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A 2010–2018 közötti három országos válasz-
táson is elég volt a jogosult polgárok egy-
harmadának szavazata a Fidesznek a  két-

harmados, azaz alkotmányozó többség megszerzéséhez. 
Ezért persze nem csak a Fidesz kárhoztatható: a rend-
szerváltás lebonyolításában meghatározó szerepet ját-
szó nagy pártok hozták létre ezt a súlyosan aránytalan 
rendszert, és a baloldali pártok – akik jólesően tapasz-
talhatták, hogy a kétharmadot milyen könnyen el le-
het érni – nem módosítottak rajta, pedig lehetőségük 
lett volna rá. A Fidesz pedig élt a lehetőséggel, és to-
vább torzította a rendszert a győztes kompenzációjával, 
a határon túliak szavazati jogának megadásával. 2014-
ben már a szavazatok egynegyede is elég volt a parla-
menti kétharmad eléréséhez. Az aránytalan választási 
rendszer azonban csak a Fidesz győzelméért járó par-
lamenti mandátumok számát növelte elfogadhatatla-
nul, az elért szavazatszám alapján egy arányos rend-
szerben is biztosan győztes párt lett volna. A kéthar-
mad megszerzéséhez viszont még ebben a torz rend-
szerben is kellett az ellenzék szerencsétlenkedése (egy 
idő után már úgy tűnt, az ellenzéki képviselők egy ré-
sze is alkalmazkodni kezdett a megváltoztathatatlan-
nak tartott parlamenti helyzethez).

A 2010 utáni Fidesz-kormányok gazdasági vissza-
esést is okoztak, számos társadalmi csoport érdekeit 
érdemben sértették, a  korrupció szintje is látványo-
san növekedett, szavazatainak száma 2014-ben még-
is csak átmenetileg csökkent, 2018-ban pedig a hatá-
ron túliak szavazataival még a 2010-est is meghaladta.

Az elmúlt nyolc választás tapasztalatait a követke-
zőképpen lehet összefoglalni:

 – A választásra jogosult polgárok első csoportját, átla-
gosan egyharmadát egyáltalán nem érdekli a politika. 
Már az első szabad választáson, az átalakuló országok 
80–90%-os arányával szemben nálunk csak 65%-os 
volt a részvétel, és ugyan néhány, kivételesnek tekint-
hető alkalommal sikerült az aktivitást növelni, de az 
a következő választásokon ismét csökkent, és a nyolc 
választás átlaga maradt az alacsony 65%-on. A kivé-
teles évek:  1994 – csalódás a rendszerváltáshoz fűzött 
illuzórikus várakozásokban (életszínvonal), és az ezért 
felelőssé tett jobboldalban, szavazás az életszínvonal 
helyreállításával kecsegtető MSZP mellett. 2002 – sza-
vazás az MSZP jóléti rendszerváltás programjára, a lát-
ványos életszínvonal-javulásra, a Fidesz diktatórikus tö-
rekvései ellenében. 2018 – szavazás a migránsok befo-
gadása és ezáltal a meglévő szerény életszínvonal vélel-
mezett romlása, valamint az ennek támogatásával vá-
dolt baloldal ellen.

Az 1985-ös, tét nélküli választáson (mert a fontos 
döntések nem az évente négyszer ülésező parlament-
ben történtek) a részvétel még 94%-os volt, amit a tá-
volmaradás esetén várható retorziótól való félelem ma-
gyarázott. 1990-ben ez a félelem megszűnt, de a po-
litikai véleménynyilvánításról eredményesen lebeszé-
lő évtizedek után, a médiában – és időnként az utcán 
is – látványossá vált politizálás ellenére az emberek egy-
harmada a változásban némi kényelmetlenségtől való 
megszabadulást, nem a saját jövőbe való beleszólás le-
hetőségét látta. Foglalkozzanak ezzel azok, akiket ez ér-
dekel. Az országgyűlési választást három hónappal ké-
sőbb követte a közvetlen köztársaságielnök-választás-
ról szóló népszavazás, amelynél most már nemcsak az 
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MDF, hanem az SZDSZ is távolmaradásra ösztönzött. 
A 14%-os részvétel csak erősítette a lakosság passzivi-
tását. A piacgazdaság kiépülése, ezen belül a téeszek 
szétverése következtében öt év alatt 1 millióan szorul-
tak ki a munkaerőpiacról (és róluk a következő húsz 
évben mintha teljesen megfeledkeztek volna). Míg az 
első választás magas távolmaradási arányát magyaráz-
hatjuk az örökölt politikai éretlenséggel, a későbbiek 
során egyre inkább a korábbi „rend” megszűnését el-
szenvedők, illetve az új kormányok létrejöttekor a régi 
rend visszaállításának lehetőségében csalódók, a végle-
gesen leszakadók távolmaradása vált jellemzővé. Ezek 
a sorsukra hagyott emberek nagyobbrészt a kisebb te-
lepüléseken élnek, de megtalálhatók a nagyobb váro-
sok leromlottabb részein is.1 Szavazásra rávenni őket 
csak azzal lehet, ha még azt a minimális megélhetést 
is veszélyeztetve érzik, illetve ha ismét megjelenik kö-
zöttük a  szavazástól való távolmaradás esetén a  kéz-
zelfogható retorzióktól való félelem. 2004-ben sike-
rült a határon túliak magyar állampolgárságáról szóló 
népszavazási kérdésből egzisztenciális kérdést csinálni, 
amit a leginkább érintett területek lakói valószínűnek 
tarthattak, és el is döntötték a népszavazást. 2018-ban 
a  Magyarországra irányuló tömeges migráció képte-
len víziójából a (köz)munkalehetőségek veszélyezteté-
se, a szavazástól való távolmaradás esetén a közmunka 
elvesztésének egyáltalán nem alaptalan félelme aktivi-
zálta ezt az egyharmados tömeget, és több százezerrel 
növekedett a szavazásban részt vevők száma. Ezek az 
új szavazók értelemszerűen a Fideszt erősítették, be-
érett a választójogi rendszer hibájáról húsz éve kiala-
kult „feledékenység” eredménye.

 
 – A választásra jogosult polgárok következő csoportját 
szintén nem nagyon érdekli a politika, ilyen irányú tá-
jékozottságuk meglehetősen esetleges, ha éppen elmen-
nek szavazni, alapvetően a saját vagy a család, a szű-
kebb-tágabb környezet jövedelmi helyzetének alaku-
lását veszik figyelembe. Az értelmiséget foglalkozta-
tó viták – rasszizmus, antiszemitizmus, Trianon – is 
csak olyan mértékig érintik, amilyen mértékben ezek 
a  napi gondjaikban megjelennek (és saját tapaszta-
lataik vagy a közbeszéd alapján tudják, hogy egyku-
tya, minden politikus lop). A választások kimenete-
lére döntő hatással bíró csoportról van szó, amit mu-
tat, hogy az 1990 utáni hét választás mindegyikében 
megfelelt a  vezető párt bukása vagy győzelme a  vá-
lasztás előtti évben bekövetkezett reálbércsökkenés-
nek vagy -növekedésnek.2 A csoport nagyságára mu-
tat, hogy az EP-választások, amelyeknek a hazai élet-
színvonallal való kapcsolata nehezen átlátható, 2014-
ben épp 33%-kal vonzottak kevesebb szavazót, mint 
a két hónappal korábbi országos választások. (A 2019-
es, az országos választást egy évvel követő EP-válasz-
tásnál a különbség 26% volt.)

Ez a magatartás is nehezen kifogásolható: nem az 
az országos politika célja, hogy az emberek életszínvo-
nalát javítsa (vagy legalább négyévenként egyszer ezt 
megtegye)? A jelenség a fejlett demokráciákban sem 
ismeretlen. Miközben 1979 és 2012 között az ameri-
kai termelékenység megduplázódott, és a társadalom 
legjobban kereső felső 1%-ának jövedelme 150%-kal 
nőtt, a  munkások bére viszont stagnált. „The basic 
perquisites of a middle-class life, including a secure 
old age, are no longer attainable for most Americans” 
[A középosztályi élet alapvető béren felüli juttatásai, 
beleértve a biztos öreg kort, már nem elérhetők a leg-
több amerikainak.] – írta le a megdöbbentő konklúzi-
ót az amerikai Nobel-díjas közgazdász, Joseph Stiglitz.3 
Csoda-e, ha nagy tömegek szemében elvesztette hitelét 
a két egymást váltó, az alsóbb rétegek – amibe a tár-
sadalom nagyobb része beletartozik – helyzetének ja-
vításával nem sokat gondoló párt, és az egyik színei-
ben induló, ezzel a politikával gyökeres szakítást hir-
dető jelöltre szavazott? Persze lehet a beígért intézke-
déseket alkalmatlannak, Trumpot magát populistának 
minősíteni, de miért kellene a  társadalom közgazda-
ságtudománnyal nem foglalkozó nagy többségének 
ezt a kritikát elfogadnia, ha a közgazdasági szakértők-
re támaszkodó elnökök negyven év alatt sem értek el 
semmit? Az egyenlőtlenség a többi fejlett országban 
is növekedett, a populista vagy szélsőséges pártok elő-
retörtek. Olaszországban – ahol az ország déli fele év-
tizedek óta szintén stagnál – kormányra is kerültek, 
Angliában „csak” egy elhibázott, kifejezetten életszín-
vonal-romboló döntésig jutottak. Az általános válasz-
tójog mellett a választásokat egyre inkább befolyáso-
ló tényezővé vált az érezhető életszínvonal-növeke-
dés elvárása: ha a hagyományos pártok hosszabb időn 
keresztül nem képesek ezt teljesíteni, megerősödnek 
a populista, sőt szélsőséges pártok, és még az erősebb 
demokratikus múltú országokban is hatalomközelbe 
kerülhetnek (ahol azért egy visszafordíthatatlan vál-
tozást a  hosszú idő óta működő intézményrendszer 
megakadályoz). Magyarországon a populizmus előre-
törését a működő intézményrendszer nem akadályoz-
ta – sőt, az előző húsz év számtalan tapasztalt anomá-
liája még fokozta is –, a 2012 óta érdemben növekvő 
reálbér a következő választáson nem meglepő módon 
általában többletszavazót és ebből a csoportból felte-
hetően több százezres nagyságrendben Fidesz-szava-
zót eredményezett.

 – A választásra jogosult polgárok harmadik csoport-
ját érdekli a politika, és információkkal is rendelkezik 
róla, emiatt elvárható lenne, hogy szavazatukban az 
országos szempontok is megjelenjenek. De még kö-
rükben is előfordul, hogy egyéni életpályájuk, csalá-
di hátterük miatt akkor sem változtatnak pártprefe-
renciájukon, amikor már logikusnak tűnne. Például 
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a hajdani MSZMP politikáját folytatni kívánó Mun-
káspárt az 1990-ben elért 180 ezer szavazattal kis hí-
ján a parlamentbe is bekerült (és ha egy kicsit trük-
közik, és a hívek egy része átjelentkezik Pest megyé-
be, hogy ott is tudjon listát állítani, akkor be is került 
volna). Ez a szavazatszám a következő két választáson 
sem változott, pedig a bejutási küszöb emelése és a sza-
vazásra jogosultak növekvő száma az esélyeiket tovább 
rontotta, ám a hozzájuk legközelebb álló nagy párt, az 
MSZP esélyeitől függetlenül kitartottak. (Föltehetően 
a 2002-ben megindult csökkenésben is a hívek maga-
sabb életkora volt a meghatározó.) Egészen más okok-
ból, de érthetően törzsszavazóknak lehet tekinteni a Fi-
desz szempontjából a szavazásban részt vevő határon 
túliakat (akiknél azonban a szavazásban való részvéte-
li hajlandóság a vártnál jóval alacsonyabb). Természe-
tesen a tántoríthatatlan törzsszavazók számát még ne-
hezebb meghatározni. A sajtót a harmadik csoporton 
belül folyó viták töltik ki, de a viták egy része néhány 
fideszes politikus elfogadhatatlan  – talán tudatosan 
provokatív – megnyilatkozásai körül zajlik, ami a tár-
sadalom jelentős részét nem érdekli, az ellenzék erre 
való reagálása plusz támogatást aligha hoz.

Hogyan politizált az ellenzék az elmúlt két  választási 
ciklusban?

A 2010-es választás az MSZP számára katasztrofáli-
san alakult, 2006. évi szavazóinak 60%-át, 1,3 millió 
embert veszített el, és középpárttá válva már őket is 

hátrányosan érintette az aránytalan választási rendszer: 
míg 1994 óta a parlamenti képviseleti aránya több szá-
zalékponttal (1994-ben például 21-gyel!) meghalad-
ta a begyűjtött szavazatok arányát, 2010-ben 4 száza-
lékponttal kevesebb képviselői helyet kapott egy ará-
nyos választási rendszerhez képest. (A Fidesz többlet-
képviselője ugyanekkor csak 15 százalékpontnyi, az 
1994-es eltéréstől alaposan elmaradó volt, azaz ne-
héz lenne a 2010-es parlamenti arányokért pusztán 
az aránytalan választási rendszert hibáztatni.) Súlyos-
bította az MSZP helyzetét az is, hogy a parlamentbe 
nem került be vele szövetséges párt, a két új, nála ki-
sebb párt központi mondanivalója pedig épp az MSZP 
elutasítása volt, azaz jó ideig nem számíthatott sem-
milyen együttműködésre. Így a  következő, őszi ön-
kormányzati választáson ugyan matematikailag el le-
hetett volna érni egy látványos sikert, hiszen tavasz-
szal Budapesten a Fidesz „csak” 46%-ot szerzett, de ki-
zárható volt az egy közös jelölt mögé való felzárkózás 
(általában a tavaszi győztesek ősszel növelik támoga-
tottságukat a szavazók győzteshez húzási hajlama mi-
att). Így az MSZP megismételte korábbi jelöltkereső 
cirkuszát, amit végül is a hónapokkal korábban kije-
lölt Horváth Csaba nyert meg, aki viszont már má-
jus 1-jei bejelentésével (legyen ingyenes a pestieknek 
a BKV) lejáratta magát.4

Az ellenzéki politizálás megkezdése helyett egyre lát-
ványosabbá vált az MSZP-n belüli pozícióharc. A ta-
vaszi választás után lemondott – a pozíciót csak a vá-
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lasztásokig vállaló – Lendvai Ildikó elnök, az elnökvá-
lasztás nyomán kiújult a hétéves Gyurcsány–Mester-
házy ellentét (2003-ban Gyurcsány miniszter lett az 
Ifjúsági és Sportminisztériumban, ahol Mesterházy 
már politikai államtitkár volt).5 Gyurcsány ugyan ki-
jelentette, hogy nem kíván magának semmilyen pozí-
ciót – ami részéről az egyedül elfogadható hozzáállás 
lett volna –, de hozzá kötődő embereket kívánt hely-
zetbe hozni, háttérbe húzódása igencsak átmenetinek 
tűnt. Mesterházy lett az új elnök, és megtartotta frak-
cióvezetői tisztségét is. Gyurcsánynak érdemi kifogá-
sai voltak ellene, többek közt nem tartotta alkalmas-
nak arra, hogy a baloldali tábort eredményesen moz-
gósítsa. Ez ugyan igaz volt, de ismét téves kalkulációra 
utalt: az MSZP-nek nem a saját táborát kellett felráz-
ni (amire persze Gyurcsány kiválóan megfelelt volna), 
hanem a közép-, netán a mérsékelt jobboldalban csa-
lódott szavazókat kellett volna megnyernie, ám az er-
re a szerepre való alkalmasságát Gyurcsány már hosz-
szú távon is elvesztette. A viták először egy MSZP-n 
belüli platform, majd 2011 októberében az új párt, 
a DK megalakításához vezettek. A DK ugyan rendel-
kezett biztos szavazótáborral, de a pártelnök személyé-
hez elkötelezett szavazókon kívül mások támogatásá-
ra nem számíthatott. Egy vesztes választás után ter-
mészetes a sorok újrarendezése, de ez most túl sokáig 
tartott (és felemásra sikeredett). A Fidesz egy év alatt 
elfoglalta az összes lényeges, a  kormány kontrollálá-
sára hivatott hatalmi pozíciót, neki kedvezőre cserél-
te le az alkotmányt, érzékelhető ellenzéki ellenlépések 
nélkül sérthette meg sok társadalmi csoport érdekét, 
eközben a legnagyobb ellenzéki párt a belső ügyeivel 
volt elfoglalva. Még egy olyan, baloldali párt számára 
alapvető kérdésben sem volt képes hatásos ellenpro-
pagandával fellépni, mint a  társadalom szegényebb 
felét sújtó egykulcsos szja bevezetése. Az MSZP–DK-
páros – érthetetlenül – úgy gondolta, hogy ha az elő-
ző húsz év után 2010-ben az MSZP-re nem lehetett 
szavazni, majd egy év múlva már a Fideszre sem, ak-
kor most ismét ők jöhetnek. Az addig mutatott poli-
tikával azonban sem a 2010 előtt csalódott baloldali 
szavazókat nem lehetett teljesen visszacsábítani, sem 
középről vagy a  jobboldalról a  2010 után csalódók-
ból érdemi új támogatókat szerezni. A Fidesz pozíci-
ója ugyan a közvélemény-kutatások szerint jelentősen 
gyengült, de továbbra is biztosan vezetett az MSZP–
DK előtt (és a Jobbikkal valamilyen együttműködést 
kialakítva a következő kétharmados választási győze-
lem is biztosnak tűnt).

2012 végén váratlan fordulat történt, egy október 
23-ai tömegrendezvényen Bajnai Gordon bejelentet-
te az Együtt 2014 mozgalom megalakulását, ami le-
hetővé tette új szavazórétegek megszólítását. „Az em-
berek már kiábrándultak a narancsból, de a  szegfűt 
sem szerették meg azóta sem” – volt a kiindulópont, 

azaz úgy küzdene a Fidesz rendszere ellen, hogy nem 
térne vissza a 2010 előtt lejáratott politikához, poli-
tikusokhoz. Bajnai szakmai múltja – a 2009–2010-es 
év kormányfősége – és személyes fellépése miatt szé-
les körben elfogadható személyiség volt, amit a köz-
vélemény-kutatások azonnal visszaigazoltak: minden 
más párttól támogatókat szerezve az Együtt október-
ben 22%-os támogatottságot ért el (lásd a 7. tábláza-
tot). A legfontosabb fejlemény pedig az volt, hogy az 
Együtt, MSZP, DK támogatottsága összességében meg-
haladta a Fideszét (38%), míg az Együtt színrelépése 
nélkül a Fidesz 41–33-ra vezetett volna. Ez még távol 
volt a választási győzelemtől, hiszen a Fidesz még szá-
míthatott a 16%-os Jobbik valamilyen formában biz-
tosan megnyilvánuló támogatására, míg Bajnaiéknak 
csak a 4%-os LMP jelenthetett tartalékot, de két év 
után végre elindult egy jó irányú változás.

Egy hátulütője azért volt a dolognak, az új felállás 
szerint az MSZP határozottan az Együtt mögé szorult. 
Ki kell küszöbölni gyorsan ezt a kis anomáliát, azonnal 
meg kell kezdeni az üzengetést az összefogás formájá-
ról, tartalmáról. A Magyar Narancsban jelent meg ér-
dekes összefoglalás az egyes lépésekről.6 A cikkíró meg-
fogalmazása szerint: „Mesterházyék viszont úgy vélték, 
az Együtt fellépése elszívta előlük a levegőt, ráadásul 
liberális nézetei mozgásba hozták a Fideszről leválók 
táborát.” A mondat – amennyiben tényleg így hang-
zott el –, döbbenetes. Hát nem az a legfontosabb cél, 
hogy minél több korábbi Fidesz-szavazót hódítsanak 
el (vissza), ami Bajnai fellépésével rögtön be is követ-
kezett? Ha megjelenik egy új, önmagát középre helye-
ző mozgalom, vajon nem természetes-e, hogy a Fidesz 
mellett ez az MSZP-től is visz el szavazókat? És ha ne-
tán „indokolatlanul sok” szavazót szívott el az MSZP-
től az új mozgalom, de a Fidesztől is annyit, hogy ezzel 
az már kisebbségbe szorult, akkor ennek nem inkább 
örülni kéne? Mi lehetett a Fideszt leváltani képes, de-
mokratikus ellenzéki összefogás elképzelt módja? Mint 
ahogy később megfogalmazták: „Az MSZP vezetői úgy 
okoskodtak, ha »befogott orral« is, de rájuk szavaznak 
majd, és azt sem zárták ki, hogy megalkudjanak azok-
kal a kisebb pártokkal, amelyek viszont vonzóak a kö-
zép számára.” Ez is briliáns elképzelés. Miért gondol-
ták, hogy akik 2002-ben és 2006-ban „befogott orral” 
az MSZP-re szavaztak, de 2010-ben már nem voltak 
hajlandók ezt megtenni, most ismét megjelennek ná-
luk? Mi volt az a jelentős szocialista szakmai-politikai 
innováció 2010 után, ami a 2010 előtti teljesítményt 
követő ellenérzéseket csökkentette volna? És még ha 
meg is alkusznak a közép számára szimpatikus kis pár-
tokkal, azok az MSZP-dominancia miatt már nem 
hoznak jobboldalról támogatókat, a baloldal és a kö-
zép összefogása pedig a közvélemény-kutatók felmé-
rése szerint nyilvánvalóan nem lesz elég. A Fidesz első 
kétévi politizálásának hatására – elsősorban a csökke-
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nő életszínvonal miatt – gyengült a támogatottságuk, 
de várható volt, hogy a következő években ez a ten-
dencia már nem fog folytatódni. Ha a szavazatszerzé-
si taktikában kiváló Fidesz a ciklus utolsó két évében 
látványos életszínvonal-növelésbe kezd – és erre az ál-
lamháztartási egyensúly helyreállítása miatt forrása is 
van –, ebből az MSZP-nek nemhogy további szava-
zatnövekedése nem terem, hanem trendfordulóra le-
het számítani. A jogállam lebontását leginkább fájla-
lók már mind együtt vannak, további érdemi növeke-
désre az MSZP innen nem számíthat.

Az Együtt ellen alkalmazott taktika bevált, novem-
berben már ismét az MSZP lett a legnagyobb erő a Fi-
desztől balra, és még – az LMP-t is hozzáadva – a Fi-
desszel szemben is megmaradt egy kis előny. De ha egy 
bolt beindul: sűrűsödő kommunikáció kezdődött az 
MSZP részéről a tárgyalások előkészítéséről (például 
a decemberben meghirdetett totális összefogás a bal-
oldali „látszatpártokkal”, a Schmuck Andor-féle szoci-
áldemokratákkal, a Munkáspárttal stb.), majd maguk-
ról a tárgyalásokról is, ezzel az Együtt hiteltelenítése 
a közép- és jobboldali szavazók körében, és az arányok 
teljes visszarendeződése (decemberben már a Fidesznél 
az előny, ami a következő hónapokban tovább nőtt). 
A taktika hozzájárult ahhoz is, hogy az LMP-ben az 
Együtt-tel együttműködést javasló politikusok kisebb-
ségbe szorultak, akik megalakították a Párbeszéd Ma-
gyarországért platformot, majd a pártból kiválva lét-
rehozták a PM pártot, amelyik ezután az Együtt-tel 
szövetségben működött tovább. Erőltessük a  közös 
programot, a  közös listát, majd amikor a  népszerű-
ségi arányok már megfelelőek lettek, ragaszkodjunk 
a legnagyobb párt által kijelölt közös miniszterelnök-
jelölthöz! A  folyamat csúcsán, tiszteletre méltó köz-
életi személyek rábeszélésének hatására Bajnai vissza 
is lépett a  jelöltségtől, remélvén, hogy ezt a nagyvo-
nalú szimbolikus lépést a másik fél is viszonozni fogja 
(ami természetesen nem történt meg, a politika nem 
úriemberek foglalkozása). Bajnainak ekkor már nem 
volt sok választása, a 2013. júniusi szárszói találkozó-
ról megjelent, Mesterházyval szorosan egymás mellett 
biciklizős kép már minden jobboldali számára érthe-
tővé tette, hogy Bajnai választása egyben az MSZP vá-
lasztását, ebből következően utóbbi dominanciájának 
az elfogadását is jelentené.

A választás ezzel lényegében már eldőlt, a növekedés-
nek induló reálbérek és a 2013 elején megkezdett re-
zsicsökkentés hatásosan szította a saját életszínvonaluk 
alapján szavazó polgárok lelkesedését, a 2014 február-
jában az MSZP-alelnök Simon Gábor ellen kirobban-
tott botrány pedig a Fidesz korrupciós ügyeit volt hi-
vatott ellensúlyozni. Választási programmal már nem 
is kellett bíbelődni, mert ahogy Orbán a Facebook ol-
dalára 2014 márciusában kiírta: „A mi programunk 
egyetlen szóban foglalható össze, s  ez úgy hangzik: 

folytatjuk.”7 Kiábrándító választási eredmény született: 
az előző négy év politizálása következtében, a megin-
duló életszínvonal növekedés ellenére, a Fidesz elvesz-
tett ugyan 560 ezer 2010-es szavazót (amit a határon 
kívüliek sem pótolhattak 120 ezerrel), de az elvesztett 
szavazóknak a közös lista csak a felét tudta megszerez-
ni, a csalódottak másik fele a Jobbikra szavazott, vagy 
otthon maradt. A Mesterházy, Gyurcsány és Bajnai (és 
a semmiből előkerült, a biztos parlamenti helyet min-
dig szívesen elfogadó Fodor) vezetésével fémjelzett kö-
zös lista – a 2010 utáni legnagyobb választási lehető-
séget kihagyva – ennél többre reálisan nem is számít-
hatott. A Fidesz a  törvényesített trükkökkel, a győz-
tesnek járó kompenzációval és a határon túliak szava-
zataival hét plusz mandátumhoz jutott, és számított 
a kamupártok által feltehetően az ellenzék elől elvitt 
200 ezer szavazat is (az országnak ugyan 4 milliárdba 
került ez a játék,8 de a Fidesznek megérte), a végered-
mény ismét kétharmados lett. Az MSZP is elérte cél-
ját, az általa vezetett lista kapta az ellenzéki pártok kö-
zül a legtöbb szavazatot, bár a Jobbik a leadott szava-
zatokban nagyon megközelítette, és a parlamenti kép-
viselők számában le is hagyta.

Az országgyűlési választást hamarosan követte még 
két választás: májusban az európai parlamenti, októ-
berben az önkormányzati. Előbbinél a 2009-es részvé-
telnél is alacsonyabb, 28%-os arány tág teret adott az 
eredmények értékelésének (például fenn lehetett tar-
tani azt a látszatot, hogy a baloldalon a néhány száza-
lékpontos különbség ellenére még mindig az MSZP 
a meghatározó erő), utóbbinál viszont érzékelhető volt 
a Fidesz kismértékű gyengülése. Budapesten jelöltjük 
elvesztette a  XIV., XV. kerületi választást, főpolgár-
mester-jelöltjük támogatottsága pedig 50% alá került. 
Utóbbi ugyan csekély öröm volt, de a szokásos választási 
cirkusz után ez nem is számított rossz eredménynek.9

Hamarosan jöttek az időközi választások, amelyek 
jelezték, hogy a parlamentben kialakult kétharmados 
többség nem tükrözi az ország hangulatát. Két képvi-
selő halála, egynek EU-biztossá való megválasztása mi-
att időközi választásra került sor 2014 novemberében 
Újpesten, 2015 februárjában Veszprémben, 2015 áp-
rilisában Tapolcán. Újpest 1994 óta MSZP-bázis volt 
(2010-ben ugyan ezt is elvesztette, de 2014 tavaszán 
már vissza is nyerte). Az volt a tét, hogy a 2014-es bal-
oldali vereségek után az országos politikában ismeret-
lenül induló nyugdíjas határőrnek az időközi válasz-
tásokon általában szokásos alacsonyabb részvétel mel-
lett sikerül-e megtartania a mandátumot az MSZP szá-
mára (a jelöltet személyi kifogások miatt a DK és az 
Együtt sem támogatta, de nem indított ellenjelöltet). 
Horváth Imre 50% feletti eredménnyel nyert. Vesz-
prém viszont 1998 óta Fidesz-erősségnek számított, 
ezért a baloldali pártok nem kívántak önálló jelölttel 
leégni, inkább egy független jelöltet támogattak. Kész 
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Zoltán magabiztosan nyert, a városi szavazók nagy tá-
mogatása mellett a hozzá kapcsolódó falvakban elért 
döntetlenközeli eredménnyel, ezáltal megszűnt a Fi-
desz kétharmados parlamenti többsége. Tapolcán már 
presztízskérdés lett a győzelem, hiszen 1998 óta itt is 
a Fidesz tarolt, de a körzet legnagyobb vá ro sá ban, Aj-
kán MSZP-s polgármester volt, a második legnagyob-
ban, Tapolcán jobbikos, fideszes csak a harmadiknak 
számító Sümegen. A körzetet kis különbséggel Rig La-
jos, 2008 óta Jobbik-tag, 2009 óta kórházi szakszer-
vezeti elnök, 2010 óta tapolcai alpolgármester nyer-
te. Míg az MSZP és a Fidesz Tapolcán és Sümegen lé-
nyegében megismételte az őszi polgármester-választá-
son elért eredményét, Ajkán határozottan visszaesett, 
és a Jobbiknak sikerült szavazatait megdupláznia – az-
az a Jobbik jelöltjének sikerült más pártok szimpati-
zánsaitól is szavazatot szereznie, még MSZP-s szava-
zók is átszavazhattak szép számmal. (Valószínűleg nem 
csupán véletlen időbeli egybeesés, hogy a Jobbik elnö-
ke a választási győzelem után két héttel meghirdette 
a rasszista, antiszemita stílus elhagyását, a párt néppár-
ti irányba fordult.)10

A  sűrű egymásutánban tartott időközi választá-
si eredményekből fontos következtetéseket is le lehe-
tett vonni a 2018-as választásokra. Nyilván van – ha 
nem is túl sok – olyan választókerület, ahol az MSZP 
még mindig olyan erős, hogy egymagában is meg tud-
ja verni a Fideszt. Az ilyen körzetekre a  többi ellen-
zéki pártnak nem érdemes sok figyelmet, pénzt fordí-
tania, egyéni jelölt indításának csak annyi célja lehet, 
hogy a párt neve ne hiányozzon egy szavazócéduláról 
sem. Egy független jelölt – párttámogatással a háttér-
ben – még a Fidesz erősséget is be tudja venni, de saj-
nos a pártoknak ez sok helyen nem megoldás, mert 
nekik nemcsak a választókerületi megnevezés hiányoz-
na, hanem az országos listaállításhoz szükséges jelölt 
is, valamint az országos listán az elvesztett töredéksza-
vazat. A harmadik tanulság lehetett volna a legfonto-
sabb: helyi szinten még az sem kizárható, hogy a Fi-
desz ellenében meghirdetett pártösszefogás nélkül is 
hajlandó a választók egy része az esélyesebbnek tűnő, 
ám saját pártszimpátiájától gyökeresen eltérő párt je-
löltjére szavazni.

Az ellenzéki sikerszériára – a konklúziók levonásá-
val, ezt tükröző stratégia meghirdetésével – az ellen-
zék nem, a kormány viszont az országot kevésbé érintő 
probléma „eredményes” kezelésével hatásosan reagált. 
Az EU fejlettebb tagállamai hosszú idő óta pozitívan 
viszonyultak a gazdasági bevándorláshoz (nem kis rész-
ben munkaerő-szükségletük kielégítése miatt), és em-
beriességi szempontokat is figyelembe véve bírálták el 
a menedékkérelmeket. A 2000-es évek második felé-
ben számuk növekedésnek indult, ami az „arab tavasz” 
után – kiemelten Szíriában – kitört lázongások hatá-
sára felgyorsult, a 2006-os évi 200 ezerről 2014-ben 

560 ezerre, 2015-ben 1,25 millióra nőtt (ez 2017-ben 
650 ezerre csökkent).11 Indokolható volt, hogy a nö-
vekvő emberáradatra Magyarország az uniós előírások 
teljesítése – az unió külső határainak védelme – érde-
kében július–augusztusban a  magyar–szerb határon, 
majd szeptember–októberben a magyar–horvát hatá-
ron műszaki határzárat létesített, ezáltal a határátke-
lést a hivatalos átkelőhelyekre korlátozta.

Az viszont semmivel sem volt indokolható, hogy 
2015 májusában – az elvesztett harmadik időközi vá-
lasztás után egy hónappal – nagy propaganda mellett 
olyan nemzeti konzultációt hirdettek meg, amely egyet-
len ténylegesen eldöntendő kérdést sem tartalmazott, 
viszont a terrorizmus és a bevándorlás összemosásával, 
anyagi terhek sugalmazásával kiválóan alkalmas volt 
gyűlöletkeltésre, magasabb szintre emelve a tíz évvel 
korábban bevált módszert. És lehet, hogy tudatosan 
történt, lehet, hogy csak tehetetlenkedésből, de arra 
sincs elfogadható magyarázat, hogy miért nem tettek 
hatékony lépéseket a menedékkérők regisztrációja ér-
dekében. A kötelezettséggel Orbán is tisztában volt: 

„Teljesen világos szabályozások vannak európai szin-
ten. A német kancellár és az osztrák kancellár elmond-
ta: senki nem hagyhatja el Magyarországot úgy, hogy 
nem regisztráltuk. Mindenkit regisztrálnunk kell.” 12 
Inkább a tudatosságra utal az eljárások lassúsága, rá-
adásul nem született a menedékkérők ellátására sem-
milyen szervezett megoldás, még az önkéntes segítők 
működését is inkább akadályozták. Szeptember elején – 
amikor már az addig felhúzott határzár miatt a mene-
kültek száma csökkenni kezdett – a Keletiből nyugat-
ra induló vonatokra napokig még az érvényes vasút-
jeggyel és regisztrációval rendelkező menekülteket sem 
engedték felszállni.13 Ezzel természetesen nem a néme-
tek problémáját kívánták megoldani, hanem számítani 
lehetett arra, hogy az egyre növekvő, egyre fáradtabb 
és idegesebb embertömegről – akiknek egy része gya-
log indult el a határig – látványos képeket lehet készí-
teni. Amikor a szükséges belföldi hatást már elérték, 
hirtelen „lettek” kormány által biztosított vonatok és 
autóbuszok, és a menekültek elhagyhatták az országot.

A kormány 2016-ban – Orbánnak a probléma Ma-
gyarországot nem érintő 2015. szeptemberi kijelen-
téséről „elfeledkezve” – a bevált propagandát tovább 
folytatta, meghirdetett egy népszavazást is, amely az 
alacsony, 43%-os részvétel miatt elbukott ugyan, de 
erősítette a tábor összetartását. 2017 elején az ellenzék 
ismét váratlan lehetőséghez jutott. A 2024-es olimpia-
rendezés ellen indított népszavazási kezdeményezés lát-
ványos eredményt hozott, az aláírásgyűjtést megszer-
vező Momentum országos ismertséget szerzett. A kor-
mány és a főváros a budapesti népszavazás megtartá-
sát nem kockáztatta meg, és visszavonta a pályázatot. 
A mozgalomban meghatározó szerepet játszottak olyan, 
korábban külföldön dolgozó fiatalok, akik itthon sza-
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kítani kívántak az addigi  – kormány- és ellenzéki  – 
politizálással. Ennek megfelelően nem kívánták ma-
gukat sem jobbra, sem balra besorolni, nem kívántak 
azonnal lehetséges szövetségesekről beszélni, de szer-
zett tudásukat, tapasztalatukat az ország érdekében kí-
vánták felhasználni. Eredményes fellépésük, rendezvé-
nyeik, megnyilvánulásaik lehetővé tették, hogy az Or-
bánban csalódott jobboldaliak is egy számukra elfo-
gadható pártot találjanak.

A hagyományos baloldal (MSZP, DK és az értelmi-
ség balliberálisnak nevezett része) viszont bennük csak 
egy, a baloldalon fellépő versenytársat látott, ezért már 
az aláírásgyűjtéskor sem állt ki határozottan mellettük. 
138 ezer érvényes aláírást kellett megszerezni, ennek 
érdekében az LMP, az Együtt és az PM azonnal meg-
kezdte az önálló gyűjtést, a Kutyapárt a maga szoká-
sos módján pénzt gyűjtött, amiből szellemes plakáto-
kat helyezett ki, a baloldali pártok viszont nem sokat 
tettek az ügy sikeréért. Az aláírásgyűjtés 19-én indult, 
a DK 24-én a honlapján megjelentette a Momentum 
népszavazási kérdését, alatta a DK megrendezésellenes 
álláspontját – idáig ez megfelelne egy nem túlzottan 
hatásos elvi támogatásnak –, majd a poszt folytatódott 
a felkínált aláírási lehetőséggel és az ehhez kapcsolódó 
személyi adatok megadásával. A tényleges aláírásgyűj-
tés szempontjából ez teljesen használhatatlan volt – sőt, 
félrevezető is, hiszen aki ezt aláírta, az már nem biztos, 
hogy elmegy a standokhoz aláírni –, viszont a DK po-
tenciális támogatók elérhetőségéhez jutott.14 Az MSZP 

az elvi támogatást már 19-én megadta, sajtótájékozta-
tót tartott, ahol Molnár Gyula, a párt elnöke és Hor-
váth Csaba elmondták, hogy: „örülnek és támogatják 
a civil szervezet aláírásgyűjtését, és arra kérik tagjaikat 
és szimpatizánsaikat, hogy ők is írják alá a kezdemé-
nyezést”15 – naná: „Szívére veszi terhünk, gondunk. / 
Vállára venni nem bolond”… „Az MSZP emellett saját 
kampányt is indít, és arra kéri a kormányt, hogy kezde-
ményezzen népszavazást az olimpiáról” – természetesen 
országosat, mert ez így demokratikus – csakhogy a pá-
lyázat benyújtója a főváros volt. A Momentumnak egy 
hét alatt összejött a szükséges aláírások közel fele,16 ezért 
az MSZP ismét hatásosan lépett: Szanyi Tibor január 
28-án sajtótájékoztatót hívott össze a Nyugati pálya-
udvar előtti aluljáróba a Momentum standja elé, ahol 
látványosan aláírta. Fekete-Győr László Momentum-
elnök ezen felháborodva a kezébe nyomott egy köteg 
üres ívet: ezeket írassa alá, segítsen, ne sajtóeseményt 
tartson.17 (Szanyi egy hét múlva nyilvánosan átadta a 
170 aláírást tartalmazó íveket). Február 5-én már 110 
ezernél tartott a Momentum,18 már nem volt kockáza-
tos a beszállás az aláírásgyűjtésbe, ezért az MSZP ismét 
lépett: február 7-én húsz helyen – az MSZP-pártiro-
dákban, volt, ahol csak heti öt napon két órában, de – 
elkezdtek aláírást gyűjteni.19 Végeredményben a Mo-
mentum 266 ezer aláírást adott le, amiből az LMP 34 
ezer, az Együtt és a PM 10–10 ezer aláírást adott át – 
az MSZP nem összesítette az egyénenként átadott íve-
ket (legalábbis ezt állította).20
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Ahogy haladt előre az aláírásgyűjtés, egyre több in-
terjú készült a Momentum vezetőivel, az egyenesen, 
nem egyrészt-másrészt stílusban megfogalmazott vá-
laszaik egyre több támadáshoz, fanyalgó megjegyzés-
hez vezettek a baloldali szimpátiájú sajtóban (a Fidesz 
részéről elsősorban a Momentum baloldali jellegének 
kidomborítására koncentráltak). A támadásokra Kin-
cses Gyula (1990–1994 között MDF-es parlamenti 
képviselő, 1998–2000 között kormány-főtanácsadó, 
2007–2008 között egészségügyi államtitkár) válaszolt 
összefoglalóan még az aláírásgyűjtés befejeződése előtt. 

„A »vádak« (az utálkozási alapok) két csokorba szedhe-
tők: hogyhogy összemossák az elmúlt 27 évet, hogy-
hogy az egészet ki akarják dobni?; mi az, hogy lehazát-
lanozzák a baloldalt???”, írta február 13-án.21

„A baloldal nem elég nemzeti, a jobboldal nem elég 
szolidáris”, volt a második kérdésben a Momentum 
eredetileg elhangzott állítása, amiben sajnos sok igaz-
ság van. Még ha nagyon sokat tettek volna a balolda-
li pártok a határon túli magyarok érdekében – amint-
hogy nem tettek –, a 2004-es, 23 millió románnal ri-
ogató ostoba kampány lenullázta volna azt is. Ezen az 
sem változtat, hogy a Fidesznek a határon túli magya-
rokban csupán néhány százezer potenciális szavazót lá-
tó, nem az otthon boldogulást segítő politikáját sem 
lehet helyes nemzeti politikának nevezni.22 A támadó 
vélemények megfogalmazóinak az első állítás (félreérté-
se) lehetett a leginkább fájó pont. A Momentum nem 
kívánta összemosni az elmúlt huszonhét évet, csupán 
jelezte, hogy nem azért kell az elmúlt hét évet vissza-
csinálni, hogy visszaérjünk a 2010-et megelőző évekbe. 
Az előző húsz évben szinte végig közszereplő blogíró 
megfogalmazásában különösen meggyőzően hatnak 
a következő mondatok: „Őszintén, azon kívül, hogy 
fiatalabbak voltunk, és hittel, jóakarattal csináltuk, mi-
re is vagyunk olyan büszkék? […] Az csak az én egyé-
ni szociális problémám, hogy mi mindent tettem 20 
év alatt az egészségügy átalakításáért, reformjáért, igaz-
ságosságáért, mert aki ma nézi az egészségügyet, ok-
kal mondja, hogy hát öreg, ezért kár volt ennyire tör-
nöd magad.” Ehhez még csak annyit lehet hozzátenni, 
hogy azok a pártok, amelyek 2010 előtti tevékenysé-
gükkel alaposan hozzájárultak a NER-hez, 2010 utá-
ni teljesítményüket is beszámítva miért tarthatnának 
igényt továbbra is vezető szerepre?

A sikeres aláírásgyűjtéssel nagy budapesti ismertsé-
get és támogatottságot szerzett mozgalom párttá ala-
kult, jöhettek a felháborodás kiváltására alkalmas to-
vábbi kérdések: Kivel kívánnak szövetséget kötni? Mi 
a párt részletes programja? Az első kérdésre természete-
sen csak azt lehetett válaszolni, hogy egyedül kívánnak 
indulni. Ha bármelyik létező nagyobb pártot megem-
lítik, az országos támogatottsági adatok alapján köny-
nyen besorolódnak a  szatellitszervezet szerepkörébe 
(lásd 2012, Együtt). (És jöhetett az újabb kérdés: mi-

ért kell a baloldali tábort egy újabb szervezettel meg-
osztani?) A mozgalom ugyan másfél éve alakult, sok 
területen rendelkezett értékes tapasztalatokkal, de fel-
lépésekor nem egy részletes program megírásával fog-
lalkozott, hanem száznegyven fővel, saját forrásból az 
aláírásgyűjtést szervezte. A különböző szakmai vitákon 
látszott, hogy az adott területen jól felkészültek, de 
a program megírását alapos szakmai előkészítés után, 
október 15-ére ütemezték, és az időt inkább az orszá-
gos szervezet kiépítésére fordították (szinte természe-
tes, hogy a tervezett határidőben bemutatott program-
mal a média már alig foglalkozott). A jobb- és balolda-
li média többnyire ellenséges hozzáállása mellett az or-
szágos támogatottságot nem sikerült elérniük, míg jú-
niusban Budapesten 9%-os támogatottságot mértek,23 
országosan maradtak az 1–2%-os sávban.

A Momentumnak a média figyelméből való kiszo-
rulásában szerepet játszottak a Fidesz, illetve az MSZP 
körüli események is. Az „Állítsuk meg Brüsszelt” és 
a „Soros-terv” nemzeti konzultációja körüli propagan-
daháború a sajtó és az emberek jelentős részének figyel-
mét kötötte le, az MSZP-ben pedig Botka miniszter-
elnöki bejelentkezése kavarta fel az állóvizet. Szeged 
2002 óta sikeres polgármestere 2016 decemberében 
jelentette be, hogy bizonyos feltételek teljesülése ese-
tén vállalja a miniszterelnök-jelöltséget. Május végén 
az MSZP kongresszusa csaknem egyhangúlag fogad-
ta el, de október elején visszalépett. Megszólalásaiban 
voltak egyértelműen szimpatikusak (nem kerülhetnek 
vezető pozícióba azok, akik hozzájárultak a Fidesz két-
harmadához, akik most is kollaborálnak vele), olya-
nok, amelyek tartalmilag még rendben is lettek volna, 
de a megfogalmazásuk sokakra elriasztóan hatott (Fi-
zessenek a gazdagok! – pedig a progresszív jövedelem-
adózást a jobb módúak közül is sokan elfogadnák). Vi-
szont éppen a feltételei borítékolták előre a kudarcot: 
legyen közös lista, legyen közösen elfogadott balolda-
li politika. Ez csak MSZP–DK szövetséget jelenthetett 
volna (tulajdonképpen még azt sem, mert Gyurcsányt 
2010 előtti szerepe miatt kizárta volna a listáról, ami-
hez viszont az érintett előreláthatóan ragaszkodott vol-
na). A többi pártnak az MSZP–DK-listán való szerep-
lése pedig biztosan kizárható volt, hacsak nem a négy 
évvel ezelőtti, „befogott orral való szavazás” gondola-
ta merül fel ismét.24 Botka leváltására MSZP-beli el-
lenfelei látványos mozgalmat indítottak, ami után úgy 
mondott le, hogy Fidesz-kollaborációval vádolta meg 
az MSZP-t. Nem csoda, hogy az MSZP támogatott-
sága a biztos pártválasztók körében szeptemberre 9%-
ra csökkent, a Fideszé viszont rekordmagasra, 61%-
ra nőtt (az MSZP és a DK lett a legellenszenvesebb 
párt, novemberben már a választók 59–60%-a tartot-
ta kizártnak, hogy rájuk szavazzon). Közben a lakos-
ság megítélése saját anyagi helyzetéről folyamatosan ja-
vult, szavazási hajlandósága egyre jobban meghaladta 
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a négy évvel korábbit. Kármentésként december ele-
jén az MSZP megállapodott az alig mérhető támoga-
tottságú PM-mel (akik addig az Együtt-tel közös in-
dulás mellett álltak ki) a közös listás, közös egyéni je-
löltekkel való indulásról (a PM ily módon biztos par-
lamenti helyekhez jutott, a korábbi szövetségessel való 
kockázatos közös indulással szemben), cserébe a PM 
népszerű arca, Karácsony Gergely lett az MSZP–PM 
szövetség miniszterelnök-jelöltje. December végére 
megtalálták a 2010 utáni rendszerben a külön indulás 
esetén egyedül elképzelhető, hatásos megoldást, a ko-
ordinált indulást is: a DK-val megállapodtak a válasz-
tókerületek felosztásáról, az MSZP negyvenhat, a DK 
hatvan helyen nem indít jelöltet, így mindkét párt jo-
gosult lett külön-külön listára (ehhez huszonhét ke-
rületben kellett jelöltet állítani). A sajtótájékoztatón 
ugyan elhangzott, hogy elvárják a többi párt csatlako-
zását is, de hiába jelezte az Együtt a szándékát,25 nem 
sok minden történt. Januárban két MSZP-jelölt visz-
szalépett az esélyesnek tűnő független jelölt (Mellár 
Tamás, Kész Zoltán) javára. Amikor február elején az 
Együtt immár nyolcadik jelöltjét léptette vissza, a füg-
getlen, MSZP-s és LMP-s jelöltek után ezúttal a DK 
javára, a DK ezt megköszönte, de ők már hatvan, az 
MSZP pedig negyvennyolc jelöltet léptettek vissza.26 
A Fidesz támogatottsága januárban ugyan valamivel 
csökkent, de az 53%-os érték a 2014-est meghaladó 
győzelmet vetített előre.

2018 februárjában az ellenzék ismét egy váratlan 
lehetőséghez jutott. A hódmezővásárhelyi polgármes-
ter halála miatt kiírt időközi választáson 1990 óta elő-
ször nem fideszes, jelen esetben az addigi alpolgármes-
ter, hanem a függetlenként induló Dr. Márki-Zay Pé-
ter nyert 57%-ot meghaladó eredménnyel. A város ko-
rábban annyira biztos erősségnek tűnt, hogy a balolda-
li pártok az országos választást közvetlenül megelőző 
időben – a veszprémi időközihez hasonlóan – inkább 
el sem indultak, hanem a Jobbik által felkért függet-
len jelölt mögé álltak be. A város baloldali szavazóinak 
viszont nem okozott nehézséget egy – személyében el-
fogadható – jobboldali jelölt mögé állni. Ismét bebizo-
nyosodott, hogy ha a pártok képesek megfelelő jelöl-
tet találni, és összefogással beállni mögé, akkor – leg-
alábbis a nagyobb településeken – a legbiztosabb Fi-
desz-erősségeket is el tudják hódítani. A hirtelen felme-
rülő lehetőséggel azonban ismét nem éltek hatékonyan, 
pedig az összefogást megtestesítő Márki-Zay vezetésé-
vel, civil szervezetek közreműködésével, közvélemény-
kutatási adatokat felhasználva március 21-én bemu-
tatták azt az ötvenhárom körzetet, ahol az esélytelen 
ellenzéki jelöltek visszalépése után az állva maradó-
nak nagy esélye lesz a győzelemre. Ebből a lehetőség-
ből csak kevés valósult meg. Március végén egyolda-
lúan visszalépett néhány momentumos, LMP-s és az 
Együtt színeiben induló jelölt, és az utolsó héten, ami-

kor már nem volt biztos, hogy a megállapodást a vá-
lasztókhoz hatékonyan el lehet juttatni, egy alku ke-
retében 1–1 MSZP-s és DK-s ellenében újabb, össze-
sen 11 Együtt-jelölt.

2018 áprilisában – ismét választási program nélkül – 
a Fidesz újból kétharmados parlamenti többséget szer-
zett, ami a közvélemény-kutatóknak nem, a közvéle-
ménynek viszont nagy meglepetést okozott. A Fidesz 
majdnem teljesen visszanyerte a 2014-ben elvesztett 
szavazatait (a határon túliakat is figyelembe véve még 
növelte is), az ismét megszerzett százharminchárom 
mandátumot még növelte eggyel az új trükk, a német 
nemzetiségi képviselőként a  parlamentbe kerülő Fi-
desz-tag.27 A most már hatodik éve növekvő életszín-
vonal, az értelmetlennek tartott, a gyakorlatban még-
is hatékony migránsellenes propaganda, az ellenzéki 
pártok tehetetlenkedése – az állami erőforrások foko-
zódó „baráti” lerablása kiváltotta felháborodás ellené-
re – mind ezt vetítette előre. A kérdés inkább az, hogy 
a Fidesz szavazatarányának növekedése 2014-hez ké-
pest miért nem járt mandátumainak növekedésével?

 – Az ellenzéki oldalon ugyan csak részlegesen, de voltak 
visszalépések esélyes ellenzéki jelölt javára. Az MSZP 
és a DK felosztotta egymás közt az országot  – „ter-
mészetesen” a  korábbi választások eredményeire va-
ló hivatkozással, az MSZP számára kedvező arány-
ban –, ezenkívül harminc körzetben történt visszalé-
pés nyolc baloldali, és harmincnyolc középpárti jelölt 
részéről (lásd a 8. táblázatot). Fordított arány lenne 
indokolt, hiszen egy középen álló jelölt visszalépése 
után potenciális szavazóinak egy része jobbra fog sza-
vazni, míg baloldali jelöltnél legfeljebb az otthonma-
radás lehet a nemkívánatos következmény.28 A részle-
ges visszalépések hozzájárultak tíz mandátum elnyeré-
séhez, öt körzetben pedig meghirdetett összefogás nél-
kül is ellenzéki jelölt győzött.

 – Heller Ágnes neves baloldali filozófus már 2017 nov-
emberében javasolta a Fidesz ellenében a néppártosodó 
Jobbikkal való választási együttműködést is.29 A párt 
korábbi politikája miatt ebből nem lett semmi, és 
egyetlen Jobbik-jelölt sem lépett vissza, de a pártok 
támogatói körében már jelentős mértékű átszavazá-
sok történtek. Országosan huszonhat körzetben kaptak 
a jobbikos jelöltek 15%-kal kevesebb szavazatot, mint 
pártjuk, többségében az esélyesebb MSZP–DK-jelöl-
tek profitáltak ebből. Fordított eset is fennállt: ötven-
egy körzetben az MSZP–DK indulói kaptak 15%-kal 
kevesebb szavazatot, mint pártjuk, ahol viszont nagy 
többségükben az ott esélyesebb Jobbikra szavaztak.30 
A támogatói körben spontán módon történt átszava-
zások sok esetben eredményesek voltak, amit a 8. táb-
lázat adataival lehet alátámasztani. A Fidesz által el-
vesztett körzetekben nevezzük átszavazásnak az 5%-
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os országos listás eredményt meghaladó nagyobb pár-
toknak az adott körzetben a listán és egyéni jelöltjük-
re kapott szavazatok különbségét, és hasonlítsuk össze 
az átszavazásokat a nyertes ellenzéki és a vesztes fide-
szes jelölt közti szavazatkülönbséggel. Ebből a követ-
kező kép adódik: az MSZP–DK összefogás nélkül is 
megnyert két budapesti körzetet (XIII. és XIV. kerü-
let), de további nyolc körzetben (hét Budapesten, egy 
Szegeden) – függetlenül attól, hogy volt-e nyilvános 
visszalépés – már az LMP-szimpatizánsok szavazatai 
is kellettek a  győzelemhez. Négy körzetben (Buda-
pest X., XV. és XXII. kerülete, Pécs) még ez sem lett 
volna elég, de a Jobbik-szimpatizánsok jelentős része 
is csatlakozott a Fidesz-ellenes táborhoz, ahogy Du-
naújvárosban az MSZP–DK támogatói is megtették 
ezt a Jobbik-jelölt javára. Az ellenzék – meghirdetett 
összefogással vagy anélkül, a szimpatizánsok spontán, 
racionális döntésével – a 2014-es választáshoz képest 
5-tel több egyéni mandátumot szerzett. Az elnyert ti-
zenöt körzetből tizennégy nagyvárosokban volt, ahol 
a migránsellenes propaganda kevésbé volt hatékony, és 
nem tudta ellensúlyozni a Fidesz politikájával szem-
beni ellenérzéseket.

 – Az „elmúltnyolcév” a  Fidesz szavazótáborában is 
éreztette hatását, ezt legjobban a szélsőséges helyzetű, 
budapesti és szabolcsi választókerületeknél lehet be-
mutatni (lásd a 9. táblázatot). A  szavazási hajlandó-
ság 2014-hez képest mind a huszonnégy körzetben je-
lentősen, 5–8 százalékponttal növekedett, ebben a te-
kintetben nincs különbség a főváros és a vidék közt. 
Viszont míg Szabolcsban a Fideszre adott szavazatok 
száma, sőt az aránya is jelentősen nőtt, addig Buda-
pesten az aránynövekedés csak nyolc körzetben való-
sult meg, a  szabolcsinál jóval kisebb mértékben. Vi-
szont a baloldal még ezekben a körzetekben is jobban 
növelte szavazatait (a 6. körzetet kivéve, ahol semmi-
lyen visszalépés nem történt), és még az is előfordult, 
hogy egy 2014-ben a Fidesz által csak hajszállal meg-
nyert körzetet (15. körzet) most az LMP-re is kiterje-
dő ellenzéki összefogás eredményeként megnyert. Öt 
körzetben ugyan nőtt a Fideszre adott szavazatok szá-
ma, de csak kismértékben, így jelöltjük szavazatará-
nya csökkent, és két körzetet is elvesztettek. Öt kör-
zetben – amiből négyben (I., II., XI., XII kerületek) 
1990 óta mindig a jobboldal nyert – még a rájuk adott 
szavazatok száma is csökkent. 2014-ben mind a négy 
budai körzetben a Fidesz jelöltje nyert magabiztosan, 
2018-ban ebből háromban – ahol a közösen indított 
jelölt baloldali volt – a Fidesz-jelölt a szavazatvesztés 
ellenére is nyerni tudott. Az 1. választókerületben vi-
szont a közösen indított LMP-s ellenzéki jelölt nem-
csak a baloldali és középszavazókat gyűjtötte össze, ha-
nem a Fideszben csalódottak szavazatait is, és nagy kü-
lönbséggel győzött is. A leghagyományosabb, legmaga-

sabb státusú körzetekben is megjelent a Fideszből való 
kiábrándulás (és itt a migránspropaganda sem tudta – 
az alacsony jövedelmű, a választásokból általában ki-
maradó rétegek hiányában – új szavazók megszerzésé-
vel ellensúlyozni a visszaesést), a csalódottak az 1. vá-
lasztókerületben számukra is elfogadható, középen ál-
ló jelöltet találtak.

A fentiekből látszik, hogy a kormánnyal nem szimpa-
tizáló pártok szórványos, a kormánnyal nem szimpa-
tizáló választók sokkal szélesebb körű összefogása si-
keresen akadályozta meg a Fidesz-mandátumok növe-
kedését. Természetesen adódik a következtetés, hogy 
a pártok szélesebb körű, észszerű összefogása (koordi-
nált indulással) kétharmadot is meg tudta volna aka-
dályozni. Az elszalasztott lehetőség megítélésénél azon-
ban óvatosnak kell lennünk, az egyes jelöltekre leadott 
szavazatok mechanikus összegzése tévútra vezet. Bár-
mely párt bármely jelöltjének a visszalépése óhatatla-
nul szavazói egy részének távolmaradásához, egy kö-
zépen levő párt jelöltjének a visszalépése szavazói egy 
részének a  jobboldalra szavazásához vezet. Budapest 
13. választókerületében ugyanakkor a  közösen indí-
tott jelölt kevesebb mint 1100 szavazattal maradt le, 
ezt az LMP egyéni jelöltjére szavazó több mint 4000 
támogató pótolni tudta volna, különösen, hogy a je-
lölt az Együtt tagja volt (akire feltehetően így is 1900 
LMP-szimpatizáns szavazott), nem az LMP támoga-
tóiból heves ellenérzést kiváltó MSZP–DK-é. Buda-
pest 3. választókerületében a DK-jelölt 2000-es hát-
rányát papíron kiegyenlítette volna az LMP 3800 sza-
vazója, de biztos ellenzéki győzelem csak a DK-jelölt 
visszalépése esetén lett volna várható (az LMP-s még 
fideszes szavazatokat is tudott volna szerezni). Ugyan-
ez a következtetés valószínűsíthető a 2., 4., 14. buda-
pesti választókerületben is. Azaz a kétharmad már egy 
átgondolt budapesti összefogással megakadályozható 
lett volna. Az egyszerű többség megakadályozásához 
már a  nyilvános vidéki MSZP–DK–Jobbik-összefo-
gására is szükség lett volna, és még így is kétséges lett 
volna az eredmény (a párthívek antipátiái és amiatt, 
hogy a parlamenti pártok listáira leadott szavazatok-
nak több mint felét a Fidesz szerezte meg).

A  Fidesz újabb kétharmadának a  felelőssége na-
gyobbrészt a baloldalra hárul. Nem gondolták végig 
a 2014-es összefogás kudarcának a tanulságait, tovább-
ra is ragaszkodtak az ellenzék vezetője szerephez, pe-
dig két-három, a baloldal számára eleve megnyerhetet-
len körzetben a visszalépés megakadályozhatta volna 
(például a bel-budai kerületekben, mint ahogy ezt az 
I. kerület példája mutatja) a kétharmadot. Nem hasz-
nálták ki a váratlanul adódó alkalmakat, hogy szövet-
ségesként megnyerjék azokat, akik a Fideszben csalód-
tak. Ismét azt feltételezték – vajon milyen alapon? –, 
hogy megnyerhetik őket a  maguk számára. A  közé-
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pen álló pártokra sem kívánatos szövetségesként, ha-
nem, akárcsak négy éve, versenytársként tekintettek, 
akiknek a közös – azaz MSZP-s – lista elfogadásán túl 
csak alárendelt szerep juthat. Ezzel saját szempontjuk-
ból is csak szerény eredményt értek el: a PM pártként 
eljelentéktelenedett, az Együtt megszűnt (az MSZP-lis-
táról bejuttatott Fodor-párti képviselőt sem lehet ered-
ményként elkönyvelni), de az MSZP–DK együttesen 
is elvesztette a legnagyobb ellenzéki párt szerepét, és 
ezzel a baloldal a választási tömbök versenyében a har-
madik helyre szorult. Botka László ezt a háttérben zaj-
ló fideszes kompromittáló, lefizető manőverekkel ma-
gyarázta. Ugyan sok gyanús eset került nyilvánosság-
ra, amiből erre lehet következtetni, de egyértelmű bi-
zonyíték nincs. Csak azt a kérdést lehet szerényen fel-
tenni, amit már a 2014-es elrontott választás után is 
megfogalmazott egy újságíró: ha ilyen ország- és ön-
sorsrontó módon politizált az MSZP–DK, olyan hü-
lye lenne, hogy mindezt ellenszolgáltatás nélkül csinál-
ta volna?31 Az LMP is hozzájárulhatott volna egy-két 
pluszmandátum megszerzéséhez, de az ő megalakulá-
sukra az MSZP tagadásaként került sor, az MSZP-vel 
való tárgyalást – érthető módon – kongresszusi hatá-
rozatokban korábban többször elutasították. Az utol-
só hónapokban kiéleződő helyzetben, a Fidesz-kéthar-
mad megelőzése érdekében megoldást kellett volna ta-
lálniuk a maguknak okozott problémára, de erre nem 
került sor. A  mégis megszületett egyedi alkuk meg-
kötőit, melyekből az LMP is profitált, a választások 
után fegyelmi büntetéssel sújtották, amire már nincs 
elfogadható magyarázat. És a felelősök felsorolásánál 
a balliberális értelmiség hangadóit sem lehet elfelejte-
ni, akik a választás előtt ismét folyamatosan a közös 
listás összefogás szükségességét hajtogatták, utána pe-
dig a kudarcért kizárólag az LMP-t hibáztatták. Nem 
gondolták végig, hogy az LMP-s jelöltek általános visz-
szalépése valóban megvalósította volna a baloldal egy-
ségét, de a csak baloldali vezetésű ellenzék a választás 
megnyerésére esélytelen, jobboldali szavazók nélkül 
az összesen másfél millió szavazat még arányos válasz-
tási rendszerben sem lenne elég a parlamenti helyek-
nek még az egyharmadára sem. Érzelmileg persze ért-
hető az álláspontjuk, de ha azt szeretnénk, hogy a szí-
vünknek kedves elvek minél nagyobb szerephez jus-
sanak, akkor létérdek egy közép-jobbközép formáció 
megerősödése, amely egyedül esélyes a  Fidesz-támo-
gatottságot felszámolni. Lényegében ugyanez a dilem-
ma, csak súlyosabb formában, a jobbszélen a Fidesz-
szel helyet cserélő Jobbikkal kapcsolatban. Elképzel-
hető-e a valamilyen formájú választási együttműködés 
az elfogadhatatlan múltú, de jelenleg a jobbközép fe-
lé tartó párttal, az elfogadhatatlan jelenű szélsőjobb-
oldali párt ellenében?

Míg a Fidesz, a Jobbik és az LMP is növelte szava-
zatait, a Momentum is szerzett 175 ezret, az MSZP 

listája az elhibázott taktika eredményeként a DK-lis-
tával együtt is 300 ezerrel kevesebb szavazatot kapott, 
mint 2014-ben. További figyelmeztető jel, hogy míg 
a Momentum támogatóinak átlagéletkora harminchá-
rom, a Jobbiké és az LMP-é negyvenegy, a Fideszé öt-
ven, addig a DK-é ötvenöt, az MSZP-é ötvenhét év.32 
Még a  jobboldali választópolgárok körében is meg-
indult a  Fidesz térvesztése (lásd a  bel-budai kerüle-
tek eredményeit vagy a Jobbik középre mozdulásának 
következtében szavazói egy részének a Fidesz helyett 
a baloldalra való átszavazását), de a helyzetet a balolda-
li pártok nem használták ki. Komoly stratégiai dönté-
sek nélkül az MSZP és a DK elindulhat a Munkáspárt 
útján, igaz, vezetői még sokáig parlamenti képviselők 
maradhatnak. És ami ennél is nagyobb baj: a lehető-
ségek elpuskázásával a Fidesz leváltásának időpontja 
kitolódik, az okozott károk növekednek, és ezek kö-
zül egyre több válik visszafordíthatatlanná.   

Gegesy Ferenc (1950) magyar matematikus, közgazdász, 
politikus, 1990 és 2010 között Budapest IX. kerületének 
polgármestere. 2006 és 2008 között országgyűlési képvi-
selő is volt – mandátumáról az SZDSZ-ből való kilépéssel 
együtt mondott le.
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