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Ezt a könyvet nagybátyámnak, Iminek ajánlom,
akitől nagyon sokat tanultam, aki nagyon
szerette volna elolvasni, de már nem teheti meg.
És aki fiatalon a MÁV Előre játékosa volt
Székesfehérváron, akárcsak Orbán Viktor, és aki
a rendszerváltás hajnalán egy rövid ideig részt
vett a demokratikus politizálásban, és a kedvenc
mondása az volt: a demokrácia ott kezdődik,
hogy kilencven százalékos többségnél is figyelembe vesszük a maradék tíz százalékot.
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Helyzeti adottság
A politikából sok mindent ki lehet hagyni, ami a világtörténelemben egy adott időszakban annyira fontosnak látszott, vagy éppen ma annak látszik. Az intézmények időnként átalakulnak, sőt, akár teljesen meg is
szűnhetnek, hogy aztán a helyükön egy idő után újabbak
szülessenek. Ugyanez igaz az ideákra is, amelyek egy-egy
korszakot uralni is képesek, hogy aztán később már teljesen
érdektelenné váljanak. Egy olyan elem van csupán, amely
nélkül soha nincs politika, nincs politikai szituáció: az ember.
Az ember kétféle értelemben fontos a politikában.
Mint a politikai közösség tagja és mint a politikai közösség vezetője. Előbbiekkel sokan szeretnek foglalkozni,
legyen szó akár a néplélek, a nemzetkarakter vagy éppen
a tudomány által is elfogadott politikai kultúra és a nagybetűs
közvélemény kutatásáról. Utóbbiakra, a politikai vezetőkre
az elmúlt időszakban valamiért nagyon kevés figyelem
irányult. Időnként az volt az érzésem, mintha tudatosan
törekednének néhányan arra, hogy elhitessék: a politikában
nem is annyira fontosak a vezetők, hiszen a körülmények
kijelölik az utat, a politikai közösség elvárásai meghatározzák
a lépéseket, az intézmények automatizálják a döntéseket.
6
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Mindez azonban hazugság, finomabban tévedés.
A politika legfontosabb szereplői minden történelmi
korszakban azok a vezetők, akik a politikai közösség életét
meghatározó döntéseket hozzák. Akik dönthetnek arról,
hogy a kényszerpályán akarnak-e mozogni, vagy tágítani
szeretnék a mozgásterüket. Akik úszhatnak az árral, de
akár megpróbálkozhatnak azzal szemben is politizálni.
Akik működtetik az intézményeket, ha lehetőségük van,
akár át is alakíthatják azokat, és akik – ha elég ügyesek –
szabadon választhatnak az ideák, a programok, a témák
és a narratívák világából. Akik lehetnek jók vagy rosszak,
harciasak vagy békések, önzők vagy önfeláldozók, ügyesek
vagy ügyetlenek, sikeresek vagy sikertelenek. Hogy kik ők,
mi a céljuk, mi mozgatja és mi korlátozza őket – ezeknél
fontosabb kérdéseket nem tudok elképzelni.
Ebben a könyvben rengeteg véleményt olvashatunk egyetlen
politikussal kapcsolatban, aki történetesen a rendszerváltás
utáni Magyarország legfontosabb politikai szereplője. Akit
ennek az országnak a politikai rendszere érdekel, nem
hiheti azt, hogy az ebben a könyvben boncolgatott kérdések
megválaszolása nélkül teljes képe lehet a magyar politikai
valóságról. Miközben azonban a kérdések relevánsak,
a válaszok kapcsán könnyű eltévedni. Olvasgatva a könyvben
idézett véleményeket, némelyeket találónak, igaznak,
másokat azonban igazságtalannak vagy éppen hazugnak
gondoltam. Mint ahogy a szerző értelmezési kísérleteinél,
kommentárjainál is olykor elgondolkoztam azon, hogy vajon
mennyire tekinthetők pontos és igaz válaszoknak.
Ahogy haladtam előre a szövegben, bevillantak azok
a mondatok, amelyeket Orbán Viktor egyik 2002-es in7
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terjújában olvastam. A kormányzati hatalmat éppen akkor
elvesztő és csalódottságát nem is titkoló politikus egy róla
szóló másik könyv kéziratának elolvasása után beszélgetett
annak a könyvnek a szerzőjével, és mondta el, hogy neki
személyesen miért is nem tetszik az a feldolgozás. „Ebből
a könyvből ugyanazt érzem ki, mint amit a rosszindulatú
írásokban is mindig kifogásolok: hogy egydimenziós
emberként ábrázol engem” – panaszkodott, hogy aztán pár
mondattal később levonja a tanulságot: „tudomásul kell
vennem, hogy a szerző nem nézhet engem belülről. Ezt
nem is tekintem méltánytalanságnak, hanem inkább helyzeti
adottságnak.”
Nos, nyilvánvalóan ez a könyv, az ebben a könyvben
megszólalók és maga a szerző sem nézhette Orbán
Viktort belülről. Egy politikus megítélése szempontjából
szerintem a legfontosabb az, hogy a szándékai és a tettei
milyen képet festenek róla. Ezt a képet azonban sokan,
sokféleképpen látják, értékelik. S bár ezek a vélemények nem
mindig pontosak, nem mindig igazak és nem is mindig jó
szándékúak, mégis jellemzik a kort és a politikust, s mint
ilyenek, a kor és a politikus iránt érdeklődők számára
fontosak és tanulságosak.
(Török Gábor)

8
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Bevezető.
Miért ilyen ez a könyv?
Mikor ez a könyv a boltokba kerül, nagyjából akkora
oddszal adnák a fogadóirodák a Fidesz 2018-as győzelmét,
mint a 2005-ös Bajnokok Ligája döntő esetében a félidőben
3-0-ás vezetésnél azt, hogy a Milan megnyeri a meccset:
1.001-essel, és éppen annyi esélyt lát mindenki arra, hogy
az ellenzék fordítson, mint akkor arra, hogy a Liverpool
elvigye a trófeát (rendes játékidőben végül 3-3 lett, majd
11-esekkel nyert a Liverpool). Igaz, Andorra is legyőzte
Magyarországot 2017 júniusában 1-0-ra, szóval semmit nem
zárhatunk ki, természetesen. Azt viszont biztosan állíthatjuk,
hogy akár nyer Orbán Viktor, akár veszít esetleg, a magyar
társadalom jelentős része hatalmas traumaként fogja megélni
az eredményt és azt gondolja majd, hogy olyan katasztrófa
történt, aminek a következményeit hosszú ideig nem lehet
kiheverni. Még azt se lehet kizárni, hogy lesznek, akik
egyáltalán nem fogadják majd el az eredményt (afelől nincs
illúzióm, hogy bármi is lesz az, a vesztes csalást fog kiáltani)
és 2006 ősze után ismét az utcáé lesz a főszerep a magyar
politikában.
9
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Hogyan jutottunk ide 2018-ra? Az egyik tényező
kétségtelenül Orbán Viktor volt, a rendszerváltás utáni
időszak legsikeresebb politikusa, ha pusztán azt nézzük,
hogy zsinórban harmadszor, összességében negyedszer
lehet kormányfő, ezzel a leghosszabb ideig hatalmon
lévő magyar és európai politikusok közé is bekerülve. (És
még 2022-ben is csak 59 éves lesz, politikusként fiatal.)
Politikai újságíróként mindig is az érdekelt, az ország
sorsának irányítóit vajon mi irányítja? Hogyan látják ők
a körülöttük lévő világot, saját szerepüket, milyen országot
szeretnének felépíteni, ha rajtuk múlik? Tudom, hogy
nagyképű hasonlat lesz, de Yuval Noah Harari izraeli
történész (akivel egyébként a könyvben is foglalkozom,
mert többek szerint Orbán Viktorra is inspiratívan
hatnak a munkái) módszerét próbálom én is követni:
feltenni egy „nagy kérdést”, majd lehetőleg elfogultság
nélkül összegyűjteni a lehető legtöbb választ. Az én „nagy
kérdésem” az volt: mi van Orbán Viktor fejében Magyarországról? Az ország jelenéről, jövőjéről, az Európai
Unióban elfoglalt helyéről, az ellenzékről, Mészáros
Lőrincről, Simicska Lajosról, Vlagyimir Putyinról, mi
történik a futballstadionok VIP-páholyaiban – és még
sorolhatnám. A válasz(ok) megtalálása érdekében majd’
harminc emberrel folytattam hosszú, akár két órás
háttérbeszélgetéseket. Volt köztük aktív és már visszavonult
kormánypárti és ellenzéki képviselő, egykori miniszter,
államtitkár, visszavonult, vagy még ma is az aktuális
állomáshelyén dolgozó diplomata, brüsszeli bizottsági
tisztviselő, egykori tanácsadó, közeli barát, szövetséges
vagy éppen a miniszterelnök személyes stábjának tagja,
10

ovi_vilaga_07korr.indd 10

23/01/18 15:29

Bevezető. Miért ilyen ez a könyv?

európai parlamenti képviselő. A legfontosabb szempont
az volt, hogy valamennyien ismerték-ismerik a „2010
utáni Orbán Viktort” is – mivel kifejezetten arra voltam
kíváncsi, hogy az azóta eltelt időszakban mi mozgatta
a miniszterelnököt – és rajta keresztül azt a hatalmi
gépezetet, amit a kétharmados parlamenti többséggel
kialakított, ha úgy tetszik, a NER-t.
Mivel a lehető legheterogénebb kört igyekeztem
megszólítani – és úgy érzem, ez többé-kevésbé sikerült
is – a kapott kép is rendkívül összetett lett. Aki azt
az Orbán Viktort keresi, aki minden reggel úgy kel fel
az ágyból, hogy azon jár a feje, hogy legyen lehetőleg
még rosszabb a magyaroknak, csalódni fog. De az is, aki
arról a kormányfőről szeretne olvasni, aki éjt-nappallá
téve csak és kizárólag a nemzet felemelkedésén dolgozik.
Természetesen megvan a magam értékítélete a rendszerről,
a jelenlegi közállapotokról, és külön fejezetben keresem
a választ arra, hogy miért nem élt Orbán Viktor másképp
ezzel a kivételes felhatalmazással, miért nem próbált
meg egy olyan országot teremteni 2010 után, amiben
a véleményem szerint mindannyian sokkal jobban
érezhetnénk most magunkat, hogy az Orbán Viktor
által létrehozott rendszer hogyan juthat el arra a szintre,
hogy 2017 végén egy minisztériumi főtisztviselő (nyilván
nem a kormányfő személyes utasítására) kötelességének
érezze, hogy felhívjon egy ismert közgazdászt és kvázi
megfenyegesse, hogy ha nem hagy fel a médiában
hangoztatott kormánykritikus véleményével, akkor
a kórházban ápolt édesapja „esetleg nem kapja meg a megfelelő kezelést”. Vagy, hogy miért nem kormányozta arra
11
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az országot, hogy legalábbis ne gondolhassák azt sokan,
bármi is lesz a választások eredménye, katasztrófát élnek át.
Mint az olvasó látni fogja, a könyv alapvetően a már
említett háttérbeszélgetéseken összegyűjtött információkon alapul, igyekeztem bőven idézni beszélgetőpartnereimtől, név nélkül, mert a téma érzékenysége okán úgy gondoltam, így lehet őszintébb véleményeket hallani, legyen szó akár a kormányfőt támogató, akár a politikáját ellenző alanyokról. A névtelen forrásokra hivatkozás mindig érzékeny kérdés,
és kedvenc ellenargumentuma minden érintett politikusnak, hogy „névtelen forrásokkal nem foglalkozom”,
pedig ez a nemzetközi sajtóban is egy fontos és legitim műfaj. Az újságírónak bíznia kell benne, hogy az adott
politikus, „forrás” igazat mond, valóban igaz véleményét mondja neki. Természetesen az olvasó sem tehet
mást, mint hogy megpróbál megbízni az újságíróban, jelen esetben a könyv szerzőjében, hogy a forrásai
megbízhatóak, és a hallottakat pontosan adja vissza. És
természetesen beszélgetőpartnereimnek is bízniuk kellett abban, hogy az általuk elmondottakat a szerző egy
hosszabb szöveg részeként szerkeszti majd be: nem
manipulatív szándékkal, de mégiscsak úgy, hogy a teljes egész szerkezetébe illeszkedjen. Ebben a munkában
egy dolog vezérelt, hogy az olvasó a lehető legkoherensebb szöveget kapja – még ha óhatatlanul is akadnak
ellentmondások a szereplők elbeszéléseiben. Én sem
kívánhatok többet azoktól, akik kézbe veszik ezt a könyvet, mint hogy higgyék el: beszélgetőpartnereim igye12
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keztek a természetes emberi, politikai elfogultságaikon
túl objektíven nyilatkozni Orbán Viktorról, én pedig
megpróbáltam a lehető legpontosabban visszaadni azt,
amiket elmondtak.

13
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1: Első benyomások
Orbán Viktorról
Orbán Viktorban az az érdekes, hogy nem kell különösebb
megfejtés ahhoz, hogy megtudjuk, mit gondol a világról
– ehhez elég a beszédeit elolvasni egy fideszes európai
parlamenti képviselő szerint. „Ezért szeretik az emberek és
ezért utálják néhányan az európai vezetők közül, akik ezt
nem merik, vagy nem akarják megtenni. És szerintem ezért is
tartják sokan hitelesnek: érzik, hogy a saját igazságát mondja.
Nem biztos, hogy AZ igazságot, de mindenképpen a saját
igazságát” – fogalmazott. Az illető 1987-ben találkozott
először Orbán Viktorral, az első benyomásaira úgy emlékszik
vissza, hogy „ott állt előttem egy éretlen fiatalember, akiben
én egyáltalán nem láttam az országot több cikluson keresztül
irányító, leendő miniszterelnököt”. Később egy 1990-es
dunaszerdahelyi konferencián találkoztak, a választások
után, „már akkor érezhető volt, hogy nagyon komoly
ambíciói vannak”.
Ezzel kapcsolatban írta Csizmadia Ervin a Magyar Nemzetben
(A Fidesz-jelenség elmúlt harminc éve, 2017. június 21.):
14
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„Ami világosan kirajzolódik: a Fidesz politikai útját,
felemelkedését egy »akarati« kérdés döntötte el. Feladván
korai éveinek alternatív, szubkulturális elképzeléseit,
határozottan párttá, mégpedig nagy párttá akart válni. Ehhez
nagypárti karaktert kellett építenie. Ebben az akaratközpontú
politikafelfogásban látom a Fidesz lényegét. Még pontosabban
abban, hogy a politikát nem statikusan, hanem dinamikusan
fogja fel, illetve a politikai cselekvést nem előzetesen rögzített
intézmények védelmére alapozza, hanem annak a bizonyos,
Mannheim által »irracionálisnak« nevezett mozgástérnek
a kitöltésére.”
Tökéletesen rímelnek a fenti megállapításra a miniszterelnök saját szavai pártja „eredettörténetével” kapcsolatban: „A Fidesz igazi self-made történet. A Fideszsztori arról szól, hogy jön tíz-húsz-harminc srác valahonnan,
fellázadnak, elegük van a világból, amely körülveszi őket,
felhajtják a gallérjukat, és megcsinálják a saját történetüket.
Mi nemcsak politikai értelemben számítottunk senkiknek,
földrajzilag is a ködbe vesző végekről jöttünk. (…) A karakter az, ami nem tanulható. És ott a Fideszben erős karakterek
kerültek egy közösségbe. Olyan emberek, akik csak magukra
és egymásra számíthattak”. (Orbán Viktor interjúja a 888.
hu-nak.)
„Rendkívüli karizma áradt Orbán Viktorból, ezt már az első
találkozásunkkor észleltem, rendkívüli képességekkel bírt és
nagyon nagy meggyőző erővel tudott beszélni. Olyan volt,
amint amikor sokkal később éppen egy párizsi emigrációban
élő barátomnál voltam, a tévében feltűnt Nicolas Sarkozy,
15
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mire a barátom nézte egy darabig, majd azt mondta: »Nem
ismerem ezt az embert, de egyszer még Franciaország elnöke
lesz« – jellemezte Orbánt egy volt államtitkára.
„Az biztos, hogy van a fejében egy jól meghatározható
jövőkép, ami ráadásul nem változatlan, tudja alakítani
a változó körülményekhez. Így szerintem 2010 óta is
sokat formálódott a fejében ez a kép” – mondta Orbán
Viktorról egy szocialista képviselő, aki egy átlagos ellenzéki
honatyánál szorosabb (munka)kapcsolatban volt/van
a miniszterelnökkel.
„Elképesztően jó csajok voltak a Fideszben, mi pedig
ugye mindenki szemében »vén komcsik« voltunk, szóba
sem álltak velünk, csak irigykedtünk Orbánékra” – ezzel
a kissé rendhagyó nézőpontú visszaemlékezéssel kezdte
beszélgetésünket a kormányfőről egy már visszavonult
egykori szocialista vezető, aki korábban szintén
többször került munkakapcsolatba Orbán Viktorral.
Ő úgy emlékszik, „Orbánnak hihetetlen nagy arca volt
az első ciklusban”, erre egy anekdotát is elmesélt. „Egy
alkalommal éppen a parlamenti büfében beszélgettünk
pár frakciótársammal, amikor bejött Orbán Viktor, elment
mellettünk, de szokása szerint oda sem köszönt. Az egyik
idősebb képviselőtársam nem bírta ki, utánaszólt, hogy
»Jó napot kívánok, Orbán néni!«. Orbán persze teljesen
megdöbbent, visszafordult és megkérdezte, hogy miért
nénizték le. Mire a válasz: »Tudja, fiatalember, én már öreg
vagyok, megszoktam, hogy csak a nálam is idősebbeknek
és a hölgyeknek köszönök előre«.”
16
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Egy a közélettől már visszavonult egykori bankvezető még
a ,90-es évek legelején találkozott először Orbán Viktorral
és Simicska Lajossal. „Nagyon önérzetesen beszélt. [Orbán] Amolyan »én vagyok a fasza gyerek« stílusban adta
elő magát”. Az illető arra is emlékszik még, kissé megdöbbent, amikor a páros azt is kifejtette előtte, hogy a politikára
elsősorban mint „befektetésre” tekintenek, ami idővel majd
bőséges megtérülést hoz annak, aki jól csinálja.
Érdekes, hogy egykori tanára szerint „Orbán Viktor és
a fideszesek legtöbbje hiába lett jogász, valójában magát
a jogot nem tartja sokra”, emiatt ő például úgy gondolja,
hogy ha a Fidesz valaha is koalíciós tárgyalásokra
kényszerülne, az igazságügyi tárcát ajánlaná fel a leendő
koalíciós partnernek először a miniszerelnök, mert
„annak van a legkisebb értéke a szemében”. „Én úgy
emlékszem vissza ezekre a fiúkra, mint akiknek a jog
csak munkaeszköz volt a céljaik eléréséhez. Orbán
Viktor, vagy Kövér László például eleve nem jogi, hanem
politikai témából írta a szakdolgozatát, nem is akartak
jogászok lenni, egyedül Szájer József akart komolyan
a jogtudománnyal foglalkozni, ő egy darabig oktatott
is.” Maga Orbán Viktor például „az előadásaim többsége
alatt kint focizott az udvaron, én akkor azt gondoltam,
Lévai Anikónak sokkal nagyobb szerepe lesz majd, mivel
ő rendesen bejárt az óráimra és felkészültebb is volt, mint
Orbán”. A leendő miniszterelnököt „az alkotmányjogban
sem a jog érdekelte, hanem, hogy milyen alkotmányos
lehetőségeket teremt a politikai cselekvésre”. A kormányfő
forrásunk szerint ugyanilyen instrumentalizált módon
17
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gondolkozik a politika minden szegmenséről: minden
a stratégiai célok megteremtésének rendelődik alá. „Egy
alkalommal például szóba került egy beszélgetésünkben
a stadionépítések ügye, és hogy mennyibe kerülnek.
Orbán Viktor annyit mondott, hogy »azért van
a pénzügyminiszter, hogy pénzt szerezzen rá«”.
„Én ismertem a rendszerváltás előtt is már, és amikor 1994ben a filmszemlén találkoztunk, és a fogadáson Orbán
filmekről kezdett beszélgetni, akkor néztem csak, hogy
mennyire tájékozott a filmekkel kapcsolatban is” – mondta
egy volt kormánytag.
Pedig az otthonról magával hozott kulturális hátrányát
sosem tagadta maga a miniszterelnök sem: „Ami engem
illet, talán én lehettem az első ember a családban, akinek
azt mondták, hogyha van meló a kertben, és van lecke,
akkor a lecke jön előre. 1982-ben jöttem az egyetemre,
a budaörsi kollégiumban laktunk, és én csak a 40-es busszal
mertem közlekedni, az jelentett nekem biztonságot. Aztán
persze megértettem, hogy mindent meg lehet tanulni. Ha
nagyképűsködnek az évfolyamtársaid, akkor el kell olvasni
azt a tíz könyvet, megnézni azt a húsz-harminc filmet,
amivel le vagy maradva, majd utoléred őket. Ezek nem
igazi problémák, ezek mind megtanulhatók”. (Orbán Viktor
interjúja a 888.hu-nak.)
Az egykori kormánytag szerint ennek a folyamatnak lett
az eredménye az is, hogy Orbán számára ebben az időszakban
a „polgár” szónak és mindennek, ami ehhez kötődött,
18
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egyre fontosabb szerepe lett a politikában. „Tehát nem csak
arról van szó, hogy ki akart tölteni egy politikai vákuumot
a jobboldalon. Az MDF összeomlásával ez a lehetőség más
pártok számára is adott volt, az, hogy ez végül a Fidesznek
sikerült, az alapvetően Orbán érdeme, és kellett hozzá
az a belső elköteleződés is, amit ez a szellemi érési folyamat
hozott magával” – mondta forrásunk.
„Valóban érdekes, hogy Gyurcsány Ferenc és Orbán
Viktor hasonló családi, társadalmi háttérrel érkeznek meg
a politikába, de amíg Gyurcsány erre úgy reagál, hogy
fejest ugrik és boldogan elmerül a pesti értelmiségi világba,
Orbán Viktor ezt sosem tette meg, végig kívül maradt ezen
a körön.” Emiatt is volt törvényszerű részben a szakítás
az SZDSZ-szel. Orbán hamar elmarad a balliberális
értelmiség hagyományos fórumairól is, mint például
Farkasházy Tivadar balatonszárszói nyaralója, forrásunk
szerint itt egy alkalommal György Péter „nagyon durván
nekitámadt az MKB-ügy miatt” (erről később részletesebben
írok majd), „persze nem voltunk már éppen józanok, de
akkor is durva volt a stílus, Orbán nagyon megsértődött,
György Péter nem kért bocsánatot, így többet Orbán nem
is ment Szárszóra”.
„Hihetetlen agya volt, hihetetlen önérzete, hihetetlen
tudásvágya” – jellemezte egy régi ismerőse a fiatal Orbán
Viktort. „Számolt vele, hogy sok mindenből kimaradt
a családi háttere okán, ami egy értelmiségi családba születő
gyereknek megadatott és hogy neki utólag kell ezeket
bepótolnia. Mindig tudta, mit kell elolvasnia, hogy fejlessze
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magát és mindig el is olvasta a megfelelő könyveket, cikkeket,
amilyen gyorsan csak tudta” – tette hozzá.
„Először 2004-ben találkoztam vele, közvetlenül a kettős
állampolgárságról szóló népszavazás előtt, majd utána
egy évvel később, aztán csak évek múlva, 2008-ban. De
így is emlékezett rám, ami már eleve jólesett. Emlékszem,
2004-ben nagy izgatottsággal a hangjában mesélte
az asztalhoz leülve, hogy éppen a híres amerikai Nature
magazin aktuális számát olvasta, melyben a tudósok azt
a szenzációs bejelentést tették, hogy megtalálták a közvetlen
kapcsot a majmok és az ősember között, és ennek a köztes
majomnak már nagyobb agytérfogata volt mint a korábbi
majmoknak, és a koponyaszerkezete is eltért az őseitől, ezért
összességében ennek köszönhető, hogy az eszközhasználat
kialakult a későbbiekben. Megkapó volt ez az antropológiai
kíváncsiság, amit én utána is sokszor tapasztaltam” – mondta
egy forrásunk, aki korábban a miniszterelnök közvetlen
munkatársa volt. (A miniszterelnök érdeklődése időnként
valóban meglepi közvetlen munkatársait is, egyikük például
azt mesélte, egy ízben egy hosszabb autóúton Orbán Viktor
egy régi, Székelyföld vízrajzával és gazdaságtörténetével
foglalkozó könyvet vett elő olvasásra.)
„Orbán Viktor a klasszikus machiavellista politikus, aki
számára a siker mindent legitimál. Ezért szereti a sportot,
a focit is, mert ott is az eredmény az, ami a leginkább számít,
és általában az jut előre, akiben van valamennyi csibészség
is” – jellemezte a kormányfőt egy olyan forrásunk, aki már
egyetemista kora óta ismeri.
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„Én 2010-ig szimpatizáltam vele, mert nem gondoltam volna,
hogy erre fogja végül használni azt a hatalmat, amit a kezébe
kapott” – mondta egy ismerőse, aki „született politikus”-nak
írta le a miniszterelnököt, aki „mindig rugalmasan tudta
változtatni a stratégiai elképzeléseit”. „Taktikailag zseniális:
minden helyzetben fel tudta mérni, hol, mit kell változtatni
ahhoz, hogy sikeres legyen, és elérje, amit akar” – folytatta.
Közgazdász végzettségű forrásunknak az is imponált, hogy
„a kilencvenes években a jogászok voltak a meghatározók
a magyar politikai elitben, a sok jogász között pedig
szerintem Orbán Viktor volt az egyetlen, aki nemcsak
hajlandó volt gazdasági kérdésekkel foglalkozni, de meg
is értette az összefüggéseket. Szerintem gyermekkorától
benne lehetett a vágy, hogy minden helyzetben ő váljon
dominánssá lehetőleg, irdatlan bizonyítási vágy munkálhat
benne”.
„Nagyon magabiztos, nagyon felkészült. Még bonyolult
gazdasági kérdésekben is, vagy olyan ügyekben, amikhez
– elvileg – egyáltalán nem kellene értenie” – mondta egy
kommunikációs szakember.
„Orbán Viktor? Személyiségzavaros. De Gyurcsány Ferenc,
vagy Botka László is az. Horn Gyula is az volt. Magyarországon
a rendszerváltás óta eddig minden élvonalbeli politikus
személyiségzavaros volt valamilyen szempontból” – egy volt
szocialista miniszter, még ma is aktív politikus „diagnózisa”
az elmúlt 25 év főszereplőiről. Szerinte „van, akinek csak
személyes élete van, másoknak társadalmi szerepe is, Orbánnak
és néhány más politikusnak csak a politika számít”, „Orbán
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Viktor rendszerének lényege, hogy sokkal erőtejesebben
engedi be a személyiségjegyeket a hatalmi működésbe, mint
egy szilárd intézményekkel rendelkező államberendezkedés”.
A politikus a Római Birodalmat és Nagy Sándor birodalmát
állította párhuzamba, szerinte a NER az utóbbira hajaz:
lehet, hogy nagyon gyorsan nőtt nagyon nagyra, de a vezető
eltűnésével hamar össze is omlik majd. „A magyar társadalom
úgy érezhette, rendkívüli helyzetben nincs szükség a fékek
és ellensúlyok rendszerére, fontosabb a gyors, határozott
kormányzás. Így volt ez Churchillel is a második világháború
alatt, aztán amint vége lett, meg is buktatták a brit szavazók”
– tette hozzá.
„Orbán Viktorban nagyon sok rokon vonás volt Horn
Gyulával, nem véletlen, hogy jó kapcsolatba kerültek
egymással személyesen” – mondta a volt szocialista vezető,
szerinte a legfontosabb közös vonás természetesen az volt,
hogy „mind a ketten mindig elsők akartak lenni”. Ő Oliver
Stone 1995-ös Nixonról készített mozijában talált egy
jellemző részletet Orbán Viktorra. Ebben Nixon felesége
kérdőre vonja az elnököt, hogy mit szól hozzá, hogy
a rendőrök brutálisan vertek szét egy diáktüntetést. „A
szívem szakadt meg értük, de az elnöknek lövetnie kellett”
– hangzik a válasz Nixontól. (A párhuzam természetesen
pusztán metaforikus, ezt nem árt leszögeznünk, a volt
szocialista vezető sem gondolta, hogy Orbán Viktor valaha
is „lövetni” akar – amivel egyébként a közösségi médiában
sokan szereznek maguknak kellemes idegborzongást –
hanem a személyes szféra és a politikai racionalitás végletes
szétválasztásának képességét próbálta illusztrálni.) „Remekül
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tud taktikázni az emberekkel úgy, hogy azok az érdekei
szerint cselekedjenek, és tud »nem szeretni« embereket,
még hozzá közel állókat is, ha azt látja, hogy ez a politikai
érdeke. Szerintem ez abból adódik, hogy otthonról kevés
szeretetet hozhatott” – mondta forrásunk.
„Orbán Viktor igazi focista karakter: mindent megtesz
azért, hogy nála legyen a labda, és ha egyszer megszerezte,
senkinek nem akarja leadni, amíg gólt nem lő”– jellemezte
a kormányfőt egy korábbi bizalmasa. (Mondjuk, hogy
Orbán a fociban sem ismert tréfát, arról egyszer még
Eörsi István is megemlékezett, leírva egy esetet, amikor
még Magyar Bálint perőcsényi nyaralójának kertjében
fejelgettek. A néhai írót megdöbbentette, hogy a „tipikus
sörmeccs” hangulat helyett Orbán véresen komolyan vette
a játékot. A ,90-es években egyébként a Fidesz vezetője
rendszeresen pályára lépett egy karácsonyi teremtornán
Székesfehérváron is, ezeken a meccseken szintén nagyon
kemény, néha már durva volt a jellemzően visszavonult
Videoton-játékosokból álló ellenféllel szemben.) Forrásunk
szerint a húsz évvel ezelőtti Orbánt az különbözteti meg
a maitól, hogy „1998-hoz képest mára sokkal jobban
érti a kormányzás lényegét”. A fiatal miniszterelnök még
egy „nyitott, tudásra éhes, az új információkat magába
szívó ember volt”, aki jól szituált megjelenést keltett és „a
fejében volt egy világos terv arra, hogy hogyan lehet egy
jobb országot csinálni”. Ezért 1998-ban „olyanokkal vette
körül magát, akiktől tanulhatott”. Ha már focis analógiák,
a kormányfő gondolkodásmódjának megváltozására is
ilyet hozott fel forrásunk: „Szerintem ugyanaz történt
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Orbán Viktorral, mint Verebes Józseffel: nem tudott
komoly futballkarriert csinálni, ezért belefogott egy
másikba, és az elején nagyon sokat tanult, és ez sikerekben
is megmutatkozott. Majd jött egy pont, ahol elhitte
magáról, hogy »ő a mágus«, és innentől kezdve már nem
maradt más, csak az észosztás”.
„Amíg korábban úgy tudott beszédeket mondani, hogy
abban kutatni kellett, mikor mondott éppen hülyeséget, mára
sajnos sokszor szinte csak az utóbbi maradt” – mondta róla
egy egykori munkatársa.
„Orbán Viktornak legalább két arca van. Én elhiszem,
hogy az egyikkel jót akar tenni az országnak a maga módján,
de a másik akkor is romlott. Én biztos vagyok benne, hogy
minden reggel van tíz perce, amikor magába roskad, amikor
megrohanják a félelmek azzal kapcsolatban, amit tesz” –
jellemezte a miniszterelnököt egy értelmiségi ismerőse. Saját
„esendőségéről” ritkán beszél a miniszterelnök, de azért
időnként jelzi, hogy ő is „emberből” van:
„A helyzet úgy áll, és a püspök úr a megmondhatója, mert ő
is járt már ezen a zarándokúton, hogy az én szakmámban
gyakran kell olyan benyomást kelteni, mintha az ember
minimum fából, de inkább vasból lenne. Ez nekem nem
megy rosszul, de az igazság az, hogy ez egy hazugság,
ugyanis sem fából, sem vasból nem vagyok, én is emberből
vagyok, szükségem van elismerésre és támogatásra is.”
(Tusnád, 2017.)
„Amikor felkért, hogy legyek nagykövet, behívott magához
és hosszasan beszélgettünk, majd az alatt a négy év alatt, amíg
24

ovi_vilaga_07korr.indd 24

23/01/18 15:29

Első benyomások Orbán Viktorról

diplomata voltam, háromszor járt az állomáshelyemen, és
akkor is volt alkalmam beszélgetni vele” – mondta egy, az első
és a második kormányban is fontos poszton szolgáló egykori
nagykövet. Ő úgy látta, „kezdetben megvolt Orbánban
az őszinte szándék, hogy egy erős, tekintélyes ország legyen
Magyarországból”, de „mára csak a hatalom megtartásának
a szándéka és a köréhez, valamint a családjához tartozók
meggazdagodása” vezérli; az illető egyenesen úgy fogalmazott,
hogy „a miniszterelnök számára már a Fidesz is csak egy
eszköz ehhez, ha nem lenne rá szüksége a céljai eléréséhez,
még a pártot is ejtené”.
„Orbán Viktor azért sikeres, mert akkor kezdeményez,
amikor mások visszariadnak. Amikor mások azt gondolják,
hogy »ehhez mi túl kicsik vagyunk, nekünk úgysem fog
sikerülni«, akkor ő nekimegy a feladatnak és megcsinálja,
vagy legalábbis mindent megtesz a cél elérése érdekében.
Szerintem ez adja az önképe alapját is, ez pedig nagyon erős
motivációt jelent neki.” „Orbán szándékosan és tudatosan
nem akar a mainstreammel együtt menni. Azt gondolja, ez
az egyik fontos feltétele annak, hogy nagy vezető legyen.
Neki mindig »ez a harc lesz a végső«, nem tud másképp állni
semmihez. Ez persze utalhat komoly belső bizonytalanságra,
önbizalomhiányra is” – így jellemezte a kormányfőt egy volt
államtitkár.
Erről persze szívesen beszél maga a miniszterelnök is:
„Vannak olyan elméletek, amelyek a nyugati világban most
zajló változásokat úgy írják le, hogy az amerikai elnök
színre lépésével érzékelhetővé vált az a küzdelem, amelyet
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a globálisnak nevezett, nemzetek feletti elit és a hazafias,
nemzeti vezetők folytatnak egymással a világpolitika terében.
Ez a leírás szerintem értelmes leírás, sok igazság van benne,
és ha magunkra vetítjük, akkor azt is mondhatjuk, hogy
jóval az amerikai elnökválasztást megelőzően, 2010-ben
ennek a politikának, az új, hazafias nyugati politikának
lettünk volna mi az előfutárai. Kicsit előreszaladtunk ugyan,
és a politikában az előreszaladók jutalma nem az elismerés,
hanem valami egészen más, de ha kibírják, akkor később
elismerésben is részesülhetnek, mint ahogy Magyarország egyre
több elismerésben részesül.” (Tusnád, 2017.)
„Mivel Orbán intelligens ember, nagyon kíváncsi lennék rá, hogyan éli meg nap mint nap azt a tényt, hogy
a környezetében mindenki belehazudik a szemébe” – mondta
a volt szocialista vezető.
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2: Milyen Magyarországot akar
Orbán Viktor?
A Fidesz egyik vezető politikusa szerint Orbán és kormánya
céljai nem változtak az 1998-2002 közötti időszakhoz
képest: olyan Magyarországot felépíteni, ahol a társadalom
elsősorban a családokra épül, a kormány konzervatív módon
tervezi a költségvetést, a gazdaságot a hazai vállalkozások
mellett a külföldi működőtőke dominálja, és alapvetően
konzervatív értékrend érvényesül a kormányzásban.
„Változás abban van, hogy a politikánk taktikai része erősen
leegyszerűsödött” – mondta a képviselő, nem minden
önirónia nélkül, és a sorosozást látva nehéz is lenne vele
vitatkozni. „Nem indokolatlanok a kritikák a politizálásunkkal, a politikai stílusunkkal szemben, de azért aki
elfogulatlanul akar ítélni, az vegye azt is figyelembe, hogy
amit ma a szemünkre vetnek, azt jelentős részben a ballib
média is alakította. A karaktergyilkosságot például simán
megengedik maguknak ezen az oldalon is” – mondta.
„Ha a kormány tesz valamit, az csak borzalmas lehet”,
példaként idézve, hogy amikor arról hoztak törvényt, hogy
a gyermekétkeztetésben az egészségesebb ételek készítése
27
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érdekében korlátozták a felhasználható só mennyiségét,
még azt is „gyermekellenes” lépésként tálalta sok ellenzéki
lap, a Népszabadságban pedig még egy olyan véleménycikk
is megjelent, miszerint „a diktatúra még ezt a kis maradék
ízt is el akarja venni a gyermekeink elől”. „Ez teljes
abszurditás, de egyébként aki a politikai élet hangnemén
búsong, és esetleg számon kéri időnként, hogy miket
nyilatkozik Németh Szilárd, az néha hallgasson bele egy-egy
parlamenti közvetítésbe, hogy ott hogy beszélnek ellenzéki
képviselők Orbán Viktorról, milyen jelzőket használnak rá.
Ennek éppen olyan nagy szerepe volt a mai közállapotok
kialakításában” – fogalmazott. Szerinte Orbán Viktor
sokáig ügyelt rá, hogy személyesen ne sértegessen senkit
a megnyilvánulásaiban, de ma már úgy van vele, hogy
ha ilyen stílust használnak vele szemben, akkor hasonló
hangnemben válaszol. Ugyanakkor, például amikor Gőgös
Zoltán MSZP-elnökhelyettes kérdezte legutóbb normális
hangnemben a miniszterelnököt, Orbán ugyanolyan
normális hangnemben válaszolt. Egyébként pedig „a
mostani ellenzéki sajtóban már 1989 óta nagyjából ugyanazt
mondják Orbán Viktorról, akinek sosem bocsátották meg,
hogy a Fidesz nem állt be az SZDSZ kistestvére szerepébe,
igazából nem is értem, miért kellene egy pillanatig is
kedvelnie ezt a sajtót a kormányfőnek”.
És, hogy miből állna ez a „jobb ország”? Az ambíció már
1998-ban sem volt kisebb, mint feltörni a „megalvadt
struktúrákat” – hogy a miniszterelnöki főtanácsadó
Tellér Gyula elhíresült szavait idézzük 2009-ből (Tellér
Gyula: Középfajú pártdráma – Esszé az SZDSZ mivoltáról).
28

ovi_vilaga_07korr.indd 28

23/01/18 15:29

Milyen Magyarországot akar Orbán Viktor?

A fiatal kormányfő úgy látta, az MDF-nek nem sikerült ezt
a feladatot végrehajtania, az 1994-1998-as MSZP-SZDSZkormányzás pedig sok szempontból még visszarendeződést
is hozott. „Maradt a pártállami titkosszolgálati vezetők
befolyása, maradt a szakszervezetek pártállamhoz
kötődő vezetése, maradtak az MSZMP-hez kötődő,
a vadprivatizációval nagy vagyont szerző oligarchák,
maradtak a pártállam idején médiakarriert csináló
véleményvezérek. Akik ráadásul ekkorra már zsigeri
gyűlöletet éreztek Orbánnal szemben. Nem csoda, hogy ő
ezekhez mind hozzá akart nyúlni, és akkor úgy is éreztük,
hogy most mindenhez hozzá is lehet, odébb tudjuk tolni
a falakat” – mondta forrásunk, aki akkor kormányzati
pozíciót is vállalt. Szerinte a tabudöntögető lépések
már az 1998-2002 közötti Orbánból sem hiányoztak, de
akkor azért sokkal óvatosabban nyúlt érzékeny ügyekhez.
Például az első Orbán-kormány idején a kötelező
magánnyugdíjpéztári tagság megszüntetése és a befizetések
arányának csökkentése is komoly vitákat váltott ki, de ma
már hol van ez ahhoz képest, amikor 2012. január 1-jével
lényegében az egész rendszert megszüntette a kormány,
3000 milliárd forintot pedig egyszerűen államosított?
Forrásunk szerint előzetesen Orbán Viktor és Matolcsy
György is komoly politikai kockázatokkal számolt, és
„nem lehettek biztosak benne, hogy a lépést nem követi
majd elsöprő erejű ellenállás a társadalom részéről, hiszen
éppen azt a fiatalabb, öntudatosabb, tájékozottabb réteget
érintette, akik a legkönnyebben tudták volna megszervezni
magukat”. Akár a sors iróniájának is nevezhetnénk, hogy
ez az intézkedés úgy hatolt át a minimális társadalmi
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ellenálláson, mint kés a vajon, és a kormányfőnek az első komolyabb fejtörést okozó tiltakozást egy ennél nagyságrendekkel kisebb ügy, az internetadó terve hozta el.
Az egykori bizalmas szerint 2010 után Orbán elsődleges
célja az volt, hogy a korábbi függőségektől megszabaduljon
kormányfőként, kifelé (IMF) és befelé is – ez akkor még
nem feltétlenül a Simicska Lajossal való szakítást jelentette,
de azt mindenképpen, hogy Orbán és a Fidesz ne függjön
néhány oligarcha döntéseitől. „Saját lábon állni, ez az egyik
legfontosabb Orbán számára. Többször mondta, hogy ha
a Kádár-rendszer külső kitettsége helyett a rendszerváltás
után más kitettségek jönnek, akkor az egésznek nem sok
értelme volt” – mondta forrásunk. Szerinte sokáig kétesélyes
volt, hogy bejön-e Orbán stratégiája, és volt néhány kritikus
pont, amikor a bukás sem volt kizárható. Például 2012 első
napjaiban, amikor a nemzeti valuta 321 forintra gyengült
az euróval szemben, mélyrepülésbe kezdett a tőzsde,
megugrottak a kötvényhozamok, a magyar csődkockázat
pedig rekordszintre nőtt. Ekkor nagyon komoly nyomás volt
a kormányon, hogy ismét kössön hitelmegállapodást az IMFfel, amire a kormány úgy reagált, hogy ugyan tárgyalásokat
kezdett a valutaalappal, de ezt addig húzta-halasztotta, amíg
végül elhárult a csődveszély és nem lett rá szükség. Végül
2013-ban vált mindenki számára világossá, hogy az ország
elkerüli a csődöt. Az IMF-nek való kiszolgáltatottságunk
rendszeresen visszaköszön a miniszterelnöki beszédekben.
„Először is egy erős nemzet és erős ország nem más pénzén
él, ezért az IMF-típusú intézményeknek megköszöni
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a segítséget, és elköszön tőlük, hazaküldi őket, és reménykedik abban, hogy többet nem kell velük találkozni.
Ez Magyarországon bekövetkezett, ne felejtsék el, hogy 2010
előtt a szocialista kormányok Magyarországot egy IMFlélegeztetőkészülékre kapcsolták. A lélegeztetőkészülékeknek
az a bajuk, bár kétségkívül segítik a túlélést, hogy a páciens
kötve van hozzá. Ezt a problémát sikerült megoldani 2010-et
követően, és így Magyarország az erősség talán legfontosabb
dimenziójában, a pénzügyi önállóságban áttörést ért el.”
(Tusnád, 2017.)
„Orbán Viktor számára a szuverenitás minden” – saját
kútfőből akar döntéseket hozni, azt utálja a legjobban, ha
külső tényezők befolyásolják abban, amit tenni szeretne.
„Vagy szuverenitás van, vagy nincs semmi” – egy volt
államtitkár szerint így gondolkodik. „Megvan nekünk
a sütnivalónk ahhoz, hogy a megfelelő következtetéseket
vonjuk le a rendelkezésre álló információkból, és helyes
döntéseket hozzunk a magyarok érdekében” – egy egykori
kormányfői stábtag szerint így gondolkodik a kormányfő.
„Hogy egyszerűbb legyen megérteni ezt a szemléletet, hozok
példát a szomszédainktól. Nézz rá Ukrajna vagy Románia
közelmúltjára. Ukrajnában amerikai multinacionális
vállalatok közép- és felsővezetőinek vagy éppen Soros
Györgynek az ukázát hajtja végre az ottani politika
szolgalelkűen, a privatizációtól a nyugdíjcsökkentésig.
Ennek jól dokumentált angol nyelvű irodalma van tényfeltáró
portálokon, igaz, a hazai mainstream sajtó ingerküszöbét
ez nem éri el. Nemrég az IMF szólította fel a kijevi vezetést,
hogy egy hitelrészletért cserébe adjon el 2 millió hektár
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termőföldet a Monsantónak és a DuPont-nak, és liberalizálja
a teljes földpiacot. Ne legyen kétségünk, ezt a kijevi Rada
meg fogja szavazni. Romániában a termőterület több mint
50 százaléka már a nagy amerikai multik tulajdonában
van. A közelmúltban, Romániában amerikai nyomásra
módosították a munka törvénykönyvét, gyakorlatilag
semmilyen joga nem maradt a munkavállalóknak. Most
ott tartanak, hogy azért lobbiznak a román kormánynál,
a TB-járulékot is a munkavállalók fizessék, ne a cégek. (Ezt
azóta el is fogadta a román parlament.) Orbán számára ez
elfogadhatatlan hatalomgyakorlás, mert az ilyen politikából
csak kiszolgáltatottság és cselédsors lesz, amellett, hogy
az erős érdekérvényesítők, a nagyhatalmak helyi emberei
dollármilliárdosokká válnak, amit majd eldugnak valami
offshore-paradicsomban. És a nép hosszú távú érdeke hol
marad?” – mondta forrásunk. Érdekes, hogy – az ország
megnevezése nélkül, de egyértelműen utalva rá – Románia
példája egyértelműen negatív Orbán Viktor számára: „Intő
példáért nem kell olyan messzire mennünk. Van olyan ország,
ahol óvatos becslések szerint a termőföldek egyharmada –
pesszimista számítások szerint is közel fele – közvetve vagy
közvetlenül már külföldiek kezében van. Áll a bennszülött
földműves, és nézi, hogy a külföldi tulajdonos ugyanazt
csinálja, amihez ő is ért. Lehet, hogy nagyobb és korszerűbb
az eszközparkja, de biztosan közömbösebben ver a szíve.
Hiába, hogy ezt csinálta ő is, az apja is, a nagyapja is,
hiába éltek ebből nemzedékeken keresztül. Áll a bennszülött
földműves, legyint, majd szomorúan elmegy Spanyolországba
vendégmunkásként epret szedni. Nos, ez az, tisztelt Hölgyeim
és Uraim, ami Magyarországon, legalábbis amíg én vagyok
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a miniszterelnök, nem fordulhat elő. Magyarország egyetlen
más nemzetnek és más országnak sem lesz az előkertje.
A mi nemzeti egyszeregyünk úgy hangzik: ez a mi földünk,
a mi munkánk, minket illet, és nekünk is kell, hogy hasznot
hajtson. (Orbán Viktor beszéde a Nemzeti Agrárkamara
küldöttgyűlésén.)
Ugyanerről szintén a miniszterelnök: „Azért is fontos ez
a mai beruházás, mert az elmúlt időszakban, különösen
a 2008-as gazdasági válság idején minden európai nemzet
megtanulhatta, hogy csak akkor nem borul föl, akkor nem
dől el, hogyha két lábon áll. Kellenek külföldi beruházások,
ezekre mindig szükség van; világgazdasági korszakban
élünk, jó, hogyha tőkeberuházások jönnek Magyarországra,
termelőüzemeket hoznak létre, de ez csak az egyik lábunk,
a másik lábunk pedig a magyar tulajdonban lévő vállalkozások
és tőke lehet. Ha megvan mind a két lábunk, és azok nagyjából
azonos erőben vannak, akkor a magyar gazdaságot nem lehet
fölborítani. Ha azonban nem fordítunk figyelmet a magyar
vállalkozásokra, a magyar tőketulajdonosokra, a magyar
befektetőkre, akkor lehet, hogy rövid távon minden jól néz
ki, de az első fuvallat fölborítja a magyar gazdaságot, mint
ahogy 2008-ban egyébként fel is borított bennünket.” (Orbán
Viktor beszéde a Balogh Tészta Zrt. új gyárának avatásán,
2017. július 13., Tiszakécske.)
Egy egykori kerületi Fidesz-vezető az Orbán-Simicska
konfliktus igazi hátterében is ezt, a szuverenitásra való
törekvést, és azt az egyszerű kérdést látja, hogy kié a valódi
hatalom. Egyszer például, amikor egy kormányülésen
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egy gazdasági ügyben döntöttek, az illetékes államtitkár
távozáskor – számára valószínűleg rutinból – még odaszólt
a miniszterelnöknek, hogy „Rendben, miniszterelnök úr,
ezt a Lajossal már leegyeztettük”. Forrásunk szerint Orbán
Viktor teljesen ledöbbent a mondaton, és vissza is kérdezett,
hogy „Kivel egyeztettek?”. Valószínűleg ekkor tudatosult
benne, hogy az egész apparátus figyeli a Fidesz gazdasági
háttéremberének véleményét, akinek mindent behálózó
kapcsolatai voltak az államigazgatásban.
Orbán és Simicska viszonyának alakulásának okaira
jöjjön egy másik példa. Egy bankvezető szerint egy ízben
Antall József személyes döntésének volt köszönhető, hogy
a Fidesz egyáltalán nem egy rövid, múló fejezet lett a magyar
politikatörténetben. A pártot ugyanis szabálytalan módon
(is) finanszírozták a ,90-es évek elején a Magyar Fejlesztési
Bankon (illetve a jogelőd intézményen) keresztül. (Várady
György MFB-vezér azóta is bizalmi embernek számít
kormányoldalon.) Forrásunk szerint végül az MFB-ben végül
egy belső ellenőr jelezte a „problémákat”, amik akár komoly
bajba is sodorhatták volna a Fideszt, a bank vezetése azonban
nem akart botrányt, így Antall Józsefhez fordultak idősebbik
fián, Antall Györgyön keresztül utasításért, hogy mit
csináljanak. Az akkori miniszterelnök pedig azt üzente vissza,
hogy ne keltsenek botrányt, hanem „segítsenek a Fidesznek”
a szabálytalanságok elhárításában. Forrásunk ennek kapcsán
találkozott először Orbán Viktorral, aki Simicska Lajos
társaságában érkezett a megbeszélésre. „Olyanok voltak, mint
két testvér. Egyik sem csinált semmit a másik nélkül, és ez
a kapcsolat ugyanilyen szoros maradt 2013-ig” – mondta.
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Egy másik forrásunk egyenesen úgy jellemezte a helyzetet,
hogy „a Fidesz sokáig egy kétfejű sas volt, Orbán Viktor volt
a politikai, Simicska Lajos pedig a gazdasági irányító, de
Simicska befolyása politikai döntésekre, például kormányzati
személyi ügyekre is kiterjedt, Fellegi Tamás leváltása Németh
Lászlónéra 2011 végén például a Fideszben is mindenkit
meglepett, és szerintem ebben a helyzetben nem is működött
szuverén módon Orbán, hanem egyértelműen Simicska
akarata érvényesült, mint más esetekben is, akár helyettes
államtitkári szintig lefelé. Valószínűleg ebből is elege lett
Orbánnak, ugyanakkor az is tény, hogy Lajos (mármint
Simicska) tényleg soha nem nézte jó szemmel, ahogy
a kormányfő egyre jobban »beleszerelmesedik« Vlagyimir
Putyinba, így az ő részéről érzelmi oldala is lehet a szakításnak.
Mindketten elég hirtelen indulatba jövő természetűek. De
Orbán sokáig nem felejtette el, hogy Lajos akkor is tudott
pénzt csinálni, amikor a Fidesz ellenzékben volt, sőt, a Fidesz
dinamikusan tudott építkezni a nyolc ellenzéki év alatt, amire
például a szocialisták sosem voltak képesek”. Szerinte a 2013as év gazdasági eredményei után a 2014-es új kétharmad
győzte meg Orbánt, hogy olyan erő van mögötte, hogy akár
Simicskát is háttérbe szoríthatja. „Innentől kezdve már több
volt a feszültség kettejük kapcsolatában, mint a barátság,
vagy s szövetségesi egymásrautaltság, de még nem volt
benne a levegőben, hogy ilyen viharos szakítás lesz közöttük.
Ha Lajos nincs, a Fidesz sincs, ezt persze mindenki tudja
a pártban most is, de most az az ukáz, hogy utálni kell.”
Egy fideszes képviselő, volt kormánytag – hangsúlyozva,
hogy mivel „Orbán Viktor szerintem sosem osztja meg
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velünk, hogy mit gondol valójában a világról és az országról”,
ez csak következtetés a részéről – úgy vélekedett, „a
miniszterelnök számára az 1400-as évek magyar királysága,
annak ereje, hatalma, nemzetközi szerepe lehet a példa”.
Orbán egyébként ebben a kérdésben sem nagyon titkolózik,
rendszeresen beszél arról, hogy Magyarországnak vezető szerepet szán a Kárpát-medencében. Ennek része
a magyarországi intézkedések kiterjesztése is fokozatosan
a határon túlra:
„Volt még egy kérdés, amely arról szólt, több részletkérdésbe
csomagolva, hogy Magyarországon bevezetett társadalmi,
szociális intézkedések kiterjeszthetők-e a határon túl élő
magyarokra? A válaszom kiinduló pontja az, hogy igen.
Az ütemezés a kérdés, a mikor és a hogyan. Csak olyan
mozdulatokat szabad csinálni, csak úgy szabad kiterjeszteni
azt a magyarországi politikát összmagyar politikává, hogy
az semmilyen ellenérzést ne kavarjon otthon. Emlékezzenek
a kettős állampolgárságról szóló népszavazásra, vannak olyan
pernahajder politikai erők Magyarországon, akik képesek
még a legfontosabb nemzeti ügyeket is arra felhasználni,
hogy ellentétet szítsanak a magyarok között. Tehát én nagyon
óvatosan haladok ezzel.” (Tusnád, 2017.)
A régiós vezető szerep jegyében hirdetett a kormány többek
között nagyszabású haderőfejlesztési programot – igaz,
mivel ez politikailag kevésbé jól eladható, csak a választások
után kezdenek el sokat költeni rá. Szintén a határon túli
gazdasági befolyásszerzést célozzák a több száz milliárd
forintos „gazdaságélénkítő programok, különösen Szer36
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biában és Szlovákiában, a pénzek elosztásában természetesen a magyar államhoz maximálisan lojális helyi
szereplők (akár egyházi szervezetek is) vesznek részt.
„Ne kerteljünk, minden állam területet akar foglalni,
nyilván a 21. században alapvetően képletesen, gazdasági
befolyással, Orbán Viktor is ezt csinálja, csak ő mellette
büszke is rá, a CSOK kiterjesztése a határon túlra tipikusan
ezt a célt szolgálta” – mondta forrásunk, hozzátéve,
hogy ez a példa ráadásul egyesíti magában mindazt,
amiről az Orbán-rendszer szól: a jól kommunikálható
népességpolitikát, a határon túli magyarok lojalitásának
erősítését a kormányhoz – és a kőkemény lobbizás
eredményét a hazai építőipari szereplőktől (ez nyilván
a CSOK hazai kiterjesztésére vonatkozik). „Orbán Viktor
ebből a szempontból a hatalmi vákuum elméletének
abszolút híve: úgy gondolja, hogy ahol nincs valamilyen
gazdasági, politikai befolyás, ott előbb utóbb a dolgok
természetéből adódóan teremtődik egy: most pedig
Közép-Európában éppen nem érvényesül túl erősen ilyen,
így megpróbálja ő kitölteni a teret”. Érdekes, hogy két éve,
egy izraeli utazásom során, amikor a Netanyahu-kormány
egyik biztonságpolitikai tanácsadójával találkozhattam
egy újságírói delegáció tagjaként, az illető ugyanerről
beszélt, csak persze sokkal nagyobb léptékekben, de ő is
azt mondta, hogy Közép-Európa sorsa vagy a nyugati, vagy
az orosz befolyástól függ, ne is legyen illúziónk, hogy más
érvényesülhet.
Egy korábbi fideszes polgármester szerint „Orbán Viktor
valószínűleg egy katonai terepasztalként tekint az országra”,
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ebben a kontextusban a polgármesterek „várurak, akik
a király akaratát hajtják helyben végre, az átfogó terv
szempontjából ezért fontos, hogy helyben erős politikai
háttérrel rendelkezzenek”. Szerinte ugyanakkor „Orbán
Viktorra nagyban hatott az a technológiai áttörés, ami
az utóbbi tíz évben bekövetkezett a világban, a robotika,
az automatizálás, az okoseszközök, mindenekelőtt az önvezető autók megjelenése és gyors fejlődése, ez komolyan
befolyásolta a világlátását” – ennek egy településvezető
szempontjából azért van jelentősége, mert forrásunk szerint
„Orbán Viktor úgy gondolja, hogy a város az a szint, ahol ezt
a technológiát át lehet adni az embereknek”, többek között
ebből születhetett a Modern Városok Program (ami persze
arra is jó, hogy egy csomó uniós pénzt el lehessen költeni
presztízsberuházásokra – tehetnénk hozzá rosszmájúan),
és ezért tartotta fontosnak a miniszterelnök a szegedi
lézerközpont ügyét is, annak ellenére, hogy Botka László
vezeti a várost.
Forrásunk szerint Tölgyessy Péter – egy másik alkotmányjogász – hasonlata nagyon találó volt, amikor egyszer arról
beszélt (az Inforádióban még 2014 szeptemberében), hogy
Orbán Viktor úgy akarja berendezni az országot, ahogy „a
feltörekvő mezővárosi csoportok képzelik el a rendet”. „Ez
valóban amolyan mezővárosi kormányzás. Amit egyfajta
vidéki hazafiság táplál. Ami olyan, hogy Trianon fáj, de
azért nagyrészt leszarja a dolgot és sokkal pragmatikusabb
ügyekkel foglalkozik inkább.” Szerinte ebbe a világképbe
bőven belefér a tekintélytisztelet, elsősorban is a szellemi
autoritások iránt. Emiatt szerinte „teljesen fölösleges a mai
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Fideszeseket azzal szembesíteni, hogy a legelső parlamenti
ciklusban mit csináltak, ma már ők is őszintén teljesen
mást gondolnak róla. Azt is mondhatnám, hogy leszarják
az akkori csuhásozást és a többit, amit mellesleg a liberális
értelmiség úgy imádott tőlük. Amikor például Kövér László
felállította a parlamenti őrséget és mindenfélével felszerelte
őket, meg olyan jogosítványokat adatott magának, hogy
súlyos pénzbüntetéseket szabhasson ki a képviselőkre,
a szemére vetettem neki, hogy annak idején még ő emelte fel
az ülésteremben a »Gyere vissza Stadinger elvtárs!« táblát,
és őt bezzeg senki nem büntette meg. Mire csak annyit
válaszolt, hogy nagyon is meg kellett volna őt büntetni”.
Forrásuk szerint Orbán Viktor számára a kiegyezés utáni
iparfejlődés is egy mintaként szolgál, ezért beszél ő is
nagyon sokat az „újraiparosításról”. „A 2008-as pénzügyi
válság abban erősítette meg, sebezhető az az ország,
amelyiknek gyenge az ipari termelése, nincs, vagy alig van
a mindenkori exportpiacokon értékesíthető terméke” –
fogalmazott forrásunk.
Erről a kormányfő is többször beszélt már: „Szeretném jelezni,
hogy az anyaország erejét növelni fogja az az újraiparosítási
program is, amelyet megindítottunk. Államtitkár urunk is itt
van velünk, aki felelős ezért az újraiparosítási programért.
Ma Csehország, Németország és Magyarország fut versenyt
azért a címért, hogy az adott nemzet nemzeti össztermékében
az ipari termelés hány százalékot tesz ki. Korábbi fölfogások
szerint volt olyan elképzelés, hogy az a jó, ha az arány minél
alacsonyabb, és a szolgáltató szektor pedig minél magasabb.
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Ma ez megváltozott. Ma egy másik nóta járja: ma értéknek
tekintik Európában, hogyha az ipari termelés aránya magas
a teljes nemzeti össztermékben. És a németekkel, csehekkel
versenyt futni a legjobb helyért nem egy lebecsülendő
eredmény”. (Orbán Viktor beszéde a Magyar Állandó
Értekezlet XVII. ülésén.)
Egy EP-képviselő szerint Orbán Viktornak kettős célja van:
újrateremteni a magyar modernséget, de úgy, mint ez a múlt
század fordulóján történt, még 1914 előtt, hogy „a nemzet
központi tényező legyen ebben a folyamatban”. „Modern,
kortárs ÉS magyar” – fogalmazott, vagyis olyan, amelyik
nem mindenben követi száz százalékig a nyugat-európai
mintákat. „Ez egy száz éves vita a magyar gondolkodásban,
Orbán Viktor egyértelműen állást foglalt az utóbbi években”.
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3: Orbán Viktor
és az ellenzék
„Orbán Viktor képes a baloldali választók fejével is gondolkodni, az ellenzék vezetői nem tudnak a Fidesz-szavazók
fejével gondolkodni: ilyen egyszerű oka van annak, hogy
miért ő a sokkal sikeresebb politikus” – mondta egy volt
kormánytag. Egy ízben egy sajtóbeszélgetésen még a 20102014-es ciklus idején maga a kormányfő poénkodott azzal
a jelenlévő újságíróknak, hogy kapásból lenne öt olyan
ügy, amit a szocialisták figyelmébe ajánlhatna, ha sarokba
akarják szorítani a Fideszt, de persze nem árulta el, mik
lennének ezek.
A 2002-es választási sokk természetesen nagyban hozzájárult ahhoz, ahogy Orbán Viktor a mai ellenzékhez
viszonyul. Többen is arról beszéltek, hogy szerintük 2002ben volt „az utolsó pillanat, amikor meg lehetett volna
előzni azt a végletes megosztottságot, ami ma az országot
jellemzi”. Ekkor kérte ugyanis Orbán Viktor a frissen
miniszterelnökké választott Medgyessy Pétert, hogy adja
oda neki a köztévé „felét”, vagyis, hogy a közszolgálati
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1. csatorna legyen úgymond az akkori kormánypártoké,
a kettes viszont az ellenzéké. Medgyessytől kevés frappáns
bonmot-t lehetett feljegyezni, ekkor sikerült elmondania
az egyiket, miszerint „akinek tévé kell, vegyen magának”,
mire ezt Orbán Viktor olyannyira szó szerint vette,
hogy nemsokára elindult a Hír Televízió – Orbán pedig
ezek szerint végképp eldöntötte, hogy „ezekkel többet
semmit, sohasem”. „A 2002-es választások után történtek,
a megindult rendőrségi nyomozások, a Fidesz-kormányhoz
kötött botrányos ügyek (például a Millenárisé), Keller
László „szocialista elszámoltató” tevékenysége mind-mind
arról győzték meg Orbánt, hogy a szocialistákban nem
szabad megbízni” – mondta a már idézett EP-képviselő,
hozzátéve, „ezért is kezdett a Fidesz 2002 után úgy viselkedni, hogy kapásból mindent rossznak, elutasítandónak,
nemzetellenesnek minősített, amit a szocialisták és a szabad
demokraták kitaláltak”. (A kép ennél persze árnyaltabb,
hiszen több helyen is tetten érhető volt ezt követően
is, hogy ha nem is a politika frontvonalában, de volt
együttműködés az MSZP és a Fidesz között. Dávid Ibolya
„70–30 százalékos” mondása vált talán az egyik legismertebbé ezzel kapcsolatban, de a szerzőnek is több alkalommal
beszéltek aktív politikusok arról, hogy igenis léteznek
háttéralkuk. Egy korábbi kerületi szocialista polgármester
szerint egyszerűen azért, mert helyben néha nem lehet
keresztülvinni fejlesztéseket, beruházásokat, másrészt
„mindenki tudja, hogy egyszer előbb-utóbb ellenzékbe
kerül”. Ennél is jellemzőbb volt, amikor az MSZP 2010es bukását követően egy akkori befolyásos szocialista
politikus a szemében őszinte felháborodással mesélte, hogy
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„ezek megüzenték b...meg, hogy kétharmadnál nincsen
háttéralku, mostantól semmit nem tekintenek kötelezőnek
magukra!”.)
A Fidesz átalakulásának a „kommunista utódpárt az ország
politikai életében betöltött szerepe” volt az egyik oka egy már
idézett EP-képviselő szerint. Vagyis: a Fidesz abban bízott,
hogy az MSZP előbb-utóbb eltűnik a magyar politikából.
(Egy fideszes képviselő ezzel kapcsolatban mintegy
„önmagyarázatként” még a 2010-es választásokat követő első
korrupciós botrányokkal kapcsolatban azt mondta nekem:
„A kommunisták negyven éven át loptak, mi csak egyenlíteni
akarunk egy kicsit, ezt miért nem érti meg a sajtó?”.)
A kormányfő ennek ellenére „úgy gondolja, hogy előbbutóbb létrejön egy nemzeti baloldal, mert ma van
ugyan baloldal a magyar politikai palettán, és vannak
ezen az oldalon nemzeti gondolatok is, de a kettő
nem talál egymásra” – jellemezte a miniszterelnöki
gondolkodásmódot egy forrásunk. (Orbán Viktor a 2014es választások előtt egy Magyar Nemzet-interjúban
Mesterházy Attiláról és Hiller Istvánról nyilatkozott
pozitívan ebből a szempontból, Mesterházyról azért,
mert szerinte őrá nem jellemző az, ami általában
a szocialista vezetőkre volt, hogy „úgy tekintenek
Brüsszelre, mint Moszkvára”, Hillerről pedig azért, mert
a kultúrpolitikájában „jutott hely és szerep a nemzeti
kultúrának”. Jellemző egyébként, hogy emiatt Hiller Istvánnak magyarázkodnia kellett és többen is „Orbán-Hiller
paktumot” kezdtek emlegetni.) A jelenlegi ellenzékről
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ugyanakkor az a véleménye, hogy úgymond „nem a nemzet
szolgálatában működik”, és ezt rendszeresen el is mondja:
„Ne feledjétek, a magyarok nem számíthatnak az ellenzékre.
A legfontosabb döntéseket sohasem szavazták meg. Nem
szavazták meg a családi adókedvezményt, nem szavazták
meg az adócsökkentéseket, a Nők 40-et, a földtörvényt,
nem szavazták meg a devizahitel-mentőcsomagot, és nem
szavazták meg a betelepítést tiltó alkotmánymódosítást sem.
Könnyen belátható, hogy összeroskadó és önmarcangolásba
süllyedt szocialistákkal, pénzért és hatalomért mindenre
képes, nemzeti radikálisból cicapárttá vedlett alakulatokkal
nem lehet se tartóssá, se visszafordíthatatlanná tenni
a mindennapi élet biztonságát”. (Orbán Viktor beszéde
a Fidesz XXVII. kongresszusán.)
Bár Orbán többször nyilvánosan is kifejtette, hogy az MSZP
eltűnését tartaná kívánatosnak a hazai politikai életből, egy
fideszes képviselő szerint „még így is elfogadná politikai
partnernek a szocialistákat, ha másképp beszélnének, mint
ahogy Hiller Istvánt nem csak elfogadja, de el is ismeri, vagy
Gőgös Zoltán szakpolitikai munkáját is”.
A fideszes képviselő Martonyi Jánost idézte, aki egyszer
arról beszélt, hogy Orbán „csak oroszlánokkal szeret
küzdeni”, de a mai magyar ellenzéki oldalon csak gyengébb
ellenfeleket talál, ezért „másokkal kell küzdenie”.
Hogy ma már nem az ellenzékkel, hanem „sokkal komolyabb erőkkel” kell megküzdenie, arról a miniszterelnök is beszélt már: „A helyzet az, hogy az előttünk álló
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kampányban nekünk elsősorban a külső erőkkel szemben
kell helytállnunk, Soros maffiahálózatával és a brüsszeli
bürokratákkal szemben kell állnunk a sarat, meg az általuk
működtetett médiával kell megküzdeni a következő kilenc
hónapban. A módszereiket ismerjük, sok meglepetés nem
érhet bennünket: pénzügyi zsarolás, politikai fenyegetés, ilyen
jelentés, olyan jelentés, médiakampány, rágalomhadjárat,
kötelezettségszegési eljárás, ilyen cikkely, olyan cikkely.
Azonban rögzítsük azt is, hogy a sokszor durva, alpári, sőt
időnként bunkó megnyilvánulásokkal szemben Magyarország
eddig higgadtan és kulturáltan, azt is mondhatnám, hogy
európai stílusban védte meg a saját érdekeit, és adta meg
a választ”. (Tusnád, 2017.)
„Érdekesen keveredik benne a cinikus hatalomtechnika
és a valódi hit, hogy kell egy jobb országot teremteni.
Utóbbi egyik leglényegesebb feltételének azt tartja, hogy
a régi, „kommunista” baloldalt ki kell szerinte takarítani
a politikai életből. Soha nem a szocialista szavazókkal,
hanem magukkal a szocialistákkal volt baja. Egyébként
mindig megpróbált a baloldal szavazóihoz is beszélni,
mindig a többség nevében beszél. Ebben szerintem elvhű,
és abban is, hogy ennek jegyében akart új alkotmányt, de
ennek jegyében csinálta például a nemzeti dohányboltokat
is” – mondta egy kommunikációs szakember.
A kormányfő valóban szeret a „többség nevében” beszélni
(amit persze ő képvisel): „Azt nem állítom, hogy az egyetértés
valaha is száz százalékos, azaz teljes lehet. Ez szabad
társadalomban aligha képzelhető el, de azt állíthatom, hogy
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lehet olyan többségű és erejű, ami felhatalmaz bennünket
arra, hogy nemzeti álláspontnak, vagyis a magyar nemzet
és nép álláspontjának tekinthessük. Azt tudjuk, hogy
a felszín mindennap zajos, fecsegő és vitatkozó, és azt
is tudjuk, hogy a komoly dolgok a mélyben szoktak
formálódni lassan és megfontoltan. S a mélyben, Tisztelt
Ház, az elmúlt évek alatt ki is formálódott egy új egység.
Egy új nemzeti egység. Egy szellemi, politikai és akcióegység.
Egy gondolat, ami politikai programmá vált, s ami ha
szükséges, közös cselekvésre sarkall bennünket. Ez a gondolat
egységbe fogja a magyarokat, és ennek a programnak
és cselekvésnek a magyar kormányt állítja az élére. Ez
a gondolat így hangzik: mi magyar Magyarországot és
európai Európát akarunk”. (Orbán Viktor napirend előtti
felszólalása.)
Orbán Viktor mai gondolkodásmódjának és politikai
attitűdjének kialakulásában természetesen az SZDSZnek is volt szerepe EP-képviselő forrásunk szerint, nem is
csak úgy, hogy a politikai legendárium szerint a „belvárosi
SZDSZ-esek lenézték a vidéki fideszeseket, és ezt éreztették
is velük”, vagy hogy Haraszti Miklós egyszer megkötötte
Orbán Viktor nyakkendőjét, hanem, hogy a liberális
eszméktől való eltávolodás után Orbán többször említette,
hogy az „SZDSZ szabadon lebegő liberális identitást akart
Magyarországra erőltetni”, de Orbán úgy véli, ezek nem csak
a nemzeti hagyományoknak mondanának ellent, hanem
működésképtelenek is lennének. A Fidesz ezért a „magyar
sajátosságokat” figyelembe véve alakítaná át az országot,
többek között az új alaptörvénnyel.
46

ovi_vilaga_07korr.indd 46

23/01/18 15:29

Orbán Viktorés az ellenzék

Éles distinkciót látott Orbán gondolkodásában az SZDSZhez képest elég hamar egy EP-képviselő a vidéki
Magyarországhoz való viszonyt illetően is. „Az SZDSZ soha
nem foglalkozott a vidékkel, vagy ha igen, abban nem volt
sok köszönet. Szerintem a liberális értelmiség hozzáállását
a vidéki Magyarországhoz Hillary Clinton elszólása
jellemzi a legjobban” – mondta. A demokrata elnökjelölt
egy kampányrendezvényen azt mondta, Donald Trump
támogatóinak fele „szánalmas alak” (busket of deplorables),
amiért később persze hiába magyarázkodott.
Egy szocialista képviselő szerint „Orbán utólag
valószínűleg úgy gondolja, akkor követte el a legnagyobb
hibát, amikor 1998 után még partnerként kezelte
az ellenzéket”, igaz, azt is hozzátette önkritikusan, hogy
„ebben azért az ellenzéknek is volt szerepe”, példaként
éppen a miniszterelnök-jelölti vitákat említette. „2002-ben
nem akartak vitatkozni Medgyessy Péterrel kezdetben,
de sikerült őket belehúznunk a kampányba, így jött létre
a vita is a Közgázon, utólag bevallhatom, megbeszéltük
a tévésekkel, hogy igyekezzenek lehetőleg minél
előnytelenebb módon feltüntetni Orbánt, mutogassák
például a kelleténél kissé rövidebb öltönynadrágja alól
kivillanó zokniját, amennyiszer csak lehet” – árult el
forrásunk egy médiatörténeti érdekességet. De Orbán
szintén joggal érezhette azt utólag, hogy ellenfelei
nem voltak vele korrektek, amikor szintén Medgyessy
Péter már kormányfőként mint volt miniszterelnököt
hívta meg a parlamenti dolgozószobájába, elvileg zárt
47

ovi_vilaga_07korr.indd 47

23/01/18 15:29

Kósa András

munkamegbeszélésre, majd az invitálást elfogadó Orbánt
a helyszínen szembesítette csak azzal, hogy a média is
jelen lesz. És akkor még nem beszéltünk az utolsó ilyen
alkalomról, a nevezetes 2006-os Gyurcsány–Orbánvitáról, amikor a Fidesz elnöke láthatóan érdemi diskurzusra számított és az ország állapotáról készült vitázni, ezzel szemben Gyurcsány Ferenc – kétségtelenül
nagy hatékonysággal – végig személyében támadta és
semmisítette meg, az utólagos értékelések szerint. (Utólag
az egyetlen 2005-ös parlamenti Gyurcsány–Orbán-vitát
leszámítva – ahol egyébként az akkori miniszterelnök
Gyurcsány Ferenc azt mondta, az évtized végére utolérjük
életszínvonalban az unió átlagát – minden miniszterelnöki
vitából Orbán Viktor jött ki rosszabbul a politológusi
értékelések szerint, így lélektanilag akár érthető is,
miért ábrándult ki egy életre a műfajból.) „Orbán tehát
kulturált akar lenni, talán utoljára a politikai pályáján
az ellenzékkel, amire kapja a „legyilkolást”, majd erre
is rossz választ ad: a Fidesz kijön a „Rosszabbul élünk,
mint négy éve” kampánnyal, ami ismét kudarcot hoz
neki. Ebből levonja azt a következtetést, hogy nem lehet,
nem éri meg a gyengék oldalára állni. Pedig, hát tényleg
rosszabbul éltek az emberek, mint négy évvel azelőtt” –
jött egy meglepő beismerés szocialista forrásunktól.
Egy forrásom szerint Áder Jánostól származott az a bonmot,
még 2004-ből, amikor Gyurcsány Ferenc megbuktatta
Medgyessy Pétert, hogy „Gyurcsány egy lottóötös
nekünk”. Beszélgetőpartnerem azt állítja, a Fidesz elitje
a kezdetek kezdetétől tisztában volt azzal, hogy Gyurcsány
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személyisége „egyszerűen szét fogja verni, szét fogja zilálni
a baloldalt”. Bár két év múlva úgy tűnt, a Fidesz és maga
Orbán Viktor az addigi legmélyebb politikai válsággal
kénytelen szembenézni, de a választások után rögtön
bejelentett konvergenciaprogram és megszorítások, majd
szeptemberben az őszödi beszéd alapvetően változtatta
meg a helyzetet, és azóta emiatt sokan Gyurcsány Ferencet
teszik felelőssé a Fidesz kétharmadáért, valamint a baloldal
azóta is tartó válságáért, így ebben a formában Áder jóslata
tökéletesen bejött.
Más kérdés, hogy Gyurcsány Ferenc nyilvános
viselkedését, gesztusait, beszédmódját – mint a kormányfő
személyes stábjának egyik volt tagja elárulta – kezdetben,
2004 végén, 2005 elején hónapokon keresztül pszichológusokkal tanulmányoztatta a Fidesz, „mert ilyen a modern
politika”. „A Feri szépen szétzilálja majd a rendszert, a szakemberek is erre jutottak” – mondta forrásunk. „Először
óriási röhögés volt, amikor megtudtuk, hogy Gyurcsány
Ferenc lesz az új miniszterelnök Medgyessy Péter után:
elment az egyik szerencsétlen, jön helyette a másik – ez
volt az általános vélemény” – mondta Orbán Viktor egyik
volt munkatársa, hozzátéve, hogy szerinte ennek is volt
köszönhető, hogy „belealudtak a reakcióba” a szocialista
politikussal kapcsolatban.
Egy korábbi kormányfői stábtag szerint Orbán Viktor
„okos bolondnak” tartja Gyurcsány Ferencet, még ha
abból a szempontból el is ismeri a politikai teljesítményét,
hogy a volt kormányfő lesz a jelek szerint Orbán mellett
a leghosszabb ideig a politika élvonalában mozgó szereplő
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a rendszerváltás utáni időszakot tekintve. A „bolondot”
pedig szintén politikailag kell érteni: „Gyurcsány Ferenc
egyszerűen nem ismeri a politikai élet néhány alapvető
ökölszabályát. Tökéletesen jellemezte saját magát azzal,
hogy »lotyaszájú«, vagyis olyankor is megszólal, mozog,
mond valamit, amikor sokkal jobb lenne neki is, ha
egyszerűen csöndben maradna. De erre képtelen. Egy
választott közhatalmi funkciót viselő ember egyszerűen
nem beszélhet úgy az állam tetejéről, ahogyan Gyurcsány
tette Őszödön, főleg nagy közönség előtt, úgy, hogy tudja,
rögzítik, amit mond. Orbán ezzel mindig tisztában volt és
soha nem is tenne ilyet”.
Egy a 2006-os kampányt végigcsináló forrásunk szerint
belül azért már a választásokat közvetlenül megelőzően
szkeptikusak voltak abban, lehet-e nyerni: „az régi
tanulsága a politikának – igaz, erre a felismerésre mi is csak
a bukásunk után jutottunk –, hogy az aktuális kormánypárt
népszerűsége a gazdasági és a lakossági konjunktúraindexekkel korrelál, márpedig 2006 tavaszán a kormány
hitelből dupla családi pótlékot osztogatott, előrehozta
az agrártámogatások kifizetését, a 13. havi nyugdíjat,
ezért az embereknek úgy tűnt, hasít a gazdaság”. E tudás
birtokában már ő is rossz stratégiának tartja a jelenből
nézve, hogy a Fidesz a „rosszabbul élünk, mint négy
éve” szlogennel kampányolt, „csakhogy ez akkor nem
volt ennyire egyértelmű” – fogalmazott. „Mindemellett
Gyurcsánynak – akármit is tudtunk és gondoltunk akkor
róla – volt akkoriban svungja, húzóereje a baloldalon:
hatalmas lendülettel föllépett a színpadra az utolsó olyan
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szocialista, aki a KISZ-es múltja miatt beszélte azt a modernizáló-technokrata nyelvet, amit utoljára az MSZMP
reformfunkcionáriusai 1986-1989 között. Nem csoda,
hogy személyében a teljes posztkommunista baloldal vezért
talált magának. A két hatás – új, erős, szavakban tettrekész
baloldali vezető, magas konjunktúra – miatt egyszerűen
nem volt hihető a kampányunk, mert Gyurcsányék
százmilliárdokat pumpáltak ki hitelekből az emberek felé.
Ezt a pénzt akkor mindenki ott érezte a pénztárcájában,
akkor is, ha az emberek még nem tudták, ezek kifizetéséhez
óriási államkölcsönöket vettek fel a szocialisták, és évtizedes
devizacsapdába löktek százezreket”.
Egy mindkettőjüket ismerő kommunikációs szakember
szerint „Orbán Viktorban és Gyurcsány Ferencben
az a különbség, hogy Orbán tudja, hogy egy bukás után
egy időre vissza kell vonulni. Ő az 1994-es kudarcuk után
két évig semmit nem csinált, Gyurcsány Ferencnek hiába
magyarázod, hogy nem az a visszavonulás, ha három
hónapig nem adsz interjút”. Egy másik forrásunk szerint
Orbán Viktor Gyurcsány Ferencet „politikai kalandornak
tartja”, olyannak, akinek nincs világos stratégiája az ország
kormányzását illetően, ezért „nem is szabad azt rábízni”.
„Az is egy nagy különbség Orbán Viktor és Gyurcsány
Ferenc között, hogy utóbbinak valójában sosem volt fontos,
hogy kiépítsen egy erős hátországot maga mögé” – mondta
a már idézett kommunikációs szakember. Pedig Gyurcsány
Ferencnek is voltak látványos próbálkozásai, az Amőba, vagy
az Új kapcsolat, ami a fiatalok megnyerését és egy baloldali
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aktivistahálózat kiépítését célozta, de néhány médiabarát
eseményen túl (például, amikor a miniszterelnök és
az MSZP vezetése az azóta megszűnt Zöld Pardon nevű
szórakozóhelyen bulizott egy nagyot több ezer fiatallal
2004 szeptemberében), ezek nem váltak tartósan működő
hálózatokká, mint ahogy a kormányközeli think tankként
gründolt Demos Alapítvány is a semmibe hullott, amint eltűnt
mögüle a támogatás. Ráadásul – ez azóta is rendszeresen
felmerül, legutóbb a Népszabadság megszüntetése kapcsán
– a baloldalinak elkönyvelt üzletemberek/oligarchák
sosem érezték fontosnak, hogy részt vegyenek egy ilyen
hátország kiépítésében-fenntartásában. Ehhez képest
a Fidesz sokkal szisztematikusabb volt, és amikor például
a 2002-es kormányváltás után a Heti Válasz kiadója
anyagi nehézségekkel küzdött, Csák János egykori londoni nagykövet sietett a segítségére és vásárolta be magát
a lapba, de tulajdonostárssá vált Kékessy Dezső volt párizsi
nagykövet, az Orbán-család egyik bizalmasa vagy Lantos
Csaba, a Széll Kálmán Alapítvány kuratóriumi elnöke.
Érdekes, hogy egy szocialista forrásunk szerint viszont, ha
Gyurcsány Ferenc nem mond le 2009 márciusában és utána
nem kezdődik el a szánalmas miniszterelnök-jelölti casting
(aminek az üzenete az volt a társadalom számára, hogy
a szocialisták és a szabad demokraták még akkor is tovább
akarnak a hatalomban maradni, ha már maguk sem tudják,
kinek a vezetésével tegyék ezt), és nem Bajnai Gordon lesz
a miniszterelnök, akkor nincs kétharmada a Fidesznek 2010ben. Az indoklás pedig úgy szól, hogy „a Bajnai-kormány egy
tökéletesen társadalomidegen ethosz mentén kormányzott,
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Gyurcsány Ferenc legalább az emberekhez szólt. Ráadásul
Bajnai Gordon hagyta, hogy Orbán Viktor rendszeresen
kvázi-miniszterelnökként viselkedjen”. Utóbbira többen
is példaként említették a Vállalkozók Országos Szövetsége
egyik közgyűlését, amire Orbán Viktor csak azzal a feltétellel
volt hajlandó elmenni, ha a kormányfő Bajnai Gordon nem
lesz jelen – és amit a VOSZ vezetése el is fogadott. Hogy
a Fidesz vezetése mennyire elemében volt az antipolitikus
Bajnai Gordonnal szemben, arról csak egy anekdota, amit
még Rogán Antal mesélt évekkel ezelőtt: amikor 2012.
október 23-án Bajnai bejelentette, hogy ringbe száll ellenzéki
miniszterelnök-jelöltként, a Fidesz a „Gyurcsány és Bajnai
együtt tették tönkre az országot” plakátkampánnyal reagált.
Nem sokkal a kampány kezdete után a Bajnai és a Rogán-család
egy hétvégi délutánon összefutott egy belvárosi kávézóban,
ahol a két politikus váltott pár mondatot egymással. Ennek
során Bajnai állítólag azt mondta, hogy „jól megtámadtatok
ezzel a gyurcsányozással, remélem, azért majd az igazi
választási kampányban nem ezt csináljátok majd” – mire
Rogán Antal nemigen tudott reagálni. A Fideszben ezt azóta
is Bajnai „tökéletes politikai tehetségtelensége” példájaként
emlegetik.
A kerítéssel kapcsolatban szocialista forrásunk azt
mondta, amikor Orbán nyilvánosságra hozta az ötletet
(2015. július 25-én, a Bálványosi Szabadegyetemen),
összeültek tanácskozni, hogy mit is mondjanak. „Szerintem
stratégiai hibát követtünk el, hogy akkor nem mondtuk
azt: „A magyar nép biztonsága érdekében támogatjuk
a kormányt. Orbán egy szót sem szólhatott volna rá,
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meglett volna végre az a „nemzeti egység”, amit mindig
számon kért az ellenzéken kritikus helyzetekben. Persze,
ebbe Tóbi (Tóbiás József pártelnök) belebukott volna, de
Orbán kezéből kivesszük a lehetőséget a migránsozásra és
a sorosozásra. Teljesen másképp alakult volna a politika,
ha akkor merünk egy határozott igent mondani. De persze
nem mertünk, hanem jött egy csomó semmitmondó,
egymással is szembemenő nyilatkozat, amit aztán Orbán
jól ki is használt velünk szemben”.
A szocialista vezető szerint Orbán Viktor a politikai
ellenfeleket komolyabban veszi, mint azt mutatja.
„Szavakban persze ignorálja a baloldalt, de közben ő is
tisztában van vele, hogy Magyarországon erős tábora van
a baloldali gondolkodásnak, amit nem szabad figyelmen
kívül hagyni. Ő sem felejti el, hogy volt a baloldalnak is
több, mint kétmillió szavazója és még lehet is”.
„A tigris megismeri a másik tigrist. Orbán Viktor is megérzi, hogy ki az, aki hozzá hasonló kaliber a politikában, és
ezeket az embereket tiszteli és elismeri – persze ugyanezt
ő is elvárja a másiktól” – mondta forrásunk, aki még azt
a megjegyzést is megengedte magának, hogy szerinte „még
Gyurcsány Ferencet is egyenrangúnak tekinti magával a jelenlegi magyar mezőnyből a politikai képességeit tekintve”. (Hogy a miniszterelnöknek milyen személyes érzései
vannak egykori – és leendő? – fő riválisával szemben, azt
nem tudhatom, de az biztos, hogy a Fidesz-vezérkarban
számosan vannak, akik valóban kifejezetten utálják Gyurcsány Ferencet.)
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A Jobbikot forrásunk szerint a miniszterelnök „személyes
és politikai alapon is gyűlöli, személyes támadásnak veszi,
hogy Simicska Lajossal együttműködnek ellene, a baloldalt
viszont szerintem ehhez képest politikai kihívásnak
tekinti”. Egy volt munkatársa úgy vélte, hogy „Orbán
Viktor a Jobbiktól tart egyedül”. (Kommentárként azért
annyit hozzátehetnénk ehhez az interpretációhoz, hogy
a baloldali pártokat illetően kissé jóhiszeműnek tűnik,
hiszen azt azért mind Orbán Viktor, mind a Fidesz vezetői
többször kijelentették már, hogy kívánatosnak tartanák, ha
„ez a baloldal”, vagyis az MSZP és a DK eltűnne a magyar
politikai életből, hogy átadja a helyét egy „igazinak”,
amelyik a nemzeti ügyekre is fogékonyságot mutat.
(Igaz, Kövér László 2017 decemberében egy interjúban
az LMP-vel, Jobbikkal, Momentummal összehasonlítva
éppen az MSZP-t nevezte meg, mint olyan ellenzéki erőt,
amelynek „legalább hagyományai vannak”.) Forrásunk – bár
nyilván nem örül neki – azt mondta, el kell ismernie, Orbán
Viktor legnagyobb hatású politikai tette az volt az elmúlt
évtizedben, hogy a magyar választók értékorientációját
sikerült jelentősen jobbra tolnia: „amíg az a ,90-es években,
a 2000-es évek elején 60-40 százalékos arányban baloldali
volt, Orbán Viktornak sikerült megfordítania az arányt”.
Vagyis innentől kezdve bármely baloldali politikai erőnek
„csak” annyi a dolga, hogy ezt ismét a maga javára
billentse. Forrásunk szerint ráadásul még a baloldalon sem
ismerték fel azt, amit Orbán Viktor már régóta alkalmaz:
a társadalomnak igenis vannak értékkategóriái, és ezeket
a politika képes alakítani, ha pedig a neki megfelelő módon
alakítja, azzal tartósan megnyerhet magának nagy választói
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csoportokat. „Hétköznapi rend, biztonság, gyarapodás –
ilyen egyszerű kategóriákban meg lehet fogni a sikeres
politika lényegét, ha ezeket a választók fejében össze tudod
kapcsolni a te politikáddal. Például hiába uniópárti a magyar
társadalom nagy része, és hiába látja a gyarapodásának
a zálogát a tagságban, ha sikerül elhitetned velük, hogy
a hétköznapi rendet és a biztonságot jelenleg a magyar
kormány akár az Európai Unió vezetőinek ellenében is
biztosítja a számukra, akkor kialakulhat az a kettősség, ami
jelenleg is tapasztalható a felmérések szerint, hogy a társadalom úgy maradt masszívan EU-párti, hogy közben
elhitte, hogy az Unió menekültpolitikája fenyegetést jelent
a biztonságára nézve, ami ellen a magyar kormány tud csak
megvédeni.”
„Lehet róla bármit gondolni, de jelenleg úgy néz ki,
hogy sem a Jobbikban, sem a baloldalban nincs annyi, hogy
átvegye a hatalmat a miniszterelnöktől. A Jobbikban lehet,
hogy ennyi van, bár nem látni, a mérséklődésük hosszabb
távon mit hozhat nekik, Gyurcsány Ferenc pedig arra jó, hogy
átvegye a vezető szerepet a baloldalon, arra már nem eléggé
jó, hogy többséget is szerezzen neki. Így a legvalószínűbb,
hogy az Orbán Viktor nélküli Magyarország a Fideszből fog
majd valahogyan kialakulni” – mondta a kommunikációs
szakember.
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4: Orbán Viktor
„fordulata”
„A 2002-es választások után volt egy pártkongresszus.
Legelőször ott fordult elő, hogy a küldöttek egyszer csak
felálltak, és »Viktor! Viktor!«-t kezdtek el skandálni
tapsolva. Emlékszem, hogy az első sorban ültem, pár
emberre Pokorni Zoltántól, és egymásra néztünk,
és mindkettőnk arcára kiült a döbbenet, hogy ez
megtörténhet. Ez az ötvenes éveket idéző személyi kultusz
lenne a Fidesz? Szerintem Orbán Viktor személyisége
ott csúszott el véglegesen, amikor nem volt ereje ahhoz,
hogy azt mondja: »Nem, én ebből nem kérek« – mondta
egy egykori képviselő. Ő 2006-ban lépett ki végül
a pártból, miután „a szemébe mondtam Orbánnak, hogy
vállalhatatlan lett a számomra, amivé tette a Fideszt”.
Állítása szerint a 2010-es kormányváltást követően
adó-, és vagyonosodási vizsgálatot is kapott és bár több
helyre felvették volna a végzettsége alapján, mindenhol
megüzenték neki, hogy „a te neved most kockázatot
jelentene a cégnek, szóltak, hogy ne keressük a bajt”, végül
egy külföldi tulajdonú társaságnál sikerült elhelyezkednie.
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Bár már régebben volt, de a 2002-es választási vereség és
az okozott sokk annyiszor felmerült a beszélgetések során,
hogy úgy érzem, megér egy külön fejezetet.
A 2002-es vereség egyébként még a fideszesek szerint is valóban komolyan megtörte és megváltoztatta Orbán Viktort, igaz,
erre utalásokat maga is tett. 2008-ban Friderikusz Sándornak
adott egy interjút, amiben úgy fogalmazott, „mára tapasztalattá szelídült benne” a vereség okozta trauma, de hogy mennyire
nem tud veszíteni, azt jól mutatja felesége, Lévai Anikó interjúja a Story Magazinban 2015-ben, amikor elmesélte, hogy
egy ízben egy amatőr síversenyen legyőzte férjét, és Orbán
ezt annyira nem viselte el, hogy elérte a szervezőknél: utólag
legyen férfi és női kategória a versenyben.
Persze érdemes visszaemlékezni, hogy a két választási
forduló között eltelt időszak az addigi legintenzívebb
volt a rendszerváltás óta politikai szempontból, elsőre
még nem is tűnt úgy, hogy „minden veszve van” a Fidesz
számára. „Számomra Orbán Viktor politikai tehetségét
és képességeit a 2002-es választási vereség mutatta
meg a legjobban. Hiába kaptunk ki az első fordulóban,
a hangulat olyan euforikus volt, mintha mi nyertünk volna.
A Lánchíd lábánál volt egy buli aznap éjszaka, persze
eredetileg győzelmi bulinak szervezték, de egyszerűen
annyira hitt mindenki abban, hogy képesek leszünk a két
forduló között megfordítani az eredményt, hogy tényleg
ilyen atmoszférája volt” – mondta a miniszterelnök egyik
korábbi munkatársa. Szerinte egyébként az akkori és
a mostani Fidesz közötti különbséget az is érzékletesen
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mutatja, hogy „akkor jó arcú, 20-as, 30-as fiatalok alkották
a Fidesz-rendezvények közönségét, nem úgy, mint most”,
akik alig várták, hogy a következő napokban feladatot
kapjanak a pártvezetéstől a kampányolásra. (Havasi
Bertalan, a kormányfő mostani sajtótitkára is ekkor
kezdett el szórólapokat osztogatni.)
A két forduló között a Fidesz addig nem látott intenzitású
kampányolásba kezdett, ami persze elsősorban Orbán Viktorra
épült. Az eredményt végül sikerült szorossá tenni, forrásunk
szerint ha „még egy hetünk van a második fordulóig, meg is
fordítottuk volna az eredményt”. Ehhez persze kellett a korábban
a Fideszre nem jellemző mértékű demagógia is (Orbán
Viktor ekkor beszélt arról például, hogy az SZDSZ egyenesen
a „kemény drogokat” fogja legalizálni, ha hatalomra kerül), de
persze a vesztésre álló miniszterelnök személyes teljesítménye
úgyszintén. „Akkor tényleg naponta négy helyen tartott négy
kampánygyűlést, és igen, előfordult, hogy elsőre nem tudta,
Mátészalkán van-e vagy Vásárosnaményben, de ilyen tempónál
ez elkerülhetetlen. Ettől függetlenül ugyanolyan lelkesedéssel
kampányolt minden településen, ahová eljutott” – mondta
forrásunk.
Érdekes, hogy a Fideszben máig meg vannak győződve
róla, hogy az MSZP 2002-ben nem tisztességes módon
került a hatalomra, több forrásunk is biztos volt benne,
hogy a pártban a „láncszavazás” eszközét alkalmazták
velük szemben, de mivel ők erre akkor még egyáltalán nem
készültek, a szavazóbizottságba delegált fideszeseket sem
képezték ki arra, hogy ennek jeleit esetleg észrevegyék. Egy
volt államtitkár szerint emiatt a pártban utólag Áder Jánost
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tették felelőssé. „Utólag Orbán Viktor is azt mondta, hogy
Áder kampányfőnökként követte el a végzetes hibát, hogy
a nagyságrendileg tizenegyezer-négyszáz szavazókörből csak
négyezerben voltak saját delegáltjaink. Aztán jött Ron Werber,
jött a „gyűlöletkampány”, jött az akkori időszak legprofibb
informatikai hátterének kiépítése (az MSZP ezt akkor úgy
magyarázta, hogy mivel nem bíznak a kormányban, „alternatív
szavazatszámlálási rendszert állítanak fel”), és – kormányzati
eredmények, küszöbön álló uniós csatlakozás ide vagy oda –
simán megverték őket. Érdekes, hogy Orbán Viktor még a 2004es EP-választások alatt is azzal támadta a szocialistákat, hogy
„háborút csinálnak a választásokból”, de ekkor valószínűleg
már ő maga is rájött, hogy ezzel a módszerrel könnyebb nyerni.
„Ez egy „József Attila-i pillanat” volt Orbán életében, ekkor vált
meggyőződésévé a „miért legyek én tisztességes, kiterítenek
úgyis” gondolata” – mondta forrásunk.
„Mondhatnak a szocialisták bármit, az igazán inkorrekt, mocskos
kampányt ők kezdték el, amikor suttogó propagandában azt
kezdték terjeszteni, hogy Orbán Viktor »cigány«, hogy »Orsós«
volt eredetileg a vezetékneve, hogy veri a feleségét, hogy
Grazba hordják ápolni egy idegklinikára és a többi. Akkoriban
a Fideszben még fel sem merült, hogy ilyen eszközökkel éljünk,
de ezek után az lett a hangulat, hogy rendben, akkor ti ezt
ötszörösen kapjátok vissza – ebből lett aztán a »libajnaizás« is
például” – mondta egy volt stábtag.
Egy akkori stábtag szerint „elképesztő szétesettséget okozott”
Orbán Viktornál a 2002-es vereség: „kiteszem a lelkem
az országért és ez a vége” – forrásunk szerint ez jellemezte
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a Fidesz elnökének lelkiállapotát, amiből csak „egy két éves
regenerációs folyamat” után tudott visszajönni. (Forrásunk
állítása szerint volt egy egy hónapos időszak, amikor még
az Orbán Viktor stábjának tagjai sem tudták, merre van
a főnökük.) Orbán Viktor és a Fidesz vezérkara Wermer
András kampánytanácsadót hibáztatta alapvetően. „Egy
pillanat alatt mindenki elfelejtette neki, hogy ő csinált a 7
százalékos Fideszből 42 százalékost” – mondta forrásunk,
és hamar megszületett a következtetés: „a gázárról kell itt
beszélni”. Lendvai Ildikó elhíresült mondása volt ugyanis
2002-ben, hogy „Lassan mondom, hogy mindenki megértse.
Lassan mondom, hogy Orbán Viktor is megértse: nem lesz
gázáremelés”. Ráadásul ősszel az önkormányzati választásokon
ismét alulmarad a párt, ami tovább erősíti a letargiát. Igaz,
addigra „már szétszaladt a stáb, az őszi kampányra eltűnt
a csapat, előfordult, hogy sofőr sem volt elég”. Orbán Viktor
emiatt valóban „nagyon durván összeveszett Áder Jánossal”,
majd amikor nekilát a Polgári Körök megszervezésének,
hamar kiderül a Fideszesek számára, hogy az egész „valójában
a középkáderek lecseréléséről szól hosszabb távon”. A 2002-es
sokkot bizonyára az is erősítette, hogy „szétesett Orbán alatt
a szervezet” – ahogy egy akkori stábtag fogalmazott, olyan
sokan hagyták el a pártot és a miniszterelnök környezetét,
hogy forrásunk emlékei szerint egy időben még sofőrből sem
volt mindig elég.
Egyetemi tanár forrásunk szerint viszont a vereségek „egyáltalán
nem törték meg Orbán Viktort, elfogadja, hogy ez a demokrácia
része”, szerinte egy dolog volt, ami viszont tartósan nyomot
hagyhatott a kormányfő személyiségén, mégpedig a 200661
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os Gyurcsány–Orbán-vita, amiből levonta a következtetést,
hogy nem hasznos érdemben vitatkozni, jobb, ha a másikat
személyében igyekszünk megsemmisíteni politikailag.
Orbán a 2002-es választások után egy időre eltűnt, a párt
ügyeinek intézését Áder Jánosra hagyva, ő maga pedig
a Fideszen kívüli világ szervezésébe fogott – ez akkor
elsősorban a már említett Polgári Köröket jelentette. „A
választási vereségek után Orbán Viktor mindig összehív egy
gyűlést, ahol elmondja, hogy pártelnökként természetesen
vállalja a felelősséget az eredményért – majd nem történik
semmi” – jellemezte a helyzetet egy egykori munkatársa.
Az „eltűnés” után hamarosan „visszahívják” a párt élére felkent
vezetőt, de ő ezt többek szerint csak azzal a feltétellel vállalta,
hogy teljhatalmat kap a Fideszben. (Ez kicsit emlékeztet
Rettegett Iván elvonulására a Novogyeviscsij kolostorba, akit
a bojárok szintén visszahívtak, de csak azzal a feltétellel volt
hajlandó újra cárrá válni, hogy minden hatalmat megkap.) Ez
így is történik. 1998–2002 között a Fideszben egy úgynevezett
„hatosfogat” döntött a leglényegesebb dolgokról, az elnevezés
a kormányfő egyik akkori közeli beosztottja szerint annyiban
félrevezető, hogy sem a létszám, sem a tagok névsora nem
volt állandó, de Orbán Viktoron kívül Áder János, Kövér
László, Várhegyi Attila, Szájer József, Stumpf István voltak
a meghatározóak. Ezen a fórumon a szerepkörök is megvoltak
nagyjából, Áder János például a pártügyekért volt felelős,
Deutsch Tamás pedig a kommunikációért. Rajtuk kívül
amolyan állandó meghívottként, „tanácskozási joggal” jelen
volt még a megbeszéléseken Borókai Gábor kormányszóvivő,
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Nagy Andor, Orbán kabinetfőnöke, valamint Wermer András,
Orbán tanácsadója, a „polgár” koncepció egyik megalkotója.
Forrásunk szerint már a ciklus végére érezhető volt, hogy
Orbán egyre kevésbé tartja fontosnak a „hatosfogatot”, egyre
kevesebbet tárgyaltak, ezzel párhuzamosan egyre inkább
Wermer Andrással kettesben tárgyalt a miniszterelnök, és ezek
a megbeszélések alapozták meg a későbbi stratégiai politikai
döntéseket.
2002-ben azonban Orbán kénytelen szembesülni vele, hogy
egyszerűen nincs annyi „polgár” az országban, amennyivel
tartósan kormányon lehet maradni. Az akkori vereség
politikai következményeit Körömi Attila, volt Fidesz-, majd
Jobbik-képviselő 2017. április 18-i Polgári Társadalom Vagy
Kádár Rendszer című írása foglalta össze nagyon érzékletesen.
Körömi ebben leírja, hogy 2004. április 5-én Orbán bemutatta
Habony Árpádot a frakciótagoknak, majd egy nagymintás
közvélemény-kutatásra alapozva bejelentette, hogy a vereség
tanulsága, hogy „a Kádár rendszer legyőzte a rendszerváltást”,
így a Fidesz feladja a polgári értékrendet, és a jövőben előbb
„megkérdezik az embereket”, majd azt képviselik, amit a többség
hallani szeretne.
Az átalakulás még külsőre is megjelenik Orbánon, ekkor
kezdődik a híres „szöszös zakós” korszaka a jól szabott öltönyök
helyett. A vesztes kormányfő bizalma ekkor még a Századvégben
is meginog, igaz, ez mára ismét teljesnek látszik. A fő irány a Fidesz
„társadalmasítása” lesz, Orbán ekkor veszi igazán komolyan
Torgyán József korábbi gúnyos megjegyzését, hogy a „Fidesz
üzenetrögzítős párt”, mivel alig vannak helyi szervezetei, tagsága.
„A Fidesz 2010-es, kétharmados társadalmi beágyazódása
a társadalmi igények alulról történő megfogalmazásának is
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betudható. Tegyük hozzá: ebben a tekintetben a párt hatalmas
utat járt be, hiszen az 1990-es években társadalmi beágyazódása
még elenyésző volt. Itt is születik egy »akarati« döntés: ezt
a hiányzó beágyazódást meg kell teremteni. Bármit gondolunk
is ennek módjáról és következményeiről: megteremtették” – írta
erről 2017 júniusában Csizmadia Ervin a Magyar Nemzetben.
A Körömi Attila által leírtak tökéletesen alátámasztják
Orbán egyik korábbi bizalmasának diagnózisát, aki szerint 2002 után „ideológiai zűrzavar” veszi kezdetét a Fideszben, a párt innentől kezdve minden szisztéma nélkül
képes beemelni a nyilvánosságba témákat, majd szinte
azonnal ejteni is őket akár, amennyiben úgy látják, a „politikai termék”, hogy G. Fodor Gábor klasszikusát idézzük,
nem vált be. Arról én is több cikket írtam korábban, hogy
a Századvég, vagy a Nézőpont Intézet folyamatosan méri,
hogy a társadalom – elsősorban a Fidesz saját szavazói
– hogyan rezonál az egyes témákra, és aszerint lép. Erre
tökéletes példa volt Schmitt Pál plágiumbotránya, amiről
még részletesebben írok majd.
Egy szocialista képviselő szerint Orbánt nem a 2002-es vereség
formálta át, hanem az, amikor 1994-ben a Fidesz hatalmas
népszerűségvesztés után éppen csak bejutott a parlamentbe.
„Orbán hitt a rendszerváltásban, hitt az Antall-i örökségben,
a polgári ethoszban, és egy ideig vissza is jelezték neki ezt
a választók, majd egyszer csak kvázi elküldik az anyjába és
majdnem véget vetnek a politikai karrierjének. Ez okozta az első
nagy politikai traumát a számára, és szerintem ekkortól kezdett
el tanulni Horn Gyulától.” (A kormányfő egy volt munkatársa
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szerint Horn Gyula azért is gyakorolt nagy hatást Orbán
Viktorra, mert „zseniálisan tudta uralni az MSZP-t, miközben
a pártban egy csomó egymással is szemben álló csoport volt”.
Antall Józsefről viszont egy ízben úgy nyilatkozott a sajátjai
előtt Orbán Viktor, hogy „nem volt erős politikus”.) Érdekes,
hogy forrásunk szerint ez a „tanulásigény” az MSZP részéről
is nyitott kapukra talált, olyannyira, hogy a képviselő úgy
emlékszik, a Fidesz és Orbán szorult helyzete szóba is került
a ,94-es választások után néhány beszélgetésen a szocialista
vezetők között, és maga Horn Gyula is úgy vélekedett, hogy
„itt vannak ezek a fideszes gyerekek, utálnak minket, meg
vén komcsiznak minket, meg mondanak ránk mindent, de
mégiscsak övék a jövő, valahogy segítene kellene nekik” – így
lett többek között Orbán Viktor a Parlament Európai Integrációs
Ügyek Bizottságának elnöke, ami nagyban hozzájárult
nemzetközi politikai tapasztalatai erősítéséhez. De az MSZP
figyelme állítólag még arra is kiterjedt, hogy Orbánt összehozták
néhány emberrel, akik elméleti pallérozódását segíthették elő.
Szocialista forrásunk szerint a 2002-es Fidesz-vereség után,
bár Orbán húzását, hogy egy időre kvázi kilépett a parlamenti
és a párpolitizálásból és elkezdte megszervezni a polgári
köröket, sokan „zseniálisnak” tartják, de „valójában egy őrült
nagy csapdahelyzetet teremtett ezzel saját maga számára”, és
nem rajta múlt, hogy az akkori MSZP vezetői nem használták
ki a helyzetet. „Idézzük fel ismét 2002 tavaszát, nyarát.
A Fidesz elbukott, meg van ütve, Orbán Viktor személyesen
is, és ebben a helyzetben úgy dönt, hogy elhagyja a pártot és
elkezd egy rivális mozgalmat szervezni, gyakorlatilag magára
hagyja a válságban lévő frakciót. Mindenki meg van győződve
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róla, hogy a polgári körözés hülyeség, ez a vélemény még
a Fideszben is. Ha akkor lett volna bátorságunk, hogy nyitunk
a frakcióvezető Áder János és a többiek felé, akár a többi
jobboldali párt felé is, Orbánt szépen politikai karanténba
lehetett volna zárni, elszigetelődhetett volna még a Fideszen
belül is, ha Áderéket rá tudjuk ébreszteni arra, hogy lehet
a parlamentben politizálni Orbán Viktor nélkül is. Csak
Medgyessy Péter gyáva volt ehhez, Gyurcsány Ferenc pedig
hülye. Ő a 2006-os választások után nem lépett semmit, hiába
látta, hogy Orbán ismét nagyon válságos helyzetbe került,
olvasta a távozásán lamentálgató cikkeket, meg sem próbált
átnyúlni a másik oldalra és mondjuk Pokorni Zoltánnal
tárgyalni esetleg.” Szerinte még egy ilyen alkalom lehetett
volna, amikor az uniós népszavazás idején Orbán Viktor
már szembe ment az egyértelműen támogató kormányzati
állásponttal, amihez viszont tekintélyes jobboldali értelmiségieket tudtak megnyerni. De ez is elmúlt, az őszödi beszéd
után pedig végképp elszállt a lehetőség a két oldal közötti
érdemi diskurzusra. Ha már Őszöd: szocialista forrásunk
egyébként nem gondolja, hogy a Fideszben már jó előre
tudtak a beszédről, esetleg a felvételek is megvoltak nekik,
szerinte Orbán egyszerűen csak úgy reagált, amikor a vereség
után rögtön hazugsággal kezdte vádolni a kormányt és
Gyurcsány Ferencet, „ahogy egy ilyen vesztes helyzetben
kell: az ellenfél, a kormány intenzív támadásával”. (Az őszödi
beszéd tizedik évfordulójára megjelent A főnök beszéde című
kötetemben Deutsch Tamás mondta el, hogy ő maga is csak
a beszéd kiszivárgásának napján tudta meg egy párttársától,
hogy egyáltalán létezik ilyen és hamarosan nyilvánosságra
kerül.)
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A Fidesz azonban 2006-ban nyert helyzetből veszít, Orbán
ekkor már nem háríthatja el a felelősséget magától, komoly
személyes válságot is okoz neki a kudarc, egy pillanatra
úgy néz ki, valóban megrendült a helyzete. Ekkor kezdi
el Schmidt Mária szervezni a vereség okainak megértését
célzó beszélgetéseket, amik később már mint „titkos puccsra
irányuló kísérletként” kerülnek a fideszes nyilvánosság elé.
Pedig egy résztvevő szerint olyannyira nem volt az egész
titkos, hogy a Terror Háza főigazgatója magát Orbánt is
meghívja, de ő Kövér Lászlót küldi el maga helyett, aki
mindössze egyszer jelenik meg egy rövid időre csak azért,
hogy elmondja, az egész fórumozást hülyeségnek tartja,
nem kell semmit elemezgetni, lamentálni a vereség okain,
hanem „menni kell tovább, előre”. (Bencsik András is állandó
résztvevő volt egyébként, ez őt később nem akadályozza
abban, hogy szintén puccsot kiáltson.) Ekkor amolyan belső
leszámolás kezdődik, Schmidt Máriát és Pokorni Zoltánt
támadó cikkek jelennek meg a Magyar Nemzetben, egy
forrásunk nem zárta ki, hogy maga Orbán fogalmazta meg
ezeket. „Ádernek ekkor lett elege az egészből, és ekkor közölte
Orbánnal, hogy inkább elhúz Brüsszelbe EP-képviselőnek”
– mondta egy volt államtitkár. „Ez a belső küzdelem sokat
alakított Orbán személyiségén is, ez is erősíthette benne
az érzést, hogy csak akkor van biztonságban, ha mindenki
tőle függ és a jövőben senki még csak gondolni sem mer
majd a leváltására” – fogalmazott. Szerinte Orbánt emellett
az is frusztrálhatta, hogy ebben az időben kezdték el még
a Fideszben is mondogatni, hogy „Viktor kormányozni tud,
nyerni nem, szemben Gyurcsánnyal, aki kormányozni ugyan
nem tud, nyerni viszont igen”.
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Egy volt MDF-es miniszter szerint Lord Acton híres mondása
(„Minden hatalom korrumpál, a korlátlan hatalom pedig
korlátlanul korrumpál.”) Orbán Viktorra úgy igaz, hogy
őt a „hatalom elvesztése korrumpálta”. „Szerintem 2002-ig
azért nem volt ennyire a politikája célkeresztjében, hogy
a kormányzás mellett a Fidesznek és személy szerint neki,
pontosabban a családjának is nagyon sok pénzt kell szereznie.
De a vereség sokkja után szerintem eldöntötte, hogy
mostantól minden eszközzel pénzt szerez maga és a pártja
számára is.” Egy bankvezető szerint, aki a rendszerváltás óta
ismeri a kormányfőt, Orbán a 2002-es választási vereség után
azt mondta, „a demokrácia nem egy csoda dolog”.
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5: Orbán Viktor
a Nyugatról
Orbán Viktor „Nyugathoz” való viszonyát több forrásunk
szerint is jellemzi bizonyos csalódás, frusztráció – és akár
az ebből származó dacreakciók is. Bár Magyarország a Kelet
és a Nyugat között elkötelezte magát a Nyugat, az európai
uniós tagság mellett, de ez Orbán Viktor szerint nem jelenti
azt, hogy ne lehetnének akár komoly vitáink is az EU-val,
ebben ráadásul nem is vagyunk egyedül. Az Európai Bizottsághoz, és úgy általában „Brüsszelhez” való viszonyát
a kormányfőnek – ezt több beszélgetőpartnerünk is megerősítette – alapvetően meghatározták 2010-es élményei.
Orbán Viktor első útjainak egyike Brüsszelbe vezetett, ahol
José Manuel Barroso bizottsági elnökkel találkozott. Orbán
itt „türelmet kért” Barrosótól a Magyarországgal szemben
folyó túlzottdeficit-eljárást illetően, de elutasításra talált.
A kormányfő ezután Berlinbe ment, ahol Angela Merkeltől
ugyanezt kérte – a válasz is hasonló volt. „Orbán csak an�nyit mondott, hogy frissen megválasztott miniszterelnökként nem kezdhet egyből megszorításokba, mert azonnal
elveszítené a politikai támogatást, arra kérte partnereit,
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adjanak neki egy kis időt. Mindeközben Portugáliával, vagy
Spanyolországgal szemben sokkal elnézőbb volt a Bizottság.
Orbán ezt kettős mércének tekintette, és nagyon komolyan
csalódott Merkelben és Barrosóban is. Ezután hazajött, és
elkezdődött a »brüsszelezés«, meg a multik megadóztatása, a bankadó. Ha gyors deficitcsökkentést akartok, ám
legyen, de akkor úgy csinálom, hogy nektek is fájjon, ez
lehetett benne” – mondta EP-képviselő forrásunk. Az Egyesült Államokkal szintén nagy reményekkel induló kapcsolat 2010-ben ugyanúgy hamar kiábrándulásba fordult.
Az a Wikileaks-táviratokból tudható, hogy a 2010-es választásokat megelőzően a budapesti amerikai nagykövetség kifejezetten pozitív várakozásokkal állt Orbán újabb
miniszterelnökségéhez, és ő is igyekezett a „jobbik arcát”
mutatni, például azzal a mondásával, hogy ne arra figyeljenek, amiket a kampányban mond, hanem amit majd tesz.
Úgy tudjuk, a kormány megalakulását követően Orbánék
nagyon bíztak egy gyors meghívásban a Fehér Házba, ez
azonban váratott magára, miközben a médiaalkotmánnyal
elkezdődött az a törvényalkotási sorozat, ami elfogadhatatlan volt többek között az amerikai kormány számára is.
Így végképp elúszott a washingtoni látogatás esélye, ami
mindenkit frusztrált Budapesten. Egy régi ismerőse szerint
ezek erősítették meg a kormányfőt abban az elképzelésében
is, hogy „másfelé is kell nyitni” – ebből jött a „keleti nyitás”,
és a tudatos kapcsolatépítés keleti országokkal.
Még évekkel ezelőtt egy uniós csúcs után Orbán Viktor már
arról beszélt a munkatársainak, hogy „a politikai korrektség
csak hátráltatja az európai problémák megoldását”. „Ha jól
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emlékszem, így fogalmazott: szegény Angela, szegény Barroso
jóravaló konzervatív emberek, konzervatív értékrenddel,
de ezt el kell nyomni magukban, mert nagyon érzékeny
koalíciók élén kormányoznak, egy mindenre ugró liberális
sajtóval súlyosbítva, így nem tudják azt mondani és tenni,
amit valójában szeretnének, ezért tabu a számukra az európai
demográfiai folyamatokról vagy kulturális identitásról
beszélni” – mondta egy forrásunk.
Az Európai Néppárt 2017. májusi máltai frakcióülése után
egy Fidesz-képviselő szerint Orbán arról beszélt, hogy
Nyugat-Európát szembesíteni ma a korábbi bevándoroltak
integrációjának kudarcával, a párhuzamos társadalmak
létrejöttével és az ezek okozta problémákkal olyan traumatikus
lehet az érintettek számára, „mint egy rákos betegnek
elmondani őszintén, hogy milyen fájdalmak várnak rá”, így
a maga részéről annyira nem is csodálkozik, hogy nyugaton
sokan „nem akarják tudomásul venni” ezeket a veszélyeket.
Ennek ellenére minden fideszes beszélgetőpartnerünknek
szilárd meggyőződése volt, hogy a migrációt tekintve „az
európai középpártok kezdtek el igazodni Orbán Viktorhoz”,
és nem fordítva, erre leggyakrabban Sebastian Kurzot és
az Osztrák Néppártot szokták példaként felhozni – amelynek
kétségkívül jelentősen változott a retorikája 2015 óta, például
a magyar–szerb határon álló kerítéssel kapcsolatban.
Orbán európai szerepvállalásával kapcsolatos attitűdjét
EP-képviselő forrásunk Jan Potocka cseh filozófus egyik
mondásával jellemezte, miszerint minden kis európai
nemzetnek van lehetősége néha, hogy meghatározó
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szerepet játsszon a kontinens életében, „Orbán Viktor
is úgy gondolja, hogy Magyarországnak most ilyen
lehetősége van”. Ha a menekültügyet nézzük, akkor, mint
a „balkáni útvonal” egyik legfontosabb tranzitországa,
elképzelhető, hogy ilyen helyzetben lehetünk, persze azért
a „meghatározó szerepünket” alapvetően befolyásolja
az EU és Törökország között létrejött egyezség
a menekültek feltartóztatásáról és visszafogadásáról.
Mondhatni: ha ez működik, akkor ránk már nincs is
annyira szükség. Van persze egy másik lehetőség is:
a kormányfő gyakran beszél arról, hogy a kontinensen
a „hanyatló Nyugattal” szemben a közép-kelet-európai
régió lesz a kiemelkedő, főleg, ha ezen belül erősödik
az egyes országok közötti együttműködés, kormányzati
szereplők időnként egyenesen a Baltikumtól az Adriáig
terjedő regionális együttműködést vizionáltak korábban
– aminek „természetesen” valahogy Magyarország lenne
a meghatározó tagállama. Fájdalom, bár a „Három Tenger
Kezdeményezés” létre is jött, nem mi voltunk az „alapítók”,
és egyelőre nem is igazán látszik a belső kohézió, annál
inkább egyes külső érdekek (elsősorban az Egyesült
Államok és Kína részéről).
Orbán többször kifejtette már, hogy szerinte a Nyugat a saját
vesztébe rohan. Ahogy fogalmazott legutóbb Tusnádfürdőn,
„Most készítik elő Európát arra, hogy átadja a területét egy
új, kevert, muszlimizált Európának. Ennek a politikának
a tudatos, lépésről lépésre történő végrehajtását látjuk”.
Magyarország dolga pedig az, hogy visszatérítse a helyes
útra, sőt korábban egyenesen drámai összeomlást jósolt. Egy
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ízben a 2010–2014-es ciklus közepén újságíróknak még arról
is beszélt, hogy aki éppen ingatlanvásárláson gondolkodik,
az várjon még pár hónapot, mert szerinte a francia gazdaság
olyan mértékben esik szét hamarosan, hogy a párizsi
ingatlanárak alacsonyabbak lesznek a budapestieknél is –
hát ez nem jött be. Egy konzervatív értelmiséginek egyszer
Orbán azt fejtegette, hogy mivel a nyugati demokráciák
leáldozóban vannak, neki az a történelmi küldetése, hogy
a „kompország Magyarországot” ezúttal az emelkedő
Kelethez vezesse át. Nekem ugyanakkor őszintének tűnnek
azok a miniszterelnöki beszédek, amik arról szólnak:
az ország helye Nyugaton, az EU-n és a NATO-n belül van,
de az Uniót meg kell reformálni. Érdekes ebben a helyzetben
az „illiberális demokráciák” kérdése is. A híres kijelentést
követő nemzetközi felháborodás hatására magán Orbánon
is tapasztalni lehetett valamilyen visszakozást (azóta már
csak arról beszél, hogy egy demokráciának ab ovo nem
kell liberálisnak lennie), és egy volt munkatársa szerint
a rögtönözni imádó kormányfő esetében még az sem zárható
ki, hogy „csak kicsúszott a száján, aztán utólag elkezdett
mögé ideológiát gyártani, mert azt mégsem ismerheti be,
hogy valami meggondolatlant mondott”.
Orbán Viktor Nyugattal kapcsolatos attitűdjét jellemzi az is,
hogy több munkatársa szerint hatékonytalannak tartja a fékek és ellensúlyok rendszerét: elvből nem veti ugyan el őket,
mint a demokrácia egyik alapintézményét, de úgy véli, most
„olyan időket élünk, amikor ilyen luxust nem engedhetünk
meg magunknak” – vagyis gyors, határozott döntésekre van
szükség, amiben a kormányzati kontrollt jelentő intézmények
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csak hátráltató tényezőt jelentenek. Orbán egyik mostani minisztere szerint ugyanakkor az Oroszországnak, Kazahsztánnak és más autoriter rezsimeknek tett kormányzati gesztusok
mögött pusztán gazdasági számítás áll: Orbán Viktor logikája szerint ugyanis Magyarország csak ilyen gesztusokkal
megtámogatva lehet versenyképes, ha üzletelni akar ezekkel
az országokkal, szemben más nagyobb országokkal, amelyek
rendelkeznek akkora potenciállal, hogy ilyenekre nincsenek rászorulva. Ha úgy tetszik, ez egy érdekes alkalmazása
a gyakorlatban a még Kovács László, a Horn-kormány külügyminisztere által megfogalmazott „merjünk kicsik lenni”
elvének.
A Belgrád–Budapest-vasútvonal építése is azért bír stratégiai
jelentőséggel Orbán Viktor szemében, mert úgy gondolja,
a kínai gazdasági befolyásszerzést úgysem lehet feltartóztatni
Európában – nem is feltétlenül kell, hiszen a bajokkal
küzdő európai gazdaságoknak jól jöhet egy olyan befektető,
amely szinte korlátlan forrásokkal rendelkezik. „De persze
nem hülye a miniszterelnök, pontosan tudja, hogy az ilyen
építkezéseken, amik most jellemzően Afrikában zajlanak,
ezerszámra dolgoznak kínai munkások, mert a kínaiak nem
akarnak semmit a helyiekre bízni. Így miközben támogatja
a vasútépítést, tart is tőle, hogy mi lesz, hogy magyarázza majd
meg, ha netán Kína közölni fogja velünk, hogy akkor nálunk is
kínaiak építik majd a vasutat, és megjelenik az országban több
ezer kínai.” (Ha több ezer nem is, de több száz megjelenhet, egy
2017-es novemberi Magyar Nemzet-cikkemben Andó Gergely
közlekedési szakértőt idéztem, aki elmondta, hogy Kína ezeket
a beruházásokat teljes mértékben saját technológiával, saját
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gépekkel, mérnökökkel és egyéb szakemberekkel valósítja
meg, magyar cégeknek legfeljebb morzsák juthatnak majd.)
„Van víziója: úgy érzi, a nyugati típusú parlamenti
demokráciának annyi. A keleti típusú autoriter államok kora
jön el, ezek lesznek a sikeresebbek a jövőben. Úgy gondolja,
most minden mozgásban van a világban, ami egy ilyen kis
országra, mint mi vagyunk, egyszerre jelent nagy veszélyt,
de lehetőséget is, amit kihasználhatunk. De ehhez a haladást
egy erős kezű vezetőnek kell megszabnia és irányítania, aki
természetesen ő maga” – mondta egy értelmiségi ismerőse.
„Sokan nekitámadtak a kijelentésének az »illiberális
demokráciákról«, pedig szerintem Orbán itt csak kimondta,
ami a helyzet úgy általában a demokráciákkal a világban:
valódi liberális demokrácia nem létezik, kőkemény gazdasági,
politikai érdek mozgat minden magát liberálisnak definiáló
demokráciát is, csak erről nyugaton nem illik beszélni,
Orbán csak kimondta, hogy a király meztelen és persze ezért
támadta mindenki” – mondta volt államtitkár forrásunk.
Egy kommunikációs szakember szerint „Orbán Viktor
számára a Nyugat elsősorban erőközpont. Vagyis addig
és annyira figyel rá, amíg erősnek tartja”. Ebből persze
egyenesen következik, hogy egy a miniszterelnök szerint
hanyatló hatalmú erőközpontra már nem is kell annyira
figyelni, de forrásunk szerint az ilyen nyilatkozatokat egy
sokkal egyszerűbb ok is magyarázza: „Orbánt egyszerűen
szórakoztatja, hogy ha mond valamit erről, az milyen
felháborodást vált ki mondjuk a brüsszeli elit köreiben,
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amit ő mindig is »balosnak« tartott és szeretett bosszantani.
Ebből a szempontból például kifejezetten imponál neki
Boris Johnson, mert ő is rendszeresen kiveri a biztosítékot
a nyugati elit köreiben a kijelentéseivel”.
Egy volt kormánytag szerint Orbán Viktor külpolitikai
gondolkodását Bethlen Gábor és az erdélyi fejedelmek
példája is erősen befolyásolta: a miniszterelnök egyszerűen
úgy gondolja, hogy Magyarországnak nagyhatalmi érdekek
bonyolult hálójában kell valamilyen egyensúlyt megtalálnia,
és ha erre képes, akkor arra is képes lesz, hogy saját fejlődési
útját járja. Erre is találunk citálható példát a 2017-es tusnádi
beszédben:
„Ma azt tudom mondani, Oroszországgal olyan viszonyt
alakítottunk ki, hogy Oroszországnak érdeke, hogy Magyarország sikeres legyen. Az Egyesült Államokkal olyan viszonyban vagyunk, hogy az Egyesült Államoknak érdeke, hiszen
szövetségesek vagyunk, hogy sikeresek legyünk. Kínának,
ha észrevesz bennünket – mert van ez a nagyság probléma,
nagyságrendbeli különbségek problémája –, akkor nyugodtan
mondhatja, hogy neki egyébként érdeke, hogy Magyarország
az Európai Unióban, mint vele együttműködő ország erős
legyen. S Izrael Állammal is ez a helyzet. Ha megnézzük a zsidó
államnak az álláspontját, akkor azt kell mondanom, hogy
Izrael Államnak is az az érdeke, hogy Magyarország egyébként
erős legyen. Vagy a törökök, akik itt vannak szintén a hónunk
alatt, lent délre, a török–magyar viszony ma olyan, hogy egy
török politikai vezető, ha Magyarországról gondolkodik,
egy olyan országot lát maga előtt, akinek a sikerében ő is
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érdekelt. Így raktuk össze, hét éve dolgozok azon, hogy az ilyen
lecsatlakozásos, vonakodó, szövetségesi gondolkodás és logika
helyett a nemzeti önérdekből kiinduló külpolitikát építsünk fel.
Hosszú éveket áldoztunk erre az életünkből, nem is sikertelenül,
jól állunk. Egy mozaikkocka nincs a helyén, ezt Brüsszelnek
hívják. Ez a következő választás után megoldandó feladat.
Nem lehetetlen, látok erre lehetőséget, lesz megállapodás, csak
kell hozzá még némi idő”. (Tusnád, 2017.)
Ez szintén jellemző: „Tipikus kérdés a »Putyin vagy Trump?«
Egyszer egy lengyelt megkérdeztek arról, még a kommunista
időkben, hogyha választani kellett volna egy adott történelmi
időszakban, akkor mit választott volna: »Hitlert vagy Sztálint?«
S ő azt válaszolta, hogy »én Marlene Dietrich-et választom.«
S én azt akarom ezzel mondani, hogy a rossz kérdésekre nem
lehet jó választ adni. S most nézzük ezt a kérdést komolyan.
Mihez kell igazodnia, mi a vezérlő csillaga a mindenkori
magyar külpolitikának? Trump volna? Putyin? Vagy Merkel?
Vagy mi volna? A magyar külpolitika vezérlő csillaga a magyar
érdek. Nekünk egyetlen dolgunk van, hogy úgy alakítsuk
Magyarország külkapcsolatait, hogy az a magyar érdeket
szolgálja. Én nem vagyok híve olyan politikának, amely kinéz
magának valakit, és lecsatlakozik hozzá. A modern világban ez
a politika nem vezet eredményre. Csináltunk ilyet, van benne
gyakorlata Magyarországnak, jelentem, nem vált be. Amit
csinálnunk kell, az – ez bonyolultabb ugyan, nehezebb, de nem
lehetetlen –, hogy minden egyes, a mi létezésünk szempontjából
fontos országgal olyan viszonyt kell kialakítani, hogy neki is
érdeke legyen, hogy mi sikeresek legyünk. Ez a művészet”.
(Tusnád, 2017.)
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„Ez persze nagyon kockázatos politika, ha dilettánsok
csinálják, könnyen katasztrófához vezethet, amire
a magyar történelemben is volt már jó pár példa, de ha valaki
ügyesen bánik a helyzettel, akkor az ország felvirágoztatását
is el tudja érni, Orbán Viktor természetesen az utóbbi
kategóriába sorolja magát” – mondta egy volt államtitkára.
Úgy tudjuk, a kormányfő jövőképére komoly befolyással bír Szőcs Géza egyik kedvenc tétele is, miszerint a jövőben
a világ ötven legnagyobb/sikeresebb nemzete maradhat fenn
tartósan, a többiek sorsa óhatatlanul az eltűnés, beolvadás
stb. lehet. Ebbe az ötven legsikeresebb nemzetbe demográfiai
értelemben és gazdasági fejlettség szempontjából is bele
kell tartoznunk (A Nemzetközi Valutaalap szerint GDP/
fő tekintetében a 46. helyen vagyunk, viszont a népesség
szempontjából akkor nagyon rosszul állunk, mivel az ENSZ
adatai szerint a 91. helyet foglaljuk csak el, még a több, mint
kétszer akkora népességű Románia is csak az 59. helyen áll.)
A cél mindenesetre ambiciózus – állapíthatjuk meg.
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6: Orbán Viktor
és az uniós, nemzetközi politika
„Beléjük rúgok, és tejelnek nekem” – egy régi ismerőse
szerint volt, hogy a miniszterelnök így beszélt az Európai
Unióról. „Szidom őket és erre mi kapjuk a legtöbb pénzt”
– egy volt tanára pedig azt mondta, magántársaságokban,
ha szóba kerül, Orbán Viktor kaján mosoly kíséretében
így szokta jellemezni az Európai Uniót. Ugyanakkor szerinte érezhető némi frusztráció is a miniszterelnökben
azzal kapcsolatban, hogy egy európai politikus egyszer azt
mondta neki: „sose leszel Európa vezetője”. Mint mondta,
Orbán Viktor ezt azzal magyarázza, hogy „csupán mert
magyar”, bezzeg a nálunk is kisebb Ausztria új kancellárját, Sebastian Kurzot, akiről azért még nem lehet tudni,
mennyire lesz hosszabb távon sikeres politikus, máris sokan „Európa új vezetőjeként” emlegetik.
„Én sokat utazok magánemberként is, és régóta részt
veszek nemzetközi fórumokon, és azt látom, hogy Orbán
Viktort ismerik. Nem feltétlenül úgy, mint Magyarország
miniszterelnökét, de ismerik, mint olyan embert, olyan
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politikust, aki szembe mer menni az európai mainstream
véleményével menekültügyben. És akárhogy is nézzük,
magyar miniszterelnököket általában nem szoktak ismerni külföldön” – mondta egy szocialista vezető, aki
személyes példaként említette, hogy „Szicíliában egy
taxis, Zaragozában egy szállodai portás, Urbinóban egy
pincér” kezdett el beszélgetni velük Orbánról, amikor
megtudták, hogy magyarok. „Volt, aki azt mondta, olvasta,
hogy Orbán diktátori hajlamokkal bír, más azonban arról
beszélt, milyen igaza van a mi miniszterelnökünknek, hogy
nem lenne szabad több menekültet beengedni Európába.”
Hasonló élményben nekem is volt részem egy ankarai
szálloda reggelizőhelyiségében, de egy ismert konzervatív
értelmiségi még 2016 nyarán arról beszélt nekem, hogy
rendszeresen Ausztriában nyaral a családjával, 2010 után
a vendéglátóik nagyon bírálták Orbán Viktort, majd jött
a menekültválság, az Ausztriában is tömegesen megjelenő
menekültek, és az osztrák panziós házaspár hirtelen
a keményen fellépő, határzárat építő magyar kormányfő
lelkes hívévé vált. Kicsit túlpszichologizálva a dolgot,
a szocialista politikus azt mondta, számára nagyon
beszédesek voltak a képek, amik a Charlie Hebdo elleni
támadást követő párizsi meneten készültek a magyar
miniszterelnökről: „néztem a többi vezető arcát és az övét,
és egyszerűen az volt a benyomásom, hogy míg mások
gyászolnak, neki közben már azon jár az agya, hogy
a bevándorlás lehet az egyik meghatározó téma mostantól
Európában, amivel tömegeket képes megfogni a politika
majd. Szerintem akkor döntötte el, hogy ez lesz a saját
politikájának a középpontja is”.
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„Területfoglalás, majd területmegtartás. Lehetőleg minél
több téren, gazdaságban, politikában, kultúrában, nemzetközi politikában” – érdekes, hogy a már idézett szocialista
képviselő is éppen ezekkel a szavakkal jellemezte az Orbán
fejében minden valószínűség szerint létező stratégiát, hozzátéve, hogy ez szerinte különösen igaz az Európai Unióval
kapcsolatos kormányzati politikára. Kritizált médiatörvény,
kritizált igazságszolgáltatási reform, alkotmány (bocsánat:
„Alaptörvény”) – ezek mind-mind arra példák, hogy
a magyar kormány át mert lépni olyan határvonalakat,
amiket az EU-ban addig sosem, kihasználva, hogy az Unió
reagálási képessége lassú és korlátozott. (Persze, hogy
Brüsszelben is képesek tanulni, azt jól mutatja, hogy a hasonló
lengyel intézkedésekkel szemben már sokkal gyorsabban,
komolyabban lépnek fel, de elsőnek is tudni kell lenni.)
„Lehet azt mondani Orbánra, hogy külpolitikailag
úgymond nem ért el sok mindent, de a helyzet mégiscsak
az, hogy a német választási kampányban a kancellárjelöltek
vitájának egyik forrpontja az ő személye és politikája.
Korábban ilyen elképzelhetetlen lett volna” – mondta egy
egykori bizalmasa, aki szerint az ellenzék egyik legnagyobb
hibája éppen az, hogy lebecsüli Orbánt.
A Fideszben az is közszájon forog, hogy a CDU-CSU-nak
érzékeny veszteséget, és az AfD előretörését hozó 2017. őszi
német parlamenti választások után Manfred Weber az EPP,
CSU-s bajor főtitkára az Európai Néppárt frakciója előtt
egy megbeszélésen ugyanezzel magyarázta a CDU-CSU
eredményeit.
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„Orbán Viktornak már a kezdetektől határozott elképzelései voltak arról, hogyan fog viselkedni miniszterelnökként az Európai Unióval, az uniós intézményekkel
kapcsolatban, állítom, hogy már a legelső pillanattól
fogva nemcsak azt mérte fel, mit akar elérni adott esetben
az uniós intézményekkel szembe menve, de azt is igyekezett
kikalkulálni, hogy meddig mehet el ebben a játszmában” –
mondta egy brüsszeli diplomata. Forrásunk szerint Orbán
Viktor nagyon határozottan elkülönítve kezelte/kezeli
az uniós intézményeket és ennek megfelelően méri fel
a fontosságukat is a maga számára, sőt ezt 2012-ben, az EP
strasbourgi plenáris ülésén, amikor a „magyar kérdés”
volt az egyik fő napirendi pont, a szintén jelen lévő José
Manuel Barrosónak is elmondta. A Bizottság folyosóin
többen is mesélték, hogy a magyar kormányfő azt mondta
Barrosónak: az Európai Parlamentben pártpolitika folyik,
ő ezt elfogadja, és hajlandó akár minden alkalommal
megjelenni plenáris üléseken, ha Magyarországról folyik
a vita – úgyis biztos lehetett benne, hogy a legnagyobb
frakcióval rendelkező Néppárt meg fogja védeni. Viszont
éppen emiatt az EP határozatait is így kezelte, nem
tulajdonított nekik különösebb jelentőséget. Orbán Viktor
egyébként elég jól ráérzett idejekorán, hogy az EP-ben
egyre nagyobb szerepe lesz a pártpolitikának.
Egy fideszes EP-képviselő szintén arról beszélt, szerinte a helyzet azért is más, mint a magyar uniós csatlakozást követő első években, mert mára maga az Európai
Parlament is sokkal jobban átpolitizálódott, korábban
inkább szakpolitikai viták színtere volt. A Fideszben ezt
úgy interpretálják (és ezt a véleményt Orbán Viktor is
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osztja), hogy „az európai baloldali és liberális pártok
hatékonyan erőltetnek rá egy alapvetően emberi jogi
vonatkozású napirendet az uniós szervezetek működésére már évek óta”, így azok a kormányok, melyek nem
ezzel akarnak foglalkozni, könnyen a kritikák kereszttüzébe kerülhetnek. (Érdekes, hogy ezt a véleményt osztja
egy Orbán Viktorral szemben egyébként nagyon kritikus
konzervatív lengyel diplomata is, aki úgy jellemezte
az EU-t, hogy „az átlag lengyel számára úgy tűnik,
a legfontosabb kérdés az uniós vezetők számára, hogy ki,
milyen vécét, hogy használjon, így ne csodálkozzanak,
ha fokozatosan egyre kevesebben bíznak bennük”.)
A „baloldal térnyerésének” tudják be természetesen
a Fideszben azt is, hogy „az utóbbi időben egyre erősebb
lett a kettős mérce” az Európai Parlamentben. „A Panamairatokból például világosan kitűnik, hogy a baloldali
máltai kormány nyakig ül a korrupcióban, mégsem
történt semmi. De mondhatnám azt is, hogy az európai
baloldalnak egy szava sem volt Viktor Janukovics ukrán elnök üzelmeire, valószínűleg azért, mert együttműködési megállapodásuk volt az ukrán Régiók Pártjával,
aminek Janukovics volt az elnöke” – mondta egy EPképviselő.
Az állam-, és kormányfőkből álló Európai Tanáccsal
kapcsolatban Orbán egy ízben arról beszélt egy külügyes
forrásunk szerint, hogy természetesen itt is kész megvitatni
bármely érzékenyebb ügyet, de csakis a viszonosság alapján,
akkor, ha ezeket minden tagállam esetében megvizsgálják.
„Vagyis, ha már médiatörvény, vagy a bírák nyugdíjkorhatára,
akkor gyerünk, vegyük elő, hogy hogyan is működnek ezek
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a másik 27 tagállamban is, ne csak mi legyünk a célpont”
– idézte forrásunk a miniszterelnök gondolatmenetét.
Végül az Európai Bizottság Orbán Viktor szerint szigorúan
a „szerződések őre”, vagyis „José Manuel” (ahogy Orbán
Viktor is szólítani szokta annak idején a Bizottság elnökét)
mandátuma csak és kizárólag odáig terjed, hogy megnézze:
egyes államok törvényei beleférnek-e az európai jogi
keretekbe. Sem több, sem kevesebb.
A fenti „koordináta-rendszerben” Orbán Viktor előre felmérte, hogy mely hazai ügyekből lesz plenáris vita
az Európai Parlamentben, esetleg határozat Magyarországgal szemben (aminek persze nem sok jelentőséget
tulajdonított, sőt, a jobbára felkészületlen EP-képviselőkkel szemben belpolitikai szempontból több alkalommal is hatásosan védte meg kormánya álláspontját),
melyek kerülhetnek terítékre az Európai Tanácsban
(ezek száma elenyésző volt, éppen azért, mert az ET
politikailag kényes, de inkább csak egy-egy ország
belső viszonyait érintő ügyekben a „te nem bolygatod
az enyémet, én sem fogom a tiédet” alapon működik,
és ezt a miniszterelnök nagyon jól kihasználta), és
melyekkel foglalkozik majd az Európai Bizottság. De
utóbbi valóban csak szigorú jogi érvelésekkel operálhatott,
emlékezzünk csak, hogy a médiatörvény ügyében például
az audiovizionális szolgáltatásokra vonatkozó irányelv
segítségével érveltek, miközben nyilvánvalóan teljesen
másról szólt magyar szempontból a történet. Ha pedig még
így is billeg az ügy, akkor maga a Bizottság segít mindenki
számára elfogadható megoldást találni egy-egy kényes
kérdésben, csak legyen elég pragmatikus a magyar fél – ezt
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láthattuk azokból az iratokból, amikhez Jávor Benedek EPképviselő jutott hozzá a paksi bővítés ügyében. Ezekből
világosan kiderül, hogy onnantól kezdve, hogy a kormány
jelezte: hajlandó nagy nyugati cégeket is „befogadni”
a kivitelezés során, Günter Ottinger német uniós biztos
egyengette a beruházás útját a Bizottságban, és bár
a testület tagjai tisztában voltak vele, hogy szabálytalanul
hagyta el a nemzetközi tendereztetést a magyar kormány,
és bízta meg a Roszatomot fővállalkozónak, maguk
javasolták, hogy a kormány hivatkozzon „technológiai
kizárólagosságra”, és akkor zöld utat kap majd a bővítés.
(A technológiai kizárólagosság nagyon leegyszerűsítve
azt jelenti, hogy mivel a paksi atomerőmű szovjet
technológiával működik, a kapacitásbővítést is ezzel
lehetséges csak folytatni. Van szakember, aki ezt vitatja.)
Ha pedig végül az Európai Bíróságig jut el egy vitás ügy, és
a testület Magyarországgal szemben dönt, akkor a kormány
ezt végrehajtja – ez eddig soha nem is volt kérdés. Ez történt
a bírák nyugdíjazása ügyében még 2012-ben, vagy 2017
szeptemberében, amikor a kötelező kvótákról szóló bizottsági
döntést megtámadó magyar és szlovák keresetet utasította el
a Bíróság. Utóbbi esetben ugyan Szijjártó Péter a döntés napján
még arról beszélt, hogy a „politika megerőszakolta a jogot”,
de másnap Orbán Viktor a szokásos pénteki rádióinterjúiban
már egyértelműen fogalmazott: tudomásul vesszük a Bíróság
döntését, mert ez az európai jog alapja. Egy másik uniós
forrásunk szerint egyébként ez különbözteti meg alapvetően
a magyar és a lengyel kormány viselkedését és az ebből fakadó
megítélését Brüsszelben. „Én úgy látom, hogy a lengyel
kormány ámokfutása nyomán egyre többen mondogatják itt,
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hogy de jó lenne, ha Kaczynskiék legalább úgy viselkednének,
mint Orbán, akivel ugyan rengeteg a vitánk, de mégiscsak
elfogadja legitim testületnek az európai intézményeket, lehet
vele párbeszédet folytatni, a lengyel kormány ellenben most
egyszerűen úgy viselkedik, mint aki számára nem is léteznek
ezek” – mondta forrásunk, hozzátéve persze, hogy „bár tény,
hogy Orbán Viktor hozzáállása is folyamatosan romlik, de
2017 végén mégiscsak az a helyzet, hogy a lengyelek már
eleve súlyosabban kezdik, ahol Orbán egy évekig tartó romló
tendencia révén most eljutott”.
Egy Orbán Viktort fiatal kora óta ismerő forrásunk
szerint bár a jelenlegi európai politikai mezőny nagy részét
nem tartja sokra a miniszterelnök, a „régi családokból
származó, kifejezetten jó nevelést kapott, művelt
konzervatív politikusokkal szemben azért érezhetően van
benne kisebbségi érzés”, valamint a jelenlegi mezőnyben
Emmanuel Macronnal szemben. Érdekes, hogy egy
forrásunk Donald Tuskot is megemlítette, mint mondta,
korábban a frissen kormányfővé választott Tuskról nem
volt nagy véleménnyel Orbán, azt mondta, tapasztalatlan,
nem beszél jól idegen nyelvet és valószínűleg nem viszi
sokra, majd amikor egykori kollégájából az Európai
Tanács elnöke lett, Orbán irigykedni kezdett rá – mások
azonban azt mondták, ennek nincs semmi alapja, ráadásul
a kétségtelenül mély politikai ellentétek dacára még
viszonylag jó viszonyban is vannak egymással, már csak
azért is, mert mindketten szeretik a focit.
Az már régen nyilvánvaló, hogy a miniszterelnök az európai
vezetőtársaihoz méri magát, ebben a „ligában” szeretne
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a legerősebbek közé kerülni. Igaz, a rokonszenvindexe
enyhén szólva is alacsony, és azt is nehéz lenne tagadni,
hogy az EU-n belül Orbánt gyakran kezelik páriaként.
Pontosabban – mivel mégis csak egy tagállami
miniszterelnök – amikor szükséges, szóba állnak vele,
de egyébként kerülik a társaságát, és azt, hogy politikai
gesztusokat tegyenek nekik. Ez jól lemérhető volt abban
is, amikor 2017 áprilisában Angela Merkel Berlinben
fogadta Bohuslav Sobotka cseh és Robert Fico szlovák
kormányfőt a még Csehszlovákia és Németország között
aláírt barátsági szerződés 25. évfordulóján, miközben
a hasonló magyar–német megállapodás 25. évfordulója
mindenféle ceremónia nélkül múlt el – azért, mert német
részről senkinek sem volt kedve egy ilyen esemény kapcsán
magyar kormányzati szereplőkkel mutatkozni.
Egy Fideszes EP-képviselő szerint egyébként a brüsszeli
bizottságból és az uniós vezetőkből „hiányzik a minimális
politikai érzék is”, amikor Orbánt bírálják, „ahelyett, hogy
megnéznék, vajon miért van még mindig ennyi szavazója
ilyen hosszú kormányzás után is.” Orbán „ennek ellenére
sincs személyes indulattal az EU mostani vezetése iránt, ha
az Unión belüli viták kerülnek szóba, mondjuk egy Fidesz
elnökségi ülésen, akkor racionálisan áll hozzá az ügyhöz.”
Abban forrásunk is egyetértett, hogy Orbán Viktort –
bár nyilván sokan nem kedvelik személyesen – széles
körű elismertség övezi az európai politikában, különösen
az Európai Néppártban. „Az EPP-ben közszájon forog
egy eset, hogy az egyik frakcióülésen 2014 után egy
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éppen választásra készülő miniszterelnök megkérdezte,
tudna-e neki valaki egy jó nemzetközi kampányfőnököt
ajánlani, mire Angela Merkel azt felelte, »szóljatok Orbán
Viktornak, neki most lett másodszor kétharmada«, vagyis
ez még Merkelnek is imponált, pedig ő most negyedszer
kancellár egymás után – ez pedig természetesen Orbán
Viktornak imponál.” Egy fideszes képviselő szerint Orbán
a politikai teljesítményt még azokkal kapcsolatban is
elismeri, akikkel egyébként nagyon komoly vitái vannak,
ezen a listán az első helyen természetesen a negyedik
kormányfői ciklusára készülő Angela Merkel áll (a kézirat
lezárásakor viszont a német kormányalakítás, így Merkel
politikai jövője is nyitott kérdés volt még), de a dobogóra
nemcsak Mark Ruute duplázó holland kormányfő fért
fel, hanem Martin Schulz is. Igaz, Orbán Viktor ezzel
együtt is azt gondolja Angela Merkelről, hogy ő maga és
a német médiarendszer is „a ,68-as eszmék rabjává vált,
így fokozatosan feladta a kereszténydemokrácia értékeit”.
„Orbán Viktor mára európai szinten is tekintélyes
politikus lett, ami egyfelől persze tragédia, mert jelzi,
hogy Európa mennyire híján van a valóban tehetséges,
karizmatikus vezetőknek.” Forrásunk szerint „stratégiai
kérdésekben Orbán Viktor a látszattal ellentétben azonos
irányba halad egy sor európai vezetővel”, persze „az egyedi
megoldások teljesen mások lehetnek”. Hogy mennyire,
arra jó példa az is, hogy egy munkatársa szerint alapvetően
félreértették például Orbán Viktor stratégiáját azok, akik
hibának tartották, hogy a kormány rögtön a 2010-es
megalakulása után elfogadta például a médiatörvényt,
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éppen akkor, amikor a magyar uniós elnökség is zajlott.
Orbán Viktor ugyanis egy 2011 júliusában a magyar
elnökséget lebonyolító állomány tagjainak tartott
gyűlésen éppen arról beszélt: szerinte azok látják rosszul
a helyzetet, akik úgy vélik, mivel ebben a félévben úgyis
kiemelt figyelem övezi a magyar kormányt, inkább ne
foglalkozzunk érzékeny ügyekkel, mint a média. „Orbán
akkor azt mondta, éppen azért kell ezekkel az ügyekkel
foglalkozni, mert most egyébként is ránk figyelnek, és ha
már figyelnek, elmondhatjuk, hogy mit, miért csinálunk.”
Egy fideszes képviselő szerint viszont Orbánnak nincsenek
európai ambíciói, ő „egy magyar vezető, és így is marad
meg a magyar történelemben”, ráadásul szerinte Orbánból
hiányoznak „azok a vezetési képességek, amik ma ahhoz
szükségesek, hogy valaki az európai elit által elfogadott
vezető legyen”. Persze lehet, hogy csak teljesen más rugóra
jár az érintettek agya és a miniszterelnöké.
Egy az Európai Tanács üléseiről első kézből származó
információkkal bíró forrásunk szerint a 2010–2011–2012es években kifejezetten élvezte a Tanács üléseit, mivel
ekkor még térdig jártunk a gazdasági válságkezelésben,
és minden egyes csúcstalálkozó sorsdöntőnek tűnt, hol
Görögország, hol az eurózóna egységének megmentése
szempontjából. „Utána határozottan úgy érezte, hogy
a Tanács ülései ellaposodtak, inkább az üres szócséplésről
szólnak” – mondta forrásunk. Szerinte 2015 óta minden
bizonnyal ismét élvezi ezeket a csúcstalálkozókat
a kormányfő, mióta a menekültválság kitört. (Orbán
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egyébként maga is többször beszél arról az üléseket követő sajtótájékoztatóin, hogy az adott csúcstalálkozó
szerinte eredményes volt-e, sikerült-e döntéseket hozni,
vagy „csak abban megállapodni, hogy miben nem tudunk
megállapodni”, ami szerinte üres szócséplés. Ráadásul
„egy szakmai kérdésekről szóló négy-öt órás Tanács-ülést
végigkövetni angolul nagyon-nagyon megterhelő, ezt
tényleg csak azok tudják, akik már nagyon régóta benne
vannak az európai politikában”. Forrásunk szerint ez jól
felmérhető azon is, hogy melyik tanácsi tag hányszor szól
hozzá ezekhez a vitákhoz. A csúcstalálkozók formális
üléseiről készített feljegyzések szerint Orbán Viktor
a tanácskozások kisebbik részén szólalt fel érdemben –
az informális alkalmakról, munkavacsorákról ilyenek
természetesen nem készülnek, de forrásunk információi
szerint az arány itt is hasonló lehet. Ez egyébként egy
Magyarország-nagyságrendű tagállam vezetőjétől nem
számít kevésnek, van jó néhány állam- vagy kormányfő,
aki sokkal passzívabb Orbán Viktornál. „Ez számomra azt
mutatja, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben
Orbán Viktor pontosan tisztában van az ország súlyával
és szerepével az európai politikában, és fölöslegesen nem
jártatja a száját, ő is tudja, hogy mások is tudják, hogy az EU
lakosságának 2, a GDP-jének 1 százalékát adó államoknak
ennyi jár, élet-halál helyzettel pedig, amikor folyamatosan
vitáznia, érvelnie kellett volna, még szerencsére nem
találkozott” – mondta egy magyar diplomata.
Köztudott, hogy Orbán Viktor egyébként is leginkább
belpolitikai szempontból értékeli az ET elé kerülő ügyeket
érdekesnek vagy érdektelennek, ezek a szempontok
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pedig nyilván nem korrelálnak gyakran a Tanács
szempontjaival. Egyébként, hogy valóban mennyire csakis
a „domestic issue”-k kerülnek a miniszterelnök értelmezési
horizontjára, arra jó példa az is, hogy az ET-ülések után
egy magyar kormányzati kommunikációs forrásunk szerint
a budapesti stáb készít neki kommunikációs sorvezetőt
a sajtótájékoztatóra. Bár feltehetően a helyszínen is ellátják
ilyen anyagokkal, a sajtótájékoztatók stílusa alapján
a miniszterelnök szinte minden esetben az otthoniból
dolgozhat: a lehető legegyszerűbb nyelvezettel, érzékletes
példákkal fűszerezve szól arról, hogy éppen miként szeretné
az EU megvalósítani Soros György tervét, vagy ellenkezőleg:
a magyar kormány miben ért már megint el komoly sikert
a „Brüsszel ellen folytatott szabadságharcában”. Szakszerű,
semleges, mondhatni „EU-kompatibilis” megszólalást egyre
ritkábban hallani az egyébként is egyre kevesebb brüsszeli
sajtótájékoztatót tartó miniszterelnöktől, legutóbb talán
csak a bankunióról vagy a 2014–2020-as uniós pénzügyi
tervezési időszakról beszélt így.
Hogy a magyar külpolitika mennyire pusztán a napi
belpolitikai érdekek kiszolgálójává vált, arra egy jó példa
a Hollandiával a semmiből kreált konfliktus esete is. Mint
ismert, Gajus Scheltema leköszönő holland nagykövet adott
egy interjút a 168 órának, amiben többek között azt mondta,
a magyar kormány olyan logika mentén keres magának
ellenségeket, mint ahogy ezt az Iszlám Állam terroristái
teszik. Szijjártó Péter másnap rendkívüli sajtótájékoztatón
jelentette be, hogy hazahívjuk Hágából a magyar
nagykövetet – aki egyébként amúgy sem tartózkodott
éppen a nagykövetségen, lévén azt napokkal korábban
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bezárták, felújítás miatt. Azóta Rene van Hell személyében
megérkezett Budapestre az új, kinevezett holland nagykövet,
de a megbízólevelét még nem adhatta át Áder Jánosnak, és
bár Bert Koenders külügyminiszter még az interjú után
elhatárolódott Scheltema szavaitól, Szijjártó Péter ekkor azt
mondta, „talán szeptember végén” egy uniós csúcson Orbán
Viktor személyesen Mark Ruute holland kormányfővel
fogja „tisztázni” a dolgot. (Természetesen „tisztázták”.)
Csakhogy a távozó diplomata mondott mást is, például,
hogy az uniós források egy „korrupt rendszert tartanak
életben”, maga Koenders pedig korábban egy nyilvános
beszédében az európai unió stabilitására veszélyes populista
politikusnak nevezte Orbán Viktort. Mindezek érdekes
módon senkit nem érdekeltek a kormányban, a korrupció
és a populizmus ugyanis olyan téma, amivel a Fidesz
nem szívesen foglalkozik kommunikációs szempontból.
A „terroristázás” azonban jól beleillett a „migránsozás,
„sorosozás” narratívájába – nem is hagyta ki a lehetőséget
a kormányzati kommunikációs gépezet.
Egy volt diplomata szerint Orbán rögtönzését és kiszámíthatatlanságát a magyar külpolitika is többször megsínylette már. 1998-ban például komoly erőfeszítéseket
kellett tenni Washingtonban a Clinton-adminisztráció
meggyőzéséért, hogy a jobbközép Orbán-kabinettel
érdemes jó kapcsolatokat ápolni. Ez sikerült is, majdnem
mindenki azt gondolta, hogy George W. Bush-sal még
szorosabb lesz a viszony. Ehhez képest egy kulcsfontosságú
ügyben, az új vadászgépek beszerzésében 2001. szeptember
10-én úgy született döntés a Gripenek mellett, hogy erről
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a washingtoni amerikai nagykövetséget sem értesítették
előzetesen. (Mint ismert, sokáig úgy tűnt, amerikai
F-16-osokat vásárolunk majd, de Orbán Viktor az utolsó
pillanatban mégis a svéd ajánlat mellett döntött, hogy
pontosan miért, máig nem világos, a Fideszben azzal
magyarázzák, hogy a svéd ellentételezési ajánlat jobb volt
– igaz, erről később kiderült, hogy korántsem hozott annyi
hasznot Magyarországnak, mint elsőre számítani lehetett
rá.) „Nekem akkor úgy tűnt, Orbán Viktor vagy nem érti
a diplomácia lényegét, vagy nem foglalkozik vele. Egy
ilyen stratégiai – és amerikai szempontból negatív – döntés
esetében különösen figyelni kell a kommunikációra. Jó előre
felkészíteni minden szereplőt, hogy meg tudja indokolni
a történteket. Ebben az esetben semmi ilyesmi nem történt”
– mondta. (Hogy a kép teljes legyen, a 2001. szeptember
11-i terrortámadás után jött Csurka István botrányos
nyilatkozata, amitől Orbán Viktor nem határolódott el, így
a magyar-amerikai kapcsolatok gyorsan és váratlanul elég
fagyossá váltak.) A helyzet mondjuk azóta sem változott,
egy frissebb ügyben, a Norvég Civil Alap elleni kormányzati
támadások esetében szintén a sajtóból értesültek a fejleményekről az Oslóban dolgozó magyar diplomaták, mert
Budapestről semmilyen előzetes tájékoztatást nem kaptak.
Ha egy kereskedelmi reláció különösen fontos Orbán Viktor
számra, akár „protokolláris áldozatokat” is képes hozni érte.
Egy volt kormánytag szerint sokan például a Fideszben
is furcsállották, hogy 2015 november végén a kormányfő
kihagyta a párizsi klímacsúcsot, pedig ott 150 ország államés kormányfője, köztük Barack Obama amerikai, Vlagyimir
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Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök, valamint Angela
Merkel német kancellár vett részt, míg Orbán ehelyett Teheránba ment tárgyalni. (Magyarországot Áder János magyar
köztársasági elnök képviselte a francia fővárosban.)
Érdekes, hogy a „brüsszeli érdekérvényesítést” mindenekfölött fontosnak tartó kormány arra eléggé félszívvel
figyel, hogy az Európai Bizottságban közép, vagy
felsőközép-vezetői, szakértői szinteken lehetőleg minél
több magyar dolgozzon – a „siker” is ennek megfelelő.
Egy bizottsági forrásunk szerint – bár hivatalosan
természetesen „nemzetek felett álló” testületről van szó –
ez a rejtett érdekérvényesítés egyik leghatékonyabb módja,
egyszerűen azért, mert a tisztviselőknek természetes
módon saját nemzetük felé hajlik a jóindulatuk általában,
és velük értelemszerűen kommunikálni is sokkal
könnyebb, ráadásul „befelé” is sokkal jobban el tudják
magyarázni, hogy egy tagállamban mi miért történik, mik
azok a sajátos szempontok, amiket esetleg nem érzékelni
kapásból. Ehhez képest jelenleg információink szerint
csak Navracsics Tibor uniós biztos és kabinetje látja el ezt
a feladatot – egyelőre töretlen lojalitással annak ellenére is,
hogy a volt kormányfőhelyettes idehaza a Fidesz szemében
már természetesen „Soros-bérenccé vált”. Jellemző az is,
hogy a Bizottságban dolgozó magyarokkal nem feltétlenül
keresik a kapcsolatot az Állandó Képviselet részéről.
(Járóka Lívia európai parlamenti és Szájer József EPPalelnöki posztja természetesen siker a Fidesz számára.)
Orbán Viktor három éve a Külügyminisztérium
éves nagyköveti értekezletén elmondott beszédében
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hiányolta a magyar közbeszédből a „színvonalas vitákat
nemzetközi kérdésekről”. Ezek valóban hiányoznak, de
többek között azért is, mert a Fidesz az elmúlt években
tudatosan építette le a politikai kommunikációt. (Igaz,
a SorosGyörgySorosGyörgySorosGyörgySorosGyörgy
színvonalnál tényleg nehezebb lesz már lejjebb menni,
lehet, hogy elértük a gödör alját.) A külkapcsolatokkal is
foglalkozó képviselő szerint ezek zárt körben azért még
megvannak a párton belül. „Egy elnökségi ülésen legalább
annyi szó esik hosszabb távú, általánosabb témákról, mint
konkrét politikai ügyekről. És nem is csak Magyarországot
illetően. Orbán Viktor szívesen beszél arról, hogy hogyan
látja az EU, Németország, vagy éppen az Egyesült Államok
jövőjét” – mondta egy fideszes képviselő.
A végletekig lebutított Fidesz-kommunikáció mellett
valóban ironikus, hogy a miniszterelnök rendszeresen
sajnálkozik az értelmes vita hiányán, még akkor is, ha
abban igaza van, hogy a másik oldalnak szintén van ebben sara. „Amikor elolvastam a professzor úrnak (Kornai
János – a szerk.) az írásait, mert ez több korábbi írásának
a gyűjteménye, amit most kiadott, akkor egy másik dologra is, azt hiszem, hogy rátaláltam, hogy miért üresedett
ki szellemi értelemben a baloldal Magyarországon. És azt
hiszem, a válasz az, mert ezt mindannyian érzékeljük, hogy
azonkívül, hogy ki kivel áll össze, tehát hogy a hatalomért
meg nyilván a pénzért ki kinek kivel kell ilyen technikai meg
olyan szövetséget kötni, erről hallunk, de hogy az egésznek
mi volna az értelme, és az miért volna jó a magyaroknak,
és milyen szolgálatra nyitna ez lehetőséget, arról nem hal95
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lunk semmit. Ami oda vezet vissza, ezt nevezem én szellemi
ürességnek, ez oda vezethető vissza, hogy úgy nem lehet
szellemileg tartalmas dolgokat mondani sem a jelenről, sem
a jövőről, ha elemi tényeket is elvitatunk. Tehát lehet nem
szeretni a mostani kormányzatot meg a mostani gazdaságpolitikát, de azt mondani, hogy nem fejlődtünk, nem
léptünk előre, hogy minden évben nem tehetett volna mindenki legalább egy kis lépést előre, ezt mondani, ez olyan
mértékű hazugság, amire nem épülhet utána szellemileg
minőséget képviselő gondolat. Tehát legalább részlegesen el
kéne, minimum részlegesen el kéne ismerni azt, hogy ebben
az országban az elmúlt években egyébként nem is föltétlenül
a kormánynak, hanem inkább az embereknek köszönhetően
számos olyan dolog történt, amire büszkék lehetünk. Még
ha ellenzékben van valaki, akkor is lehet büszke a saját
országára. Például az, hogy olyan emberek, akik korábban
hosszú évekig vagy évtizedekig nem jutottak munkához,
most kaptak erre lehetőséget, és éltek ezzel, erre lehetne
büszkének lenni. De ha ezt elvitatjuk, eltagadjuk, akkor
hogyan akarunk szellemileg valami új dolgot, friss dolgot
mondani a közösség, Magyarország számára? Hát sehogy!
Ezért van az, hogy az összes politikai vita Magyarországon ma hatalmi kérdések körül zajlik, és elvesztek belőle
a szellemi távlatok. Mi képviselünk valamit, én személyesen
is igyekszem képviselni egy nemzeti önérdeket, szabadságot és büszkeséget, de ezzel szemben a másik oldalról,
sőt a harmadik oldalról se látok semmit, ami képviselhető
volna. Ezért ilyen rosszkedvűek a magyar politikai viták,
nincs bennük semmi, ami a lelket vagy a szívet vagy a jövőt fölemelné, és egy kicsit távlatot nyitna a politikai viták
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számára. Minden lent van a sárban.” (Orbán Viktor interjúja az Echo TV Napi Aktuális című műsorában.)
Érdekes, hogy a gazdasági stabilizáció mellett a már idézett
volt miniszter szerint a kormányüléseken a második
leggyakoribb téma az Európai Unió volt. Nemcsak azért,
mert a kormány készült a 2011. januári uniós elnökség
átvételére, hanem már a kezdetektől kifejezetten kritikus
légkör uralkodott Brüsszellel szemben – elsősorban persze
Orbán részéről. „Amikor éppen nem a költségvetésről
beszéltünk, az EU-val folytatott vitákat hozta szóba
a kormányfő. Szerintem már akkor egy hosszabb távú
politika megalapozását szolgálta ez nála” – mondta egy
volt miniszter.
A jelenlegi európai politikában a már többször idézett
fideszes EP-képviselő szerint Orbán Viktornak egy taktikai
és egy stratégiai célja van. Előbbi „pusztán” abból áll, hogy
meggyőzze az Európai Néppárt vezetőit: menekültügyben
igenis neki van igaza – az erről szóló diskurzusokon
Orbán egy képviselő szerint előszeretettel hangoztatja,
hogy Dimitrisz Avramopulosz menekültügyért felelős
görög uniós biztos védelmi miniszterként még bőszen
építette a kerítést a görög–török határon. Stratégiailag
azonban Orbán Viktor arra játszik, hogy „egyre többek
számára legyen világos: az EU-ban csődöt mondott
a liberális recept, a liberális megoldások, nem az európai
liberális modell fogja megváltani a világot”. Orbán szerint
a legfontosabb ügyekben ezért alapvetően a nemzetállami
megoldások az üdvözítőek és a hatékonyak. „Persze
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az nehéz kérdés, hogy meddig »nemzeti« valami, és
mikor csap át sovinizmusba. Ezt egyszer én is felvetettem
a miniszterelnöknek, aki csak annyit mondott, hogy ez
szerinte is nehéz kérdés, de az biztos, hogy a baloldal válasza,
miszerint a nemzeti gondolat egyenlő a fasizmussal, rossz
válasz” – mondta az EP-képviselő.
„Orbán Viktor gyakran és szívesen hangoztatja az EUval kapcsolatos – kritikus – véleményét: „Becsaptak és
kicseleztek bennünket, megroppantották azt a bizalmi
alapot, amely korábban összekötötte az Európai Unió 28
miniszterelnökét. Ez a politikai szerep, amiből azonnal
ki kell hátrálnia a bizottságnak. Ha ezen túl vagyunk,
akkor világossá kell tenni, hogy Európa reformja nem
kezdődhet mással, mint azzal, hogy a migránsokat
megállítjuk, és a bevándorlásnak véget vetünk, és nemzeti
hatáskörben mindenki újra megvédi a határait. Ha ezen
is túl vagyunk, akkor közös programmal ki kell szállítani,
vissza kell szállítani a törvénytelenül Európába érkezett
migránsokat, valahova az Európai Unió területén kívülre.
Szigorúan hangzik, de akik törvényellenesen jöttek be,
azokat ki kell szállítani az Európai Unió területéről. Ha
ezen is túl vagyunk, és tudomásul vettük, hogy a britek
elhagyták az Európai Uniót, és a világ egyik legnagyobb
hadserege távozott az Európai Unióból, és miközben megerősítjük a NATO keretein belüli együttműködésünket, be
kell látnunk, hogy az európai kontinens katonailag nem
maradhat védtelen, illetve védettségét nem remélheti
mástól. Fontos az amerikaiak jelenléte, fontos a NATOtagság, de Európának kell rendelkeznie önmagában is olyan
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katonai potenciállal, amellyel képes saját magát megvédeni.
Vagyis hozzá kell kezdenünk egy európai katonai erő
felépítéséhez. Ezzel párhuzamosan észre kell vennünk, hogy
az Európai Unió folyamatosan veszít a világgazdaságban
a gazdasági versenyképességéből, vissza kell állítani
a versenyképességünket, ez pedig adócsökkentéseket jelent és
rugalmas munkavállalási feltételeket. Ha ezen túl vagyunk,
akkor őszintén meg kell mondani a bővítésekbe belefáradt
nyugat-európai barátainknak, hogy a Balkán teljes európai
uniós integrációja nélkül nem lesz Európában béke. Ezért
ki kell bővíteni az uniót, és első helyen a kulcsállamot,
Szerbiát minél hamarabb fel kell venni az Európai Unió
tagjainak sorába, bármennyire abszurdnak tűnik is most
még ez a gondolat. És ha ezen is túl vagyunk, akkor kell
kötnünk két nagy ívű, történelmi szerződést, aminek mind
gazdasági, mind katonai, mind politikai dimenziója van.
Egy történelmi szerződésre van szükségünk. Törökországgal
és egy másik történelmi szerződésre Oroszországgal. És
ha ezt mind elvégeztük, akkor azt mondhatjuk, hogy
megreformáltuk az Európai Uniót, amely versenyképes
lehet a többi kontinenssel a következő évtizedek során”.
(Tusnád, 2017.)
Azokon a vádakon, miszerint a 2018-as választások után
Orbán Viktor ki akarná vezetni az országot az Európai
Unióból, minden Fideszes vagy kormányzati forrásunk csak nevetett. „Ez őrültség, Orbán tisztában van
vele, hogy az ország elemi érdeke a tagság megőrzése,
ráadásul a kormányfő mindig is az EU további bővítésének
az egyik legnagyobb lobbistája volt, ez a horvát
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tagságra éppen úgy igaz, mint most a szerb csatlakozási
törekvésekre.” Tény, hogy Orbán Viktor rendszeresen
hangsúlyozza, hogy Magyarország elkötelezett az uniós
tagság iránt – a kritikák és viták ellenére is. „Szeretném
világosan leszögezni, hogy Magyarország, a magyar
kormány elkötelezettsége az Európai Unió irányában nem
megkérdőjelezhető. A magyar politika az elmúlt harminc
évben erre az alapra építkezett. Ezért adtam az aláírásomat,
ezért értek egyet maradéktalanul a nemrégiben elfogadott
római nyilatkozattal és pártcsaládom, az EPP Máltán
elfogadott programjával is. Ugyanakkor, tisztelt Hölgyek
és Urak, számos tekintetben elégedetlenek vagyunk az unió
működésével. A kritikákat azért fogalmazzuk meg, mert
szeretnénk a hibákat kiküszöbölni, szeretnénk az EU-t
megreformálni. Meggyőződésem, a polgárok bizalmát
az európai intézmények iránt csak úgy tudjuk visszaszerezni,
ha mindent megteszünk a rossz, az alacsony hatékonyságú
működés okainak a felszámolására. A terápiához világos
diagnózis, a bajok megnevezése szükséges. Én személy szerint
is, de mi, magyarok úgy általában szeretjük az egyenes
beszédet. Mi világosan, egyértelműen fogalmazunk, hogy
mindenki megértse, még akkor is, ha tudjuk, hogy ez nem
mindenkinek tetszik. Bennünket meg a gúzsba kötött,
a dolgok megnevezésére alkalmatlanná tett politikai
nyelvezet irritál, ami az európai közéletben manapság
elharapódzott.” (Orbán Viktor felszólalása az Európai
Parlament plenáris ülésén.)
Ráadásul korrekt módon azt is elmondja, ha erről van
szó, hogy Magyarországnak kifejezetten előnyös a tagság.
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(Érdekes, hogy az EU-ut utáló Fidesz-hívek milyen
süketek ezekre a megnyilatkozásokra.) „Jó, de közben mi is
jól járunk, tehát közben nem akarnék abba a fals, valótlan
helyzetbe sodródni, hogy azt mondanám a magyaroknak,
hogy nekünk nem jó az unióban. Mert közben azért ide
beruházások jönnek, itt munkahelyek jönnek létre, azért
mégiscsak nyolc évvel ezelőtt a munkanélküliség 12
százalék magasságában volt, most meg 4 százalékon van.
Ehhez kellettek külföldi beruházások is. Persze a bérek
még elmaradnak, de azokat is szépen emelgetjük fölfele.
Minden évben megyünk valamennyit előre. Tehát nekünk,
magyaroknak is jó az, ami most van, csak ne akarják
megváltoztatni a játékszabályokat. Mert ha a mostani
játékszabályok fennmaradnak, akkor mi, magyarok
elég tehetségesek vagyunk ahhoz, hogy ezek mellett
a játékszabályok mellett mi meg fogjuk találni a magunk
számítását. Csak ne akarják megváltoztatni meccs közben
a játékszabályokat.” (Orbán Viktor interjúja az Echo TV
Napi Aktuális című műsorában.)
A már többször idézett EP-képviselő odáig ment, hogy
kijelentse: „az Országgyűlés Európai Integrációs Ügyek
állandó bizottságának elnökeként, majd miniszterelnökként
gyakorlatilag ő kormányozta be az országot az Európai
Unióba, a csatlakozási feladatok legnagyobb részét az első
Orbán-kormány alatt végeztük el, Medgyessy Péteréknek
már nem volt nehéz dolguk”. A Brüsszelt ért kritikák pedig
arról szólnak, hogy „Orbán racionális európai politikát
szeretne”. Ennek alapja persze az szerinte, hogy a brüsszeli
közös testületekre csak minimális hatáskört kell szabni.
101

ovi_vilaga_07korr.indd 101

23/01/18 15:29

Kósa András

„Ha ez a téma szóba kerül, akkor Orbán Viktornak
következetesen az az álláspontja, hogy a jelenlegi uniós
alapszerződések jók Magyarországnak, azokat nem lenne
ildomos módosítgatni, mert ezzel olyan precedenst
teremthetünk, aminek nem látjuk a végét” – mondta.
Hogy lássuk, Orbán Viktor miképpen gondolkodik az EU
jelenéről és főleg a jövőjéről, érdemes hosszabban idézni
a Diaszpóra Tanácsban elmondott beszédét: „Azonban
eredményeket nem elegendő elérni. Van, amikor azokat meg
is kell védeni. És ma egy olyan világban élünk, amikor az elért
eredményeinket meg kell védeni, mert különböző irányból
különböző veszélyek fenyegetik. Az első és legfontosabb
veszély, amit be tudunk azonosítani, a globalisták versus
nemzetek vitája. Az a helyzet, hogy Európa úgy döntött, hogy
posztkeresztény és posztnemzeti korszakába kíván lépni. Egy
olyan új korszakot lát maga előtt, amelyben a hagyományos
kereszténységre és a nemzetek öntudatára építő politikát
fölváltja valami más. Ezt mi jobb híján az Európai Egyesült
Államok politikájának nevezzük. A nemzetek szövetsége
helyett inkább az Egyesült Államokhoz hasonló, az államokat
egységesítő, jobb megfogalmazás híján mondom ezt, egy
Európai Egyesült Államok fölépítésén dolgozik, ennek minden
szellemi és kulturális következményével együtt”.
„Csak ebből a logikából érthető meg, csak innen találunk logikus magyarázatot arra, hogy miért szállítanak be
milliószám, Európán kívüli kultúrából embereket az európai kontinensre. Mert valamilyen magyarázatnak mégiscsak
lennie kell mindarra, ami történik. Ezt nem tekinthetjük
balesetnek, és senki sem állíthatja azt, hogy Európa képte102
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len lenne megvédeni a határait, ha akarná. Erre mindenki
más képes Európán kívül. Joggal gondoljuk tehát azt, hogy
nem a képesség hiányzik, hanem az akarat. Az akarat pedig
nem szándékolatlanul hiányzik, hanem azért, mert van
egy határozott szándék mögötte. Ez a szándék pedig az,
hogy egy Európai Egyesült Államokban a nemzeteknek
és a nemzetek karakterének jellege inkább hátrány, mint
előny, és ezt oldani kell. És úgy gondolom, hogy az Európai
Egyesült Államokat létrehozni akaró politikai erők szándékosan szállítják be mind a mai napig, és fogják a jövőben
is beszállítani Európába az európaitól idegen kultúrákból
érkező, egyébként sok esetben sajnálatra és együttérzésre
joggal igényt tartó néptömegeket. (...) És én nem tekintem
összeesküvés elméletnek azt, hogyha az ember azt állítja, hogyha valami a világon csak és kizárólag itt létezik,
annak kell, hogy legyen egy világos magyarázata. Én ezt
megtalálni is vélem abban a gondolatban, amit Európai
Egyesült Államoknak nevezünk, és amely a nemzeteket is és
a keresztény tradíciót is hátránynak és akadálynak tekinti.
Nem abból és arra akar építkezni, hanem valami teljesen
újat akar nyitni.”
„Ebből állt elő az a helyzet, hogy Európa ma lényegében
két egymástól eltérő részből áll. Vannak országok, amelyek
már bevándorlóországokká váltak, vannak országok,
amelyek nem azok, és nem is akarnak azzá válni.
Az egész Európai Unió jövője azon múlik, hogy ez a két
országcsoport hogyan tudja kialakítani az együttélésnek,
a cohabitationnak a feltételrendszerét. Mert azt
nyilvánvalóan mi nem várhatjuk el, hogy ők visszacsinálják
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mindazt, amit eddig létrehoztak, ilyen követelése
Magyarországnak nincs, de ők sem várhatják el tőlünk,
hogy mi meg tegyük hasonlóvá magunkat hozzájuk. (...) Mi
nem tudjuk őket erre kényszeríteni, és ők sem bennünket,
akkor csak a cohabitation, az együttélés marad fönn.
Az a kérdés, hogy ennek a formáit meg tudjuk-e teremteni.
Be kell vallanom, hogy ebben nem vagyunk sikeresek ebben
a pillanatban. Sokkal inkább a vita, az egymás támadása és
bírálata a meghatározó, nem pedig az együttélés formáinak
a keresése. Az Európai Unió asztalán fekvő hosszú távú
jogi szabályozások is sokkal inkább a bevándorló országok
akaratának Közép-Európára erőltetésének a jegyében
fogantak, és nem pedig az együttélés, a közös együttélés
szellemében. Itt nehéz és hosszú küzdelmek vannak még
előttünk, amíg végül is majd – meggyőződésem szerint –
el tudjuk fogadtatni az európaiakkal, hogy Európa jövője
mégiscsak a nemzetek karakterének különbözőségeinek
tiszteletben tartásán, elfogadásán és az együttélés
formuláinak megtalálásán áll vagy bukik.” (Orbán Viktor
beszéde a Magyar Diaszpóra Tanács VII. ülésén.)
Egyes területeken viszont éppen hogy Orbán is híve
lenne a jelenleginél sokkal mélyebb integrációnak.
Az egyik ilyen a védelem, ahol Orbán közös hadsereget
látna szívesen, a másik pedig a gazdaság – utóbbival
kapcsolatban egy Fidesz-képviselő szerint kifejezetten
irritálja a kormányfőt, hogy a maastrichti kritériumok
számonkérése enyhén szólva sem ugyanazzal a mércével
történik. (Emlékezzünk csak arra a bizonyos útra Berlinbe
és Brüsszelbe…) „Ha az Európai Bizottság objektíven járna
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el kötelezettségszegési eljárásokban ebben az esetben, akkor
szerintem Orbán Viktornak semmi kifogása nem lenne
az ellen, hogy az eddiginél akár komolyabb hatáskört is
kapjon a kiegyensúlyozott költségvetések elfogadásának
kikényszerítésében. De amikor maga Jean-Claude Juncker
jelenti ki, hogy nem akkora baj a francia költségvetési hiány,
egyszerűen csak annyival intézve el a kérdést, hogy »Because
it’s French«, akkor mindenki érezheti, hogy itt valami nem
működik jól.” Ebben az ügyben egyébként forrásunk szerint
Orbán Viktor már beszélt arról, hogy örömmel venné, ha
a német kormány kicsit határozottabb lenne akár a Bizottság,
akár a renitens tagállamok felé. „Akár azt is mondhatnám,
hogy a jelenlegi kormányzati fegyelmezettséget figyelve
a régióban a költségvetést illetően a közép-európai
államok természetesen szövetségesei lehetnének a német
kormánynak, hogy egy ezen a téren jobban működő
Európai Uniót hozzunk létre.” Azzal kapcsolatban, hogy
Magyarországgal szemben egy sor kötelezettségszegési
eljárás folyik, és ezt a kormány gyakran igen provokatívan
kommunikálja, a képviselő azt mondta, hogy a kormány
és Orbán Viktor sosem önmagáért kreál olyan ügyeket,
amik miatt az Európai Bizottság megindítja ezeket, de tény,
hogy ha politikai hasznot remél belőlük, akkor szívesen
beleállnak egy kis szkanderezésbe Brüsszellel – ugyanakkor
eddig minden esetben változtattak az adott jogszabályon,
ha a Bizottságnak konkrét jogi kifogásai voltak. Viszont egy
sor ország ellen folynak olyan kötelezettségszegési eljárások,
amik olyan nagyon lényeges ügyeket érintenek – például
a már említett költségvetési ügyekben, amiket „Orbán
Viktor sosem engedne meg magának az EU-val szemben”.
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Tény ugyanakkor az is, hogy az átlagosnál kevesebb ilyen
eljárás van a magyar kormánnyal szemben, ami persze
egyszerre cáfolja azt, hogy a kormány kifejezetten renegát
lenne, de azt is, hogy az EU úgymond politikai alapon
rászállt volna Magyarországra.
„Az, hogy az EU-ban úgymond forradalmi változások
következnek be a tagállamok szintjén, kétségtelenül
nagyrészt hamis jóslatnak bizonyult a miniszterelnök
részéről” – mondta egyetemi tanár forrásunk, szerinte
részben ez is az oka annak, hogy Orbán keletre nyitna,
ahol sokkal jobban rezonál a mondanivalója.
Egy volt államtitkár forrásunk szerint Orbán leginkább
úgy tekinthet ma a világrendre, mint amelyik hatalmas
átalakuláson megy keresztül, és neki az a történelmi küldetése, hogy ebben a helyzetben megtalálja Magyarország
számára a lehető legelőnyösebb pozíciót”. Mint mondta, Orbán néhány ez irányú megnyilatkozása arra utal,
hogy a kormányfő számára Közép-Európában a német
és az orosz hatalmi befolyás tűnik konstans tényezőnek,
amihez a térség kis államainak – tetszik, nem tetszik –
alkalmazkodniuk kell. „Együtt kell velük működni és
egyben tartani is tőlük, mert mindegyik a saját érdekeit
nézi és érvényesíti, és ezek egyáltalán nem biztos, hogy
egybeesnek a térséggel. A legjobban pedig attól kell tartani, ha az oroszok és a németek közvetlenül egymással
működnek együtt” – fogalmazott. Szavait nem más, mint
maga a miniszterelnök támasztotta alá. A már említett háttérbeszélgetésen a 2015-ös Putyin-vizitet követően például
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arról beszélt, hogy azért tartja elhibázottnak a túlzottan
is Amerika-párti lengyel és román külpolitikát, mert ezek
nem számolnak azzal, hogy az Egyesült Államokban rendszeresen válik kormányzati politikává a befelé fordulás,
az izolacionizmus, és egy ilyet a közeljövőben sem lehet
kizárni. (Pedig akkor még az amúgy éppen ezt meghirdető
– igaz, gyakorló elnökként egyre inkább feladó – Donald
Trump sehol sem volt még.) És – szólt a kormányfő érvelése, ha egy kis ország a nyílt oroszellenességével, washingtoni támogatásban bízva magára haragítja a Kreml
mindenkori urait, az bajba kerülhet, ha bekövetkezik ez
a fordulat. Ezért kell egyszerre jó viszonyra törekedni
Moszkvával és tartani is tőle. Vagyis már megint a már
említett sajátos, orbáni „merjünk kicsik lenni” mentalitással van dolgunk. Az „Oroszországtól tartani is kell”tétel igazolását szintén maga a kormányfő támasztotta alá,
igaz, sajátos módon, hogy abban ukrán barátaink számára
nem volt köszönet. Orbán a 2016. februári nagyköveti
értekezleten azt mondta, „kell, hogy legyen valami Oroszország és Magyarország között”, ezt a „valamit” hívhatják
„akár Ukrajnának is” nekünk az a lényeg, hogy ne legyen
közös határunk az oroszokkal. A német–orosz összeborulásokra pedig tragikus példákat ismerünk a történelemből, most ezeket mellőzve maradjunk csak annyiban,
hogy az Északi Áramlat II. kapcsán ismét kétségtelenül
olyan helyzet kezd formálódni, amiben Közép-Kelet-Európa (benne egyébként elsősorban is Ukrajnával) vesztes
lesz. Oroszországra emellett még mint mindenkori olcsó
energiaforrásra tekint a miniszterelnök, ennek terméke
természetesen Paks II., de mint forrásunk mondta, a be107
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ruházásnak „a nemzeti tőkésosztály helyzetbe hozásában
és kiépítésében is kiemelt szerepe van” – vagyis, micsoda
meglepetés, a kivitelezésben – elsősorban az építőipari részében, hiszen máshoz nincs technológiánk – nagy
szerepe lesz a kormányközeli oligarcháknak. Beszédes
az is, ami a honvédség régóta tervezett és esedékes helikopter-beszerzési programjával történik: mint ismert – én
magam is többször írtam róla –, a honvédség elavult MI8-as–MI-17-es helikoptereinek a lecserélése már régóta
napirenden van, és a lehetséges beszállítók az amerikai
Sykorskitól a brit-francia Airbus Helicoptersen át az olasz
Augustán át sorban állnak, ehhez képest évek óta csúszik
az egész fejlesztés, honvédelmi minisztériumi és külügyes
forrásaink is többször beszéltek már róla, hogy a külügy-,
valamint a honvédelmi minisztérium vezetése egyként
lobbizott a beszerzés mellett, akár abból a szempontból
is, hogy ha a Sykorskit választjuk, akkor az Egyesült Államokkal, ha az Airbust, az európai NATO-partnerekkel
tudjuk javítani a kapcsolatainkat, de Orbán Viktor minden
esetben azzal söpörte le az érveket, hogy erre ő most nem
akar százmilliárdos nagyságrendű pénzt költeni – majd
maradt egy afféle sufnituning felújítás orosz cégekkel,
miközben ugyanezt a munkát egy ukrán társaság is el tudta volna végezni, és tudomásunk szerint az ukránok be is
jelentkeztek, hogy olcsóbban dolgoznának az oroszoknál.
„Valamikor ki kell egyezni Oroszországgal” – ezt még 2010
augusztusában mondta Orbán Viktor a magyar nagyköveteknek tartott éves konferencián a Külügyminisztériumban. A magyar kormány Oroszország-politikája nagyjából
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ebből a mondatból eredeztethető, és abból, hogy paradox
módon a „merjünk kicsik lenni” elvét a felszínen hevesen
elutasító Orbán-kormány ebben a kontextusban nagyon is
tisztában van a „kicsiségével”. Legalábbis erre utalnak azok
a mondatok, amiket nekem is rendszeresen mondtak magyar kormányzati szereplők (köztük miniszterek is) az oroszmagyar kapcsolatokról. „Magyarország kis ország, mi sosem
fogunk tudni akkora üzleti lehetőségeket kínálni az oroszok
számára, mint a németek. A magyar cégek sosem fognak
tudni olyan jelentős szereplőként megjelenni az orosz piacon,
mint a németek. Ezért, hogy ne szoruljunk ki, a részünkről
gesztusokra is szükség van ahhoz, hogy fenntartsuk az orosz
döntéshozók figyelmét és jóindulatát Magyarországgal
szemben, a németek megtehetik, hogy ilyenekkel nem
foglalkoznak” – hangzott/hangzik az érvelés. Amikor pedig
ezekben a beszélgetésekben felvetettem, hogy minden
szakértő szerint az oroszokkal nem lehet csak üzletelni, ott
előbb-utóbb mindig belép a részükről a politikai manipuláció
szándéka is, a válasz ugyanaz volt: mi elég okosak vagyunk
ahhoz, hogy ezt átlássuk, és megmaradjunk tisztán az üzlet
szintjén. Az érdekes, hogy Iránnal kapcsolatban gyakorlatilag
ugyanez az érvelés jelent meg: a nekik tett gesztusokat,
a látogatásokat szintén azzal magyarázták, hogy a gazdasági
szankciók feloldása után akkora lesz a tülekedés az iráni
piacért a világ vezető gazdasági hatalmai között, hogy a „kis
Magyarország” csak úgy juthat versenyelőnyhöz, ha politikai
gesztusokat tesz. De egy fideszes EP-képviselő szerint Orbán
Viktor (és természetesen forrásunk is) ebben az ügyben
szintén kettős mércét lát Brüsszelben: „A Krím megszállása,
2014 előtt az Európai Bizottság még stratégiai partnerként
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tekintett Oroszországra. Ha akkor vetett fel valaki emberi
jogi vonatkozású ügyeket Vlagyimir Putyin rezsimjével
kapcsolatban, Brüsszelben érdekes módon nem nagyon
foglalkoztak vele”. Kettős mércét látnak a kormányban
az Oroszországgal szemben elrendelt szankciókat illetően
is. „Érdekes módon ezek kiterjednek a mezőgazdasági és
élelmiszeripari termékekre, amik a németeknek nem annyira
fontosak, de például nem az autóiparra és az energetikára,
ami Berlinnek stratégiai kérdés. A németek sokkal nagyobb
üzleteket kötnek az oroszokkal, mint mi, csak nekik ezek
szerint lehet” – utalt egy volt kormánytag például az Északi
Áramlat II.-re. (A statisztikák szerint egyébként a szankciók
és az orosz ellenintézkedések a német gazdaságnak okozzák
eddig a legtöbb kárt.) Ugyanő elmesélte azt is, hogy egyszer
éppen egy népes német üzletember-delegációval utazott egy
repülőgépen Moszkvába, és, hogy az illető üzletemberek
„két-három whisky után egymás előtt hencegtek, hogy
micsoda megállapodásokat kötnek majd Oroszországban,
és közben szidták Merkelt még a mostani szankciók miatt
is”. „Hogy túl sok gesztust teszünk Oroszországnak? Mégis
mi a mérce ebben? Hogy Kínának is teszünk gesztusokat?
Ha David Cameronnak nem derogált, hogy Pekingben
személyesen győzködje a Kínai Kommunista Párt vezetőit
arról, hogy fektessenek be Nagy-Britanniában, akkor azzal
mi a baj, ha Orbán Viktor teszi ezt?” – kérdezett vissza a már
említett EP-képviselő.
A „kelet emelkedéséről” szóló miniszterelnöki elmélkedések nem Oroszországról szólnak, ez közkeletű
félreértés, a kormányfő egy volt stábtagja szerint Orbán
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Viktor is tisztában van vele, hogy a putyini rendszer óriási
modernizációs deficitben van a nyugathoz képest, ráadásul
az alternatív energiaforrások megjelenésével hosszú távon
is vesztésre áll a monokultúrás, szénhidrogén-exportra
alapozott gazdaságával. (Az atomenergia persze teljesen
más helyet foglal el a kormányfői gondolkodásban.)
„A »Kelet« rendkívül heterogén, benne van Kína, Szingapúr, az egykori kistigrisek, Japán, Dél-Korea, ezek mindmind más receptet követve jutottak előre, de összességében mindegyik rendkívül sikeres modernizációs modellel
szolgál nagyon rövid idő alatt, ezért fontosak a miniszterelnök számára” – mondta forrásunk. Így Orbán Viktor
számára az is tanulsága volt a 2008-as gazdasági válságnak, hogy a pénzügyi szolgáltatásokra alapuló konjunktúra
mennyire törékeny lehet. Az „összeszerelő üzemet csinált
Magyarországból”-jellegű kritikákról pedig úgy gondolkozik, hogy – fejlett technológiai beruházások, és hazai
tőke híján tetszik, nem tetszik – az alapoktól kell kezdeni:
vagyis első lépésben akár összeszerelő üzemek formájában
is, de becsalogatni az országba azokat a befektetőket, akik
rendelkeznek a technológiai potenciállal is, és aztán fokozatosan felépíteni a fejlesztői bázist. „Orbán Viktor az egzakt gazdasági teljesítményekben hisz, szerinte ezek sokkal
stabilabb, tartósabb fejlődést garantálnak, mint a pénzügyi
spekulációra alapozottak. Szerintem számára az a példa,
hogy lehet, hogy húsz éve még csak a silány tömegáru jött
Kínából, de ma már egy Huawei mobiltelefon, és komplett
távközlési rendszerek formájában a csúcstechnológia és
a mögötte álló fejlesztés is.”
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A „keleti nyitás” több forrásunk szerint is Orbán Viktor számára leginkább pénzkérdés. Még ha nem is 2020
után, de a tendencia mindenképpen az, hogy az Európai
Unióban egyre kevesebb pénz jut majd a felzárkóztatásra,
a miniszterelnök pedig a jelek szerint úgy látja, hogy folyamatos külső forrásbevonás nélkül a magyar gazdaság nem
képes tartósan növekedést produkálni. Ezért „meg kell
próbálni keletről is pénzt kapni” – ahogy egy forrásunk
fogalmazott. „Orbán Viktor szerintem nincs tisztában
vele, hogy Putyin igenis felhasználja az EU bomlasztására,
még ha Orbán maga nem is akar bomlasztani” – mondta
forrásunk. Neki „meggyőződése, hogy ő vezeti Putyint és
nem fordítva történik”.
Arról én is írtam korábban, hogy a CEU elleni kormányzati
hadjárat egyik oka minden bizonnyal az, hogy Vlagyimir
Putyin szemét csípi, hogy az egyetem hallgatóinak
jelentős része a volt szovjet tagköztársaságokból kerül ki,
és természetesen sok közöttük az orosz is. A CEU falai
között pedig enyhén szólva nem a Putyin-rendszerrel
kompatibilis ideákat szívhatnak magukba. Emiatt nem
csak a budapesti orosz követség munkatársainak feladata,
hogy lehetőleg minden orosz hallgatót szemmel tartsanak
és igyekezzenek folyamatosan kapcsolatot tartani velük.
Csakhogy – ezt orosz forrásból tudom – ez általában
maximum az elsőéves hallgatóknál működik, utána viszont
már sokkal távolságtartóbbakká válnak a hallgatók. Emiatt
több – magyar és orosz – forrásból is azt hallottuk, az orosz
fél már jelezte a magyar kormánynak, hogy számukra a CEU
„nemzetbiztonsági problémát” jelent. A történet innentől
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egy Orbán Viktort fiatal kora óta ismerő forrásunk szerint
jellemző a miniszterelnökre. „Simán el tudom képzelni, hogy
Putyintól jön egy kérés Orbán Viktornak: zárd be a CEU-t!”
Mire ő elfogadtatja ezt a visszamenőleges hatályú felsőoktatási
törvénymódosítást, majd jön az amerikai reakció és a magyar
visszatáncolás. Vagyis: Orbán elmondhatja Putyinnak, hogy
„Én megpróbáltam bezárni, ahogy kérted, de nem sikerült,
azért az amerikaiakkal mégsem mehetek szembe, beláthatod”.
(Persze ezek szerint az, hogy az ország megítélése milyen
károkat szenvedett az egész botrány miatt, nem foglalkoztatta
a miniszterelnököt, vagy nincs olyan helyzetben, hogy ezt
figyelembe vehesse; egyik sem túl szívderítő opció.)
„Orbán Viktor keményen megdolgozott azért, hogy
Putyin bizalmasa legyen, de akkor sem mondanám azt,
hogy Putyin pincsije lett. Amikor Orbán Viktor 2009
novemberében kiment az orosz kormánypárt szentpétervári
kongresszusára, hogy találkozhasson Putyinnal, Gyurcsány
Ferenc még magánvacsorán vett részt Dobrev Klárával
és Putyin feleségével egy moszkvai ukrán étteremben, ez
is mutatja, hogy ő mindig is sokkal bizalmasabb viszonyt
ápolt vele” – mondta egy forrásunk. (Érdekes, hogy A főnök
beszéde című könyvemben Balázs Péter, a Bajnai-kormány
külügyminisztere elmondta, hogy hivatalba lépése után első
dolga volt írni egy levelet az amerikai külügyminisztériumnak,
és tisztázni, hogy a Gyurcsány-korszak törleszkedése után
más fejezet következik majd a magyar-orosz kapcsolatokban.)
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7: Orbán Viktor,
„a konfliktuskereső”
„Megszállott, harcos alkat, a harcosok kasztjába tartozik,
valóban kifejezetten konfliktuskereső, néha nekem is úgy
tűnik, hogy számára öncél a harc keresése” – mondta egy volt
kormánytag a miniszterelnökről, hozzátéve, hogy szerinte „a
harcok hatásfokát nézve Orbán teleologikus: tudja, hogy ezekkel
honnan hova akar eljutni”. „Önmagában nem konfliktuskereső,
de tudja, hogy a politikának része a konfliktusok felvállalása is”
– így jellemezte Orbánt egy fideszes képviselő, hozzátéve, hogy
„a vitákat pedig kifejezetten szereti”.
Orbán Viktor kétségtelenül az egyik legjobban vitatkozó
politikus régóta, nem csak a magyar, de a nemzetközi mezőnyt
tekintve is. Láthatóan élvezi ezeket a helyzeteket (kivéve, ha
személyében támadják), bár az is igaz, hogy az utóbbi időben
az Országgyűlésben is egyre kevésbé hajlandó megvillantani
vitakészségét. A 2017-es utolsó parlamenti ülés pedig, amikor
Demeter Márta LMP-s képviselő kérdezte a kormányfőt arról,
hogy lehet az, hogy a terrorizmusért körözött, nemzetbiztonsági
kockázatot jelentő Ghaith Pharaon a miniszterelnökhöz érkezik
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vacsorára és Tiborcz Istvánnal, Orbán vejével üzletel, majd
erre csak ő csak annyit válaszolt, hogy „Boldog Karácsonyt
kívánok!”, a hazai parlamenti vitakultúra egyik mélypontjának
lehet nevezni – bármilyen jót is szórakoztak ezen a Fideszfrakció tagjai.
A Fideszben 1994-ig teljesen általános gyakorlat volt, hogy
egy-egy politikai döntést komoly viták előztek meg. „Akkor
még Orbán Viktor is vette a fáradtságot, hogy meggyőzze a többséget a saját álláspontja helyességéről” – mondta
egy volt tanácsadója. Forrásunk szerint egyébként ezekben
a vitákban egyébként rendre érvényesült Orbán Viktor intellektusa, egyedül Fodor Gábor volt az, aki rendszeresen
komoly ellensúlyt tudott képezni, „annak idején azért is jött
haza hamarabb Orbán Oxfordból, mert tartott tőle, hogy
a távollétében Fodor esetleg úgy megerősödik, hogy átveszi
tőle a pártot”. Az ma már érdekes gondolatkísérletek témája
lehet, hogy mi történt volna akár Orbán Viktorral, akár
Magyarországgal egy ilyen helyzetben, mindenesetre ennek
a pillanatnak az esélye utoljára 1993-ban szállt el, amikor
a Fidesz emlékezetes debreceni kongresszusán – ahogy ezt
Pünkösti Árpád Szeplőtelen fogantatás című könyvében
olvashatjuk – pár pillanatra szinte megfagyott a levegő a teremben, amikor Fodor Gábornak feltették a kérdést, hogy el
akar-e indulni a pártelnökválasztáson. A holtsápadt Orbán
Viktor nagy megkönnyebbülésére a válasz végül „nem” volt,
és a következő évben még a pártelnöki címért ringbe szálló,
de kétharmad-egyharmad arányban alulmaradt Wachsler
Tamáson kívül azóta sem akadt senki, aki ilyesmire vetemedett volna a Fideszben. (Valószínűleg a lépés az illető
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azonnali politikai öngyilkosságát jelentené.) Mindenesetre
„Orbán rendszeresen és tudatosan provokált vitákat, hogy
bizonyítsa intellektuális fölényét”. Fodorék végül 1993-ban
olyan helyzetbe kerültek, hogy távoztak a pártból, forrásunk
szerint „Orbán Viktor onnantól kezdve nyilvánvalóvá tette,
hogy a politikai szempontok határozzák meg a szakmai
vitákat is.” Ez diktálta például a Bokros-csomaghoz való
fideszes hozzáállást: lehet, hogy gazdaságilag racionális
volt, de mivel az első pillanattól kezdve tudni lehetett,
hogy nagyon népszerűtlen lesz, nem volt szabad pozitívan nyilatkozni róla. (Forrásunk ekkor döntött úgy, hogy
távozik a pártból, igaz, a kapcsolatuk a miniszterelnökkel
ekkor még nem szakadt meg véglegesen.) A közgazdász
szerint 1998-ra jutott el a miniszterelnök oda, hogy azt
hangoztassa: „nincs ideje vitákra”, ezért kezdett kiveszni
az intellektuális diskurzus a Fidesz belső életéből, ekkor
került véleményvezér szerepbe Matolcsy György (aki már
egy 1997-es gazdasági stratégia írásában is részt vett) és
ekkor vált a fideszes gazdaságpolitika egyik arcává Varga
Mihály, aki „ha valamivel nem ért egyet, akkor is inkább
csöndben marad”. Forrásunk szerint ennek ellenére „tévesek azok a megközelítések, hogy ez, vagy az az ember
úgymond »erősen hatott Orbán Viktorra«. Ugyanis „senki
nem hat rá igazából”. Például egy időben Orbán Viktor
sokat beszélgetett a gazdaságpolitikáról Demján Sándor
nagyvállalkozóval, Járai Zsigmonddal, aki később miniszter, majd jegybankelnök is lett, de forrásunk szerint „ők
sem hatottak rá: maximum átvette egy-egy gondolatukat
vagy elképzelésüket, de csak olyat, amit be tudott illeszteni a politikai céljai szolgálatába”. Egy gonoszkodó pletyka
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szerint ugyanakkor Matolcsy György többek között azzal is
lopta be magát Orbán szívébe, hogy amikor kormányülésen a miniszterelnök valamilyen gazdasági jellegű ötlettel
állt elő, Matolcsy annak tartalmától függetlenül hangosan
olyanokat mondott, hogy „Fantasztikus! Hogy ez nekem
nem jutott eszembe!”. (Matolcsy György ugyanakkor kétségtelenül komoly gazdasági víziókkal rendelkező alkat,
ezeket ráadásul szereti hangoztatni, papírra is vetni, Orbán
Viktorra pedig komoly hatást gyakorol, a jegybanki alapkamat történelmi mélységbe csökkentésével imponált is
a miniszterelnöknek, emiatt például többen nem zárták ki,
hogy a 2018-as választásokat követően ismét kormányzati
szerephez juthat.)
Hogy Orbán számára mennyire instrumentális jellegűek az éles
politikai viták, arra jó példát adnak szereplései az Európai
Parlamentben. Az EP plenáris üléseire ugyanis általában nem
szoktak személyesen elmenni miniszterelnökök – Orbán
ellenben kifejezetten szívesen ment el a Magyarországról szóló
vitákra, mivel felismerte, hogy idehaza csak nyerhet vele, ha
a híradásokban a vele kiabáló Guy Verhofstadt, vagy Daniel
Cohn-Bendit képeit látják. „Egyszer Verhofstadt éppen Orbán
Viktorral példálózott, amikor azt vágta Alekszisz Ciprasz
fejéhez, hogy Görögország is éppen elég sok problémát okoz
az EU-nak, de Orbán Viktor legalább elmegy a róla szóló
ülésekre, ellentétben a görög miniszterelnökkel” – mondta
egy EP-képviselő. Igaz, szerinte Magyarország kétségtelenül
negatív megítélését az Unión belül az is okozza, hogy „a
hivatalos magyar kommunikáció nagyon rossz állapotban
van. Sokkal rosszabban, mint akár három évvel ezelőtt”.
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Orbán Viktort sosem rettentették el a komoly viták,
sőt, kifejezetten szereti az ilyen helyzeteket. A Fidesz
például 2017 tavaszára már nehéz helyzetbe került az egyre
élesedő EU-ellenes kirohanások, az éppen akkor kezdődő
„Állítsuk meg Brüsszelt!” kampány miatt, valamint azért,
mert nem volt hajlandó támogatni egy, a lengyel kormányt
elítélő határozatot, pedig az a velük nem egy frakcióban
ülő Jog és Igazságosság pártot érintette volna. (A
plakátkampánnyal kapcsolatban egyébként egy forrásunk
azt mondta, hogy ők valójában úgy értették: „Állítsuk
meg a lopakodó uniós alapszerződés-módosításon
dolgozó Brüsszelt!”, vagyis a Bizottságot, csak „ha ezt
írtuk volna a plakátra, senki nem értette volna”.) A Fidesz
testvérpártja, a lengyel Polgári Platform EP-képviselői
ezt egy magyar frakciótag szerint egyenesen árulásnak
tekintették, és van olyan is, aki azóta nem köszön magyar
kollégáinak. „El kellett ismernünk, hogy egyre inkább
az volt a hangulat a Néppártban, hogy kárt okoz nekik
a magyar kormány megítélése” – mondta egy fideszes EPképviselő a hangulatot érzékeltetendő. Ehhez képest Orbán
Viktor ezt az alkalmat, az Európai Néppárt március végi
máltai frakcióülését választotta arra, hogy megpróbálja
meggyőzni az Európai Néppártot (EPP): menekültügyben
csak és kizárólag az ő megoldási javaslatai elfogadhatóak.
„Természetesen Angela Merkel is azt gondolta, és így
a frakcióülés hamar kettőjük vitájává alakult át. Igaz,
ebben mindkét fél végig nagyon higgadt maradt. De
a végeredmény mégiscsak az volt, hogy az egész esemény
két emberről: Merkelről és Orbán Viktorról szólt, igazából
rájuk figyelt mindenki.”
118

ovi_vilaga_07korr.indd 118

23/01/18 15:29

Orbán Viktor, „a konfliktuskereső”

Ha már konfliktus és feszültség, akkor a migrációs krízis
bőven adott alkalmat Orbán Viktornak, hogy használja ezeket
az eszközöket. Amikor 2015-ben a kormány hagyta, hogy
a menekültek egy idő után különösebb ellenőrzés nélkül
lépjenek be az országba, majd menjenek Budapestre és ezres
nagyságrendben gyűljenek össze a Keleti pályaudvarnál,
természetesen az sem volt véletlen. A miniszterelnök egyrészt
nem bánta, ha a magyar választók is szembesülnek magával
a válsággal, másrészt a nemzetközi médiavisszhangot arra
is felhasználta, hogy közben uniós fórumokon minden
alkalommal elmondja: az Európai Unió szerinte aránytalanul
kevesebb támogatást ad azon országoknak, amelyek
az úgynevezett „balkáni útvonalon” fekszenek, mint
Olaszországnak, amely a Földközi-tengeren át elsősorban
Líbiából induló menekültek célpontja. Ennek a játszmának
a része volt az is, amikor a magyar hatóságok vonatokkal és
buszokkal tömegesen kezdték az osztrák határra szállítani
a menekülteket. És persze nem Orbán Viktor lett volna az,
ha az egészben nincs egy dacreakció is: „Nem ismertétek el
korábban, hogy igazam van, ez tényleg nagy probléma, most
egyétek meg, amit főztetek”. Nem véletlen, hogy a Fideszben
és a kormányban időnként leplezetlen kárörömmel figyelték,
amint Angela Merkelnek időnként problémái támadtak
a befogadottakkal és a Willkommenskultur lassú kimúlása
okán. Egy fideszes képviselő szerint ugyanakkor volt más
oka is Orbán „különutasságának” menekültügyben: „Amikor
2008-ban kitört a gazdasági válság, az EU nem tudta kezelni
a gondokat. Orbán ebből azt a következtetést vonta le magának,
hogy ha valami hasonló komoly krízis elé nézünk, ami minket
is érint, egyedül kell cselekednünk”.
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„Kifejezetten élvezi a jó vitát, akár politikai ellenféllel, akár
újságíróval, ilyenkor egy szertelen zsivánnyá válik, látszik
a tekintetén a »Na, ma hogy rakjalak zsebre, kisapám?« érzése”
– mondta egy volt közvetlen munkatársa. Ugyanakkor a sajtó
egy részének és a liberális értelmiségnek sosem bocsájtotta
meg a ,90-es évek kritikáit, azt, amikor azt mondogatták
a Fidesznek, hogy legyen az SZDSZ ifjúsági szervezete, ellenben
számolhat a „következményekkel”. „Mi emeltünk ki benneteket
a szemétkosárból és mi is ejtünk oda vissza titeket – ez volt ugye
akkor a liberális újságírói mondás a Fidesznek, ez máig benne
maradt Orbánban” – mondta forrásunk.
Orbán Viktor egyébként az Európai Tanács üléseit is „fickósan
fogja fel” egy külügyminisztériumi forrásunk szerint, ha vita
van, áll elébe, sőt, kifejezetten szívesen veszi, ha ilyenben
részt kell vennie, de ha magyar szempontból érdektelen
a napirend, akkor nem sokat foglalkozik vele. Ez azért
nem kifejezetten a kormányfő személyes érdektelenségéről
szól. Brüsszeli legendáriumok szerint rendszeresen
előfordul, hogy a résztvevő állam-, és kormányfők egy része
sportközvetítést néz az ülések közben, ha országát nem
érintő napirendi pontról folyik a vita, különösen így van
ez, ha egy nyári Tanács-ülés éppen a soros futball Európa-,
vagy világbajnokság idejére esik. „Persze, mióta az eurózóna
ügyei külön napirendet képeznek a napirenden belül, a nem
„zónás” miniszterelnökök általában hátradőlve hallgatják
ezeket a vitákat, még olyan is előfordul, hogy kibicnek
semmi sem drága alapon beszólogatnak egymásnak” –
mondta egy forrásunk. (Arra persze mindenki ügyel, hogy
az információcseréből azért ne maradjon ki.)
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„Sokkal jobb vitázó, mint azt saját maga is gondolja magáról”
– jellemezte Orbánt egy értelmiségi, aki szerint egyszerűen
önbizalomhiány is lehet az oka, hogy a miniszterelnök egyre
inkább igyekszik kerülni a szemtől szembeni vita lehetőségét.
Több forrásunk is arról számolt be: a Fidesz elnökségében
rendszeresek a komoly, tétre menő, akár filozófiai viták Orbán
és az elnökség tagjai között. „Gulyás, Kövér, korábban Lázár
János, vagy frakcióvezetőként Rogán Antal is többször vitába
keveredtek a kormányfővel. Volt, hogy a vita kezdeményezője
nyert, volt, hogy a Főnök. De ez a fajta vitakultúra teljesen
természetes a Fideszben, tehát nem igaz az a toposz, hogy
Orbánnal már senki sem mer vitába szállni vagy a kormányfő
lesöpörné, ellehetetlenítené a vitát, netán büntetné a viták
kezdeményezőit.”
Érdekes módon mások is arról beszéltek, hogy Orbán
Viktor becsüli azokat, akik nyíltan szembe mernek menni vele.
Az egyik példa a Paks-ügyben konfrontálódó Illés Zoltáné
volt. A terézvárosi Fidesz volt elnöke egy a Népszavának adott
interjúban mondta el 2015 márciusában, hogy még a választások
előtt, 2014 márciusában – ekkor Illés már kritizálta a paksi
bővítést – Lázár János behívta magához és felajánlotta neki az új
kormány megalakulása után a washingtoni nagyköveti posztot,
majd már a kormányalakítás után Szijjártó Péter is a dél-afrikait.
Igaz, egyiket sem fogadta el, ki is került a kormányból. De egy
forrásunk szerint 2014-ben egy frakcióülésen, még Lázár
felajánlása előtt Orbán Viktor is szóba hozta a környezetvédelmi
államtitkár „lázadásának” ügyét, és szó szerint azt mondta, „ezt
elbasztuk, meg kellett volna oldani valahogy” – majd utasította
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Lázárt, hogy vegye fel Illéssel a kapcsolatot. Igaz, egy másik
forrásunk azt mondta, hogy amikor utólag az Illés Zoltánnal
jó kapcsolatban álló Szőcs Géza is próbált közbenjárni mind
a környezetvédelem súlyának növeléséért a kormányszerkezeten
belül, mind a Fidesz-alapító Illés személyes sorsa miatt, Orbán
Viktor már csak annyit mondott, hogy „ez az ügy nem éri
el a radarját”. „Először még Orbán is azt mondta neki, hogy
»Zoli, kedvellek, menj el külföldre, aztán majd meglátjuk, ez
a környezetvédelem olyan baloldali issue, ezzel most nem
tudok foglalkozni«” – idézte egy mindkettőjüket ismerő volt
Fidesz-vezető, aki Ángyán Józsefet is megemlítette példaként.
A Fidesz 2010-es agrárprogramjának kidolgozója is annak
lett a politikai áldozata, hogy a párt „szögre akasztotta” 2010
után az ellenzékben képviselt álláspontja jelentős részét. Így
nem csak azt, hogy az oroszokkal titkos megállapodást kötni
Paksról „puccs az ország ellen”, hanem azt is, hogy a kis, és közepes gazdaságokra alapuló, „kert Magyarország”
lehet a vidék felemelésének kulcsa. Ángyán József, aki ezt
a programot kidolgozta, 2012 januárjában mondott le
államtitkári pozíciójáról, miután a kormány oligarcháknak
juttatta a földek nagy részét. Ángyán József esetében is történtek
kezdetben kísérletek arra, hogy lehetőleg „megszelídítsék”, és
ebben az esetben akár maradhatott volna a Fidesz-frakció tagja,
de ő folyamatosan és nyilvánosan kritizálta az oligarcha pártoló
földosztási gyakorlatot, így nem volt maradása.
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8: Orbán Viktor
és a politika
A) Orbán Viktor és a politika – általában

Még a 2014-es választások előtt mondta Török Gábor, hogy
két igazi „political animal” van a magyar porondon: Orbán
Viktor és Gyurcsány Ferenc. Amíg ők „a vasárnapi ebéd közben
is azon gondolkoznak, hogy miért nem éppen egy választási
gyűlésen szónokolnak”, addig például Bajnai Gordonon még egy
kampánygyűlésen is az látszik, hogy legszívesebben otthon lenne
a családja körében. „Mindenki másvalamiért kel fel reggelente:
Orbán Viktor a politikáért” – jellemezte a helyzetet egy fideszes
EP-képviselő. Egy másik szerint „van, aki gasztronómiai
kihívásokat keres, Orbán Viktor politikaiakat”. Ugyanakkor
„az nem igaz, hogy ő szándékosan hoz létre konfliktusokat” –
mármint olyanokat, amikben személyesen is érintett. A Fidesz
egy elnökségi tagja is arról beszélt nekünk, hogy „Orbánnak
a konfliktusok is pusztán politikai szempontból fontosak: ha úgy
érzi, politikailag megéri neki, akkor hajlandó beleállni ezekbe,
de ha nem, akkor önmagukért nem keresi őket”.
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Orbán fő célja természetesen mindig az, hogy többséget
szerezzen a választásokon, „a politikájában pedig mindig az ehhez szükséges eszközöket alkalmazza”. Hogy
ezek enyhén szólva sem elegánsak? (Ebben egyébként
új minőséget jelentett az Állami Számvevőszék nyílt
felhasználása politikai célra, az ellenzéki pártok működésének megnehezítésére, esetleg ellehetetlenítésére
a különféle címeken kiszabott bírságokkal.) Azt azért néha
maga Orbán sem szokta tagadni, egyik kedvelt mondása,
hogy a politizálás olyan, mint a virsli és parizerkészítés:
elmegy tőle az étvágyunk, ha megnézzük, hogyan is folyik.
„A döntések tartalma a lényeg Orbánnak, a stílus már
régen másodlagossá vált” – mondta egy Fidesz-képviselő.
Aki azt egyébként elismeri, hogy a stílus miatt gyakran
fanyalgó értelmiségieknek van igazságuk, csak persze
Orbán már régen nem foglalkozik a véleményükkel. „Való
igaz, hogy a magyar értelmiség szerepe sokkal fontosabb
az ország életében, mint ahogyan mi most kezeljük őket”
– hallhattunk némi önkritikát. Igaz, ezzel kapcsolatban
a Fidesz egy médiában sokat szereplő politikusa (annak
kapcsán, hogy Kubatov Gábor és Németh Szilárd is a párt
alelnökei lehetnek) arról beszélt, hogy nekik most „nem
tépelődő értelmiségiekre van szükségük, hanem olyan
emberekre, akiknek megmondják, hogy mi az irány
és aztán addig mennek arra, amíg más utasítást nem
kapnak”.
Orbán „mindig úgy tekintett a világra, hogy a politika
a hatalom megszerzésének eszköze”, így „a jog is alárendeltje
ennek”, vagyis egy ország jogrendszerét instrumentálisan kell
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kezelni, a fő cél a hatalom. Volt tanácsadója szerint Orbán
Viktor ugyanígy gondolkodik a gazdaságról is: egy ország
gazdaságának alapvetően a kormány által megvalósítandó
politikát kell szolgálnia. Ennek szellemében az is „rugalmasan
tud változni, hogy mi a nemzeti érdek: a legjobb példa erre
az Oroszországhoz való viszonya változása”. Így persze
a politikai víziók is másodlagosak, a fő cél, hogy „ő legyen
felül”.
Nézzük, hogyan beszélt a többség–politikai igazság viszonyáról Orbán Viktor legutóbb: „Semjén Zsolttal rendszeresen szoktunk ebben a dimenzióban értekezni egymással, ami mégiscsak arról szól, hogy fest a mi munkánkban
az igazság és a többség problémája. Ne ijedjenek meg, most
nem fogok erről szabadegyetemi előadást tartani. Csak jelezni akarom, hogyha az embernek nincs többsége, akkor
a politikában nem tud cselekedni az igazság érdekében, és
ha többsége van, de azt nem az igazság kiteljesítésére használja fel, akkor mire való a többség, meg a hatalom? És ezt
egy olyan világban kell megoldanunk, ahol a kereszténységet
egyre nagyobb számban hagyják el a modern kor emberei.”
(Tusnád, 2017.)
Egy 2005-ös eset szintén jól jellemzi Orbán hozzáállását a
hatalomhoz: ekkor verte meg a CDU-CSU élén Angela Merkel
először a szocdemeket Németországban, és a választások
után Edmund Stoiber, a CSU elnöke egy beszélgetésben
megosztotta dilemmáját a magyar miniszterelnökkel:
bemenjen-e a szövetségi kormányba miniszternek Merkel
kormányába, vagy maradjon Münchenben kormányfő, ha
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„csak” tartományi szinten is? Orbán állítólag a kérdést sem
értette: bemenni „bárki alá beosztottként”, amikor ott van
a lehetőség, hogy főnök maradjon? „Csak a vezetői poszt
számít, akkor tudod a politikát alakítani” – egy forrásunk
szerint konkrétan ezeket a szavakat használta Stoibernek.
(Aki meg is fogadta a jelek szerint Orbán tanácsát, persze,
hogy jól döntött-e, azt kétségessé teszi, hogy nem sokkal
később, 2007. január 18-án, dicstelen körülmények között
jelentette be lemondását.)
Egy volt közvetlen munkatársa szerint Orbán Viktornak
Deák Ferenc és Tisza Kálmán a politikai példaképei.
Nem csak elolvasta az összes munkájukat, tanulmányozta
az életrajzukat, de a Fidesz Lendvay utcai székházában,
a pártelnöki irodában áll Deák egykori kanapéja is.
Érdekes, hogy Deák Ferenc kiegyezés mellett megfogalmazott gondolatai 1867-ből milyen párhuzamokat
mutatnak Orbán Viktor már idézett elképzeléseivel
a Közép-Európára mindig veszélyes „német–orosz
összejátszásról”. „Ha a birodalom felbomlanék (...) ily esetben
vagy, mint önálló, külön állam, teljes erejéből függetlenül alakulna Magyarország, vagy több népekkel egyesülve új szövetkezési államot alkotna. (…) Örülne minden
magyar és örülnék én is, ha oly erővel és hatalommal
bírnánk, minőt ily önállás megkíván. (…) Magyarország
egykor Európa legnagyobb országai közé tartozott (…)
most azonban mily nagyok az európai államok dimensiói!
(…) Fönn bírna ezek között állani Magyarország,
beékelve a hatalmas orosz és német birodalom közé? (…)
126

ovi_vilaga_07korr.indd 126

23/01/18 15:29

Orbán Viktor és a politika

Magyarország mint külön, saját magában álló ország,
biztos támaszt nyújtó szorosabb szövetség nélkül fönn nem
állhatna.” (Az idézetet Bryan Cartledge Megmaradni című
könyvében találtam.)
„Nem is nagyon titkolja, ahogyan Deákék új horizontra
emelték az országot, neki is ugyanez a célja most.” Deák
Ferenc mellett Bethlen Istvánt is lehet példaképnek
tekinteni, utóbbiról több beszédében is méltatóan szólt.
A külföldi politikusok közül Helmuth Kohl jön szóba
az első helyen, de Orbánnak szoros volt a kapcsolata
a Liberális Internacionálé 2009-ben elhunyt elnökével,
Otto von Lambsdorff német liberális politikussal is.
Ha kicsit gonoszkodni szeretnénk, Tisza Kálmánnal
kapcsolatban az is példa lehet Orbán Viktor számára, hogy
miként kell alapvető politikai fordulatot végrehajtani a hatalom
megszerzése érdekében. Tisza ugye az 1865-ös választásokon
a kiegyezést ellenző Balközép Párt vezetőjeként jut be, majd
függetlenségpárti politikájával olyannyira népszerű lesz,
hogy reális esélye nyílik megszerezni a hatalmat. Ellenzéki
alapvetéseit korábban az úgynevezett „Bihari Pontokban”
fogalmazta meg. Csakhogy a hatalom megszerzéséhez el
kellett fogadnia a status quót, hogy Magyarország marad
a monarchián belül, így „szögre akasztotta a Bihari Pontokat”
– és vált miniszterelnökké.
Deák Ferenc, Tisza Kálmán vagy más reformkori politikusok ráadásul azért is jelentenek mintát Orbán Viktor
számára, mert a miniszterelnök az akkori politikai viták
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nyelvi színvonalát is élvezettel tanulmányozza. Persze ennek fényében érdekes a primitív sorosozást figyelni, de volt
munkatársa szerint erre az a magyarázat, hogy „ez a tömegdemokráciák és a tömegmédia nyelve, ilyen üzenetekkel
lehet csak a széles választói rétegeket a politikába bevonni,
ez Orbánnak sem feltétlenül tetszik, de mivel innovatív
és adaptív személyiség, és tudja, hogy ez működik, ezért
használja”.
Egyszer stábja előtt ki is fejtette, hogy „a politika ma már
nem olyan, hogy mindig új ötletekkel kell előjönni, hanem
gyakran éppen monotóniatűrésre, kitartásra, arra van
szükség, hogy ugyanazt az üzenetet mondogassuk, ha kell,
akár tizenötször egymás után”. A magasabb röptű politikai
kommunikációt a kormányfő meghagyná a Parlamenten
belül, forrásunk szerint kifejezetten rosszul viseli, hogy
a legtöbbször személyében támadják, mert ha valaki érdemi
kérdést, kritikát fogalmaz meg vele szemben, akkor arra
mindig ő maga is érdemi választ ad. „Még ha személyében
támadják őt, akkor is igyekszik úgy visszaszólni, hogy nem
az illetőt magát, hanem egyes tetteit kritizálja, persze van,
hogy nála is elgurul az a bizonyos gyógyszer és akkor ő is
személyeskedik, és mivel kevés élesebb szájú politikus van
ebben az országban jelenleg, ezért ezen a pályán nehéz rá
csapást mérni” – mondta forrásunk.
Hogy Orbán Viktor mit gondol személyesen a politikáról, azt
egyszer volt alkalmam meghallgatni tőle még a 2010–2014es ciklus közepén – valószínűleg az egyik utolsó alkalom
volt, hogy érdemben szóba állt egy csoport kormánykritikus
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újságíróval, köztük velem. A miniszterelnök ekkor arról beszélt,
hogy szerinte a politika „a mozgásban levés művészete”, valaki
vagy állandóan mozog, cselekszik, tesz vagy mond valamit
(ami a politikában gyakran a cselekvésnél is fontosabb),
vagy állva marad, de akkor elsüllyed. Mint mondta, szerinte
a politika arról szól, hogy az ember folyamatosan feszegeti
a rendelkezésre álló korlátokat, különösen, ha egy kis ország
vezetője, amelynek mozgásterét gyakran nagyhatalmi érdekek
szabják meg. Emiatt ő is ezt teszi. Ezt egyébként jól láthattuk
az összes intézkedésében a médiatörvénytől kezdve a multikra
kivetett extra adókon át az igazságügyi reformig vagy éppen
az élelmiszer-kuponos cégek kiszorításáig. A stratégia
mindenhol a következő volt: húzni egy váratlant, olyat, amire
Brüsszelben korábban egyáltalán nem számítottak. Ezután
egyszerűen elengedni a fülünk mellett az összes hazai és külföldi
kritikát és egészen addig ragaszkodni a saját elképzeléseinkhez,
amíg az Európai Bizottság meg nem szül valamilyen konkrét
jogi kifogást – majd ez alapján megtenni a szigorúan elvárt
módosításokat, de semmi többet. Vagyis a „két gyors lépés
előre, és ha kell, egy hátra” taktikájával haladni, de persze a fal
előtt mindig megpróbálni megállni. A stratégia mindeddig
eredményesnek tűnt az EU-val szemben, persze azzal
a hatalmas járulékos költséggel, hogy a magyar kormány és
személyesen Orbán Viktor mára az összes lehetséges uniós
fórumon elveszítette a feléje irányuló maradék jóindulatot is.
Igaz, ennek fenntartása mintha egy ideje már nem is lenne cél.
Volt tanácsadója szerint a magyar értelmiség azért nem
képes megérteni a Fidesz és Orbán Viktor politikáját
– és ezen keresztül azt sem, hogy miért tud tartósan
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magas támogatottságot elérni – mert még mindig nem
képes megérteni azt a nagyon egyszerű módot, ahogy
a kormányfő hozzááll a politikához. Pedig Orbán Viktor
maga is rendszeresen elmondja, hogy „a politika nem
értelmiségi foglalkozás”. „Kész, ennyi, ilyen egyszerű.
Végtelen pragmatizmussal kezeli Orbán Viktor a politikát.
Már egyetemista korában is ez volt rá a jellemző
egyébként. És ezért őszinte, amikor azt mondja, hogy ha
van lehetőség, hogy politikailag kicsináljuk az ellenfelet, és
ezzel a saját hatalmunkat tegyük olyan tartóssá, amennyire
csak lehet, akkor miért ne éljünk ezzel a lehetőséggel?
Orbán ezért nem értette, hogy 1994 után Horn Gyula
miért nem élt a saját kétharmados lehetőségeivel. Ez
egyszerűen láthatóan kívül esik a mai magyar értelmiség
értelmezési keretein”. Az egyetemi professzor szerint
ezért eleve hibás a saját kérdésfelvetésem is, miszerint
miért nem próbálta inkább enyhíteni a társadalmipolitikai feszültségeket, megosztottságot Orbán Viktor
2010 után, a kétharmados hatalom birtokában. „Eszébe
sem jutott, hogy az összetartásra játsszon, hiszen ez
gyengítette volna a Fidesz esélyeit középtávon. Tudja
jól, hogy a politikában mindig az éri meg a legjobban,
ha megfelelő módon jókra és rosszakra tudod felosztani
a választókat, mert ezzel tudsz tartós kötődést elérni a saját
pártod irányába. Ez a modern tömegkommunikációból
eredő sajátosság is, és ezt nagyon jól használja a Fidesz.
Én azt szoktam mondani, hogy ez a kormány valójában
a szóvivők kormánya” – fogalmazott. A „szóvivőket”
persze nem a hagyományos kormányszóvivőkként kell
jelen esetben felfogni, hiszen a médiában nagyon sokat
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szerepeltetett Németh Szilárd például nem kormánytag,
mégis fontos megjelenítője a kormányzati politikának
bizonyos választói csoportok felé. A „jó-rossz” felosztás
természetesen a multicégekre is vonatkozik, vannak
közülük, akiket a keblére ölel a kormány, másokat
a legszívesebben kiebrudalna az országból. Korábban
a 444.hu közölt egyébként egy nagyon érdekes, átfogó
elemzést, hogy mely külföldi cégek kerültek a kormányzat
célkeresztjébe és melyek azok, amiket szinte babusgat
a politika 2010 óta. A portál arra a következtetésre jutott,
hogy azokban az iparágakban, ahol komoly szaktudás,
know-how kell egy gyár üzemeltetéséhez, inkább hagyja
a kormány a külföldi tulajdonosokat működni, míg
a könnyebben lenyúlható és működtethető, de így is
lukratív üzletet jelentő szegmensekben egyértelműen
kimutatható a kormányzati nyomulás.
Ez a fajta felosztás ugyanakkor soha nem látott társadalmi
megosztottságot eredményezett mára, igaz, ezzel kapcsolatban is érdekes módon megoszlanak a vélemények.
„Hét év távlatából már látszik, hogy Orbán Viktor számára ez a sikeres stratégia: hogy nem akar mindenkinek
kormányozni” – mondott ugyanakkor a fenti elméletnek
ellent egy másik forrásunk. Szerinte éppen azért sikeres
a miniszterelnök stratégiája, mert meg sem próbál átnyúlni a másik oldalra, „tudja, hogy ha az ellenzéki szavazóknak is játszana, azzal előbb-utóbb csak azt érné el,
hogy valamelyik ellenzéki párt megerősödjön. Ezért van
ez a folyamatosan megosztó kampányüzemmód 2010 óta.
Az egy badarság, hogy ebbe előbb-utóbb belefáradnak
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a választók és elegük lesz belőle. A választók soha nem
fáradnak bele”.
„Orbán 2010 óta építi a szabadságharcos retorikát, mindig
szabadságharcot vív valaki ellen, mert ez láthatóan működik
a Fidesz szavazóinál, valójában mindig ehhez a gombhoz
varrja a kabátot: bankok, EU, most pedig Soros. Csak azt
nem tudom, mi lesz, ha egyszer Soros meghal” – mondta
egy a miniszterelnököt ismerő kommunikációs szakember.
Szerinte „a taktika mellett Orbán a stratégiában is nagyon jó, én
azon sem csodálkoznék, ha már a 2022-es kampánytémákon
is gondolkodnának”. (Egy Orbán Viktort fiatal kora óta
ismerő forrásunk szerint viszont „nincs a fejében hosszú távú
jövőkép, ő is azt vallja, hogy a politika a pillanat uralásának
a művészete”.)
Egy szocialista vezető szerint ugyanakkor hosszú távon nem lehet eredményes az a stratégia, ami csak
és kizárólag a törzsszavazók megtartására irányul. Ennek
határai már most is megmutatkoznak egyébként a Fideszszavazók demográfiai és szociológiai összetételének
változásában, a „fiatal demokraták” az idős, vidéki, kevésbé
képzett rétegek pártjává váltak. Az is tény persze, hogy
a városi, fiatalabb, képzettebb csoportokat az ellenzéknek
egyelőre ennek ellenére sem sikerült tömegesen magához
csábítania.
Ha már a „táborokon átnyúlás képességénél” tartunk,
érdemes felidézni az 1998-as választásokat, amikor
az MSZP a ,94-es eredményéhez képest még, ha csak egy
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százalékot javítva is, az első fordulót megnyerte 32.25
százalékkal a 28.18-at szerző Fidesz előtt. A helyzet kulcsa
a harmadikként 13.78-cal befutó Független Kisgazdapárt
kezében volt. A továbbiakról halljunk egy szocialista,
majd egy Fideszes képviselőt. „Nyertünk, de világos
volt, hogy nem tudunk kormányt alakítani sem egyedül,
sem az SZDSZ-szel. Torgyán viszont (Torgyán József,
a kisgazdák elnöke) letett karddal várt tőlünk valamilyen
pozitív üzenetet, kész lett volna velünk is összeállni, hogy
kormányra jusson. Ha akkor megvan bennünk a bátorság,
hogy átnyúlunk a másik oldalra, nem csak kormányon
maradunk, de ki tudja, lett-e volna Orbán Viktorból
valaha is miniszterelnök. De aztán a pártvezetésben
felülkerekedett a gondolat, hogy nekünk inkább a kis
párttá zsugorodó SZDSZ a »természetes szövetségesünk«,
nekünk őket kell megmenteni, így hagytuk Torgyánt
összeállni Orbánnal.” Ugyanez egy fideszes képviselő
olvasatában: „Az eredmények láttán a második forduló
előtt Orbán Viktor természetesen nem mondhatta ki
nyíltan, hogy koalíciót ajánlunk a kisgazdáknak, mert
az akkor még nem volt egy népszerű gondolat, nem lehetett
kiszámítani a hatását a választóinkra. Viszont azt sem
lehetett, hogy semmit sem teszünk, így a főnök kitalálta,
hogy kiáll, és azt mondja: az eredmények alapján világos,
hogy a többség a változásra, az MSZP-SZDSZ kormány
leváltására szavazott, Ahhoz, hogy ez érvényesülni is
tudjon, a Fidesz mindenhol visszalépteti a második
forduló előtt a képviselőjelöltjeit azokban a körzetekben,
ahol a kisgazdák jobban állnak. Ennyi. Nem mondta, hogy
cserébe mi is ugyanezt kérjük, de egyértelmű volt, hogy
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Torgyán nem léphet mást. Alig két-három olyan körzet
volt, ahol a mieinknek kellett visszalépnie, de több, mint
nyolcvan (egészen pontosan 82) olyan, ahol a fideszes
jelölt állt jobban a kisgazdánál. Így Torgyán visszaléptette
őket, mi pedig kormányra kerültünk. Ha jól emlékszem,
erről egyébként nem volt semmilyen formális határozat
a Fidesz elnökségében, Orbán Viktor egymaga döntötte el,
de zseniális volt. Az érintetteket telefonon hívták fel, hogy
elmondják nekik: vissza kell lépniük”. Így került hatalomra
Orbán Viktor először, a kisgazdák pedig a ciklus végére
teljesen tönkrementek a Fidesz és a hatalom halálos
ölelésében.
„Orbán Viktor a legtöbb megoldandó politikai problémát
nagyon jól látja előre, de sajnos már régen leszokott róla, hogy
ezekre pozitív válaszokat adjon. Egyszerűen meggyőzték
a közvélemény-kutatások, hogy a pozitív megoldások mindig
kevesebbet hoznak, így innentől kezdve nem is érdekesek
a számára” – mondta egy volt kormánytag. Ő felidézett
egy esetet, amikor Hidvéghi Balázs és Gyürk András egy
frakcióülésen tartottak előadást arról, hogy egyetlen ügy
sem volt (oktatás, egészségügy stb.), ami a felméréseik
szerint az emberek legalább 80 százalékának az érdeklődését
tartósan képes volt fenntartani, csakis a migráció, így
gyorsan megszületett a döntés a vezérkarban, hogy „akkor
ezt nyomjuk”.
Egy volt államtitkár szerint „a NER-ben a politika legfontosabb feladata, hogy a valós választói igényeket
kormányzati intézkedésekké transzferálja. Mivel pe134
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dig ezekkel a társadalmi igényekkel gyakran a szakértői,
az akadémiai szféra sincs tisztában, még azokban a ritka
esetekben is nagyon nehezen tud együttműködni a kormánnyal, amikor egy-egy kérdésben komolyan kikérik
a véleményüket”. Mindezt öntsük még nyakon a már sokat
emlegetett időtényezővel, ami Orbán Viktor számára
nagyon fontos: hogy lehetőleg minden döntés minél
gyorsabban történjen meg. „Orbán Viktor gyakran mondja,
hogy gyorsan változik a világ, gyorsan kell nekünk is
alkalmazkodni hozzá, nincs idő egy meghozott döntést
esetleg megváltoztatni, nincs idő elméleti kérdésekkel
foglalkozni”. Forrásunk itt Bibó István kettős nemzeti
karakterére utalva azt mondta, az Orbán-kormány
politikáját is egyszerre jelzi a „hamis realizmus” (vagyis,
hogy mindig a valósághoz, a választói igényekhez kell
igazodni), és a „túlfeszített lényeglátás” (annak igénye, hogy
„a dolgokat mégis csak mi alakítsuk, irányítsuk”, lehetőleg
valamilyen terv, stratégia mentén). Érdekes, hogy a magyar
politikai publicisztikában ezt a dichotómiát legutóbb éppen
a Fidesz számára mumus SZDSZ politikájára használták.
Ádám Zoltán írta a Beszélőben 2010 szeptemberében, hogy
„a liberálisok politikáját 2002-től Bibóval szólva a hamis
realizmus és a túlfeszített lényeglátás kettőssége határozta
meg. Előbb asszisztáltak a gazdaság teljesítőképességének
határaival szembenézni nem kívánó költségvetési osztogatáshoz (sőt, némely vonatkozásban maguk kezdeményezték azt), miközben felelőtlen adócsökkentési politikájukkal tovább rontották a helyzetet. Pragmatikus
gazdaságpolitikai megalkuvásuk morális következményeivel
szembesülve azután – immár Gyurcsánnyal az oldalukon
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– átcsaptak a radikális rendszerreformok szükségességét
szinte vallásos buzgalommal hirdető, tipikus túlfeszített
lényeglátó-szerepbe”.
Az időtényezővel kapcsolatban egy érdekes személyes
aspektust is megemlített egy volt államtitkár. A kormányfő
„tudja, hogy nagyon nagy változásokat akar végbevinni és
ehhez csak pár év, vagyis relatíve kevés idő áll a rendelkezésére, szerintem ez nagyon komoly belső feszültséget
okoz nála. Szerinte ezért nagyon fontos a kormányfő számára a hatékonyság, a hatékony kormányzás. „Persze attól,
hogy ez a cél, még egyáltalán nem biztos, hogy a választott
módszerek valóban hatékony működést eredményeznek.
Mert ebben a rendszerben az »hatékony«, amit Orbán
Viktor annak tart. Emiatt sokszor születnek elnagyolt,
rusztikus megoldások.” Az egyszemélyes vezetői stílusból
adódóan pedig sokszor születnek a valósághoz nem igazán
passzoló döntések. Forrásunk szerint a döntéshozatal két
pólus, a „vállalati igényességű elemzés, valamint a hatékonyság mentén születnek, ezek között mindig a lehető
legnépszerűbb megoldásokat választja végül a kormányfő,
még ha látható is, hogy az később bonyolult és drága lesz”.
Tegyük hozzá: a rezsicsökkentés pontosan ebbe a kategóriába tartozik. A rendszer ráadásul nem nagyon képes
önkorrekcióra. Forrásunk az egyébként szintén a rezsicsökkentés részét képező kéményseprés ügyét hozta fel:
előre lehetett látni, hogy az intézkedések miatt a legtöbb
kéményseprő magáncég – ugye éppen ezek azok a magyar
kisvállalkozások, akiket a kormány a legfontosabb partnerének tart és akiket a leginkább segítene – lesz kénytelen
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lehúzni a rolót, de ez semmiben nem gátolta a döntéshozókat. Amikor ez bekövetkezett, majd az ország legtöbb
településén ellehetetlenült a szolgáltatás és nem maradt
kéményseprő, az egészet állami feladattá tették és rábízták
a katasztrófavédelemre. Amikor kiderült, hogy így sem
működik a rendszer, ráadásul mivel a magyar kisvállalkozások jelentős része lakóingatlanként (mi másnak?) használt családi házba van bejegyezve, így itt már emelt áron
dolgozik a katasztrófavédelem, ismét szívatva egy csomó
kisvállalkozót, inkább megszüntették a családi házak kötelező kéményellenőrzését, azt kockáztatva ezzel, hogy
tömegesen mondanak majd le a szolgáltatásról az emberek
és halálos balesetek történhetnek. Hogy eleve rossz volt
a kiindulási pont, azt láthatóan senki nem merte felvetni
a miniszterelnöknek, aki – természetesen – ebben az ügyben is a végső döntnök volt. Szintén jó példa a szociális
temetés, ami önmagában nem lett volna rossz ötlet, de
„valaki kitalálta, hogy akkor a családtagok ássák ki a sírt,
mert az egy ilyen »archaikus dolog«”. A miniszterelnöknek megtetszett, ezután viszont senki nem merte neki
megmondani, hogy lehet, hogy „archaikus”, de a magyar
társadalom mára mégis csak lett annyira modern, hogy
ebben ne az „archaikusságot”, hanem az embertelenséget,
a ridegséget lássa, lett is botrány az egészből. De akár
ide vehetjük a most mindennél fontosabb határőrizetet
is, amit szintén úgy oldanak meg, hogy nem erre a célra
kiképzett, alulfizetett fiatal rendőrtanoncokat visznek le
a határhoz, rossz körülmények közé, sátrakban, hideg
vízzel, rossz élelmiszerellátással, de ez igazából már nem
érdekli a rendszer irányítóit, a lényeg, hogy a feladat
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elvileg ki van pipálva. „Már régen nem épül be a tudás
a politikába, de hogyan is épülne be, amikor a Fideszfrakció mellett két évet gyakornokoskodó huszonéves fiúk
és lányokból lesznek kapásból főosztályvezetők, nulla tapasztalattal, pontosabban csak annyival, amit a frakció
mellett szereztek, ami pedig leginkább arról szól, hogy ne
kérdezz semmit, csináld meg, amit mondanak, aztán kapnak egy számukra álomszerűnek tűnő fizetést, így nyilván
senki nem kockáztat azzal, hogy önálló véleményt formál,
netán kritizál” – mondta forrásunk. A fiatal, tapasztalatlan – de nyilván elég komoly egóval rendelkező – káderek
tökéletes példája Heltai Péter is, aki 26 évesen a külügyminisztérium utazó nagyköveteként a magyar pénzből
támogatott afrikai fejlesztésekért felelős. Ő legutóbb azzal
került be a hírekbe, hogy legelső afrikai útján Nigériából
a helyieket lealacsonyító üzeneteket twittelt haza, hibás
angolsággal.
Forrásunk szerint „persze lehet mindenért a kormányzati apparátust okolni, lehet azt mondani, hogy rosszul
dolgoznak, de amikor ilyen szándékok és ötletek mögé kell
jogszabályokat, így-úgy működő intézményeket tenniük,
mindezt úgy, hogy azok ráadásul az európai uniós joggal
is harmonizáljanak, akkor bárki beláthatja, hogy ez milyen
nehéz feladat”. Mert, hogy minden látszat ellenére a „hétköznapok szintjén”, a politikailag nem instrumentalizálható
ügyekben még ennek a kormánynak is fontos szempont,
hogy a magyar jogszabályok lehetőleg feleljenek meg a közösségi jognak. Főleg, hogy „gyakran a legfelsőbb kormányzati szinteken is erősen hiányzik a hozzáértés és az innovatív gondolkodás”.
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Az „innovatív gondolkodás” azért mára a Fidesz középszintjén is „erősen hiányzik”, ráadásul a párt képviselőit
mintha kifejezetten treníroznák is arra, hogy lehetőleg ne
nagyon legyenek önálló gondolataik, jobbára le vannak
tiltva a sajtónyilatkozatoktól, persze, ha megszólalnak,
sokszor ma már abban sincs köszönet, egyre több a kifejezetten abszurd megszólalás. Egy forrásunk szerint a ma
tapasztalható politikai abszurditások nagy része ugyanakkor
egyszerűen „túlhajtás”, a miniszterelnöknek semmi köze
hozzá, az alatta állók gondolják már azt eleve magukban,
hogy ilyeneket várnak el tőlük „fentről”. „Amikor feláll
Aradszki András energetikai államtitkár a parlamentben és
arról beszél, hogy Soros György ellen a rózsafüzér a legjobb
védekezés, az nem azért történik, mert Orbán Viktor előtte
azt mondta neki, hogy ezt kell mondania. Aradszki András
még szeretne a nyugdíja mellé képviselői fizetést is kapni
majd 2018 után, így úgy gondolja, hogy ha elmond egy
ilyen beszédet, akkor majd a »főnök« ezt megjegyzi és
biztosan kap egy befutó helyet a KDNP listáján” – mondta
forrásunk. (Amivel mellesleg azt is elárulta, mennyire lehet
„szuverén” párt a KDNP, ha a pártlistáját a Fidesz elnöke
állítja össze.) Ugyanígy: Kerényi Imre nem azért helyezi be
a magyar irodalom „klasszikusai” közé a kurvaanyázó Bayer
Zsoltot, mert „Orbán rászólt”, hanem eleve azt gondolja,
hogy neki abban a kormányzati pozícióban az az egyik
feladata, hogy Orbán kedvére tegyen. (A Fidesz vezetőinek
pedig ilyenkor nem marad más, mint megpróbálni
megmagyarázni a túlhajtásokat, mint Gulyás Gergelynek
kellett Bayer Zsolttal kapcsolatban, amikor azt mondta,
„ha nem foglalkozna politikával, irodalmunk elismert
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alakja is lehetne” – igaz, a frakcióvezető azért jelezte
távolságtartását, amikor arról is beszélt, szerinte Bayer sehol
sincs a „valódi” klasszikusokhoz.) „Orbán Viktor ilyenkor
csak röhög Aradszki Andráson vagy Kerényi Imrén” –
mondta forrásunk.
Tudok ugyanakkor olyan esetről is, amikor ezek a „túlhajtások” már egyáltalán nem viccesek, sőt: kifejezetten
fenyegetővé tudnak válni, még ha nem is a kormányfő
személyes jóváhagyásával történnek, de az is jellemző,
hogy olyan káderek ülnek a kormányzati apparátusban,
akik azt gondolják, ezt is megtehetik/meg kell tenniük:
a kormánykritikus hangok elnémítására tett, általam ismert
legdurvább eset azé a neves közgazdászé, akinek az édesapja
éppen komolyabb betegséggel feküdt egy kórházban,
amikor a szakértő az RTL Híradónak nyilatkozott egy
szakpolitikai kérdésben. Másnap felhívta egy magas
rangú minisztériumi tisztviselő és azt mondta neki, hogy
ha nem hagyja abba a nyilvános kormánykritikát, „nem
tudják garantálni, hogy az édesapám megkapja a megfelelő kezeléseket”. „Teljesen megdöbbentem, azt gondoltam,
ilyen csak az ötvenes években történhetett volna meg.
Ráadásul sosem politizáltam, sosem tettem kormányellenes
nyilatkozatokat, szakmai érvek mentén fogalmaztam meg
kritikát.” A közgazdász végül a család kérésére ideiglenes
szilenciumot fogadott.
Persze, hogy Soros György mennyire bekattanhatott valóban a kormánynál és annak fejénél, arra jó példa az is,
hogy kormányzati berkekben sokáig közszájon forgott egy
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szám, mégpedig arról, hogy „hány EP-képviselő tartozik
Soros György hálózatához” (támogatások, civil programok,
vagy esetleg a Közép-Európai Egyetem révén) – igaz,
ez kezdetben „csak” 260, ami a 751 tagú testületnek alig
több, mint a harmada. Később a CEU-val, a migrációval
vagy a magyarországi civilekkel kapcsolatos parlamenti
szavazások persze terített asztalon kínálták a Fidesznek
a kommunikációs panelt, hogy aki ezeket az ügyeket
támogatta, az „Soros György hálózatának része”. De, hogy
már sokkal korábban volt valaki, aki időt és energiát fordított
arra, hogy ebből a szempontból átnyálazza a képviselői
életrajzokat, adatlapokat, jellemző.
„Egyszerűen hülyeség az a gondolat, ami sajnos az ellenzéki
oldalon is nagyon népszerű, hogy Orbán úgymond
„becsontosodott”, nem képes változni, megújulni. A helyzet
éppen az, hogy nagyon is tanul minden helyzetből”
– mondta egy szocialista politikus, aki szerint ennek
köszönhető az is, hogy „Orbán kétségtelenül nagyon ráérzett
a korszellemre és a most nemzetközi szinten is uralkodó
politikai tendenciákra, nekem bármennyire is nem tetszik,
de el kell ismernem, hogy ha körülnézek, azt látom, hogy
Orbánokat dob fel a közeg”. A politikus párhuzamba
állította Orbán Viktornak a Charlie Hebdo szerkesztősége
ellen 2015 januárjában elkövetett terrortámadást követően
Párizsban tett nyilatkozatát és az 1989-es, Nagy Imre
temetésén elmondott beszédét.
Orbán ekkor azt mondta, „a bevándorlásról és az azzal
összefüggő kulturális kérdésekről az eddigieknél sokkal
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nyíltabban, őszintébben, teljes egyenességgel kell beszélni”.
Azt is kijelentette, abban reménykedik, a „mostani események
higgadt, nyugodt elemzése abba az irányba viszi majd el
az európai vezetőket és Brüsszelt is, hogy egy szigorú,
a bevándorlást korlátozni akaró politika nyerjen polgárjogot
Európában”. „A gazdasági bevándorlás rossz dolog
Európában, nem szabad úgy tekinteni rá, mintha annak bármi
haszna is lenne, mert csak bajt és veszedelmet hoz az európai
emberre, ezért a bevándorlást meg kell állítani, ez a magyar
álláspont”. Ugyanakkor „nagyon határozottan világossá kell
tenni, hogy mi nem fogjuk megengedni, legalábbis amíg én
vagyok a miniszterelnök, addig biztosan nem, és amíg ez
a kormány van, addig biztosan nem fog megtörténni, hogy
a bevándorlók célpontjává váljon Magyarország”. „Nem
akarunk tőlünk különböző kulturális tulajdonságokkal és
háttérrel rendelkező jelentős kisebbséget látni magunk között,
Magyarországot szeretnénk Magyarországként megtartani”
– fogalmazott.
„Orbán hangosan, sőt szándékoltan harsányan kimond
olyan dolgokat, amiket mások még nem tartanak
illendőnek, vagy nem mernek, de közben mindkét
beszédnek nulla valódi kockázata volt rá nézve. Ő azt
hiteti el magáról, hogy tabukat dönt, kőfalakat dönt le, de
ezek valójában csak látszatok. A rendszerváltás kérdése
már eldőlt, amikor a beszédet mondta a Hősök terén,
a migrációs hullám már elindult, amikor a Charlie Hebdo
tragédiája megtörtént, mint, ahogy biztonságpolitikai
elemzések alapján már azt is lehetett tudni, hogy sajnos
Európában meg fognak szaporodni a terrortámadások, és
142

ovi_vilaga_07korr.indd 142

23/01/18 15:29

Orbán Viktor és a politika

ez előbb-utóbb mindenhol a menekültek ellen hangolja
majd többé-kevésbé a közvéleményt, amire a kormányoknak nyilván rezonálniuk kell” – mondta egy
szocialista képviselő.
Ennek szellemében azt is mondhatnánk: ahogy a „menjenek haza az oroszok!”, úgy a „ne jöjjenek ide a migránsok” is
egy „politikai termék” volt, hogy a klasszikust idézzük. (Személyesen egyébként én nem hiszem, hogy ebben a két esetben
ez így lenne, azt gondolom, Orbán Viktor 1989-ben és 2015ben is mélyen hitt abban, amit mondott.) „Az orbáni politika
lényegét G. Fodor Gábor árulta el, nem is szerették őt akkor
emiatt a Fideszben sokan, de, hogy nem lett kegyvesztett, jelzi:
a miniszterelnök már úgy gondolja, akár őszinték is lehetnek időnként, az se árt nekik” – mondta egy volt államtitkár,
a 888.hu főszerkesztőjének híres szavaira utalva, miszerint
a „polgári Magyarország” létrehozása, a „polgár” fogalma
pusztán egy „politikai termék” volt a párt számára, amit úgy
lehetett kidobni, miután már nem volt rá szükség, mint egy
használt papírzsebkendőt.
Hogy a Fidesz valóban mennyire gyorsan szabadul meg
bármitől, ami számára már nem jelent hasznot, arra több
példát is említhetünk. Amikor a hvg.hu-val 2012 januárjában kirobbantottuk a plágiumügyet, a Fidesz első reakciója
az volt, hogy a végsőkig megpróbálták védeni a köztársasági
elnököt, és mindent tagadtak. (Emlékezetes Szijjártó Péter
„bulvárkacsázása”.) Csakhogy az ügy nem ült el, és három
hónappal később Schmitt Pál – számunkra is – váratlanul
lemondott a köztársasági elnöki pozícióról. Egy kormányza143
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ti forrásom utólag elmesélte, hogy a Fidesz a szokásos stratégiát választotta: bár a nyilvánosság előtt tagadtak, Orbán
érezte az ügyben rejlő kockázatot, így titokban folyamatosan mérték a botrány, majd Schmitt hazugságának hatásait.
Amikor pedig egyértelművé vált, hogy még a párt szavazói is tarthatatlannak látják a helyzetet, Orbán megküldte
a selyemzsinórt az elnöknek. A választási regisztrációval
kapcsolatban ugyanez volt a helyzet: bár korábban az egyik
legfontosabb ügynek tartották a 2014-es választásokra, miután kiderült, hogy a választók körében nem népszerű,
ejtették az ügyet. A boltok vasárnapi zárvatartásának eltörlése csak annyiban volt rendhagyó, hogy itt Rogán Antal
nyíltan meg is mondta, hogy túl nagy társadalmi ellenállást
tapasztaltak, ezért döntöttek így. A 2017-es őszi politikai
évadot felvezető Fidesz-frakcióülésen pedig a hvg.hu akkori
cikke szerint beszélt Orbán arról, hogy a „Soros-tervről”
azért indítanak nemzeti konzultációt, mert „megmérték,
hogy még rezonál”. A 2008-as „szociális népszavazás”
(a vizitdíj, a kórházi napidíj és a képzési hozzájárulásnak
keresztelt tandíj eltörléséről) szintén minden volt, csak egy
magát „polgárinak”, „konzervatívnak” nevezett párt ügye
nem, ez persze a legcsekélyebb mértékben sem zavarta
a Fidesz ideológusait, akik meglátták a végzetes gyomros
bevitelének a lehetőségét az ügyben. (Egy forrásunk szerint
egyébként ennek egyik fő kiagyalója már Hegedűs Zsuzsa
volt, aki szociális kérdésekben innentől kezdve gyakorol
egyre nagyobb hatást a kormányfőre.)
Egyetemi tanár forrásunk szerint Orbán Viktor hosszú távú
stratégiáját egy mondatban úgy lehetne megfogalmazni,
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hogy „amíg egy keveset is tudunk adni az embereknek, hogy
úgy érezzék, jobban élnek, mint korábban, addig Mészáros
Lőrincet és a többi ügyet is elnézik nekünk, ha nem tudunk
adni, akkor megbukunk”.
„Orbán rendszere mára ugyanarra épül, mint Kádáré:
arra, hogy a társadalom nagy része úgy érezheti, hogy
ha lassan is, de egy picit azért minden évben jobban
él. Csak ahogy közben azt nem érzékeltük, mennyire
végletesen lemaradunk a Nyugattól, most ugyanez
a helyzet, annyiban talán súlyosabb is, hogy most még
ráadásul a szomszédainktól is lemaradunk, mert mindegyik gyorsabban növekszik nálunk” – fogalmazta meg
aggodalmait az Antall-kormány egyik volt minisztere, aki
egy darabig Orbán Viktor munkatársaként is dolgozott.
Szerinte Orbánnak mára egyedül a feltétlen lojalitás fontos,
erre példaként Kopits Györgyöt hozta fel, aki a Költségvetési
Tanács elnökeként 2010 előtt rendszeresen bírálta
a szocialista kormány gazdaságpolitikáját. Ebben az időben
a Fidesz is támogatta, de amikor 2010 után az Amerikából
hazatért közgazdász bírálni kezdte a kormány unortodox
lépéseit, egyből támadni kezdték személyében. Szerinte ez
a „vagy úgy gondolkodsz, mint én, vagy senkinek nézlek”
szemlélet járult hozzá ahhoz is, hogy a külpolitikában még
a Fidesszel ideológiai szempontból azonos platformon
álló partnerek bizalmát is sikerült teljesen eljátszani, mint
például Angela Merkelét és a CDU-ét, vagy az amerikai
republikánusokét. „Ráadásul olyan meccsekbe ment bele
a kormány, amikről előre tudható volt, hogy nem nyerhetőek
– a legjellemzőbb példa természetesen a CEU ügye. Erről
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egyébként Orbánt egy sor fontos Fidesz-politikus akarta
lebeszélni, Németh Zsolt, Gulyás Gergely, Varga Mihály,
de még Kövér László is, de a miniszterelnök egyikükre sem
hallgatott. „Szerintem ezekben az ügyekben már nem is
az a legfontosabb Orbánnak, hogy konkrét eredményt érjen
el, hanem, hogy konfliktust gerjesszen és elmondhassa,
hogy már megint mindenki minket bánt, mert az egyelőre
belpolitikai szempontból bejön neki” – mondta egy volt
diplomata. Szerinte emiatt „a külpolitika egyáltalán nem
érdekli Orbánt” – ezzel a véleményével azért egyedül volt
minden beszélgetőpartnerünk között. Az viszont találó
megjegyzés volt a részéről, hogy „Orbán radikalizmusa
mindig jól jött neki ellenzékben, csak az a baj, hogy nála
ez akkor is megmarad, amikor kormányra kerül, ráadásul
a külpolitikájában is, nem veszi észre, hogy itt teljesen
másképp működnek a dolgok”.
Térjünk vissza egy pillanatra ennek kapcsán Tölgyessy
Péterhez, aki egyszer azt mondta, a NER képtelen a konszolidációra, egyre jobban csúcsra kell járatni a megosztó, ellenségkereső politikát, csak így lehet sikeres.
A „konszolidáció” önmagában megér egy bekezdést:
forrásunk szerint ezt már Stumpf István is számon kérte
Orbánon 1999-ben (pedig mi volt az a kormányzás
a mostanihoz képest….), 2010 után pedig érdekes módon
Kövér László volt az, aki többször szóvá tette ezt Orbánnak.
A házelnök elsősorban azt kifogásolta, hogy a Fidesz
a kétharmaddal gyakorlatilag fütyült a törvényalkotás
jogszabályaira, egy nap alatt vertek át fontos jogszabályokat,
állandóan farigcsálták a „gránit szilárdságú” Alaptörvényt és
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úgy egyáltalán: tökéletes mértékben a napi, egyéni politikai
érdekek kiszolgálójává tették a törvényalkotást, ez pedig
Kövér szerint súlyosan rombolta a parlament tekintélyét,
ami számára fontos volt. Így Kövér a korábbi években
több évadnyitó, vagy záró frakcióülésen kérte a Fidesz
vezetőit, hogy a következő időszakban másképp álljanak
az ügyhöz, ami persze mindig pusztába kiáltott szó maradt.
(Egy forrásunk szerint Kövér László egy magánbeszélgetés
során azt mondta, neki sok minden nem tetszik mára, amit
Orbán csinál, és ami a Fideszben általános gyakorlattá lett, de
Orbánhoz mérhető politikai kvalitásokkal bíró másik vezető
nincsen, így el kell fogadni a helyzetet, ő is megpróbálja ezt
tenni.) Úgy tudjuk, a Törvényalkotási Bizottság (vagy ahogy
csak a képviselők emlegetik: „a TAB” létrehozásával) Gulyás
Gergely elnök is komolyan bízott benne, hogy afféle „mini
parlamentként” itt majd más stílust honosíthat meg, de
a rendszer ezt sem hagyta.
Érdekes, hogy ennek megvoltak az előképei már az első
Orbán-kormány idején is. Pedig az 1998-as, némileg váratlanul hatalomba kerülő Orbán Viktorról szocialista
forrásunk azt mondta, „elsőre fogalma sem volt, mihez
kezdjen kormányon”, azt viszont „már akkor látta, hogy
a hatalomban maradás egyik legfontosabb eszköze a saját
választói réteg megtartása”, és „az ellenzék folyamatos
nyomás alatt tartása”. És mindezek érdekében az állami
szervek felhasználása is. Erre egy 1998-as példa volt,
amikor közvetlenül a kormányra kerülés után a Fidesz
kirobbantja az első titkosszolgálati botrányt: a párt vezetői azzal vádolták meg a Horn-kabinetet, hogy törvény147
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telen adatgyűjtést folytattak ellenük a nemzetbiztonsági
szolgálatok közreműködésével. Bár ebből végül semmit
nem sikerül igazolni, a botrány hónapokig uralja a nyilvánosságot és a nyitányaként értelmezhető a Fidesz „ezek
a kommunisták mindenre képesek” jellegű narratívájának,
amit más és más formában máig alkalmaz a párt, legutóbb
például ugye az „ördögi Soros-terv végrehajtóiként” ábrázolva az ellenzéket. „Pedig Horn Gyulával jó volt Orbán
személyes viszonya, de ez egy percig sem akadályozta
abban, hogy mindennek elmondja a nyilvánosság előtt”
– mondta szocialista forrásunk. Ugyancsak ekkor jelenik
meg egy szintén máig élő vonása a Fidesz politikájának:
az ellenfél diszkreditálása származása alapján. Mondjuk
ki: a zsidózás. Amit természetesen a Fidesz sosem művelt
közvetlenül, mint ahogy nem is gondolnám, hogy Orbán Viktor, vagy a Fidesz bármely vezetője antiszemita
lenne. Sőt: a miniszterelnök mindig kínosan ügyelt rá,
hogy jó kapcsolatokat ápoljon mind a hazai zsidó szervezetek vezetőivel, mind Izraellel, több kormánytagról
pedig (Navracsics Tibor, Lázár János) köztudott, hogy
elkötelezett támogatója a zsidóságnak. Puszta politikai
racionalitástól vezérelve azonban a Fidesztől sosem állt
távol, hogy „kiszervezze” az antiszemita fröcsögést néhány
udvari publicistának, például Bayer Zsoltnak, vagy Bencsik András Demokrata című hetilapjának. (Utóbbi meg is
kapta ezért a maga jutalmát, erről lásd azt a részt, amikor
Orbán Viktor és a média viszonyáról írok.) „Ezzel a zsidózással Orbán a magyar társadalomban élő egyik legrégebbi nagyon rossz reflexre játszott rá. Persze el tudom
képzelni akár azt is, hogy a miniszterelnök akár Felcsútról
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is hozhatta ezt magával. Elvégre a »fösvény zsidó boltost«
szokás volt utálni vidéken már nagyon régen” – mondta
szocialista forrásunk, hozzátéve, ő maga is úgy gondolja, hogy a magyar társadalomban meglévő antiszemita
reflexeket pusztán instrumentális szempontból tekinti
fontosnak Orbán, ő maga egyáltalán nem antiszemita.
A zsidózás/sorosozás viszont kétségtelenül két szempontból is hat a Fidesz szavazóiban: egyrészt a csoporton belüli
kohéziót, a szavazási kedvet fenntartva, erősítve, másrészt
mély árkot jelentve a „mi, a hazafiak” és az „ellenzék,
a hazaárulók” között. „Vagyis kizárja annak a lehetőségét,
hogy valaki tábort váltson, mert az rögtön árulóvá válik.
Megszűnik az átnyúlás lehetősége a másik oldal számára,
márpedig egy ellenzék mindig csak úgy tud kormányra
kerülni, ha képes a kormánypárti szavazók közül is megszólítani valamennyit”. Ráadásul a zsidózással, kommunistázással, sorosozással, hazaárulózással a kormánynak
már azt sem kell megindokolnia, miért nem áll szóba
érdemben a másik oldallal. (Tegyük hozzá: Orbán Viktor
nem ezért nem vállal már régen nyilvános vitát senkivel,
hanem a narratíva szerint azért, mert „nincs komolyan
vehető szereplő” az ellenzék politikusai között, de, hogy
miért történt ez a változás, azzal külön fejezetben foglalkozom majd.)
Egy volt kormánytag szerint Orbán Viktor még abban
egyedülálló a mai magyar politikai mezőnyben, hogy
utánozhatatlan érzékkel ötvözi a szimbolikus politizálás
elemeit a reálfolyamatokkal. Előbbiben forrásunk szerint
– aki egyébként maga is egyetemi ember – fontos szere149
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pe lehetett a miniszterelnök egyik volt tanárának, Varga
Csaba jogfilozófiát oktató jogászprofesszornak, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem professor emeritusának, a Yale
Egyetem volt tanárának. Ráadásul a professzor fia, Varga
Koppány művészettörténész alapította Habony Árpáddal
a CCC+Bogner Kulturális és Kommunikációs Tanácsadó
Kft.-t, amely részt vett a korona parlamentbe vitelében.
(Varga Koppány jelenleg a múzeumi negyed kialakításáért
felelős munkacsoportok egyikét vezeti.) „Szerintem a szimbólumok fontosságát többek között ebből a közegből tanulta
meg. Innen jött első körben a korona utaztatása és úsztatása, és innen a múzeumi negyed, a miniszterelnöki hivatal
várba költöztetése. És persze az, hogy ezek tíz milliárdos
nagyságrendű beruházások is közben, amelyek megfelelő
cégeknek juttatva természetesen a gazdasági haszonszerzés
szempontjából is nagyon ideálisak. Orbán ebben is nagyon
jó, hogy egy dologról minél több bőrt lehúzzon” – mondta
forrásunk.
Orbán Viktor elsődleges politikai célja jelenleg a centrális erőtér fenntartása. Hogy ez mennyire sikeres, abban
az elemzők véleménye is megoszlik, Török Gábor 2017
nyarán több interjúban is azt mondta, hogy szerinte a Jobbik
látványos középre mozgásával ez megbomlott, és fennáll
a lehetősége annak is, hogy a Jobbik az ellenzéki oldal
legnagyobb politikai ereje és így – ha nem is 2018-ban –
a Fidesz potenciális kihívója legyen. Tölgyessy Péter szerint
viszont Orbán ma már gyakorlatilag a magyar politika
„kertészévé” vált, aki kedvére nyes vissza, vagy éppen
táplál fel egyes növényeket, gondosan vigyázva arra, hogy
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egyik se nőjön a másik fölé túlzottan – így biztosítva, hogy
mindegyikük éppen csak annyira legyen erős, hogy csupán
egymással vetélkedjenek, a Fidesszel szemben esélyük se
legyen.
B) Személyzeti, káderpolitika

Egy nem a Fidesz alapítói közé tartozó képviselőnek
az volt a benyomása a kormányfőről, hogy „csak a régi,
20-30 éves kapcsolatokban bízik meg igazán, újakat
kötni pedig sem ideje, sem energiája nincsen”. Sokan
egyébként ennek tudták be Kósa Lajos frakcióvezetői, majd
miniszteri kinevezését is. A volt debreceni polgármester
vezetői képességeit ugyanis még a párton belül is többen
megkérdőjelezték – ez persze nem jelenti azt, hogy valaha
is nyílt ellenállás lett volna Kósa kinevezésével szemben –
de forrásunk szerint mivel Orbán egyik legrégebbi párton
belüli ismerőséről volt szó, a kormányfő számára nem
lehetett kérdés a kinevezés. „A bizalmi posztokra a régi,
bevált emberek kerülnek, még akkor is, ha egyébként
vannak súlyos vitáik Orbánnal, erre tipikus példa Kövér
László esete, aki azon kevesek egyike közé tartozik, aki
akár nyíltan is kritizálhatja Orbánt, és nem mellesleg meg
is meri ezt tenni. Szakpolitikai feladatokra a kiválasztás
szempontja már alapvetően az, hogy az illető alkalmas-e
a feladatra Orbán szerint, nem véletlen, hogy a kormányzati
apparátus tetején, valljuk be, vannak politikailag kevésbé
fajsúlyos emberek is” – mondta a képviselő. Szőcs Géza
is azon nem túl népes kör tagja, akik nyíltan bírálhatják
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a kormányfőt anélkül, hogy bizalma elveszítésétől kellene
tartaniuk. „Szőcs egyébként is egy eredeti figura, azon túl
persze, hogy roppant dörzsölt, így őt a Fideszben sokan
kedvelik. Ráadásul baromi jó birkapörköltet tud főzni” –
mondta forrásunk. Az abszolút belső kört egy forrásunk
szerint a Fideszben Orbán Viktoron kívül Kövér László,
Rogán Antal és Kósa Lajos jelenti ma már, igaz, közülük
mára csak a Házelnök maradt, aki még komoly ügyekben
is szigorú kritikát fogalmaz meg, ha az a véleménye. Kövér
állítólag a CEU-ügytől is tartott, bármennyire is nem a szíve
csücske az intézmény, de később úgy értékelte: ebben is
igaza volt Orbánnak.
Hogy Rogán Antalt mára általános utálat övezi a Fideszen
belül is, arra egy forrásunk szerint az jó példa volt,
amikor egy fogadáson a feleségével jelent meg a propagandaminiszter. „Ott álltam Áder János és Kövér László
mellett, amikor Kövér megjegyezte, hogy neki a felesége
egész ruhatára nem ér annyit, mint az a ruha, amit Cecília
viselt.” Rogánt egyébként nagyon sokan tartják a Fidesz
egyik nagy meg nem valósult ígéretének. „Benne meglett
volna a potenciál, hogy jelentős politikus legyen, ehhez
ráadásul az ötödik kerületi polgármesteri poszt nagyon jó
ugródeszkát jelentett volna. Nem is csinálta rosszul, sőt,
még hajlandó volt politikai gesztusokra a másik oldal felé
is, amikor többször is rosszallását fejezte ki a 2006. őszén
a Kossuth téren uralkodó állapotok miatt a jobboldal felé.
Csak a pénzt a jelek szerint még sokkal jobban szerette,
ez lett a veszte politikailag.” Lázár helyzetbe kerülésével
kapcsolatban egy forrásunk érdekes elméletet osztott meg:
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eszerint Orbán jobban bízott volna Rogán Antalban, és
őt szánta arra a szerepre, mint amit most Lázár betölt,
de „kiderült, hogy Rogán Antal egyszerűen buta ehhez,
ráadásul tele van zűrös ügyekkel, így nem alkalmas
a feladatra”. Persze ez nem gátolja a miniszterelnököt
abban, hogy a Fidesz egykori üdvöskéjét ne tartsa magas
pozícióban 2018 után is – éppen amiatt, mert tudja, hogy
Rogánt többszörösen is „fogni lehet”. (Rogán Antallal
kapcsolatban legutóbb az MNB vezetését emlegették, mint
lehetséges folytatást.)
Éppen a kevés kritikák egyike volt Farkas Flórián esete, amit
Orbán Viktorral kapcsolatban fideszes forrásaink közül
egyikük megengedett magának. Forrásunk szerint a korrupciós
ügybe keveredett Farkas Flórián mellett azért áll ki az utolsó
pillanatig nyilvánosan is a kormányfő, – és így természetesen
minden más kormánytag is, a leglátványosabban Lázár
János, aki egyenesen azzal vádolta az OCÖ elnökének ügyeit
firtató újságírókat, hogy csak azért ilyen aktívak, mert Farkas
roma – mert „rosszul értelmezi azt az elvet, hogy akik együtt
küzdenek velünk a politikában, azok mellett nekünk is minden
körülmények között ki kell állnunk”. Azért kíváncsiak lennénk,
hogy az oly sokat emlegetett politikai racionalitás, mint
szempont Farkas mindenáron való megtartásában milyen
szerepet játszhat, mivel PR-szempontból nyilván katasztrófa,
hogy még a Fideszben politizál, ugyanakkor többen állították,
hogy az OCÖ elnöke máig bír akkora befolyással helyi cigány
vezetők körében, hogy ők a roma választókat a kormánypárt
mellett mozgósítsák, ami kétségtelenül jelentős tényező lesz
a választásokon.
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Más szerint viszont Farkas Flórián esete éppen „maga
az orbáni (személyzeti) politizálás lényege”: hogy ha valami olyat teszel, amivel esetleg zsarolhatóvá válsz, például korrupciós ügyek kötődnek hozzád, akkor az még
egyáltalán nem jelenti a politikai karriered végét, sőt –
a miniszterelnök szempontjából egy ilyen még jól is jöhet.
„Nem véletlen, hogy 1998–2002 között Orbán Viktor csak
két embert menesztett a kormányból: Chikán Attilát és
Katona Kálmánt. A többieket hagyta lopni, mert tudta,
hogy így a végletekig ki fogják szolgálni majd őt”. Ennek
jegyében Orbán Viktort például egyáltalán nem zavarta,
hogy Hernádi Zsolt MOL-vezérigazgató ellen horvát
kérésre Interpol-körözést adtak ki, sőt „egy jó eszközt látott
benne arra, hogy kézben tartsa”.
Orbán személyzeti politikájának egyik jellemző esete
Czukor Józsefé: a diplomata a rendszerváltás előtt Bonnban
dolgozott, majd Medgyessy Péter a hírszerzés vezetőjévé
nevezi ki, Bajnai Gordon alatt pedig a külügyben lesz
helyettes államtitkár. Ehhez képest 2010 után egy stratégiai
posztra, a berlini nagykövetség élére nevezik ki, amit meg
is tart 2015-ig (vagyis elkerüli a Szijjártó Péter 2014-es
külügyminiszteri kinevezését követő nagykövetcsere), sőt,
Berlinből miniszterelnöki tanácsadónak hívja haza Orbán.
A nagyköveti kinevezést egy forrásunk szerint Orbán úgy
kommentálta, hogy „Czukor neki ezért mindig hálás lesz”,
így nem kell kételkednie a lojalitásában, a szakértelmét
pedig elismeri. (Egyébként a mostani berlini misszióvezető,
Györkös Péter is a szocialista kormányokban kezdte
külügyes karrierjét, és ez sem volt az akadálya annak, hogy
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szintén stratégiai jelentőségű helyre, a brüsszeli Állandó
Magyar Képviselet élére kerüljön. Igaz, ezek a kinevezések
legalább ennyire köszönhetők Martonyi Jánosnak is, de
a végső szót minden esetben Orbán mondta ki.) A képet
csak némileg árnyalja, hogy még a Fideszben is úgy látják:
hiába telt el már hét év a 2010-es választások óta, még
mindig kifejezetten káderhiánnyal küzdenek. Persze, hogy
a kérdéshez hogy állnak hozzá, azt két eset is jól mutatja:
egy forrásunk úgy jellemezte a helyzetet, hogy „a semmiből
jönnek minisztériumi főosztályvezetők, akik tudják, hogy
nem feltétlenül alkalmasak a posztra, és azt is, hogy
bármikor ejthetik őket, ezért a végletekig lojálisak”. A másik
eset egy megyei jogú város fideszes polgármesteréé, aki egy
ízben arról mesélt, hogy amikor 2006-ban az MSZP behúzta
a parlamenti választásokat, a Fidesz pedig megroppanni
látszott, a párt helyi erős emberei az őszi önkormányzati
választásokon inkább a helyi lista befutó helyeire nyomták
be magukat, az egyéni körzetek pedig „reszli alapon”
jutottak a feltörekvő, tapasztalatlan fiataloknak, vagy a
kevésbé jó képességű Fidesz-kádereknek. Csakhogy jöttek
a senki által nem várt megszorítások, majd az őszödi
beszéd kiszivárogtatása okozta botrány, az MSZP-SZDSZ
koalíció népszerűsége összeomlott, változtatni pedig már
nem volt idő, így a helyhatósági választásokon taroló
Fideszből tömegével kerültek be a képviselő-testületekbe
egyéni körzetekből – ami a kiválasztás sajátos logikájának
eredményeképpen azt jelentette, hogy a szakértelem sok
helyen igen csak hiányzott. „Ne szépítsük, nálunk egy csomó
hülye is bekerült a közgyűlésbe, volt, hogy ha értelmes
emberekkel akartam beszélni, a kibukott szocialistákat,
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SZDSZ-eseket kellett megkeresnem” - jellemezte a helyzetet
a polgármester.
Orbán személyzeti politikájára jellemző volt Szemerkényi
Réka volt washingtoni nagykövet esete is, akivel több
forrásunk szerint is Orbán Viktor „kifejezetten jó személyes
viszonyban van”, ráadásul Szemerkényi férje is bizalmi
pozíciókat tölt be, például az energetikában kulcsszereplő
MET Zrt. igazagatósági tagja. Azonban miután kiderült,
hogy Szemerkényi Réka nem tudta elintézni Orbán Viktor
számára a meghívót a Fehér Házba Donald Trumphoz,
egy percig nem habozott leváltani. Pedig az atlantista
Szemerkényi még a szélsőjobboldali, tipikus „fake news”
portál Breitbart.com-ot is ajánlgatta nagykövetként, amikor
az valami pozitívat írt Magyarországról. Szemerkényi nem
jött haza, hanem egy washingtoni think tank vezetője lett.
Volt Fideszes forrásunk szerint a kormányfő is közbenjárt
a megbízás elnyeréséért.
Lázár Jánost sokáig Orbán Viktor egyik potenciális utódjának
tekintették, a Miniszterelnökséget vezető miniszter valóban
bizalmi ember lett, nem csak felkészültsége miatt. Egy
kormánytag szerint rendszeresen előfordul, hogy Lázár
egy adott témáról tájékozottabb magánál az illetékes
miniszternél, államtitkárnál is, a volt hódmezővásárhelyi
polgármester ilyenkor ráadásul nem is fogja vissza magát
az illető kellemetlen helyzetbe hozásában, vagy egyenesen
megalázásában, ami Orbán Viktornak is kedvére van,
állítólag Hoffmann Rózsa és Balog Zoltán a kedvenc
„áldozatai” közé tartoztak/-nak, Lázár az irodája falán őriz
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is egy felháborodott hangú levelet bekeretezve Balogtól és
előszeretettel mutogatja a vendégeinek. Úgy tudjuk, Orbán
Lázár 40. születésnapjára is elment, pedig ez nem nagyon
szokása, de végül Lázár is kiesett a belső körből, mostanra
több jelentősebb ügy (Paks, az uniós pénzek nagy részét
lefedő Modern Városok Program) kikerült a hatásköréből,
ő maga pedig bejelentette, hogy a 2018-as választások után
elsősorban Hódmezővásárhelyen szeretne politizálni. Igaz,
ez lehet taktikai visszavonulás is a részéről, ezenkívül azt is
lehet tudni, hogy Lázár egyszerűen nem szeret Budapesten
élni, hiányzik neki a családja, amely Hódmezővásárhelyen
maradt, a miniszter emiatt gyakorlatilag ingázik, csak
akkor marad a fővárosban aludni, ha semmiképpen nem
tud hazamenni. Egy másik forrásunk szintén arról beszélt:
Lázár „visszavonulása” valójában arról is szólhat, hogy
„kérjék fel látványosan, hogy maradjon, mert ezzel erősítheti
a helyzetét a párton belül”. Mivel ez egyelőre nem túl erős.
Többen is arról beszéltek, hogy Lázár Jánost enyhén szólva
nem kedvelik a Fideszben, és sokan örülnének, ha elveszítené
a pozícióját. Persze ezért Lázár maga is éppen elég sokat
tett: híres arról, hogy szeret embereket egrecíroztatni és
mindenkitől ugyanazt a munkatempót várja el, amit ő diktál
saját magának – és amit elég nehezen lehet bírni hosszú
távon. Azt Orbán természetesen nem szereti, hogy Lázár
folyamatosan kibeszéli, de „elviseli”.
„Lázár János nem a Fideszben szocializálódott, ez
egyszerre előnye és hátránya is: egyrészt jó visszacsatolást
jelent fontos ügyekben, másrészt mégiscsak az a helyzet,
hogy sokszor nem érti azt a logikát, ami szerint a Fidesz
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világa működik” – mondta forrásunk, aki elismeri, „Lázár
a magyar politika új, senki máshoz nem mérhető tehetsége.
Esze, szívóssága, intelligenciája igazán magasra juttathatja,
egyedül a Fideszben idegen cinizmusa és Orbántól elütő,
sokszor krakéler, ellentmondást nem tűrő, »alázós« vezetési
stílusa az, ami megakadályozhatja terveiben” – mondta
beszélgetőpartnerünk.
Gulyás Gergely is az egyik lehetséges alternatívának tűnik
jelenleg, egyelőre folyamatosan halad előre a párthierarchiában,
könyvünk megírásának idején frakcióvezető, stratégiai
ügyek képviselője (ebben fontos tényező, hogy jó kapcsolatai
vannak a CDU-val, így gyakran rá hárul a hálás feladat, hogy
elmagyarázza Berlinben egy-egy vitatott hazai intézkedés
fideszes értelmezését), az ATV szerint a kormányváltás után
magasabb posztot is kaphat. Igaz, ő alkatilag alkalmatlannak
látszik az Orbán által vitt politikai stílus továbbvitelére,
amivel nyilván maga a kormányfő is tisztában van. Egy
forrásunk szerint amikor a Fidesz vezetése eldöntötte, hogy
Gulyás frakcióvezető lesz, a fiatal képviselő reményének
adott hangot, a kinevezése annak is szól, hogy személyével
a jövőben „valamiféle konszolidáció” indul meg a Fideszben,
amire „Orbán Viktor és Kövér László a térdét kezdte csapkodni
a nevetéstől”. Rogán Antalt, mint írtuk, anyagiassága,
a meggazdagodásával kapcsolatos sorozatos botrányok miatt
már rég leírták ebből a szempontból, Kósa Lajost pedig igazából
sosem tartotta senki alkalmasnak. „Szijjártó Péterben megvan
a képesség a tanulásra, intelligens, hatalmas munkabírású,
elkötelezett, de túlzottan epigon, az egyéniség hiányzik belőle,
nem fogadnák el soha a Fideszben” – vélte forrásunk.
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A kormányzati apparátussal kapcsolatban egy az ilyen
kérdéseket szakértőként is vizsgáló forrásunk azt
mondta, valóban nagyon túlpolitizált módon működik,
de ez nem volt másképp 2010 előtt sem. „Mindenhol
politikai megbízottak ülnek, van 150 államtitkár,
helyettes államtitkár és főosztályvezető, akiknek
a nagy része fiatalon, minden tapasztalat nélkül került
pozícióba, ráadásul gyakran cserélődnek, így nem
lehet jó teljesítményt nyújtani”. Szerinte ezzel nemcsak
a kormányzati apparátus teljesítményéért felelős Lázár
János, vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, Patyi
András van tisztában, de maga Orbán Viktor is, aki ezzel
kapcsolatban azt szokta mondani, hogy első a politikai
hűség, a többi nem számít, „majd beletanulnak”. A magyar
állami szervezetek működése egyébként nemzetközi
összehasonlításban kifejezetten gyenge, többek között
éppen azért, mert szélsőségesen politikavezéreltek,
erre az éves uniós országjelentések mindig fel is hívják
a figyelmet, de nem történik semmi.
Hogy a káderhiány milyen következményekkel is jár,
arra jó példa volt az a 2015. októberi botrány, amikor
a fél európai sajtón végigfutott, hogy Trócsányi László
igazságügyi miniszter egy brüsszeli konferencián „a
magyarországi romák radikalizálódásáról” beszélt az iszlám
radikalizmus kapcsán. Hungary links Roma to jihadists in
Syria – az EUobserver egyenesen ilyen címmel jelentette meg
a cikkét. Később kiderült, hogy Trócsányi egyáltalán nem ezt
mondta, hanem éppen arról beszélt, hogy Magyarországon
jelenleg sem iszlám, sem egyéb radikalizálódásnak nincsen
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semmi veszélye, de ha mégis nagyon kellene mondania
valamit, hogy hipotetikusan hol fenyegethet ilyen, akkor
a rossz körülmények között élő romák lehetnének azok.
Csakhogy egy informátorunk szerint amikor az EUobserver újságírója megkérdezte a magyar felet, hogy jól értette-e, amit Trócsányi mondott, „kommunikációs töketlenkedés volt a válasz”, amitől az újságíró megerősítve érezte
a történetet. A későbbi magyarázkodásoknak már persze
sokkal kisebb hatásfoka volt, ez az eset is jó példává vált arra
az európai sajtóban, hogy a magyar kormány „egyszerre
muszlim és romaellenes”. (Más kérdés, hogy az azóta nyíltan
vállalt kormányzati megnyilvánulásokhoz képest ez ma
már akkor is egy visszafogott kijelentés lenne, ha valóban
elhangzott volna.)
Mára persze olyan rendszer alakult ki, amiben a miniszterelnök beosztottai szinte mindenben Orbán Viktor
előzetes jóváhagyását várják el a „biztonság kedvéért”.
Egy forrásunk szerint egyszer például Fellegi Tamás
még fejlesztési miniszterként beszélt Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszterrel egy, az agrártárcát érintő
hétmillió forintos ügyről, Fazekas a döntés előtt időt kért,
majd ezzel hívta fel kollégáját: „Megvan az engedély”.
Egy régi ismerőse szintén arról beszélt, Orbánnak egyre
terhesebb, hogy nagyon sokan tőle várják minden ügy
megoldását. Egy ízben még a főpolgármestert is kiosztotta,
amikor Tarlós István éppen egyik „szokásos” csörtéjét
vívta a kormánnyal (leginkább Lázár Jánossal) egy
jelentősebb fővárosi fejlesztés ügyében, és bejelentette,
hogy személyesen a kormányfővel fog majd tárgyalni.
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Orbán Viktor állítólag úgy fogadta, hogy „nem azért
lettél főpolgármester, hogy állandóan ide rohangálj”.
Persze van, amiben kifejezetten szereti a miniszterelnök,
ha vele egyeztetnek: ez pedig nem is lehetne más, mint
a foci. Bár az észak-ír válogatottól elszenvedett vereség
után rögtön szárnyra kapott a vicc, hogy Csányi Sándor
bosszúból nevezte ki szövetségi kapitánynak Pintér Attilát
a bankadók miatt, Orbán valójában kifejezetten kedveli
Pintért – nem véletlen, hogy könyvünk megírásának
idején Felcsúton dolgozik (és veszi teljesen semmibe azt
a szellemiséget, amiért eredetileg a Puskás Akadémiát
létrehozták és rengeteg TAO-pénzzel kistafírozták,
hiszen a fiatalok helyett külföldieket játszat). Forrásunk
szerint amikor a kínos vereség után az MLSZ menesztette
a szövetségi kapitányt, Orbán meg is jegyezte legközelebbi
találkozásukkor Csányinak, hogy „ezt nem beszélted
meg velem”. Közszájon forog az az eset is, amikor
a miniszterelnök saját maga ajánlotta be Leisztinger
Tamásnak (aki azután vált a Fidesz egyik első számú
célpontjából „jó oligarchává”, hogy megértette az idők
szavát és 2010 júliusában bevásárolta magát az éppen
anyagi gondokkal küzdő DVTK-ba) Horváth Ferencet
a kispadra. A futballrajongó olvasók még emlékezhetnek
rá, hogy meglepetést okozott a Norvégia ellen játszott
EB-pótselejtezők alkalmával, amikor Bernd Storck
betette a válogatottba Kleinheisler Lászlót, aki akkor
klubjában, a Videotonban sem játszott, mert vitája
volt a klubvezetéssel. Egy forrásunk szerint ez szintén
egyenesen Orbán Viktor személyes kérésére történt –
ebben az esetben viszont valóban el kell ismerni, hogy
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a miniszterelnök remek érzékkel látta meg, hogy a támadó
középpályásnak helye van a csapatban, hiszen Kleinheisler
gólt szerzett a norvégek ellen.
C) Kormányzati politika

„Elég ránézni a kormányra, annak szerkezetére és összetételére, hogy megismerjük Orbán Viktor világlátását:
a politikusét, aki a gyors döntéseket kedveli, nem
szeret sokat szőrözni holmi egyeztetésekkel” – mondta
a szocialista vezető. Szerinte a nyolc tárcát szakmailag
indokolhatatlanul hozták létre, hiszen például az EMMIbe egymással abszolút nem kompatibilis területeket
próbáltak integrálni, mint az oktatás, az egészségügy, vagy
a szociálpolitika, de ugyanígy semmi köze a vízügynek
például a Belügyminisztériumhoz. „De most egy
kormányülésen csak nyolc emberrel kell beszélni, nem
huszonöten dumálnak, gyorsan le lehet mindent rendezni,
Orbán ezt szereti, mert úgy érezheti, hogy direkt befolyása
van minden fölött.”
„Egyszer csak a semmiből jött egy hívás, hogy a megválasztott miniszterelnök szívesen látna egy beszélgetésre”
– a 2010 után megalakult kormány egyik minisztere így
emlékszik arra, milyen körülmények között találkozott
Orbán Viktorral. Mint mondta, valószínűleg azért esett
rá a választás, mert munkájából adódóan több területre
is rálátása volt, a „nagyon kicsinek és takarékosnak”,
mindössze nyolc miniszterrel indult (a tárcák száma ugyan
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nem változott, de a kormány így is kis gömböcként hízott
folyamatosan államtitkárokkal, tárca nélküli miniszterrel,
kormánybiztosokkal és egyéb tisztviselőkkel), a második
Orbán-kabinetben pedig több olyan minisztérium is volt,
ami egyszerre egymástól akár nagyon eltérő területekért
is felelt. Beszélgetőpartnerünk szerint valószínűleg a kora
is számított – idősebb, mint a kormányfő. A találkozón
aztán az első benyomásai alapján Orbán „nagyon
határozott és felkészült volt” a leendő minisztériumot
illető aktuális ügyeket illetően. Más arról számolt be, hogy
ezek a találkozások „nagyon rövidek és intenzívek” voltak,
ez a forrásunk egyenesen úgy emlékezett, hogy az adott
napon reggel nyolctól tíz perces váltásban követték egymást
a kiszemeltek.
Amikor kialakult a nyolc fős miniszteri névsor, egy
informális kormányülés keretében „szétosztották maguk
között a leendő államtitkárokat és helyettes államtitkárokat”.
A „szétosztandó” káderek névsora ugyanakkor több
forrásunk szerint is adott volt, a leendő minisztereknek
nem sok beleszólásuk volt abba, hogy kivel dolgozzanak
majd együtt. Tudunk olyan tárcáról, ahol a miniszter
mindössze egyetlen államtitkárt hozhatott kívülről, a saját
döntése alapján (az illető végül tovább maradt a főnökénél
és kitöltötte mandátumát a második Orbán-kormányban),
a többiekkel kapcsolatban Orbán Viktor csak annyit
mondott, hogy „nézd meg, hogy tudsz-e velük együtt
dolgozni, és ha nem, szóljál”. (Végül többé-kevésbé tudtak,
hangos ellentétekről legalábbis nem számolt be a sajtó.)
Egy kormánytag szerint Orbán egyébként is kifejezetten
szeretett olyan dolgokat kitalálni, amelyek egyszerre több
163

ovi_vilaga_07korr.indd 163

23/01/18 15:29

Kósa András

területen is változást hoztak – például a mindennapos
testnevelést egyszerre tekintette népegészségügyi és oktatási
reformnak is, ezért az egyik szívügye volt. (Más kérdés,
hogy végül sem a kormány által a 2014-es kampányban
beígért tanuszodák, sem a tornatermek jelentős része nem
készült el határidőre.)
Egy miniszter szerint egyébként intenzitás jellemezte
a kormányüléseket is. Ezek reggel nyolc-kilenckor kezdődtek
és egy közös ebéddel értek véget, olyan soha nem volt, hogy
a délutánba nyúltak volna a megbeszélések. Igaz, „előtte
ezekre felkészülni sokszor éjszakába nyúló foglalatosságot
jelentett”, mert a kormányfő nem ismert tréfát, ha ki
kellett kérdeznie egy-egy miniszterét. A koreográfia
általában az volt, hogy Navracsics Tibor igazságügyi
miniszter, kormányfőhelyettes röviden felvezette az adott
napirendi pontot, majd Orbán Viktor az előtte fekvő
háttéranyag alapján kérdezni kezdte miniszterét, minden
esetben komoly felkészültséget mutatva a témában. „Ha
esetleg valamivel nem úgy haladtunk, ahogy előzetesen
terveztük, soha nem lehetett egy-egy általános válasszal
megúszni a szembesítést, mert mindig tudta, hogy éppen
hol tartunk ahhoz képest, amit korábban megbeszéltünk.
Emellett nagyon várta és elvárta, hogy határozott
véleményünk legyen konkrét kérdésekről, amennyiben
valakinek nem volt ilyen, a kormányfő addig-addig
provokálta a kérdéseivel, amíg kiszedte belőle” – mondta
egy miniszter. Ennek ellenére általában „a tisztelet hangja”
volt a jellemző a kormányüléseken. Egy kormánytag szerint
egyébként 2010-ben a kabinet megalakulását illetően „olyan
volt a hangulat, mint a rendszerváltás után az Antall164
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kormányban lehetett: mindenki biztos volt benne, hogy
mindent teljesen másképpen kell csinálni, mint a megelőző
időszakban, méghozzá demonstratívan másképpen” – és ezt
maga Orbán is így gondolta.
2011 tavaszán, a kormány megalakulása után egy
évvel minden minisztériumot végigjárt, és minden egyes
államtitkárral külön-külön is leült, hogy meghallgassa
a beszámolóját az elmúlt időszakról, egy tárcavezető
szerint ezek kifejezetten hosszú beszélgetések voltak, Orbán
az egész napot a minisztériumban töltötte.
Érdekes, hogy voltak olyan ügyek, amikben már
a kezdetektől kifejezetten konkrét elképzelései voltak
a frissen megválasztott kormányfőnek, más témákban
viszont gyakorlatilag miniszterére hagyta, hogy mit
tesz. „Az oktatást illetően például azt mondta az egyik
első kormányülésen, hogy a falusi iskolák fejlesztését
stratégiai feladatnak tartja, aminek kiemelt céllá kell
válnia, ugyanakkor az egészségüggyel kapcsolatban
azt mondta Réthelyi Miklósnak, hogy tudja, hogy ez
egy nagyon átfogó, bonyolult ügy, amiben nehéz gyors
változásokat elérni, így nem is vár el ilyeneket. Sőt, még
konkrétan azt is mondta, hogy számol vele, hogy rövid
távon az orvosok és a rezidensek elvándorlását sem fogjuk
tudni megakadályozni, mert nincs rá forrás.”
Egy szocialista forrásunk szerint még ha van is mivel
egyetérteni Orbán Viktor politikájában, az, amit „a közoktatásban művelt a kormány, nagyon súlyos bűn”. „A
közoktatás ma arról szól, hogy heti öt napban nemzeti
konzultáción vesznek részt a gyerekek. Ráadásul az egészen
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érződik Orbán Viktor nagyon korszerűtlen szemlélete
az oktatási rendszert illetően: hogy ő is egy falusi iskolából
jött, neki ne mondja senki, hogy nem jók ezek az iskolák.
Azt a világot akarja visszahozni most, a 21. században, nem
képes felismerni, hogy közben eltelt több, mint negyven
év.” A Kádár-rendszer oktatásával kapcsolatban valóban
meggyőződése, hogy „az legalább működött”, tömegeket
emelt ki a tudatlanságból, ezért ez a minta számára ma is
– mondta egy volt munkatársa is.
Nem tűnik túl korszerűnek a miniszterelnök hozzáállása
a környezetvédelemhez sem. „Orbán Viktor 2010 után
egy belső fórumon szó szerint azt mondta, hogy az országnak »erőszakos iparosításra« van szüksége, ebbe pedig
a környezetvédelmi szempontok rövid távon nem férnek
bele, azt amúgy is a gazdag nyugati államok találták ki, mi
nem engedhetjük meg magunknak” – fogalmazott egy volt
kormánytag.
„Húzzuk, húzzuk és figyelem, hogy mikor őszinték a sikolyok,
akkor megállunk” – Orbán Viktor egy képviselő szerint
ezzel a mondattal reagált azokra a banki nyilatkozatokra,
amikor arra figyelmeztettek, hogy a bankadó miatt az itt
működő pénzintézetek befagyaszthatják a hitelezésüket,
vagy akár el is hagyhatják az országot. Erre egyébként
kifejezetten büszke Orbán Viktor, nem véletlen, hogy
rendszeresen felidézi beszédeiben.
„Amit a nagy bravúrok között tarthatunk számon az elmúlt
időszakban, az, hogy a multikat és a bankokat is sikerült
rávennünk arra – ennek a részletei most vesszenek jótékony
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balladai homályba –, de sikerült rávennünk őket arra, hogy
ők is arányosabban vegyenek részt a közteherviselésben. Ezt
a végén – igaz, nagyon a végén – de elfogadták, és végül is
belátták, az okosabbja legalábbis belátta, hogy az ország
és a nemzet sikere hosszú távon az itt működő nemzetközi
cégeknek és bankoknak is érdeke.” (Orbán Viktor beszéde
a Magyar Diaszpóra Tanács VII. ülésén.)
Ez mondjuk jól mutatja azt is, hogy mennyire a miniszterelnök személyes döntésén, intuícióin múlhatnak
időnként stratégiai jelentőségű gazdasági döntések is.
Bár Orbán ebből sem csinált titkot, sőt láthatóan büszke
is rá, elég a 2017-es tusnádfürdői beszédére gondolni,
ahol nemes egyszerűséggel úgy jellemezte a különadókat
a hallgatóságnak, hogy „ezt a pénzt a multiktól veszem
el”; igaz, ehhez hozzátette, hogy azért használ egyes szám
első személyt, mert amikor a szektorális többletterhek
ötlete felmerült, csak „egyedül ő hitt benne a kormányban,
hogy meg lehet csinálni”. (Arról persze nem beszélt
a miniszterelnök, hogy a bankadó esetében semmilyen
akadályt nem támasztott a kormány az elé, hogy ezt simán
továbbterhelhessék az ügyfelekre a pénzintézetek, mint
ahogy arról is számos elemzés látott már napvilágot, hogy
a „multinyúzó” kormány tíz milliárdos nagyságrendű
adókedvezményeket ad a nagy külföldi cégeknek.)
De, hogy időnként valóban mennyire esetlegesen
dőlnek el egyes kérdések a kormányüléseken, arra egy 2016.
decemberi esetet említettek: ez volt az a kormányülés,
amikor a jó makrogazdasági eredmények ismeretében
több mint 200 milliárd forintot osztott szét a kormány,
csak lőtérépítésre 27 milliárdot adtak. Ezekhez képest
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kisebb tétel volt az a tízmilliárd, amit kisvasutak
fejlesztésére különítettek el. Az ülés egyik résztvevője
szerint amikor Révész Máriusz kormánybiztos egy hatmilliárdos előterjesztésről kezdett el beszélni az adott
napirendi pontnál, Lázár János azzal szakította félbe, hogy
„Fiatalember, ne szerénykedjünk! Hatmilliárd? Legyen
inkább tíz, az jobban hangzik!” – és így tízre kerekítették
fel a hatot. Orbán Viktor pedig arról beszélt, hogy szerinte
szükség lenne kétszáz új turistaházra az országban azért,
hogy a kisebb pénzű családok is nyaralhassanak, mire
valakiből csak kiszakadt a kérdés, hogy „Rendben,
főnök, de miért pont kétszáz?”, amire Orbán csak annyit
válaszolt a történet elmesélője szerint, hogy „mert
szerinte annyi éppen elég lenne” – természetesen senki
nem akarta meghazudtolni, és senki nem kezdett el holmi
előzetes felméréseket, hatásvizsgálatokat emlegetni sem.
Valószínűleg itt is érvényesült az az orbáni elv, hogy
„minden döntés jobb, mint nem dönteni”. Forrásunk
szerint Orbán azt is többször hangoztatta, hogy ha
a kormány döntéseinek 80 százaléka jó, a maradék egyötöd
viszont rossz, az már egy nagyon jó arány, mindig jó
döntést hozni úgysem lehet. Egy másik miniszterelnöki
mondás szerint „a kis és nagy győzelmekért egyaránt
ugyanannyit kell tenni”.
2010 után Orbán legfőbb célja elsődlegesen a hiánycsökkentés volt, minden kormánydöntésnél ez volt az egyik
leghangsúlyosabb szempont. A „kasszakulcs” pedig természetesen Matolcsy György nemzetgazdasági minisztert
illette, egy miniszter szerint bárkinek bármilyen terve,
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ötlete volt, Orbán végighallgatta, majd Matolcsy Györgyre
nézett, aki volt, hogy csak bólintott, vagy éppen a fejét rázta
– az illető tárcavezető már tudhatta, hogy így, vagy úgy,
de eldőlt az elővezetett elképzelés sorsa. A költségvetést
illetően is kész tények elé állították a minisztereket,
egyszerűen közölték mindenkivel, hogy mire mennyi jut
majd, és a számoktól nem tűrt eltérést az Orbán–Matolcsy
páros.
A volt miniszter szerint Orbán Viktort a politikája ellen,
így például az egészségügyben lezajlott tiltakozások
nem izgatták különösebben, ezek szóba sem kerültek
kormányülésen. (Az első alkalom, amikor Orbánt
bizonyíthatóan foglalkoztatták a politikája nyomán
kirobbant tiltakozó akciók, 2012 decemberében volt,
amikor a felsőoktatási keretszámokat akarták drasztikusan
szűkíteni. Az egyetemi hallgatók országos demonstrációi
nyomán Orbán végül látványosan egy budapesti belvárosi
luxusszórakozóhelyen találkozott „fiatalokkal” – fidelitasosokkal –, és „hagyta magát meggyőzni”, hogy
inkább ne is legyenek keretszámok. Az ok persze itt is
prózai volt: a tiltakozó fiatalok széles körben keltettek
rokonszenvet, és végül a Fideszben is belátták, hogy az ügy
több politikai kárral, mint haszonnal járna. Dezső András
Index-riporter kérdésére itt hangzottak el a híressé vált
szavak: „keretszámok azok nem lesznek”.)
Az Alkotmánybírósággal kapcsolatos kormányfői attitűd
is jellemző a kormányfő régi ismerőse szerint: „beültette a saját embereit, de azért a biztonság kedvéért még
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így is korlátozta az AB jogkörét. Cserébe viszont azzal,
hogy bírói ítéleteket is az AB elé lehet citálni, nagyon
leterhelte őket”.
Ahogy korábban a Magyar Nemzetben írtam a nagy vihart
kavart ukrán nyelvtörvény kapcsán, ”azt még kormányzati
forrásaink sem cáfolták, hogy az Orbán-kormány nemzetpolitikáját (is) egyre erősödő mértékben a belpolitikai
célok határozzák meg”. Röviden: minél több határon túli
voksot begyűjteni. Ehhez persze több eszközt is igénybe
vesz a Fidesz – nem meglepetés, hogy a legtöbb elsősorban
a pénzről szól. A határon túli oktatási, szociális és kulturális támogatásokat kezelő Bethlen Gábor Alap költségvetési
támogatása látványosan emelkedett a 2010-es választási
győzelem óta (lásd ábráinkat), de új eszközként a határon
túli vállalkozások megsegítésére is jelentős pénzalapokat
hozott létre a kormány, ezek elosztását pedig természetesen mindenhol politikailag lojális, megbízható helyi vezetők végzik. A határon túli voksok maximalizálásának
szándékát különösebben nem is titkolják kormányoldalról, erre utal például, hogy – mint korábban megírtuk
– miniszteri biztosa is lesz majd a környező országokban
lebonyolított választásoknak, mivel a kvótanépszavazáson
feltűnően sokan szavaztak érvénytelenül a jogszabályok
hiányos ismerete miatt. Szintén erre utal, hogy Hidvéghi
Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója tartott fejtágítást augusztus végén a magyar nagykövetek szokásos
éves értekezletén, de a kormány maga is küldött levelet
a magyar állampolgárságot is szerzett határontúliaknak,
amiben a választáson való részvételre buzdít. A „stratégia” – ha lehet ezt annak nevezni – kiagyalója és irányítója
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természetesen maga a miniszterelnök, ezt egy külügyekkel
foglalkozó fideszes forrásunk mondta.
Ráadásul mióta Németh Zsolt a nemzetpolitika végrehajtásából (is) visszaszorult a párton belül, és a külügyes
tapasztalatokkal sokkal kevéssé rendelkező Potápi Árpád–
Semjén Zsolt-tandem viszi elsősorban a határontúliak
ügyeit, egy szomszédos országban dolgozó magyar diplomata szerint már semmilyen irányt, következetességet
nem látni a magyar lépésekben. Erre jó példa egyébként
az ukrán oktatási törvény ügye is. Szijjártó Péter most
„hátbaszúrásról”, „cinikus időzítésről” beszél, miközben
már hónapok óta ismert, hogy valamilyen, a magyarokat
nem feltétlenül kedvezően érintő változásra készül az ukrán kormány. Olyannyira, hogy a nyár elején a budapesti
ukrán nagykövetség sajtóbeszélgetést is szervezett a témában, ahol Ljubov Nepop nagykövet azzal indokolta
a tervezett változtatásokat, hogy a kárpátaljai magyarok
között nagyon kevesen beszélnek ukránul, ez pedig
elengedhetetlen ahhoz, hogy normálisan ügyeket tudjanak
intézni például. De szintén még a nyár elején lapunk
birtokába került egy olyan minisztériumi belső feljegyzés,
amely már akkor arra figyelmeztetett: Petro Porosenko
kompromisszumokra kényszerülhet a törvényhozásban
a nacionalista pártok támogatásáért cserébe. Dicséretes
önmérsékletről tanúskodik ugyanakkor, hogy a dokumentum is leszögezi: bármely autonómiatörekvés hivatalos felemlegetése csak ártana a magyaroknak Kárpátalján, így ez nem is célja a kormánynak. Ukrajnával
ráadásul információink szerint egy nagyon érzékeny
hallgatólagos megállapodásunk van: az ukrán hatóságok
171

ovi_vilaga_07korr.indd 171

23/01/18 15:29

Kósa András

nem firtatják, hogy hány kárpátaljai magyar szerezhetett
már állampolgárságot (az ukrán törvények tiltják a kettős állampolgárságot), cserébe a magyar kormány fejlesztéseket hajt végre a régióban és nemzetközi fórumokon támogatta például az ukrán vízumkönnyítést.
A határon túli szavazatmaximalizálásra törekvő Orbánkabinetnek ebből a szempontból nem érdeke a helyzet
túlzott elmérgesítése.
Vagyis a magyar kormányt biztosan nem érte váratlanul
a kijevi Rada döntése, arról viszont nincs tudomásunk,
hogy az elmúlt hónapokban diplomáciai úton bármilyen
tárgyalást kezdeményezett volna a magyar fél valamilyen
kompromisszumos megoldás elérésére. „Ha tudtak róla,
de nem tettek semmit, az nagyon súlyos hiba, ha próbáltak
valamit elérni, akkor pedig az derült ki, hogy ezek teljesen
eredménytelenek voltak” – mondta az esettel kapcsolatban egy korábban az Orbán-kormányokban több poszton is fontos diplomáciai küldetést teljesítő forrásunk.
„A Fidesz 2010-es győzelmével megszűntek a magyar–
román közös kormányülések, pedig, ha valami, ez egy jó
fórum lett volna arra, hogy bármilyen közös problémát
megvitassanak” – mondta forrásunk. Szerinte a belpolitikai
célok érdekében a kormány feladta a mindenkori magyar
nemzetpolitikai érdekérvényesítés egyik fontos eszközét
is: mégpedig azt, hogy a lehető legjobb viszonyt ápoljon
azokkal a befolyásos országokkal, amelyek egy vitás ügyben esetleg valamelyik szomszédos kormányra is nyomást
tudnának gyakorolni. „Teljesen egyértelmű, hogy a magyar
kormány egyedül nem mindig tud hatékonyan fellépni Romániával, Szlovákiával, vagy éppen most Ukrajnával szem172
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ben. De ha ehhez meg tudnánk nyerni az amerikai vagy
a német kormány támogatását, már más lenne a helyzet. Ez
diplomáciai alaptétel, a kormányban mégsem foglalkozott
vele senki. Most egyszerre vagyunk rosszban Berlinnel és
Washingtonnal, talán nem véletlen, hogy az amerikai kormány pozitívan nyilatkozott az ukrán nyelvtörvényről” –
mondta forrásunk.
A legtisztábban persze Szlovákia esetében látszik, hogy
mik a magyar kormány mozgatórugói a határontúli kisebbségeket illetően. Még ellenzékben a Fidesz rendszeresen azzal bírálta a Gyurcsány- és a Bajnai-kormányt, hogy
nem áll ki elég keményen a magyarellenes Fico-kabinettel
szemben. Aztán 2010 után kiderült, hogy Orbán Viktor
kormányfőként nagyon is jól megtalálja a hangot Ficóval
(az igazsághoz hozzátartozik, hogy a szlovák kormányfőnek időközben sikerült megszabadulnia a vállalhatatlanul
szélsőjobbos Szlovák Nemzeti Párttól, így ő is változtatott
a politikáján), a menekültválságban pedig gyakorlatilag
stratégiai partnerek lettek. Ezzel együtt minden bírálat elhalkult Budapesten a felvidéki magyarok helyzetét illetően.
A Fidesz által támogatott Magyar Koalíció Pártja ugyan
időközben kiesett a szlovák törvényhozásból, és vissza sem
sikerült kerülnie, a magyar ügyeket is képviselő Most–Híd
szlovák-magyar vegyes pártot mégsem tekinti partnerének
a kormány, pedig ők még a kormánykoalíciónak is a tagjai.
„Alig néhány fős, megkérdőjelezhető támogatottságú egyesületek rendszeresen ott ülnek a Magyar Állandó Értekezleteken, Bugár Béláék (Bugár a Most–Híd egyik vezetője)
pedig nem, ez is jellemző a kormány szemléletére” – mondta
a volt diplomata.
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A Fidesz kevés stratégiai hibáinak egyike volt, hogy rengeteg
energiát és pénzt öltek abba, hogy Erdélyben az RMDSZszel szemben olyan alternatív politikai erőt hozzanak
létre, amit Budapestről lehet irányítani. A kudarcsorozat,
a hibás lépések betetőzése volt, amikor az RMDSZ 2011es tisztújító kongresszusára Kelemen Hunorral szemben
elindították Olosz Gergely szenátort (ő tavaly három év
letöltendő börtönt kapott korrupciós ügyek miatt), és
a tisztújításra kiküldött Pelczné Gáll Ildikó gyakorlatilag
azt mondta beszédében, hogy vagy Oloszt választják meg
a küldöttek, vagy nem lesz együttműködés és támogatás
Budapestről. „Ezzel csak sikerült felb...nia a résztvevők
agyát, azokét is, akik egyébként nem voltak ellenségesek
a Fidesszel, de ezek után már dacból is arra a Kelemenre
szavaztak, aki a távolságtartást képviselte” – mondta egy
résztvevő. Így nyert Kelemen kényelmes többséggel és lett
a párt elnöke. Így fordult rá a romániai magyar közélet
a 2012-es választásokra, ahol a Budapestről támogatott
Erdélyi Magyar Néppárt és a Polgári Párt is értékelhetetlen
eredményt hozott csak össze. Orbán Viktor azonban
tanult a történtekből, és a következő MÁÉRT-en már
tesz egy gesztust Kelemen felé, majd csendben ejti a két
kreálmányt, amelyek anyaországi támogatás nélkül egy
perc alatt semmivé is porladnak. Ebbe beletartozik Tőkés
László csendes, de folyamatos kiszorítása is a romániai
magyar politikából. „Mára a forma kedvéért azért annyit
meghagytak neki, hogy Tusnádfürdőn még ott ülhet
a pódiumon Orbán Viktor mellett, de más szerepe már
nincs. Egyébként is érdekes megnézni, hogyan változott
az utóbbi években a tusványosi gyűlések koreográfiája:
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korábban az RMDSZ politikusai általában rosszkedvűen
álldogáltak a hátsó sorokban, és nem igazán foglalkozott
velük a miniszterelnök, most Tőkésék vannak így.” Persze
azért a leszerepelt politikusok is puhára estek, Szász Jenő
egy egész intézetet kapott vigasztalásul.
Gondolom, minden RMDSZ-vezető nagy elégedettséggel
hallgatta 2017-ben Tusnádfürdőn a következő szavakat:
„Szeretném világossá tenni, hogy gondolhatunk bármit
filozófiai tételekről, politikai eszményekről, gondolhatunk
bármit helyes stratégiáról és politikai taktikáról, egy dolog
van, amin nincs mit gondolkodni, hogy kire szavaznak
az emberek. És én, mint Magyarország miniszterelnöke, nem
hagyhatom figyelmen kívül azt a tényt, hogy Magyarország
miniszterelnökének mindig is tiszteletben kell tartania azt
a döntést, amit az erdélyi magyarság hoz meg, amikor
a rendelkezésére álló politikai erők közül választhat, és
miután elsöprő többségük az RMDSZ-t választja, ezért
nekünk tisztességes, becsületes és ésszerű viszonyt kell
kialakítanunk ezzel a politikai párttal is”. (Tusnádfürdő,
2017.)
Egy volt diplomata szintén arról beszélt, „Orbán Viktor
látszólag tovább akarja vinni Antall József örökségét,
hogy 15 millió magyar miniszterelnöke legyen lélekben,
amikor a nemzet határokon átnyúló újraegyesítéséről
beszél, de valójában már a nemzetpolitika is csak és
kizárólag belpolitikai célokat szolgál”. Forrásunk szerint
ez volt az egyik vitakérdés közte és a kormányfő között
korábban: míg ő elfogadta azt a ,90-es évek elején még
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létező álláspontot, hogy a határon túli magyarok politikai
érdekképviseletének legjobb módja, ha minden érintett
országban egyetlen, a parlamentbe bejutó, minden
politikai oldallal kormányozni képes pártot hoznak
létre (ezt szokták úgy megfogalmazni, hogy „a határon
túli politikai pluralizmus párton belül érvényesüljön”),
addig Orbán szerinte hamar eljutott arra a gondolatra,
hogy mindenhol a Fidesznek lojális politikai erőket kell
preferálni – amennyiben nincsenek ilyenek, úgy kreálni
kell pártokat.
Ennek egyébként mások szerint megvan a hazai párhuzama
is. „Ha el is fogadja Orbán Viktor a többpártrendszert,
a legjobban mégis azt szeretné, hogy a többi pártot is ő
kontrollálja valamilyen formában, ha pedig ez nem megy,
akkor legalább a saját térfelén ő legyen a meghatározó. Ezért
előbb magához lojális pártokat akar formálni a jobboldal
szereplőiből, ennek köszönhető az MDF és a kisgazdák
szakadása egy Fidesz-kompatibilis és egy velük szemben
álló részre, majd amikor azt látja, hogy sem Dávid Ibolya,
sem Torgyán József nem hajlandó arra a szerepre, amire
a KDNP vezetése önként degradálta magát, mindkettőjüket
eltávolítja az útból” – mondta például egy szocialista
képviselő.
Érdekes, hogy bármennyire is Orbánon múlik szinte
minden fontos politikai döntés, időnként vannak esetek,
amikor az adminisztráció sikerrel torpedózott meg,
vagy éppen szabotált olyan döntéseket is, amiket Orbán
személyesen támogatott. (Nem véletlen az Igenis, miniszter
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úr! angol tévésorozat párbeszéde a Jim Hackert alakító
Paul Eddington és személyi titkára, Bernard Wooley
(Derek Fowlds) között, miszerint „a fő ellenség nem
az ellenzék, hanem az apparátus!”) Forrásunk egy 2013as példát hozott, amikor elmondása szerint lehetőség nyílt
volna egy „havi több százmillió eurós nagyságrendű”
üzleti kapcsolat kiépítésére Iránnal. A megállapodás arról
szólt volna, hogy egy kínai partner közbeiktatásával –
a biztonság és a látszat kedvéért, hogy mégse közvetlenül
üzleteljünk a még nemzetközi blokád alatt álló
országgal – élelmiszert, gyógyszert és egyéb termékeket
exportáltunk volna. Forrásunk szerint amikor egy
magánbeszélgetésen felvetette a konstrukció lehetőségét
Orbánnak, a kormányfő kapva kapott az alkalmon és teljes
támogatásáról biztosította a tervet, még azt is mondta,
hogy „ha van benne egy kis szabálytalanság, az nem
számít”. Csakhogy az egészből nem lett semmi, forrásunk
szerint azért, mert „Varga Mihály, Lázár János és Matolcsy
György közös erővel megfúrta”. Lázár egyébként ezek
szerint rutinos „megfúró”, amíg ugyanis ki nem nevezték
Süli János egykori paksi polgármestert az atomerőmű
bővítéséért felelős tárca nélküli miniszternek, orosz részről
rendszeresek voltak a kifogások, hogy az egész beruházás
úgymond „lassan halad”, amiért elsősorban a Lázár vezette
Miniszterelnökséget tették felelőssé a Roszatom részéről.
Ezt egyébként nem is nagyon tagadták miniszterelnökségi
forrásaink, de ők azzal indokoltak, hogy amíg uniós
vizsgálat folyt a beruházás miatt, egyszerűen senki nem
akarta magára vállalni annak az ódiumát, hogy akár
az aláírásával is előmozdítson egy olyan százmilliárdos
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nagyságrendű beruházást, amit esetleg utólag az Európai
Bizottság szabálytalannak minősít, és így akár a hűtlen
kezelés vagy hivatali visszaélés vádja is megálljon. Így
végül a sorozatos elégedetlenségek hatására elvették
Lázártól a területet és megkapta Süli, igaz, iparági
források szerint valójában Kocsis István volt MVM-vezér,
a szocialista kormányok megbízható kádere vette a kezébe
az irányítást, mivel neki nemcsak energetikai szakértelme
és menedzsment-tapasztalata van, hanem jó orosz
kapcsolatai is. (Egy újabb példa Orbán pragmatizmusára,
ha az üzletről van szó.)
Zavaros eset volt a Raiffeisen Bank meghiúsult eladása
is. Egy a tervezett tranzakcióra rálátó forrásunk szerint
a politikai „igen” már megvolt Orbán Viktor részéről arra,
hogy Töröcskei István Széchényi Bankja 1 euróért megvegye a bankot – természetesen átvéve annak rossz hiteleit
is. Az üzletről 2014. december 24-én sikerült véglegesen
megállapodni az osztrák tulajdonosokkal, majd a Széchenyi
Bank vezetői december 27-én tartottak egy prezentációt
a kormány képviselői részére, ezen azonban a megbeszélés
egyik résztvevője szerint azt közölték a bankvezetőkkel,
hogy a tranzakció nagyságrendje miatt kormányülés elé
viszik a dolgot, mégpedig január 8-án. A bankvezetés még
így is biztos volt egy pozitív döntésben, csakhogy január
7-én az egészet kiszivárogtatták a sajtónak, mire az osztrákok visszaléptek. Forrásunk mindenesetre biztos benne,
hogy a kormányból, szabotázs jelleggel szivárogtatták ki
az ügyet, éppen azért, hogy megfúrják. (A Raiffeisen végül
maradt, a Széchenyi Bank gazdálkodása és tőkeemelése
miatt viszont nyomozás indult.)
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D) Kormányzati kamarillapolitika

A rendszerváltás óta egyetlen pártot sem uralt annyira és
használt fel saját céljaira politikus, mint a Fideszt Orbán
Viktor. Egy volt tanácsadója szerint a székház ügye volt
az első, amikor a kormányfő számára is világos lett: az állami
forrásokat viszonylag egyszerűen magánvagyonokká lehet
transzformálni és a megfelelő kezekbe irányítani a párt
segítségével, miközben ráadásul még a kontrollt is erősítjük
a párt felett. Igaz, ekkor még becsúsztak „hibák”, a Fideszalapító, Orbán-bizalmas, a ,90-es évek elején többek között
luxusautók bérlésével és kereskedésével is foglalkozó
Varga Tamás esete (akit aztán Hollandiában tartóztattak
le később) például ilyen volt. Forrásunk szerint az efféle
ügyleteket Orbán Viktor mindig azzal próbálta legitimálni
a Fideszen belül, ha vita támadt, hogy pártfinanszírozási
célokat szolgálnak. „De ez csak a magyarázat volt, hiszen
a Fideszt rendszeresen eladósította a pártvezetés. Persze
ennek is célja volt: egy pénzügyileg látszólag nehéz
helyzetben lévő pártot nyilván kevésbé akarnak kicsavarni
a pártelnök kezéből”. Akinél a kasszakulcs, annál a hatalom.
Ez különösen a 2006-os választási vereség után vált lényeges
tényezővé, amikor a pártelnök helyzete egy időre komolyan
megrendült és már a leváltását is pedzegették. Forrásunk
szerint eközben „már nemcsak Simicska Lajos volt gazdag
ember, de maga Orbán Viktor is”.
Érdekes, hogy egyik forrásunk szerint Csányi Sándor
korábbi magatartása is hozzájárulhatott nemcsak ahhoz,
hogy Orbán Viktor „visszavágandó” szektort lásson
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a bankszférában, de ahhoz is, hogy Simicska Lajossal
a későbbiekben szakítson. „Csányi nagyon sokáig játszotta
az »egy kicsit ide is osztok, egy kicsit oda is, egy kicsit ennek
az oldalnak a kádereit is foglalkoztatom, egy kicsit annak is«
játékot, amivel Orbán Viktor akkoriban adottságként együtt
tudott élni, de nem szívlelte ezt a gyakorlatot, azonban
nem tudott vele mit kezdeni, hiszen az OTP-vezérnek
óriási volt a befolyása a pénzügyi és a reálgazdasági
szektorban is. Azt azonban tudta, hogy ha kormányra
kerül, visszanyesi a »bankárpolitikát«, a bankárok hatalmát.
„Már ekkoriban megfogalmazódhatott benne a gondolat,
hogy egy ilyen befolyásos szférát nem szabad hagyni, hogy
kontrollálatlanul beépüljön a politikába, és a saját céljai
érdekében eszközként mozgósítson ilyen roppant mértékű,
ellenőrizetlen erőforrásokat.”
Ez persze nem jelenti azt, hogy a kormányfő ne
tekintene Csányi Sándorra nagyon fontos partnerként,
és ne ismerné el a magyar nagytőkés sikereit, tehetségét,
érdemeit, a magyar gazdaságban betöltött modernizációs
szerepét. Orbán Viktor rendkívüli módon tiszteli Csányi
Sándort, többek között egy olyan partnert lát benne, aki
a szövetségese lehet a magyar korszak újrateremtésében
Közép-Európában és a Kárpát-medencében. „Nem
véletlen, hogy Csányi magánalapítványának 15 éves
évfordulóján a miniszterelnök Anikó társaságában nézte
végig az alapítvány által támogatott gyerekek műsorát
Csányi mellett” – fogalmazott forrásunk. Amikor pedig
Lázár János nyíltan nekiment Csányinak, majd természetesen az OTP-vezér sem hagyta szó nélkül a támadást, Or180
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bán hatszemközt azt mondta miniszterének, hogy „János,
hívja fel Sándort és egyezzenek ki! Sándorral jóban kell
lenni”.
Egy forrásunk szerint Orbán Viktor teljesen következetlen,
ha a különböző, kormányzati döntéshozatalt befolyásolni
akaró lobbik érdekeit nézi. „Soha nem lehet előre
kiszámítani, hogy miben mit dönt, néha nem is a gazdasági
racionalitás vezérli, hanem az, hogy egyes érdekcsoportokat
előtérbe helyezzen mások kárára, vagy fordítva.” Úgy
tudjuk, az ország GMO-mentessége például azért került bele
magába az alaptörvénybe, mert egy korábbi kormányzati
szereplő annyira nyíltan lobbizott a kormányfőnél a GMO
mellett, hogy az már sok volt és Orbán dacból beleíratta
Lázár Jánossal az inkriminált mondatot a szövegbe. Azt
korábban az Országos Kereskedelmi Szövetség egyik
vezetője mesélte nekem, hogy minden nagy külföldi
áruházláncnak megvan a maga lobbistája a kormányban,
de – szintén szakmai forrásból – azt is elmondták, hogy
az üdítőitalokra kivetni tervezett betétdíjból is azért nem
lett végül semmi, mert az egyik nagy érintett multi egy
miniszter segítségével hatásosan megfúrta a kormányzati
terveket.
Vannak sokkal egyértelműbb lobbiérdekek is: az Orbánkormány egyik legnagyobb szabású családpolitikai
intézkedését, a Családi Otthonteremtési Programot
(CSOK) egy volt Fideszes polgármester szerint alapvetően
a hazai „téglások, szigetelők, más építőipari szereplők”
lobbizása hatására hozta meg a kormány. Szerinte „érdemes
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lesz utánanézni, hogy a CSOK felfutása után lesznek-e
változások például a hazai téglás szakma tulajdonosai
között. A hazai téglás piacot egyelőre a német cégek uralják,
de nem lennék meglepve, ha hamarosan Mészáros Lőrinc
is meghatározó szereplővé válna”. (Létezik Magyar Téglás
Szövetség, de, hogy ennek vezetésében, a piac szereplői
között történt-e időközben lényeges átrendeződés, azt nem
ennek a könyvnek a küldetése feltárni.)
Hogy az üzleti lobbi milyen direkt módon tudja befolyását
érvényesíteni, arra a VII. kerületi „bulinegyed” és a Fidesz
kerületi vezetője, Rónaszékiné Keresztes Mónika esete is
jó példa: mint a hvg.hu megírta, a még Felcsútra, valamint
a „gyönyörű és igényesen gondozott Puskás Akadémiára”
is kirándulást szervező, nagycsaládos Rónaszékiné
abban a pillanatban kiesett a pártvezetés kegyeiből, hogy
megpróbált a kerületi lakosság érdekében szembe menni
a vendéglátós lobbival. Helyére az a Bajkai István került, aki
az Orbán-családdal is szoros kapcsolatokat ápol.
A színfalak mögött folyó kamarillapolitika mozgatórugóiból sokat elárul az is, hogy miért került a 2014es választásokat, majd Navracsics Tibor Brüsszelbe távozását követően a Miniszterelnökséghez az európai
uniós államtitkárság. „Szijjártó Péternek egyszerűen
nem kellett, soha nem érdekelte, ő tényleg utálja
az EU-t, nem kedveli még Brüsszelt sem, egy külügyes
forrásunk szerint magánbeszélgetésekben már többször
elhangzott tőle a »hát hogy bírnak ott emberek élni
egyáltalán?« frázis. Lázár János pedig persze kapva
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kapott az alkalmon, mert ő tudta, hogy ma már szinte
minden »EU-s ügy«, az államtitkársággal befolyása lesz
mindenre. Nem véletlen, hogy a veszett fejsze nyeleként
azért a Külügyminisztériumban is létrehoztak egy uniós
főosztályt, hogy legalább valamennyire rálássanak arra,
ami történik.” Ha már Lázárnál voltak az uniós ügyek,
a miniszter helyzetbe hozta egy támogatottját, Várhelyi
Olivért is, aki jóban van Lázárral, szegedi születésűként
„kvázi földik”. Igaz, hogy elődjével, a mindenkivel jó
kapcsolatban álló Györkös Péterrel szemben kifejezetten
offenzív, néha agresszív, egyáltalán nem kedvelik
a Bizottságban és nem is nagyon keresik a társaságát.
Györkös egyébként Berlinben lett nagykövet, ami persze
legalább olyan fontos poszt, mint a brüsszeli állandó
képviselet vezetése, sőt Orbán Viktortól már többször
elhangzott a „Berlin az új Brüsszel” szófordulat is. „Ennek
ellenére uniós ügyekben továbbra is régi, megbízható
tanácsadói véleményét kéri ki, nem feltétlenül Várhelyiét”
– mondta egy külügyes forrásunk.
A miniszterelnök egyik kedvenc módszere a párt
uralására, hogy egymással is folyamatosan versenyeztet
személyeket, szervezeteket, így mindenki energiáit ez köti
le, másra – „szervezkedésre” – már nem marad idő, energia.
A párhuzamos, de egymással versengő helyzetbe hozott
struktúrák akár irracionalitásig is elmenő szerepbe hozására
jó példa, hogy kezdetben a Fidesznek, mint pártnak és
a Fidesz-frakciónak a honlapját külön stáb szerkesztette.
Ha helyben, egy településen alakul ki konfliktus
a Fideszen belül, akkor az volt polgármester forrásunk
szerint először Kövér László választmányi elnökhöz
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kerül. Hogy kinek adnak igazat, ki kerül ki győztesen
a konfliktusból, bonyolult játszma eredménye lehet, roppant
egyszerű szabályokkal. „Mindig a politikailag helyben
perspektivikusabbnak látszó személynek adnak esélyt, de
sokszor előfordul az is, hogy a »vesztest« nem lehetetlenítik
el kapásból, hanem csak, mint a birkózásban, térdeplő
állásba kényszerítik, tesznek ellene néhány gesztust, de
utána hagyják, hogy – ha akar – ezen a nehezített pályán
küzdjön tovább. Aztán, ha innen is nyer, azzal mintegy
bizonyította a politikai életrevalóságát, így maradhat körön
belül.” Egy-egy választás előtt viszont minden esetben
a „terepasztal-szemlélet” uralkodik: csak az a szempont,
helyben ki mennyire erős. Ha fideszes városról van szó,
akkor természetesen a megtartás a cél, ha még „el nem
foglalt területről” (ilyen mondjuk elég kevés maradt mára),
akkor azt, ki lehet erre a feladatra alkalmas. „Aki gyönge, azt
kikezdik. Aki viszont helyben már több cikluson keresztül
bizonyított, és ráadásul nem is fél a központi akarattól
és akár nyíltan is meri kritizálni az egyes kormányzati
intézkedéseket, azzal nem sokat tudnak kezdeni” – mondta
forrásunk, aki mellesleg ebbe a kategóriába tartozik. Szerinte
a Fideszről mára elmondható, hogy „egyre inkább csak
a választás legalapvetőbb szabályait tartja be. Az elegancia,
a korrektség már rég nem eleme a taktikai repertoárnak”.
Egy volt Fidesz-vezető egyenesen arról számolt be, hogy
a párton belül is működik egy saját „információs szolgálat”:
van néhány bizalmi ember, akinek többek között az is
a feladatai közé tartozik, hogy mindenkiről minden
lehetséges információt összegyűjtsön. Ezek természetesen
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Orbán Viktor asztalán landolnak, és mivel mindenki
tisztában van a gyakorlat tényével, ez már önmagában
garantálja a pártfegyelmet. Ebben még egy jelenlegi
miniszter is aktív résztvevő – az illető „valószínűleg többek
között éppen emiatt is ül a székében, mert a végzettségét
tekintve köze nem lenne ahhoz a tárcához, amit irányít”.
Egy egykori MDF-es politikus, aki részt vett az Orbánkormányok munkájában is, azt mondta, Antall József
valóban nagy reményeket fűzött a Fideszhez és személy
szerint Orbánhoz, és bennük látta azt a politikusi
generációt, amelyik majd beteljesíti a rendszerváltást,
még ha a fideszesek akkori stílusa (a „csuhásozás”
a parlamentben, vagy a kormány lehazugozása – mellesleg:
hasonlóra már fel sem kapnánk a fejünket, annyira
eldurvult a közbeszéd) nem is tetszett neki. Ma már vicces,
hogy abban az időben forrásunk szerint, ha a Fidesz
szóba került az MDF-en belül, a legjobban Boross Péter
és Lezsák Sándor szidták Orbánt, mint „kis mitugrász,
nagyképű liberálist”, mostanra mindketten a NER
kiszolgálói és lelkes támogatói lettek. (A visszavonult
politikus szerint Boross Péter először Kövér Lászlóra
tett mélyebb benyomást „a két világháború közötti
jobboldaliságot visszahozó, Nyugat-ellenes nézeteivel”, és
Kövéren keresztül jutott el végül a kormányfő bizalmába.
„Nem véletlen, hogy egyikük sem beszél idegen nyelvet,
ez is táplálja az ellenérzésüket mindennel szemben, ami
más, ami nyugati.”) Forrásunk szerint ugyanakkor az „egy
Orbán által jól menedzselt mítosz”, hogy Antall bármilyen
formában is „politikai örökösének” tekintette a Fidesz
185

ovi_vilaga_07korr.indd 185

23/01/18 15:29

Kósa András

vezetőjét. (Amikor egyébként 1996-ban az MDF akkori
mérsékeltebb irányvonalú politikusa kiváltak a pártból
és megalakították Szabó Iván vezetésével a Magyar
Demokrata Néppártot, forrásunk is az új formációt
választotta. Mint mondta, Orbán kifejezetten biztatta
őket a kiválásra, mondván, a Fidesz remekül együtt
tudna működni egy mérsékelt konzervatív erővel – majd
amikor ez megtörtént, semmilyen politikai gesztust
nem tett feléjük, és végül választási együttműködés sem
született a Fidesz és az MDNP között, igaz, ez a „maradék”
MDF-nek is köszönhető volt, amely végül 2010-ben
esett ki a parlamentből. (Nem kis részben az UDügynek köszönhetően, amiben viszont a Fidesznek is
volt némi szerepe.) „Emiatt viszont én nem neheztelek
Orbán Viktorra, az ő politikai érdeke az volt, hogy
a jobboldalon minden más párt megszűnjön a Fideszen
kívül, eredményesen levezényelte ezt a stratégiát,
nekem ez belefér a politikába” – mondta a ma már
visszavonult egykori kormánytag. (Amit forrásunk nem
tud megbocsájtani a kormányfőnek, az a „korrupció,
az agymosás, a közmédia és a megyei lapok megszállása”.
„Arról szólt többek között a rendszerváltás, hogy ne a párt
irányítsa a sajtót, erre megint afelé megyünk” – mondta.
Ő nagy reményt fűzött az elszámoltatáshoz is, de ebben
szintén csalódott, hiszen a 2010 előtti korrupciós ügyek
résztvevői közül alig vontak felelősségre bárkit is.)
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9: Orbán Viktor
„személyesen”
„Tiszteletlenül beszélni vele. Valóban ez az egyik
legnagyobb bűn, vagy ha úgy tetszik, hiba, amit Orbán
Viktorral szemben el lehet követni. Ezt általában soha nem
bocsájtja meg az illetőnek. Eötvös Pált (a Népszabadság
korábbi szerkesztőjét) és ezen keresztül szerintem
a Népszabadságot is azért utálta meg, mert Eötvös egyszer
írt róla egy publicisztikát, amiben Orbán Viktor szerint
tiszteletlen volt vele szemben” – mondta egy régi ismerőse.
A Nap-Keltét szintén azután utálta meg, hogy egyszer
az egyik adásban „tiszteletlenül beszéltek vele”. Csak
az a probléma, hogy „nem lehet pontosan tudni, mit jelent
a számára, hogy tiszteletlen, én ismerek olyan embert, aki
szerintem néha ilyen vele, de tőle elfogadja”.
A tisztelet fogalma a politikában is alapvető jellegű
Orbán Viktor számára: „Nekünk folyamatosan egy
Berlin–Moszkva–Isztambul-háromszögben kell elképzelni az életünket, és a modern technológia miatt még
emellé az Egyesült Államokat is be kell emelnünk, ami
ennek a térségnek meghatározó szereplője. Természetesen
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minden világpolitikai munka, diplomáciai tevékenység
sikerességének az első számú föltétele az az, hogy legyen
tisztelet. Magyarországnak ahhoz, hogy sikeres külpolitikát
folytasson, először is tiszteletet kell kivívnia. Most az a kérdés,
hogy amikor ilyen erővel támadnak bennünket, mint ahogy
ez időnként látható, Önök is olvassák a világsajtót, ez vajon
minek a jele. Az én fölfogásomban ez a tiszteletnek a jele.
Mert csak azokat támadják, akik valami olyat képviselnek,
ami egyáltalán észrevehető, fölfogható, értelmezhető,
és érdemes hozzá viszonyulni. És önmagában az, hogy
valaki ilyesmit képvisel, már a tiszteletnek egy bizonyos
fokát jelenti. Úgyhogy én a Magyarországgal szembeni
támadásokból – leszámítva néhány alpári hangütést, ami
a tiszteletlenség kategóriába tartozik – a Magyarországgal
szembeni nemzetközi megnyilvánulásokat, azok kritikai
tartalmát inkább tekintem az elismerés és a tisztelet jelének,
semmint a tiszteletlenségének”. (Orbán Viktor beszéde
a Magyar Diaszpóra Tanács VII. ülésén.)
Orbán személyiségéről az a megjegyzés is sokat elárul,
hogy „ha valaki nem úgy viselkedett vele szemben, ahogy
ő szerette volna, azt mindig megjegyezte akár hosszú
időre is, és ha lehetősége volt rá, még jóval később is
„törlesztett” az illetőnek. Egy balliberális médium korábbi
főszerkesztője szerint ennek szerepe volt a Klubrádió elleni
kormányzati akciókban is: a 2014-ben végül távozott
főszerkesztő Vicsek Ferenc ugyanis „még régen készített
egy interjút a fiatal Orbán Viktorral, ahol a Fidesz elnöke
szerint kissé nagyképű, arrogáns stílusban beszélt vele,
Orbán ezt egy életre megjegyezte magának”. „Nem tudja
elengedni az őt ért sérelmeket, megőrzi azokat és cipeli
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magával, ez meghatározza a hozzáállását a világhoz” –
mondta a korábbi ismerős. Ő elmesélt egy olyan esetet
is, amikor még ellenzéki politikusként Orbán Viktor
a legnagyobb magyar munkáltatók vezetőivel vett részt egy
találkozón – köztük természetesen a külföldi tulajdonú
cégek voltak a többségben. „Orbán utólag azt mondta
nekem, hogy amíg a magyar cégvezetők tisztelettel
beszéltek vele, a külföldiekkel kapcsolatban az volt
a benyomása, hogy nem a „szintjének megfelelően kezelik,
sem őt, sem az országot”. 2010 után aztán ez is szerepet
játszhatott a kormányfő attitűdjében a multinacionális
cégekkel szemben. A volt ismerős szerint ez egyenesen
a különadók kivetésében is motivációs tényező lehetett,
hogy „megmutassa nekik, hogy ki diktál”. Ezzel
kapcsolatban egy volt miniszter is elmesélt egy esetet,
eszerint ebben az időszakban nem csak az érintett
cégek vezetői – akik közül értelemszerűen több német
volt –, hanem többek között Wolfgang Schauble német
pénzügyminiszter is személyesen próbálta meggyőzni
Orbánt, hogy ne vessen ki különadókat, és miként
az illető volt minisztert, úgy Orbán Viktort is „kifejezetten
feldobta, hogy azt mondhatta nekik: márpedig igen,
és közben láttuk a döbbent tekintetüket”. Egy másik
egykori kormánytag pedig arról számolt be, hogy amikor
a bankszövetség képviselőit meghívták a bankadóval
kapcsolatban egy kormányülésre, a vendégek azt hitték,
konzultációra érkeznek, ehhez képest Orbán kész tényként
közölte velük, hogy lesz, eldöntötték és kész, és még
élvezte is a döbbenetüket”. „Ezeknek a lépéseknek persze
mindig volt kockázata, hiszen mindent először csináltunk,
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ráadásul mindenhonnan azt hallottuk közben, hogy
lehetetlen végigvinni őket, összeomlik a gazdaság, eltűnik
a pénz, a működő tőke, a befektetések, de Orbán láthatóan
eldöntötte, hogy vállalja ezt a kockázatot” – mondta egy
egykori kormánytag. Egy Fidesz-vezető szerint Orbán
még akkor sem bizonytalanodott el, amikor 2011–2012
fordulóján a forint meredeken gyengülni kezdett, és még
a kormány szakértői sem tudták, hogy mi lesz a folyamat
vége. (Matolcsy György ezt nevezte később – amerikai
– „puccskísérletnek” a miniszterelnök ellen.) Érdekes,
hogy több közvetlen ismerőse viszont azt mondta,
Orbán egyáltalán nem rágódik a múlton és a személyes
sértettségein, „én még nem láttam olyan embert, aki
ennyire könnyen engedne el dolgokat, és fordulna a céljai
felé” – mondta egyikük.
A tisztelet olyan fontos lehet, hogy egy volt kormánytag szerint akár stratégiai döntéseket is befolyásolhat Orbán Viktor
esetében. Ő a Gripen-beszerzéseket magyarázta úgy, hogy
annak idején annyira biztos volt mindenki abban, hogy F-16osokat vásárolunk, hogy az amerikai fél is kész tényként kezelte, és így is bánt a magyar kormánnyal, kissé foghegyről
beszélve. „Orbán Viktor pedig meg akarta mutatni, hogy mi
igenis szuverén döntéseket hozunk, így végül a Gripent választotta. Persze nyilván szerepet játszott a döntésében az is,
hogy a svéd ellentételezési ajánlat jobb volt, mint az amerikai,
és az is, hogy úgy érezte: a középhatalom svédeket esetleg
tartósabban meg tudjuk nyerni magunknak a döntéssel, de
biztosan szerepe volt ennek a lelki tényezőnek is.” (A „szövetségkötés” része viszont nem jött be az ügyletnek, hiszen
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a svéd kormányok általában elég kritikusan állnak a magyar
kormányzati politikához.)
Hogy a miniszterelnök számára mennyire fontos a tisztelet
a politikában, azt világosan mutatja az is, milyen sokat
beszél erről, használja a nyilatkozataiban, láthatóan
lényeges elemeként a kétoldalú kapcsolatoknak.
„Először is szeretném tájékoztatni Magyarország közvéleményét arról, hogy Izrael Állam miniszterelnöke a látogatása során kifejezte Izrael tiszteletét Magyarország iránt,
én pedig biztosítottam a miniszterelnök urat Magyarország
Izrael Állam iránti tiszteletéről. Megállapítottuk, hogy minden államközi kapcsolat alapja a kölcsönös tisztelet, és ezt
az elvet fogja Magyarország követni a jövőben is. Harminc
év után, a demokratikus Magyarország történetének elmúlt
húsz-egynéhány éve során először fordul elő, hogy megtisztel bennünket Izrael Állam miniszterelnöke egy hivatalos
látogatással.” (Orbán Viktor sajtónyilatkozata Benjámin
Netanyahu izraeli miniszterelnökkel történt tárgyalását
követően, 2017. július 18.)
„Mindennek ellenére a találkozó eredményes volt, hiszen
számos félreértést tisztáztunk, el tudtuk mondani Juncker
úrnak, hogy több tiszteletet szeretnénk kapni a közép-európai államok polgárainak, közöttük a magyaroknak is.” (Orbán Viktor nyilatkozata a 2017. októberi EU-csúcs után,
ahol a V4-ek külön találkoztak Jean-Claude Junckerrel.)
Hogy Orbán a számára pozitív dolgokat sem felejti el, akár
több évtizedes viszonyban sem, arra egy volt kormánytag
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szerint az az egyébként a balliberális táborhoz sorolható,
veterán újságíró a legjobb példa, aki 1994-ben (amikor mint
fogalmazott korábban, „Pető Ivánék a Fideszre uszították
a sajtót”) nem volt hajlandó a Fidesz elnökét kritizálni.
„Nemrég voltam egy fogadáson, ahol ott volt ez az újságíró
is, akinek a lapja a kormány egyik legkeményebb kritikusa
egyébként. Amikor Orbán belépett a terembe, és meglátta,
egyből odament, kedélyesen köszöntötte, hátba verte, majd
hangosan ezt mondta neki: »Öreg oroszlán, már megint
belém törölted a lábad!« – és közben nevetett. Majd jól
elbeszélgettek” – mesélte a kormányfő egy régi ismerőse.
(Az egyébként néha egészen vicces formát tud ölteni,
ahogy fideszes középkáderek nem tudják eldönteni, hogy
egyes mára „ellenséggé” nyilvánított médiaszereplőkhöz
hogyan viszonyuljanak, ha korábban még személyesen
jóban voltak velük. Egy újságíró egyszer elmesélte, hogy
egy rendezvényen ő is szembesült vele, hogy többen
szemlesütve, vagy éppen feltűnő tartózkodással fogadták
a jelenlétét, majd egyszer csak megjelent Kósa Lajos, akivel
már régóta jóban vannak, a volt debreceni polgármester
pedig nem zavartatta magát, odament hozzá és kedélyes
beszélgetésbe fogott vele. Ezután már természetesen
a korábban még távolságtartó fideszesek hozzáállása is
egy csapásra megváltozott.)
Forrásunk szerint magánéleti szituációkban kifejezetten
laza tud lenni a miniszterelnök, és ilyenkor kifejezetten
nem szereti, ha a „tekintélyt” látják benne. „Le lehet vele
ülni ultizni és simán meg lehet verni akárhányszor, nem
törődik vele. A fociban nyugodtan fel lehet rúgni, a játék
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részének tekinti. Le lehet hülyézni, ha nem passzol, igazat
ad neked” – mondta. Mióta Orbán jó pár kilót felszedett,
már ritkán jár el sportolni, de régebben rendszeresen focizott, a társaság állandó tagja volt Kovács Gábor filmproducer is, forrásunk szerint „ő rendszeresen úgy beszólt Orbánnak, hogy csak néztem, de ő meg csak nevetett rajta”.
Hogy Orbán Viktor milyen a kedvenc közegében, vagyis a futballban, arra jellemző példa volt a 2016-os
franciaországi Európa Bajnokság, ahol egy népesebb,
barátokból, ismerősökből, kormánytagokból álló társasággal együtt töltött két hetet. „Ilyenkor kifejezetten
nem akarja, hogy miniszterelnökként kezeljék, persze
hiába ezt akarja, a környezete mára lebzselőkkel van tele,
akik még akkor is körül akarják rajongani, amikor erre
semmi szükség nem lenne, de ezt Orbán nem nagyon
díjazza. Franciaországban Balog Zoltán volt a legnagyobb
lebzselő, állandóan ott legyeskedett körülötte, ami már
csak azért is nagyon vicces volt, mert róla köztudott, hogy
nem is érdekli a foci, ezt persze Orbán Viktor is tudja, és
egyszerűen leszarta a miniszterét” – mondta a társaság
egyik tagja. Szerinte emiatt hamis az a mítosz is, hogy
„a stadionok VIP-páholyaiban dőlnek el a nagy dolgok”
– egyszerűen azért, mert amikor Orbán Viktor meccset
néz, akkor tényleg nem érdekli más, és nem is szeret
mással foglalkozni: legyen ez egy Németország–Argentína
VB-döntő a Maracana stadionban, vagy egy Felcsút–
Mezőkövesd „rangadó” a Pancho arénában. Azért a 2014es döntő szünetében – amit egyébként egy sor nemzetközi
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vezetővel nézett együtt – Orbán azért nem hagyta ki,
hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Szergej Lavrov
külügyminiszterrel ne váltson pár szót, itt biztos nem
csak a foci volt a téma, a kormányfő utólag csak annyit
mondott, „mindenről beszéltek, ami három férfi között
szóba kerülhetett”. A franciaországi út egyik jellemző
epizódja volt, amikor a társaság pár tagja éppen a szálloda
előtt álldogált, és éppen arra sétált Bajnai Gordon.
A társaság egy tagja azt mesélte, „Orbán Viktor, amint
meglátta, odament hozzá, beinvitálta a hallba, és pár percig
nagyon jó hangulatban elbeszélgettek egymással”. „Ez
abszolút jellemző Orbánra. Bajnaival kapcsolatban nincs
benne semmilyen személyes harag, vagy indulat, sőt, a lelke
mélyén hálás is neki, hogy Gyurcsány Ferenc lemondása
után meghozta azokat a válságkezelő intézkedéseket,
amiket most persze minden szinten ostoroz ugyan
a nyilvánosságban (leginkább a 13. havi nyugdíj elvétele
szokott a Fidesz retorikájában felbukkanni), de amiket
egyébként neki kellett volna meglépnie a kormányalakítás
után. Bajnai Gordonról ráadásul tudja, hogy soha nem
lesznek már politikai ambíciói: ezek után miért is kellene
utálnia?” – tette fel a költői kérdést forrásunk.
Orbán mentalitásáról egy 2009-es eset is sokat elárulhat.
Ekkor jelent meg Martonyi János, Csaba László és
Jeszenszky Géza közös kötete Helyünk a világban
címmel. A bemutatón Orbán Viktor is beszélt, és némi
meglepetésre Jeszenszky Géza Az elveszett presztízs című
korábbi munkáját citálta a hallgatóságnak, méghozzá
negatív értelemben. A könyvben Jeszenszky amellett érvel,
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hogy Magyarország akkor tud jó kapcsolatot fenntartani
a Nyugattal, ha megértő módon viszonyul az onnan jövő
kritikákhoz és figyelembe veszi őket. Orbán Viktor viszont
azt mondta, bármilyen külső kritikára nagyon harcosan
kell válaszolni és vissza kell azt utasítani, „a kritikusokat
ki kell ütni”. „Engem ez pont arra emlékeztet, mint amikor
Orbán azt mondta: ha bírálják a felcsúti kisvasutat, akkor
meg kell hosszabbítani” – mondta egy volt munkatársa.
És ha már Felcsút: szerintem az is sokat elárul Orbán
Viktorról, ami a településsel történik 2010 óta – több
beszélgetőpartnerem is szintén ezen a véleményen volt.
Valahányszor hazamegyünk a szüleimhez, Felcsútnál
kell elfordulnunk a 811-es útról, így a legelejétől
nyomon tudtam követni a stadion építését. Mindig
nagyon groteszknek tartottam a „semmiben” felállított
toronydarukat, melyek tövében tehenek legelésztek, de
azért arra a látványra én sem számítottam, amikor először
néztem meg közelről az egészet: közvetlenül Orbán Viktor
háza mellett egy tíz emelet méter magas betonmonstrum…
A miniszterelnök saját házát tette tönkre ezzel – bevallom,
mindig ezt gondoltam, és sosem értettem, mi késztethet
valakit arra, hogy egy ilyen monstrumot építtessen
a kertje végébe. Azóta minden külföldi ismerősömnek,
vagy engem kérdező újságírónak, diplomatának azt
mondom: ha látni akarja az Orbán-rendszer lényegét,
menjen el Felcsútra, nézze meg a miniszterelnök házát
és a stadiont. Egy szocialista képviselőnek viszont van
egy érdekes magyarázata. „Orbán Viktor bármennyire is
akarja, azért sem a Fideszt, sem az országot nem tudja
teljesen a kontrollja alatt tartani, csak manipulálni (bár
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azt kétségkívül nagyon nagy hatékonysággal). Ezért kell
neki egy olyan közeg, ahol tényleg minden úgy történik,
ahogyan ő szeretné, amit teljesen a saját képére tud
formálni, és amihez ráadásul kötődése is van: ez Felcsút. Nem véletlen a kisvasút, a stadion, a ház – mindennek nagyon fontos szerepe van Orbán Viktor világában.
Ezért mondja azt, hogy ha a vasutat kritizálják, akkor
tovább kell építeni, ezért van az, hogy ha az akadémistákkal kiesik a csapat, akkor őrült pénzeket beletolva inkább telerakják légiósokkal, de az első osztályban kell
játszania, és ezért fontos helyszín a ház, ahol Orbán úgy
lehet főnök, ahogy ő akar, ahol rövid gatyában fogadhatja
az eléje járuló minisztereit.” (Emlékezetes volt a 2010-es
győzelem, ami után Orbán Viktor tényleg rövidnadrágban
fogadta a hozzá öltönyben, nyakkendőben járuló leendő
kormánytagokat, de tudható, hogy a felcsúti házban dőlt
el az is, ki, hol lesz végül Fidesz-képviselőjelölt, vagy
hányadik lesz a listán. Ángyán József korábban elmondta,
hogy neki is a a felcsúti házban kellett végigtárgyalnia
a kormányfővel a Fidesz agrárprogramját – amiből persze
nem lett semmi később.
Forrásunk szerint ugyanilyen fontos közeg Orbán
Viktor számára a foci is. „Ebben szocializálódtam,
ebben találtam közösséget, és mára ebben is én vagyok
a főnök. A szabályok egyszerűek, a hierarchia világos,
otthon vagyok benne” – jellemezte Orbán Viktor
gondolkodásmódját a témában egy régi ismerőse. Nem
véletlen, hogy mára a kormányközeli elit ott tolong Orbán
Viktor körül a stadionok VIP-páholyában. Tudják, hogy
aki ott van, az számít, az a körön belül van, az a szünetben
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fontos dolgokat beszélhet meg a miniszterelnökkel. „Hát
nem abszurd, hogy még a Magyar Tudományos Akadémia
elnökének is ott kell ülnie? De ő is tudja, hogy az MTA
költségvetése esetleg több lehet a következő évben, ha
sikerül Orbánt egy jó pillanatban elkapnia és megbeszélnie
vele a dolgot” – mondta a régi ismerős. Tény, hogy egy
rendszeres páholylátogató is mesélt már nekünk arról, hogy
mindennél hatékonyabb tud lenni egy gyors megbeszélés
egy meccs közben a miniszterelnökkel, ezért „ott kell
lenni”. Valószínűleg egy normális politikai kultúrájú
országban nem lenne abból hetekig tartó hír, komoly
politológusok által elemzendő közlés, ha egy miniszter
egy lapinterjúban elárulja: őt nem érdekli a foci és nem
is nézi. De 2015 karácsonyán mégis ez történt, amikor
Lázár János a Népszavának adott interjúban azt mondta,
„amíg ők futballt néznek, én dolgozom”, a fél sajtó és
politikai elemző-közösség azt találgatta, hogy „vajon mire
gondolt közben a művész”, ezzel mennyire hangsúlyozta
Lázár, hogy teljesen másképp áll a kormányzáshoz, mint
a saját főnöke. Török Gábor például azt mondta, ez olyan
határátlépés lehet Orbán Viktor szemében, ahonnan
nem nagyon van visszaút. Tény, hogy Lázár nyilvánosan
először ebben az interjúban említette meg, hogy a 2018as választások után már nem feltétlenül szeretne
a kormányban maradni, boldog lenne, ha visszamehetne
Hódmezővásárhelyre, ebből lett 2017 őszére a kategorikus
kijelentés, hogy ő biztosan a választókörzetében folytatja
– ezzel természetesen rengeteg újabb kremlinológiai
fejtegetésre okot adva, miszerint „ő már az Orbán Viktor
utáni időszakra készül”.
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Egy volt szocialista vezető is az apa-fiú kapcsolatból vezette
le a kormányfő egyes mániáit, mindenekelőtt szintén
Felcsútot, szerinte Orbán Viktorban az munkálhatott, hogy
„amíg te megvertél engem, fater, fiatal koromban, addig én
építettem egy stadiont, aminek a VIP-páholyába én ültetlek
be téged és nem fordítva”. A kormányfő szűkebb társaságának
egy tagja, a híres „VIP-páholyok” egyik vendége érdekes
dolgot mesélt. Ilyenek egyébként csak az újonnan épült
stadionokban vannak, a Videoton régi pályáján (aminek
egyébként magam is rendszeres vendége voltam, lévén ebben
tökéletesen egyezik a szimpátiánk Orbán Viktorral) három
olyan kisebb „szektor” volt, amit a VIP-vendégek használtak,
és nagyon jellemző, hogy Orbán Viktor hogyan kezeli ezeket.
Forrásunk szerint megvolt a maga szabálya, hogy melyikben
milyen „VIP-fokozatú” vendégek foglaltak helyet, a legtöbben
természetesen már jóval a meccs előtt, nehogy „lemaradjanak
a Főnökről”, aki persze általában éppen csak a kezdésre
érkezik meg. „Az elsőben a Fidesz-közeli üzletemberek
ülnek, mindenki alig várja, hogy megjöjjön Orbán, kezet
foghasson vele, de ő általában maximum két emberrel
kezel és fél percnél többet sosem tölt ott, ahogy én látni
szoktam” – mondta forrásunk. A második a kormánytagoké,
államtitkároké, „Fidesz-notabilitásoké”: ide a miniszterelnök
általában be sem néz, kézfogásban, egy kis baráti csevejben
hiába is reménykedik bárki. Végül a harmadik – ahol maga
Orbán Viktor is nézi a meccset – ahol a legszűkebb kör van,
ide tartozik például Sárközy Tamás alkotmányjogász, Pintér
Sándor belügyminiszter, a G-nap előtt Simicska Lajos (bár ő
nem járt rendszeresen focimeccsre), ők azok, akiknek mindig
előre nyújtja a kezét a miniszterelnök.
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Szellemi és fizikai állóképessége – annak ellenére, hogy
az utóbbi években láthatóan felszedett pár kilót, amit
egy korábban kormánytag diplomata azzal magyarázott, hogy
„az egyik kedvenc étele a sült kolbász fehér kenyérrel, ami
nem éppen diétás fogás” – még mindig kitűnő. (A különféle
kolbászok beszerzése olyannyira stratégiai kérdés, hogy egy
forrásunk szerint rendszeresen Jakab János, a Miniszterelnöki
Programirodát vezető államtitkár végzi személyesen a feladatot.) Egy fideszes képviselő szerint „akár egy tíz órás
elnökségi ülést is képes levezetni úgy, hogy közben végig
figyel, vagy szintén több órás, nagyon száraz kodifikációs
egyeztetéseken is, amikor már mindenki otthagyná a legszívesebben az egészet, még képes egy törvénytervezet két
paragrafusa közötti ellentmondásokat kiszúrni. Én még nem
emlékszem olyanra, hogy valaha is azt mondta volna egyegy ilyen alkalommal, hogy „bocs, nem figyeltem, hol is
tartottunk?”. Forrásunk szerint szakmai vitákat nem szokott
azzal lezárni, hogy „nem baj, én vagyok a miniszterelnök/a
Fidesz elnöke, és kész”. A vitákban egyébként igen szuggesztív
is tud lenni, erre forrásunk egy olyan esetet említett, amikor
skandináv országokból érkezett egy főszerkesztőkből álló
delegáció Budapestre még a rengeteg nemzetközi kritikát
kiváltó médiatörvény elfogadását követően, és Győri Enikő
akkori külügyi államtitkár elérte főnökénél, hogy fogadja
őket. A találkozót később egyikük így kommentálta: „most
csak a médiatörvény ügyében gondolom, hogy igaza van,
de ha még egy órát beszélünk, akkor már rá is szavaznék”.
Orbán meggyőzőképességére egy másik apró példa: amikor
2017 májusában Jüri Ratas észt kormányfő Budapesten
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járt, hogy bemutassa az észt uniós elnökség programját, a
megbeszélések egyik résztvevője szerint a találkozó kissé
váratlan fordulatot vett, a fiatal észt politikus ugyanis
„rájött, hogy Orbán menyivel tapasztaltabb nála, és
onnantól kezdve kevésbé beszélt a programról, mint inkább
Orbánt kezdte el kérdeztetni arról, hogyan érdemes egy
elnökséget lemenedzselni”. A magyar kormányfő pedig
forrásunk szerint azt tanácsolta észt kollégájának, hogy
a migráció nehezen kezelhető belső dimenziója helyett
annak a külső dimenzióira koncentráljon, ott lehet érdemi
eredményt elérni.
Két olyan – kifejezetten kormánykritikus – újságírót
egyébként én is ismerek, akiknek megadatott a lehetőség,
hogy hosszabban beszéljen Orbánnal magánemberként
és utólag mindketten bevallották, hogy lenyűgözte őket
a miniszterelnök vitakészsége és tájékozottsága. Emiatt
tűnik egyébként érthetetlennek, hogy Orbán miért
nem vállal interjúkat már régóta az ellenzéki tévékben,
lapokban és miért nem érintkezik egyáltalán a sajtóval
immár évek óta. Kivéve a brüsszeli csúcstalálkozók után
tartott sajtótájékoztatóit, de ezeket végignézve is csak
arra a következtetésre juthatunk, hogy Orbán kifejezetten
jól kezeli a sajtót és nagyon nehéz sarokba szorítani.
Igazából én csak egy ilyen esetre emlékszem, amikor
2017 júniusában a 444.hu újságírója, Magyari Péter
azt a kérdést tette fel Orbánnak: ha a magyar kormány
nyíltan hangoztatja, hogy még az Európai Bíróság pozitív
döntése esetén is mindent megtesz majd, hogy elszabotálja
a menekültkvóták ügyét, mert elvi kifogásai vannak,
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milyen jogon vitatja el a hazai civil szervezetektől, hogy
ugyanezen az alapon ellenálljanak az őket megbélyegző
civiltörvény végrehajtásának? Az első pillanatra láthatóan
meghökkent kormányfő végül csak annyit mondott, hogy
„ezen a kérdésen el fogok gondolkozni”.
A kormányfő fizikai állóképességére jellemző (de ismét
csak a focihoz való viszonyáról is sokat elárul), hogy 2007ben személyesen vitt egy csoport gyereket Felcsútról a
Bayern München akadémiájára egy kisbuszban. A szállás
nem a bajor fővárosban, hanem egy környéki kistelepülésen
volt és a bő 700 kilométeres úton végig a Fidesz elnöke
vezetett. „Lendületesen, dinamikusan vezetett, az biztos”
– mondta a társaság egyik tagja. Amikor kiértek, Orbán
meggyőződött róla, hogy a gyerekek szállása rendben
van, majd „na akkor viszlát, holnap sűrű napom lesz”
felkiáltással visszaült a volán mögé, és visszament
Budapestre.
Orbán karakteréről sokat elárul az a beszélgetés is, ami
volt bizalmasa szerint a 2008-as válság kitörése után zajlott
le köztük (amikor Magyarország csak 20 milliárdos IMFhitellel úszta meg az összeomlást): „abban az időben, főleg,
amikor lemondott Gyurcsány Ferenc, többször volt olyan
helyzet, hogy előrehozott választásokra lehetett számítani.
Egy alkalommal feltettem neki a kérdést: nem tartja
veszélyesnek, hogy egy ilyen rossz állapotban lévő országot
kell majd átvennie és nyilván népszerűtlen intézkedéseket
is hoznia? Erre csak annyit mondott, hogy „Én a káoszban
vagyok a legjobb. A kaotikus helyzeteket szeretem meg201
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oldani, mert ilyenkor nincs semmilyen kötöttség, szabad
a mozgástér”. Maga a miniszterelnök egyébként vallja,
hogy a politikában csakis problémamegoldó szerepet
lehet játszani, így tekint saját magára is: „Tegnap is
elmondtam, hogy a politikában soha sem lehet választani
a problémamentes és a problémával terhelt létforma között,
mert a politika lényege, hogy mindig gondok vannak,
nehézségek és ügyek, amiket kezelni kell és megoldani.
A politikának csak az a lehetősége van, és az egy kiváltságos,
sőt kegyelmi pillanat, hogy jó és rossz problémák között
választhat”. (Orbán Viktor beszéde a Magyar Diaszpóra
Tanács VII. ülésén.)
„Ha azt mondta magáról, hogy ő a káosz embere, ez
tökéletesen rá vall, ugyanis egy jó ideje azt gondolja,
hogy olyan korban élünk, amiben a régi rend, a régi
törvényszerűségek megváltoznak, felbomlanak és
a mostani politikai vezetőkön múlik, hogy milyen újakat
hoznak létre. És ő ebben nagyon szeretne részt venni” –
mondta egy volt munkatársa.
„A régi rendszert valóban szétrúgta, de újat nem
épített helyette. Mert lehet a mostani állapotot Nemzeti
Együttműködés Rendszerének nevezni, de ez valójában
nem az. Nincsenek keretei, intézményei. Tökéletesen én-,
vagyis Orbán-központú az egész. Ha Orbán egyszer kilép,
a »rendszer« is szétesik abban a pillanatban” – mondta
egy régi ismerőse. Szerinte Orbánt ugyanakkor ez nem is
érdekli: amíg ő van a központban, addig nem törődik vele,
hogy mi lesz utána, vagy ha igen, „már csak akkor kezd el
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ezzel foglalkozni, amikor már késő lesz”. Ráadásul a volt
bizalmas szerint már most komolyan megmutatkoznak
annak korlátai, hogy minden a kormányfő kezében
összpontosul, mindenki tőle vár döntést. „Olyanokba is
beleszól, mert most már el is várják tőle, hogyan nézzen
ki a múzeumi negyed, hiába írnak ki erre nemzetközi
tervpályázatot. Emiatt áll egy csomó dolog, mert
természetesen nincs ideje mindenre. A baráti építőipari
cégek is túl vannak terhelve, mert minden nagyobb uniós
beruházást csak rajtuk keresztül lehet megvalósítani.
Emiatt már akadozik a gépezet”.
„Orbán egyáltalán nem fanatikus hőzöngő, kifejezetten rugalmas és nagyon racionális. Minden új helyzetben felméri
a lehetséges forgatókönyveket és azok következményeit, és
természetesen azt választja, amelyik a számára legelőnyösebb
eredménnyel járhat. Szerintem a magyar politikai mezőnyben máig ő a legprofibb ebben. Éppen ezért én soha nem
láttam még bizonytalannak. Bármilyen komoly nyomás volt
rajta, sosem bizonytalanodott el, mert mindig tudta, hogy
mit kell tennie” – jellemezte egy volt kormánytag. Ő ugyanakkor nagyon ért mások „nyomás alá helyezéséhez”: „Láttam
korábban nagyon magabiztos minisztereket két másodperc
alatt összeomlani Orbán Viktor egy-egy kérdése alatt. Hihetetlenül felkészült tud lenni, és szerintem mindenki retteg
tőle a kormányüléseken, hogy mikor kap egy váratlan kérdést
a miniszterelnöktől” – mondta egy volt államtitkár.
Hogy Orbán mennyire jól bírja a stresszhelyzeteket,
arra egy volt kormánytag a következő esetet említette:
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Orbán Viktor 2008-ban egy kisebb delegációval az Egyesült Államokban járt, és részt vettek a Republikánus Párt
konvencióján. A tervek szerint Orbán mint az Európai
Néppárt transzatlanti kapcsolatokért felelős alelnöke
találkozott idősebb George Bush-sal a minnesotai St.
Paulban tartott konvenciót követően. A találkozónak
azért is volt különleges jelentősége, mert a magyar
miniszterelnök a republikánus elnökjelölttel, John
McCainnel nem találkozott, csak „egyszerű” kongresszusi
képviselőkkel. Az esemény után a magyar delegáció
előbb még Kaliforniába ment, ahol Orbán Viktor Arnold
Schwarzeneggerrel találkozott, majd innen mentek Bushhoz. De az egyik átszállásnál problémák adódtak. „A
reptéren hatalmas volt a káosz, valamiért minden sor
iszonyatosan feltorlódott, mi pedig tudtuk, hogy nincs
sok időnk. Azzal is mindenki tisztában volt, hogy Bush
programja nagyon feszített, nem lesz lehetőség átszervezni
a megbeszélés időpontját. És persze azt is tudtuk, hogy
ha úgy jövünk haza Amerikából, hogy Orbán Viktor sem
McCain-nel, sem Bush-sal nem találkozik, a magyar sajtó
egy jó része rajtunk fog röhögni, hogy ezért mentünk ki
fölöslegesen. Szóval kellően feszült helyzet volt, és akkor
a reptéren, amikor megláttuk a káoszt, azt gondoltuk: itt
a vég. Mindenki nagyon ideges volt, kivéve Orbánt magát,
aki még ebben a helyzetben is hihetetlenül higgadt tudott
maradni, és azon gondolkozott, hogy lehetne megoldást
találni.” A gépet végül sikerült elérni, a találkozó összejött
– a sajtó alkalomadtán azóta is szívesen idézi be, hogy
Orbán az éppen azokban a napokban Grúzia ellen zajló
orosz agressziót milyen éles szavakkal ítélte el. „Közép204
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Európa komolyan veszi azt a veszélyt, amelyet a mostani
orosz külpolitika jelent. (...) A közép-európai államoknak
egymással együttműködésben vezető szerepet kell játszaniuk abban, hogy Európa egységes hangon szólaljon meg
(...), mi vagyunk legközelebb ehhez a térséghez, a szintén
veszélyeztetett Ukrajna a mi szomszédságunkban van. (…)
Arra van szükség, hogy a közép-európai térség az Egyesült Államok jó, kiszámítható együttműködő partnere legyen ennek az új jelenségnek a kezelésében.” Hát valóban más ez, mint a kelet-ukrajnai agresszió kapcsán szó
nélkül hagyni, ha Budapesten Vlagyimir Putyin azt mondja, hogy „békés traktoristák, családjukat féltő bányászok”
akarnak Novo Rosszija néven kiszakítani egy darabot Ukrajnából.
Egy volt – nyúlánk termetű, régi polgári családból származó
– munkatársa szerint „Orbán Viktornak máig kisebbségi
komplexusa van a más családi hátterű emberekkel
és a magas termetűekkel szemben”. „Elég megnézni
Habony Árpádot” – mondta, természetesen ironizálva.
„Emlékszem, egyszer az MDF-ben beszélgettünk arról
a 1994–1998-as ciklus vége felé, hogy mi lehet a sikeres
recept a szocialistákkal szemben, amikor valaki azt
mondta, hogy Horn Gyulát csak egy hozzá hasonlóan
alulról jött valaki tudja megverni. Igaza volt, ez az ember
végül Orbán Viktor lett” – tette még hozzá.
Az Orbánt saját táborában ért esetleges kritikákkal kapcsolatban egy forrásunk úgy fogalmazott, hogy „bármit
meg lehet mondani Orbánnak, de csak a saját szemébe. Aki
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a háta mögött kritizálja, az elvágja magát nála”. (Mellesleg
az is, aki kér tőle valamit. „Ha én most odamennék hozzá,
hogy nyomjon be valami jól fizető igazgatótanácsi helyre,
biztosan megtenné, de onnantól kezdve sosem tekintene
egyenrangú partnerének és nem állna velem szóba
komolyan” – mondta az illető.) Azt is utálja, ha szembe
dicsérik, „ügyesen kell hízelegni neki”, hogy valakivel
közvetlenebb kapcsolatot építsen ki.
Természetesen mindig felmerül Orbánnal kapcsolatban
az utódlás kérdése is, bár politikusként még fiatalnak
számít, és láthatóan az ambíció sem hiányzik belőle. (A
hvg.hu szerint például egyenesen 2030-ig számol előre.)
Több forrásunk szerint is ez az egyik legnagyobb tabu
a Fideszben: aki egyáltalán fel merné vetni, hogy Orbán
után is lesz majd elnöke a pártnak, az abban a pillanatban elvágja magát a vezérnél. (Török Gábor erre szokta
azt mondani, hogy az Orbán nélküli Fidesz már egy teljesen másik párt lesz majd.) „Szerintem azért sem akar
konszolidációt, mert akkor azért könnyen kiderülhetne,
hogy van nála alkalmasabb ember a kormányfői posztra” – mondta volt bizalmasa, hozzátéve, hogy ő egyedül
Navracsics Tibor esetében látta úgy, hogy Orbán tudatosan igyekezett lehetőséget adni neki. A mostani uniós
biztos kommunikációs osztályvezetőből lett kabinetfőnök, frakcióvezető, majd kulcspozíciót betöltő miniszter és kormányfőhelyettes. (Az ő körön kívül kerülésére
több teóriát is hallottunk, a közkeletű vélekedés szerint
Navracsics Tibor egyszerűen nem volt hajlandó beleállni egy sor kényes, de Orbánnak fontos ügybe, kezdve
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a médiatörvénytől, az új alkotmányon át az igazságügyi
reformig, ezért fokozatosan elveszítette a bizalmat. Egy
másik – az előbbinek nem ellentmondó – teória arról
szól, hogy Navracsics miniszterelnökhelyettesként sem
került be abba a nagyon szűk belső körbe, ami 2010 után
a stratégiai döntéseket hozta. Mivel pedig ezek mindig
informális módon születtek, sőt az információáramlás is
így zajlott, így Navracsics Tibor nem is lehetett tisztában
pontosan a főnöke elvárásaival, emiatt fokozatosan egyre
távolabbra került tőle.) „Navracsis Tibor a polgári ideológia terméke volt, de a helyzet fokozatosan megváltozott
körülötte” – mondta forrásunk. (Maga az uniós biztos
egyébként ezt nem is nagyon tagadta, a Zoom.hu-nak azt
mondta 2017 szeptemberében arra a kérdésre, hogy lenne-e kedve hazajönni és beszállni a belpolitikába, hogy „ez
a magyar belpolitika viszont nyelvileg és strukturálisan is
nagyon más már, mint amiben én korábban részt vettem.
Hiányoznak a barátok, az események, még a viták is, de
a ma uralkodó hang kicsit más, mint amikor még én lubickoltam benne”.)
„Orbán sem a Fideszben, sem a kormányban nem talál
igazi közösséget. Emiatt van az is, hogy bandaháborúkat
működtet mindkettőn belül, kifejezetten szeret ilyen
helyzeteket létrehozni” – ezt már egy szocialista képviselő mondta róla, véleménye érdekesen cseng egybe
a kormányfő több korábbi munkatársáéval. „Orbán
Viktor senkiben nem bízik, aki körülötte van, és ez
óriási lelki teher lehet a számára” – mondta egy másik
egykori államtitkár is. Szerinte „elég arra gondolni, hogy
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Orbán barátai kezdetben mind olyan emberek voltak,
akik úgy látták: az marad életben, aki beveri a másik
képét”. Ez „az eszünk, iszunk, baszunk kultúrája, ne
szépítsük”. Másképp fogalmazva: „Orbán Viktor világában
az erő határoz meg mindent. Elsősorban az anyagi erő,
a szellemi, lelki erő csak ezután jön”. Egy volt Fideszképviselő egyenesen odáig ment, Orbán Viktor már azért
sem szeretne a hatalomtól szabadulni, mert „ott van előtte
horvát kollégája, Ivo Sanader példája, akit végül a sajátjai
vitettek el a rendőrséggel”. (Sanader az ország legnagyobb
korrupciós botrányának kirobbanása után 2009-ben
lemondott a miniszterelnökségről, utódja, Jadranka Kosor
azonban átfogó korrupcióellenes harcot indított, aminek
részeként a volt kormányfőt megfosztották mentelmi
jogától és elfogatóparancsot adtak ki ellene, Sanadert
végül egy osztrák autópályán tartóztatták le, majd három
és fél évet töltött előzetesben, amíg óvadékkel szabadlábra
nem került.)
Kormányzati forrásunk szerint „Orbán szellemi
pallérozódásában Schmidt Máriának volt nagyon fontos
szerepe, míg a lelki-spirituális fejlődését Balog Zoltán
irányította, aki a szellemi vezetője volt ezen a téren sokáig,
talán még ma is az”. Igaz, forrásunk szerint „a baj csak az,
hogy Balog Zoltán eléggé meg van rokkanva az utóbbi
években, nem tudom, ezt a szerepet mennyire képes még
betölteni”. (Az EMMI-miniszter nem túl jó lelkiállapotáról
egy lelkésztársa is beszélt nekünk korábban, ő azzal
ironizált, a református Balognak „egy jó gyóntatóra lenne
szüksége”.)
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Egy korábbi fideszes polgármester szerint a látszattal
ellentétben Orbán szeret feladatokat delegálni, igaz,
a számára lényeges ügyeket valóban meghagyja saját
magának. És hogy mi az, ami lényeges? Ez lehet akár egy
az ország külkapcsolatait érintő döntés, egy törvény, egy
gazdasági ügy, vagy éppen egy választókerületi Fideszszervezeten belüli vita is. „Ezeknek az ügyeknek egy
közös nevezőjük van: a miniszterelnök úgy érzi, ha nem
kezeli őket személyesen, akkor veszélyt jelentenek majd
a Fideszre”.
„Akiben Orbán Viktor konkurenciát lát, annak már
a megmérettetésre sem hagy esélyt” – mondta a szocialista
vezető – nem véletlen, hogy 1994 óta nem fordult elő,
hogy Orbán Viktor kihívót kapjon a Fidesz-elnöki poszton
a pártkongresszusokon. (Igaz, az akkor ellene elinduló
Wachsler Tamást azért nem hagyták teljesen az út szélén,
de Orbán Viktor hamar kipörgette az országos politikából,
rá tipikusan érvényes a megállapítás, hogy tudása, tehetsége
alapján sokkal nagyobb ívű pálya járt volna neki, főleg, ha
a mai Fidesz-vezérkar egyes tagjaival vetjük össze személyét.)
A politikus szerint ez lehet az oka annak is, hogy más pártokhoz
képest a Fideszben gyakran változik a frakcióvezető személye:
ez tipikusan olyan poszt, aminek révén egy tehetséges politikus
megnyerheti magának egy párt belső támogatottságát, ezt
a „rizikót” pedig nyilván nem vállalhatja a pártelnök. Egy
volt munkatársa szerint, ha valaki kegyvesztetté válik Orbán
Viktor szemében, azt a legritkább esetben közlik az illetővel,
ellenben onnantól kezdve egyszerűen nem tud bejutni
a miniszterelnökhöz, nem fogadják.
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„Orbán abban a legnagyobb, hogy a saját előrejutása
érdekében manipulálja a környezetét. Manipulálja
a környezetét már a legelejétől fogva. Sohasem bizalmi
a viszony a környezetében lévőkkel, hanem csakis
érdekalapú” – mondta a szocialista politikus. (Erre egy
korai példa lehet, amikor a fiatal Orbán inkább megszakítja
Soros György finanszírozta ösztöndíját Oxfordban, és
hazajön, mert attól tart, a távollétében esetleg Fodor
Gábor túlzottan megerősödik a még nem-is-igazi-párt
Fideszben…) Szerinte ugyanez a megállapítás érvényes
a kormányfő családjára is, amelyik „inkább egy gazdasági
érdekközösséggé vált mára, nem a szeretet tartja össze”,
a tagoknak kiterjedt cégtulajdonosi rendszerük van, és
az is a dolguk, hogy ezeket fenntartsák és működtessék,
aki pedig „kilóg ebből a rendszerből, az elvesződik.”
(Orbán Gáspár, aki végül nem teljesítette be apja álmát,
és nem lett belőle nagy focista). Az Orbán-család kiterjedt
gazdasági érdekeltségeire külön nem térnék ki, Lévai
Anikó, Orbán Ráhel, ifjabb és idősebb Orbán Győző
mára nemzetközivé váló cégtulajdonlási viszonyait
nagyon jól feltárták oknyomozó cikkek, a legfrissebb
ezek között a könyv megírása idején a Direkt36-é
volt, ifjabb Orbán Győző offshore-érdekeltségeiről,
melyek egészen Kazahsztánig vezettek, ez sok mindent
megmagyaráz a miniszterelnök rajongásából is a volt
szovjet tagköztársaság iránt. Ehhez még csak annyit,
hogy amikor a kormányfő családja elkezdett látványosan
meggazdagodni és gazdasági befolyásra szert tenni, maga
Orbán Viktor azzal kommentálta a jelenséget, hogy
a lényeg, hogy egy kormányfő családtagjainak nem szabad
210

ovi_vilaga_07korr.indd 210

23/01/18 15:29

Orbán Viktor „személyesen”

az állammal üzletelniük, számára ez jelenti az erkölcsi
határt, aztán, amikor a Magyar Narancs újságírója 2017
nyarán egy uniós csúcsot követő sajtótájékoztatón azzal
szembesítette a miniszterelnököt, hogy édesapja cége
uniós támogatással zajló állami beruházáson dolgozik,
Orbán Viktor csak annyit tudott kitalálni, hogy a Dolomit
Kft. beszállító, így nem közvetlenül az államtól kap pénzt.
„Orbán Viktor lehet, hogy határozottságot mutat kifelé,
de belül egy szeretetigényes, önmagával is vívódó ember,
szerintem, ha valóban magában tud lenni, egy csomó
félelme előjön azzal kapcsolatban, amit csinál. De mára
valóban teljesen egyedül maradt, emberileg is talán, de
politikailag mindenképpen, senki nincs a környezetében,
akiben igazán megbízhatna és ezt ő is tudja” – mondta egy
volt közvetlen munkatársa. Egy esetet is felidézett, amikor
Orbán Viktor azt mondta neki, „mindennek tudása nem
boldogít”. Hogy mire gondolt a kormányfő? „Folyamatosan
kapja és olvassa a titkosszolgálati jelentéseket a Fidesz
vezetőiről, a kormányközeli üzletemberekről is. És
azokban bizony kurvázás van, drogozás van, lopás van,
korrupció van, vagyis rengeteg mocsok. Orbán pedig látja,
hogy neki ezek között az emberek között kell élnie, velük
kell dolgoznia. És ez nagyon demoralizáló lehet. Ha én
lennék a helyében, biztosan innék, vagy sportolnék, vagy
valamit csinálnék, amivel időnként elmenekülök ebből,
de ő tudtommal semmi ilyesmit nem tesz.”
Habony Árpád személye nyilván egy külön könyv tárgya
lehetne, bár érdekes, hogy amilyen fontos szerepet játszik
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nyilvánvalóan a miniszterelnök életében, olyan keveset
tudtak róla és az Orbán Viktorhoz fűződő kapcsolatáról
forrásaink. Ebbe ugyanis ők sem voltak soha beavatva.
Egy volt kormánytag egyenesen úgy jellemezte Habonyt,
mint „Orbán Viktor lelki támaszát”. „Bármennyire
is erősnek mutatja magát a miniszterelnök, mindig
szüksége volt valakire, aki a környezetében lelki támaszt
is nyújtott neki. Én ezt először a Terror Háza megnyitója
alkalmával láttam. Éppen arra vártunk, hogy Orbán
Viktor elmondja a beszédét és közben Wermer Andrással
(a 2002-es kampány vezetője, Orbán akkori bizalmasa)
beszélgettünk. A program szerint már csak pár perc volt
a beszédig, amikor Wermer azt mondta, neki most mennie
kell, mert ott kell állnia közel a pulpitushoz, hogy Orbán
Viktor láthassa, miközben beszél. Megkérdeztem, hogy
miért, azt mondta, »azért, hogy lelki támaszt nyújtsak
neki«. Én csodálkoztam, hiszen ez egy olyan esemény
volt, amin abszolút baráti közönség jelent meg, nem volt
semmi kockázatos a szituációban, de Wermer András azt
mondta, Orbánnak minden helyzetben kell, hogy legyen
valaki, aki lelki támogatást nyújt, végighallgatja, majd
utána megdicséri, hogy jól beszélt”. És így is történt,
amíg Orbán a megnyitót mondta, Wermer végig ott
állt közel hozzá, hogy jól látható legyen, majd utána
megdicsérte a miniszterelnököt. „Bármennyire is jól tud
vitatkozni, nem mondanám, hogy jó debattőr, kell neki
egy biztonságérzet, egy hátország, amit maga mögött tudhat, például a frakció a parlamentben, ennek hiányában
azért nem olyan magabiztos” – ezt mondta egy volt tanára is.
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Egy volt diplomata szerint érdekes, hogy Orbán Viktor
nem jó szónok abban az értelemben, hogy még a híres
,89-es beszédét is felolvasta, és a legtöbbször azóta is így
tesz, ha nyilvánosan kell beszélnie. Pedig „zseniálisan tud
rögtönözni. A schlagfertig az első szó, ami vele kapcsolatban eszembe jut. De lényeges, hogy fontos kormányzati
döntéseket is általában rögtönözve hoz meg” – mondta.
Azt több forrásból is tudjuk, hogy a kormányfő maga
állítja össze a beszédeit, persze ehhez a Habony-féle kommunikációs csapat és a Miniszterelnökség is bőven ellátja
háttéranyagokkal előzetesen, a témának megfelelően, de
ezeket felhasználva a beszéd mégis Orbán fejében születik meg, a Miniszterelnökség egyik munkatársa szerint ráadásul általában jellemzően az elhangzása előtti
este, és a végleges változatot már senkivel nem egyezteti
a kormányfő, így maga a szöveg ugyanolyan újdonságnak
számít a kormányfő közvetlen környezete számára is, mint
a hallgatóságnak.
Wermer András támogatói szerepét vette át sikeresen
forrásunk szerint Habony Árpád, akire még 2001-ben
figyelt fel Orbán, amikor a koronát a Parlamentbe vitette.
(Az orvos végzettségű, kifejezetten intellektuális, kulturált
modorú Wermer után a rendszerváltás utáni újgazdagok
arroganciáját megtestesítő, egy nyugdíjast egy közlekedési
vita során megrúgó Habony Árpád személye közötti
különbséget akár szimbolikusnak is nevezhetjük a Fidesz
átalakulása szempontjából, de ugyanilyen szimbolikus
lehet, hogy a párt mellett egykor Gyurgyák János, az Osiris
Kiadó alapítója, eszmetörténész volt meghatározó szereplő,
213

ovi_vilaga_07korr.indd 213

23/01/18 15:29

Kósa András

ehhez képest a Fidesz most a mindenféle sületlenségben
hívő Andreas von Rétyi Soros Györgyről szóló könyvét
rendelte meg ötezer példányban.)
Habony Árpád 2003-ra már Orbán legfőbb bizalmasává
vált. Egy korábbi stábtag szerint például ha a Orbánnak
máskor nem volt ideje egy nap tanácskoznia vele és
külföldre kellett utaznia, Habony Árpád beült az autóba,
és amíg kiértek a reptérre, addig vitatták meg az aktuális
ügyeket. „Dolgozzunk, Árpád, dolgozzunk!” – szokta
ilyenkor mondogatni Orbán Viktor. (Ha már a pártelnök,
miniszterelnök szolgálati autójában járunk: forrásunk
szerint ebbe minden reggel gondosan betették az aznapi
Magyar Nemzetet és a Nemzeti Sportot, Orbán Viktor
„mindig a Sportért nyúlt először”, a politikai napilapra
csak akkor került sor, ha maradt még idő az olvasásra.)
Habony Árpád „Rogán Antallal nagyon hamar megtalálta
a közös hangot”, de egyébként már a „legelejétől általános
utálat övezte a Fideszben”. „Nagyképű volt és nagyjából
olyan mélységű témákról lehetett csak vele beszélgeti,
mint hogy Mercedes vagy BMW illik-e jobban hozzá, mi
legyen a következő kocsija” – mondta egy volt stábtag, aki
szerint különösen Navracsics Tibort irritálta ez a helyzet.
(Habony Árpádról egy korábbi Fidesz-vezető is mesélt egy
jellemző történetet: egyszer, amikor a tanácsadó tárgyalni
ment hozzá, rágógumit rágva lépett be az irodájába, majd
a beszélgetés egy pontján a titkárnővel magához vitette
a szemetest és úgy köpte ki a rágógumit.) Miközben
természetes intelligenciáját és ráérző képességét egyik
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beszélgetőpartnerünk sem tagadta. „Valóban nagyon okos
ember, de azt mondanám, amolyan lókupec gógyi az övé”
– mondta forrásunk. A 2006-os kampányban már olyan
befolyással bír a Habony-Rogán páros, hogy azok sem
mertek kritikát megfogalmazni, akik szerint nem jó irány
a „rosszabbul élünk, mint négy éve” szlogenre kampányt
építeni.
Hogy ez a kapocs hamar mennyire szorossá vált, azt
jelzi az is, hogy Habony ma már a fideszesek szerint
is katasztrofális kampány ellenére sem esett ki Orbán
bizalmából a vereség után. Ily módon Habony Árpádnak
komoly szerepe volt az Orbán-Simicska kapcsolat
felbomlásában is. „Habony Árpád mindig azt suttogta
Orbán fülébe, hogy bár politikailag ő viszi a vásárra a bőrét
minden választáson, valójában mégsem ő a főnök, még
akkor sem, ha kétharmaddal nyer, hiszen mindig Simicska
Lajos utasításai szerint kell működnie a kormánynak,
Simicska Lajos emberei ülnek a fontosabb posztokon,
valójában ő irányít, és Orbán csak végrehajt” – mondta
forrásunk. Szerinte ez a folyamat konkludálhatott oda 2014re, hogy Orbán Viktor úgy gondolta: „individuumként
nyerhet választást kétszer is egymás után kétharmaddal
akár, de igazán nagy soha nem lehet”, márpedig ő nyilván
az akar(t) lenni. Ennek megvalósításához pedig elsőként
egy „valóban saját médiát” akart. „Orbán Viktor és Simicska
Lajos között ugyanis addig az volt a megállapodás, hogy
a médiabirodalom a párté, vagyis a Fideszé. Csakhogy
2014 után Orbán azzal kereste meg Simicskát, hogy »Add
nekem a médiát!«, amire ő nemet mondott első körben.
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Erre Orbán még azt válaszolta, hogy »Rendben, de akkor
vedd meg az RTL-t is!«, amire Simicska Lajos viszont
azt válaszolta, hogy azért akár 180-200 milliárd forintot
is elkérhetne a tulajdonos Bertelsmann, ennyi pénzük
pedig azért még nekik sincs kapásból. Erre mondta Orbán,
hogy »Akkor megveszi a Roszatom« – amin Simicska
végképp kiborult, persze ehhez kellett még Habony, aki
az egész konfliktust próbálta tovább élezni Orbán felé.
Igaz, nem volt olyan nehéz dolga, csak a miniszterelnök
hiúságát kellett kihasználnia.” Ebben az olvasatban
egyébként a paksi bővítés egyik célja is többek között,
hogy az ügylet kapcsán emlegetett mintegy 500 milliárd
forintot sikerüljön „előteremteni”.
Egy értelmiségi szerint is „kódolva volt a szakítás
Simicskával 2014 után”, ebben az időszakban Orbán Viktor
szájából állítólag már elhangzott, hogy „Lajos nem fér
a bőrébe”. Ebben az időszakban pedig már egy alkalommal,
amikor a pártpénztárnok Orbán Viktor sokadik hívására
sem vette fel a telefont, a kormányfő így dohogott
valakinek: „Elvitetem!”. Igaz, korábban bárki bármit
mondhatott rá, az nem érdekelte a miniszterelnököt.
Egy alkalommal például Wermer András panaszkodott
Simicskára személyesen Orbánnál, de a Fidesz elnöke csak
annyit válaszolt: „Nem érdekel, mit mondasz a Lajosról”.
A Simicska Lajossal való szembefordulást egy fideszes
vezető úgy magyarázta, hogy „a Fidesz finanszírozásában
és a gazdasági hátországban olyan helyzet alakulhatott ki,
amiben Orbán úgy érezhette: sérültek a döntéshozatali
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jogosultságai. Ezért kivárta a megfelelő pillanatot és
visszaszerezte a szuverenitását”. Szerinte Orbán már
ügyel, hogy még egyszer ne kövesse el a hibát, hogy
valakit hagy ennyire megerősödni, nem véletlen, hogy
Mészáros Lőrincnek már csak a végrehajtó kirakatember
szerepe maradt (vagyis, és erről már bírósági ítélet is
van: stróman), ráadásul természetesen Simicska Lajos és
Mészáros Lőrinc intellektuális képességei sem említhetőek
egy lapon, így a felcsúti polgármestertől „nem kell
tartani”. Hogy Simicska Lajos befolyása mennyire terjedt
ki kormányzati személyi ügyekre is, arra azért jó példa,
hogy volt olyan Fidesz-képviselő, akit Simicska Lajos
egyik közeli üzlettársa hívott fel először, hogy közölje vele
a hírt: kormányzati pozíciót szántak neki.
Egy forrásunk szerint viszont Mészáros Lőrinc egyáltalán
nem az a passzív, üresfejű stróman, akinek időnként a média
ábrázolja. „Nem véletlenül lett Orbán egyik legközelebbi
bizalmasa, több közös vonásuk is van: Mészáros Lőrinc is
munkamániás, aki képes napi húsz órát is dolgozni, amit
irányít, tökéletesen átlátja, és persze ami szintén nagyon
fontos, mindene Felcsút fejlesztése és a foci”. Ugyanakkor
azt forrásunk is elismerte, hogy Mészáros Lőrinc
esetében már figyel Orbán Viktor a „diverzifikációra”,
hogy még véletlenül se válhasson olyan mindent leuraló
gazdasági szereplővé, mint Simicska Lajos. Igaz, a két
szereplő intellektuális képességei, Orbánnal ápolt
személyes kapcsolatai sem ugyanazok, de mára a helyzet
sem ugyanaz: „míg korábban Orbán kizárólag csak
Simicskára támaszkodhatott gazdasági elképzeléseiben,
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mára van Magyarországon 8-10 olyan nagytőkés, aki
a közbeszerzések mellett a piaci befektetéseiben is egyre
jobban helytáll. Ez egészen más helyzet, mint a korábbi,
egypólusú függőség a Lajostól és az ő rendszerétől” –
fogalmazott forrásunk. Szerinte Orbán még akkor is nagy
szerepet szánt régi barátjának, Simicska Lajosnak, amikor
már naponta jöttek visszajelzések felé Lajos túlhatalmáról
és a hatalmas árnyékáról, amit a magyar gazdaság egészére
vetett. Forrásunk szerint „a Főnök szándékai szerint Lajos
még ekkor is lehetett volna az egyik, de nem az egyetlen
az új gazdasági szisztémában”, azonban ezt az ajánlatot
az abszolút elsőségét féltő oligarcha „nem nyelte be”.
„Szerintem Orbán Viktor hamar hajlamos betenni egy
skatulyába embereket, intézményeket és ezen nagyon
nehezen változtat. A sajtóval eleve bizalmatlan volt, ez
a hozzáállása megmaradt azóta is. Engem viszont például
valamiért az első találkozásunk óta kedvel, így lehetek
vele bármilyen kritikus, ez nem változtat a hozzáállásán”
– mondta egy értelmiségi forrásunk, aki a Fidesz alapítása
óta ismeri a miniszterelnököt. Szerinte jellemző az is
Orbánra, hogy azokhoz, akikkel együtt indultak – és
akik közben nem fordultak persze szembe vele – nagyon
hűséges tud maradni. Mesélnek egy esetet például, amikor
egy beszélgetésben Deutsch Tamástól kérdezték meg,
hogy nem tart-e attól, hogy a konzervatív Fideszhez nem
éppen kompatibilis életmódja miatt nem ejti-e egyszer
a miniszterelnök, mert „egy hajszálon függ a politikusi
karrierje”, mire a magabiztos EP-képviselő úgy válaszolt,
hogy „lehet, hogy egy hajszálon függ, de az a hajszál sosem
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fog elszakadni”. Az egykori munkatárs szerint Orbán
Viktor „egyszerűen az egész életét feltette arra a politikára,
amiben megingathatatlanul hisz”, ennek szerinte az is
jele, hogy „a Fideszben ő közöttünk a legokosabb, neki
van a legtöbb, legrétegzettebb információja és tudása
a világról, és ő dolgozik közülünk a legtöbbet, ez
kampányidőszakokban különösen kiütközik”.
Orbán képes arra, hogy tartósan napi 2-3-4 órákat aludjon,
főleg kampányidőszakban, igaz, ekkor a végére már rajta is
nagyon kiütközik a fáradtság, de 4-5-6 óránál egyébként
sem alszik többet, még „nyugalmasabb időszakokban” sem.
„Ha egy kampányrendezvényen vagy vidéki eseményen
valami nem úgy alakul, ahogyan szerette volna, vagy nem
érezte magát komfortosan, akkor kétféleképpen reagál: ha
fáradt, kialvatlan, akkor egy szemvillantással érzékelteti,
nem sikerült minden jól. Ritkán, gorombaság nélkül, de egy
odaszúrt félmondattal is jelzi elégedetlenségét, ami viszont
sosem a hiba okozójának személyére vonatkozik, hanem
az elrontott ügyre vagy helyzetre. Ha jobb hangulatban
van, és ez a gyakoribb, akkor egyszerűen csak nevet egyet
és azt mondja, „na ezt jól el… csacsiztuk” – mondta
a kormányfői stáb egyik volt tagja. A miniszterelnökkel
„akkor kell még óvatosnak lenni, amikor éhes, mert ez,
mint a férfiakat általában, őt is ingerültté teszi”. (Egy
régi ismerőse szerint ugyanakkor „Orbán Viktor nem
az a kifejezetten humoros alkat”.)
Más forrásunk is arról számolt be, hogy főnökként
Orbán kifejezetten kedves, közvetlen és érdeklődő
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a munkatársaival, az általa ritkán látott embereket is
nevükön nevezi, ráadásul „megvan az a jó tulajdonsága,
hogy könnyen el tudja engedni az őt, a politikáját, vagy
az általa vezetett közösség érdekeit ért sérelmeket, akkor
is, ha egy munkatárs hibázik valamilyen kavarással
az élet bármely területén. Ha ilyennel szembesül, akkor
egy pikírt, de nagyon találó félmondattal lerendezi
a dolgot, soha többé nem hozza szóba, nem emlegeti vagy
hánytorgatja fel. Kivétel ez alól, amikor azt érzi, a sajátjai
próbálnak ellene fordulni. Egyébként a bajtársiasság
feltétlen képviselője, a legvégső esetben viszi kenyértörésre
a dolgot, összességében egy nagyon-nagyon korrekt és
gondoskodó főnök”.
Egy beosztottja szerint Orbán általában jó kedvű és a
munkatársaival is kedélyesen szokott beszélgetni, de
néha azért rajta is látszik a feszültség. Orbán Viktor 2015.
szeptember 25-én Bécsben járt, Faymann kancellárral és
a pártszövetséges Osztrák Néppárt vezetőivel találkozni
(emlékezetes: ekkor hasonlított a magyar menekültpolitikát
a holokauszthoz az osztrák szociáldemokrata kancellár).
Csakhogy a kormányfő Heinz-Christian Strachével, az
Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökével is tárgyalt volna,
azért, mert úgy gondolta: az FPÖ-nek van reális hatalmi
opciója (ma már látjuk, igaza volt). Azt is gondolhatta,
hogy a hagyományos nyugat-európai néppártoknak
leáldozott, a jövő Ausztriában is egyre inkább a populista
Szabadságpárté, Németországban pedig az Alternative für
Deutschland erős pozíciókat szerezhet (mint kiderült,
ezek a várakozásai részben teljesültek, részben nem,
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mindenesetre Merkel érzékenyen meggyengült). Orbán
osztrák kormányzati tárgyalópartnerei azonban egy
közelgő tartományi választás miatt arra kérték a magyar
miniszterelnököt, hogy ne találkozzon Strachéval, amit
végül teljesített, bár kifejezetten zavarta az osztrák
intervenció. Orbán rá jellemző, ravasz megoldást
választott: a bécsi nagykövetségen tartott sajtótájékoztatón
elmondta az FPÖ-elnökkel tervezett találkozó lemondását
és annak okait. Ezzel a rá fogott fegyvert visszafordította
az ellenfeleire: míg egyesek esetleg azzal támadhatták
volna, hogy miért találkozik a populista, a néppárti
pártcsaládon kívül elhelyezkedő Strache FPÖ-elnökkel,
kínos helyzetbe hozta Faymann szociáldemokrata
kancellárt és Mitterlehner néppárti alkancellárt azzal,
hogy nyilvánosság számára kiderült: lebeszélték az ő
ellenfeleikkel való találkozóról a magyar miniszterelnököt.
Ez ugyanis a diplomáciában igen szokatlan lépés
kormányzó politikusok részéről. A mindenkori nyugati
kormányfők-pártvezetők magyarországi látogatásaik
során találkoznak az ellenzék vezetőivel és ebben a
szándékukban senki nem akadályozza meg őket.
A Szabadságpárt vezetése amúgy már Orbán második
ciklusában (2010–2014) intenzíven kereste a kontaktust
a magyar miniszterelnökhöz, de a találkozót akkor nem
lett volna okos dolog megszervezni, hiszen a jelentős
EU-nyomás alatt tartott akkori magyar kormány osztrák
néppárti partnerei nagyon nem lelkesedtek volna egy
ilyen találkozó iránt és az Európai Néppárt jóindulata
akkor különösen fontos stratégiai kérdés volt. (Az eset
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arra is jó példa, hogy ismét illusztráljuk: Orbánt ma
már láthatóan nem érdekli, hogy mit gondolnak róla
az európai vezető politikusok, tudja, hogy esélytelen,
hogy közöttük valaha is elfogadott legyen. „Tudja, hogy
csendben azért az európai elit is elfogadja a magatartását
menekültügyben” – jellemezte a helyzetet egy diplomata,
annyit hozzátéve ugyanakkor, hogy szerinte Angela Merkel
személyesen is haragszik Orbánra, amiért a nyilvánosság
előtt pozicionálta magát ennyire látványosan másképp – és
tette ezt több sikerrel – , mint ő.)
Orbán mindig pragmatikusan állt hozzá a köztisztiviselői
kar vezető tisztségviselőihez. Baranyi Mária müncheni
főkonzult például kedvelte, őt még abból az időből jól
ismerte, amikor helyettes államtitkárkánt Horn Gyula
miniszterelnök titkárságvezetője volt 1994 és 1998 között
(erről könyvet is írt). Akkoriban minden látogató csak
Baranyin keresztül juthatott be a szocialista kormányfőhöz
és Orbán Viktor nem ritkán járt Hornnál. A szocialista
miniszterelnök iránt későbbi utódja mindig sajátos
tisztelettel viseltetett, amiért 1989-ben része volt a
vasfüggöny ledöntésében.
Baranyi Mária helyettese volt Münchenben 2003 és 2006
között a nem a Fidesz belső köreihez tartozó, inkább
karrierdiplomatának tekinthető Szalay-Bobrovniczky
Vince, aki Orbán alatt bécsi, majd helsinki nagykövet lett.
Ő gyakran kísérte az akkori ellenzéki vezetőt Münchenben, hol politikai tárgyalásokra, hol a Bayern München
mérkőzéseire. Mindkettőhöz hozzájárult Baranyi Mária,
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sőt, kifejezetten kérte Szalay-Bobrovniczkyt, hogy ő
kísérje a volt miniszterelnököt. Orbán a Bayern meccsekre
mindig saját költségen utazott és legtöbb esetben fiával,
Gáspárral, gyakran sporttanácsadója, Jakab János is ott
volt.
„Orbán valószínűleg azért népszerű, mert önazonos
magával. Látszik a beszédein, hogy elhiszi, amiket mond,
nem csak kimódolt szófordulatokat használ. Például
mélyen hisz abban, hogy egyfajta autark jellegű gazdaságot
kell felépíteni, amit lehet, tartsuk csak saját kézben” –
mondta egy kommunikációs szakember. Hogy ez valóban
mennyire fontos a kormányfőnek, arról idézzük őt magát.
„A saját lábra állás a szabad nemzetek tulajdonsága. Azt
is mondhatnám, hogy mióta a saját lábunkra álltunk,
elkezdtünk szabad nemzetként viselkedni. Ebből is lettek
aztán a bajok. Szolganemzetek viselkedéséből ritkán adódik
nemzetközi konfliktus, a szabad nemzetekéből viszont elő
szokott ez fordulni.” (Orbán Viktor beszéde a Magyar
Diaszpóra Tanács VII. ülésén.)
„Szerintem ha már egymillió emberrel nem fogott kezet,
beszélgetett el az eddigi pályája során, akkor egyel sem,
ennek ellenére még mindig ugyanolyan érdeklődéssel
fordul egy kisvárosi bölcsőde vagy polgármesteri hivatal
karbantartójához is, mint egy másik miniszterelnökhöz.
Nála ez egyáltalán nem manír, nem felvett póz, azonnal
megtalálja a közös hangot bárkivel, érzik rajta az emberek,
hogy valóban érdekli őt a mondanivalójuk, ezért is szeretik
és ezért kifejezetten erős Orbán a kampánykörutakon,
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amikor a választókkal kell találkozni” – mondta volt
munkatársa.
Orbán állítólag egyszer egy frakcióülésen is „tanította” erre
frakciótársait. Egy volt képviselő elmondása szerint azt
mondta, „a legiskolázatlanabb emberektől a legokosabb,
legtöbb iskolát kijárt emberekig mindenkinek azonnal
nyilvánvaló, hogy ha ha mondasz neki valamit, akkor
az neki fontos, vagy csak neked”. „Ezt ösztönösen
kiszagolják az emberek” – fogalmazott a kormányfő, aki
ennek ellenére nem számításból keveredik beszélgetésbe
átlagemberekkel kampánykörútjain. „Egyszerűen ilyen
alak, lételeme a kapcsolatteremtés bárkivel, és jó is
ebben, teljesen önazonos és nyilvánvaló lesz a szemben
állónak, hogy egy normális, érdeklődő, jóakaratú
ember” – jellemezte őt egy volt munkatársa. A kampányt
végigcsináló forrásunk szerint, ha Orbán Viktornak
sikerült egy-két napon át öt-hat órát is aludnia, akkor
„kisimult volt”, és ilyenkor „az úton szerette megbeszélni
velünk, hogy milyen érdekes, vagy vicces dolgot mondott
neki a képviselő, a polgármester, a folyosón elcsípett
karbantartó, vagy éppen milyen friss antropológiai
olvasmányokon van túl, hogy milyen volt az ember régen
és milyen most, milyen változások várhatók a jövőben,
úgy éreztem, szeret az emberi természetről elmélkedni”.
A miniszterelnök a „magyarok természetéről” nyilvánosan
is szeret beszélni: „Mi az a politikai közösség vagyunk, amely
tudatában van annak, hogy a magyar nemzet a keleti jellem
és a nyugati kultúra találkozásából jött létre, s ennek máig
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ható jelentőséget is tulajdonítunk. A szabadság sztyeppei
szeretete a béke és az igazság keresztény hitével találkozott,
s ebből emberszeretet nőtt ki, és az emberi szabadság
tisztelete, amely a magyar politikai gondolkodásunknak
máig középpontjában áll. Ezért van az, hogy mi azt valljuk,
idézem: »rendületlenül hiszünk a szeretet és az összefogás
erejében.« A mi politikai közösségünk nézetei ezért épülnek
arra az egyszerű tételre, hogy vannak dolgok, amelyek ha
egyszer igazak voltak, mindig igazak is maradnak”. (Orbán
Viktor beszéde a Fidesz XXVII. kongresszusán.)
„Gondolj bele, hogy ez az ember mikor lehetett utoljára
egyedül. Úgy értem, úgy, hogy magára csukja az ajtót egy
pár órára, és senki, semmi nem zavarja, nem hívhatják
bármelyik percben, nem kell döntéseket meghoznia, vagy
reagálnia bármire. Egy pár óra, amikor elengedheti magát,
és nem kell készenlétben lennie. Állandóan a nyakán
lógnak, folyamatosan emberekkel van körülvéve. Vagy
egy miniszter, vagy egy államtitkár, vagy egy kuncsorgó
értelmiségi, nincs olyan, hogy legalább ketten-hárman
ne várakoznának arra, hogy »végre beszélhessenek egy
nagyon fontos ügyben a miniszterelnök úrral«. Ezt
a stresszt vajon hányan bírnák? Mert az emberek ügyeivel
való törődés és a sorsukról meghozott döntések jelentik
a legnagyobb stresszt” – mondta egy volt munkatársa.
Alkalmanként Orbán is nehezen bírja. Néha nehezen viseli
testőreit, azt, hogy mindenhova kísérik. Egy alkalommal
például viccesen oda is szólt az őt kísérő TEK-eseknek,
hogy „Fiúk, egy kicsit lazább pórázt legyenek szívesek”
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– fogalmazott forrásunk. (Érdekes, hogy ezek szerint
a legfelül és a szélsőségesen elnyomott helyzetben lévők
azok, akik az egyedüllét luxusát nem engedhetik meg
maguknak, Örkény István a munkaszolgálatról és az orosz
lágerben eltöltött éveiről írta azt utólag, hogy az egyik
legrosszabb az intimitás, az intim szféra teljes hiánya
volt, és Vaszilij Akszjonov Moszkvai történetében is az az
egyik legnagyobb kín a GULAG-ra került főhős számára,
hogy még egy farostlemezfal sem választja el soha a többi
rabtársától.)
„Az is nagyon megterhelő lehet mentálisan, hogy
egyszerűen mindent tudsz, ami az országban, az elitben,
a gazdaságban, a hétköznapokban, vagy egy-egy brutális
bűntény mögött történik, mert folyamatosan kapod
az erről szóló információkat, adott esetben jelentéseket
– már a törvény betűjének értelmében. És amikor sorsok
drámai, visszafordíthatatlan fordulataira, az emberi lét
legmélyére nyersz kéretlen bepillantást, azt nehéz lehet
megemészteni” – mondta egy forrásunk. Szerinte Orbán
Viktor ezt úgy dolgozza fel, hogy „a negatív történésekből
a feldolgozás és a megfelelő következtetések levonása
után nem csinál elhúzódó lelki problémát” – fogalmazott
interjúalanyunk, aki ehhez hozzátette: „minden politikai
ellenérzésemet félretéve sem értem Botka, FeketeGyőr vagy a többi »vezető« közéleti ember politikában
megcélzott szerepét. Egyszerűen Mikiegérnek látszanak
ahhoz a feladathoz és lelki teherhez, ami a miniszterelnöki
munkával jár. A politikai hatalom nem gyerekjáték,
kemény, munkabíró, okos és dörzsölt, éles eszű embert
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kíván. Nagyhalak, nagy hatalmú emberek esznek meg
akár minden nap a tárgyalóasztalnál, ha nem vagy észnél.
Csodálom Viktort, hogy a mindennapos teher és stressz
ellenére normális tudott maradni”. Botka László azóta
ki is szállt a versenyből, a Momentum Mozgalom pedig
az erős kezdés után a jelek szerint nem tudott komoly
növekedést felmutatni.
Hogy Orbán mennyire szeretett az akaratának érvényt
szerezni, és győzni is, arra forrásunk egy még a Fidesz
első éveiből származó esetet mesélt el, természetesen
a focihoz kapcsolódót. A történet szerint fideszesek és
néhány barát egy tornateremben rúgták a labdát, az egyik
kapitány Orbán Viktor volt, a másik Áder János. Orbánék
vesztettek, mire a Fidesz elnöke természetesen egyből
visszavágót követelt. Lejátszottak még egy meccset,
és sikerült is a visszavágás, de már mindenki kezdett
elfáradni. Orbán viszont azt mondta, most döntőt is
kell játszani, mert mindenképpen kell győztes, 1–1 nem
maradhat az összesítés. „Igazából senkinek nem volt
már kedve az egészhez, inkább mentünk volna sörözni,
de Orbán egyre határozottabban mondta, hogy igenis,
maradjunk. Végül néhányan akaratuk ellenére felálltak
és visszamentek a pályára. De Áder János egyszer csak
azt mondta, hogy márpedig ő nem játszik, és elindult
átöltözni. Mindenki megkönnyebbült, mert tudtuk,
hogy akkor ezzel tényleg vége.” Az eset egyébként arra
is rávilágít, hogy Áder Jánosnak milyen fontos szerepe
van a Fideszben – máig. „Ilyen szembeszegülést azóta is
csak két embertől tűr el Orbán Viktor: Áder Jánostól és
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Kövér Lászlótól” – mondta forrásunk. Csányi Sándornak
is különleges szerepe van, ő egy mindkettejüket régóta
ismerő értelmiségi szerint „szellemi társa” is Orbán
Viktornak, sőt, olyannyira tud rá hatni, hogy előfordult,
hogy egy miniszter kérte meg az OTP vezérét, próbálja
meg lebeszélni a kormányfőt egy tervezett intézkedésről,
mert az hibás elképzeléseken alapul – ő maga ugyanis nem
mert szemtől szemben előállni ezzel a kéréssel.
Áder Jánossal azonban mára forrásunk szerint leépült
a miniszterelnök kapcsolata, olyannyira, hogy a Nép-szabadság bezárását Áder János is a médiából tudta csak
meg. „Nem is értette, hogy miért kell bezárni” – mondta
forrásunk, mintegy érzékeltetve a különbséget a kormányfői s a köztársasági elnöki gondolkodásmód között. Forrásunk szerint Orbán Viktor azt se kedveli, hogy „Áder
Jánosnak egyetlen gyanús ügye sincsen, így nem is lehet
mivel fogni”.
Orbán kifejezetten szereti az irodalmat, amikor például
1999-ben Tony Blairrel Londonban találkozott, Márai
Sándor A gyertyák csonkig égnek című kötetét adta brit
kollégájának. „Valóban rengeteget olvas, elsősorban politikát
meg történelmet, de szépirodalmat is. Jókai Anna az egyik
kedvence, azt is mondhatnám, Jókai Anna világa az övé,
és ezzel akkor azt is állítom persze, hogy nem – mondjuk
–Nádas Péteré” – érzékelteti a distinkciót egyik forrásunk.
A miniszterelnök heti egy napot csak olvasással tölt. Ebben
„mindenevő”, a szépirodalmat éppen úgy szereti, mint
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a történelmi munkákat, vagy a nemzetközi kapcsolatokról
szóló szakcikkeket. „Ha valami nagyon megtetszik neki, akkor
képes akár a a Fidesz elnökségi ülésére is behozni az adott
könyvet és ajánlgatni a többieknek.” Egy forrásunk egyenesen
úgy jellemezte a kormányfőt, hogy manapság a legszívesebben
külpolitikai stratégiai kérdésekkel szeret foglalkozni.
Egy volt államtitkár szintén arról beszélt, hogy Orbán Viktor
a hét legalább egy napját nem tölti bent a hivatalában, hanem
otthon van és semmi mást nem csinál, mint a legújabb
világtrendekről szóló cikkeket, tanulmányokat olvassa –
szóljanak ezek gazdaságról, politikáról, az információs
technológiáról, robotizációról. Forrásunk szerint
a kormányfő kifejezetten tájékozott a mai „sztárteoretikusok”
világában és egyik-másikért szinte rajong, szívesen látná
akár személyes tanácsadójaként is hosszabb távú stratégiai
kérdésekben. „Mindenevő, mindenkit olvas. De kifejezetten
szereti a nagy történelmi monográfiákat is, amik például
az első világháború előtti politikai vezetőkről szólnak, mint
például Tisza Kálmán” – mondta forrásunk. Olvasásra
leginkább a csütörtöki napokat szánja a kormányfő, ekkor
a szerdai kormányüléseket követően nem is nagyon csinál
mást. Ilyenkor megkapja a világ legkurrensebb politikai,
gazdasági elemzőintézeteinek, globális véleményvezéreinek
írásait, és csak azokat olvassa. (A keddi a „pártnap”, ekkor
foglalkozik a Fidesz aktuális belső ügyeivel.)
„Bevallom, meglepett, de Orbán Viktor nagyon sokat
olvas kortárs irodalmat is. Sokkal többet, mint egy átlag
magyar olvasó. Ismeri a kortárs szerzőket, jellemzően nem
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csak egy-egy könyvüket olvasta, el tudja helyezni őket
a mai magyar irodalmi térben” – mondta egy irodalmi
affinitással is bíró forrásunk, aki egy konkrét esetet is
elmesélt: egyszer támadt egy ötlete, hogy Guttmann Béla
legendás magyar fociedző életét fel kellene dolgoznia egy
műben. Alaposan utánanézett Guttmann életének, de
amikor egy ízben a miniszterelnökkel való beszélgetésében
a focistára terelődött valahogy a szó, Orbán Viktor olyan
dolgokat is tudott róla kapásból, amit ő a kutatómunkát
követően ismert meg. „Persze én is tudtam, hogy a foci
nagyon érdekli, de, hogy tágabb értelemben is ilyen mély
ismeretei vannak, az azért meglepett” – mondta. „Az
otthonról nem hozott műveltségét rengeteg olvasással
és tanulással pótolta utólag. Szerintem kifejezetten
respektálja azokat, akik bármilyen területen komoly
tudással bírnak.”
A kormányfő másik kedvenc témája a „kik is vagyunk,
mi magyarok, merre van számunkra az előre innen?”.
„Ez nagyon komolyan érdekli, nem csak őt, Lévai
Anikót is. Amikor Asztanából jöttünk haza, a repülőn
például hosszan beszélgettek olyan, a magyar őstörténetet
kutató néprajztudósok műveiről, akiket bevallom, én
egyáltalán nem is ismertem. Ugyanígy tökéletesen
tisztában vannak a hazai, vagy határon túli etnikai
csoportosulások, a csángók, a székelyek, székely csángók,
a szórványmagyarok, vagy éppen a szőke cigányok
és a beás cigányok különbözőségeiről. Számon tartják
tehetségeiket, névről ismerik kiemelkedő alakjaikat”
– mondta a delegáció egyik tagja. Szerinte az ekkor
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elhangzott híres/hírhedt „a magyarok félázsiai népség”
kifejezés is csak arra utalt, hogy az eredetünk – tetszik,
nem tetszik – „félázsiai” és ezt a kulturális vonásunkat
akkor is megőriztük, miután letelepedtünk Európában,
és nyugati keresztény hitre tértünk át.
A miniszterelnök maga is szívesen bonyolódik
nemzetkarakterológiai fejtegetésekbe a magyarokkal
kapcsolatban. „És az igazság az, hogy persze sok
mindent kitanultunk mi az elmúlt ezer év során, értünk
is néhány dologhoz, az atombombát is föl tudtuk találni
végül is, hogyha erről volt szó, de amihez igazán értünk,
ami a génjeinkben van, amit apáról fiúra adunk át,
az mégiscsak a mezőgazdaság. Ehhez értünk legjobban,
ennek a magas szintű művelésére vagyunk leginkább
alkalmasak. Ezért minden olyan vállalkozás, ami
a mezőgazdasághoz kapcsolódik, és a mezőgazdaságból jövő
tudást transzformálja, alakítja át ipari tudássá, alakítja át
kereskedelmi tőkévé, különösen fontos számunkra. Minden
beruházás fontos, de a mezőgazdasághoz kötődő ipari
beruházások kiemelt figyelmet élveznek a mi esetünkben.
Ráadásul van egy adottsága is a magyar embereknek:
akkor érzi jól magát a bőrében, akkor érezzük magunkat
jól a bőrünkben, ha az az élelmiszerről, amit kiválasztottuk,
pontosan tudhatjuk, hogy az magyar földből származik,
és magyar ember munkájának eredményeképp került
az asztalra. Nem tudom, miért, de valahogy a magyar
ember számára ez egy fontos szempont. Azt hiszem, ez
inkább előny a jövőt illetően. Remélem, hogy ilyen nemzet és
ilyen szokásokkal élő közösség maradunk.” (Orbán Viktor
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beszéde a Balogh Tészta Zrt. új gyárának avatásán, 2017.
július 13., Tiszakécske.)
Természetesen ilyenkor előjönnek a magyar nemzet
„unikális karakterét, helyzetét” ecsetelő gondolatmenetek
is: „A nemzeti kultúránknak köszönhetjük, hogy
a magyarokban máig megvan az igazsággal való
nyílt szembenézés képessége, megvan az önbecsülés és
az önismeret képessége, és megvan az a képesség is, amellyel
helyzetünket és feladatunkat egyáltalán meg tudjuk érteni.
Mi hiszünk abban, hogy a magyar szellem mindent kibír
és túlél. Ahogy a régiek mondták: néha ugyan elnémul, de
meg nem hal. Ez a szellemi erő tesz bennünket képessé arra,
hogy a tágabb hazánk, Európa előtt magasodó kérdéseket,
amelyek másokat megrémítenek és elijesztenek, mi bátran
fogadjuk, és a válaszokról higgadtan gondolkozzunk.
A régi nagyok tudták, meg is írták, és akkor még beszélni
is szokás volt róla, hogy éppen ez a sajátos magyar szellem
s az ebből fakadó magyar észjárás és gondolkodásmód adta
meg a magyarok életlehetőségét a művelt népek között, s ez
adta az erkölcsi erőt is, amely nélkül egy ilyen magányos,
messziről idevetődött nép, mint amilyen a mienk, aligha
állhatott volna meg ezer évig. Hogyan is mondhatnánk
hát le róla”? (Orbán Viktor beszéde a Fidesz XXVII.
kongresszusán.)
A nemzetkarakterológiai fejtegetések arra is jók, hogy
akár a szociális ellátórendszer megnyirbálását is meg
lehessen vele indokolni. A térségben Magyarország volt
az egyetlen, amelyik a pénzügyi válság idején csökkentette
az erre fordított kiadásokat, leginkább a munkanélküli
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ellátásra jutó pénzek nagyságát, de a miniszterelnök szerint
ennek is azért kellett bekövetkezni, mert a magyarok
ilyen karakterrel bírnak: „Tehát nekünk az európai
emberre kell, mint kulturális jelenségre építeni a saját
gazdaságpolitikánkat. Annak a belátása, hogy minden
országnak a kulturális identitása valamilyen guideline-t
ad a gazdaságpolitikához, ma egy unorthodox gondolatnak
számít, pedig szerintem teljesen természetes. Úgyhogy
a magyar adórendszer a magyar emberek karakteréhez
van igazítva. Mondok néhány furcsaságot. Például
munkanélküli segélyt csak három hónapig fizetünk, utána
nem, három hónap után, ha valakinek nincs munkája, akkor
közmunkát tudunk fölajánlani. A magyar adórendszernek
az a lényege, hogyha pénzt akarsz, akkor dolgoznod kell
érte, hogyha a piac nem tud neked munkát adni, akkor majd
megszervezzük a helyi kormányzattal meg a központtal, de
valami munkát kell végezned. A magyar embernek olyan
a karaktere, hogy nagyon könnyen hozzászokik ahhoz, hogy
munka nélkül is pénzhez lehet jutni. Ezért Magyarországon
fontos, hogy világos legyen, hogy munka nélkül nem lehet
pénzhez jutni, és ha ezt nem tesszük világossá, akkor
az adórendszerünk szét fog csúszni”. (Orbán Viktor beszéde
a Daimler vezetőségének éves közgyűlésén.)
Ugyanakkor volt munkatársa szerint ebből a gondolatmenetből a kormányfőnek az is következik, hogy
a magyarok „erős, határozott vezetés mellett érhetnek
el sikereket, máskülönben a magyarok széttartanak,
civakodnak, és közösségileg nem érnek el semmit, csak
a nagyon tehetségesek jutnak előre egyénenként. Márpedig
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neki a magyarok teljes közössége fontos”. Ez ugyanakkor
például egyáltalán nem jelenti azt forrásunk szerint, hogy
Orbán Viktor számára Vlagyimir Putyin politikusi példakép
lenne. „Őt elsősorban a tisztelet vezérli: tisztelni azt, aki
egy országot reprezentál, és nem minősíteni az orosz nép
választását. Az egy adottság, innen indul minden. De ahogyan
a németeknek, neki is tesz gesztusokat, mert tudja, hogy
az oroszokkal is csak így lehet egyezségeket kötni. Azonban
már csak azért sem akar „putyini rendszert importálni”
Magyarországra, mert mi nem szláv nép vagyunk, és ez
a különbség számára nagyon fontos, és tökéletesen tisztában
is van a magyar kulturális nemzet adottságaival.”
Forrásunk szerint Orbán Viktornak „kifejezetten erős antropológiai érdeklődése van”. „Ki az ember, milyen lény, milyen
az ember természete, hogyan működik, mit miért csinál, mik
a kulturális, szociális meghatározottságaink, mi következik
ebből, miért teszi az ember azt, amit tesz, milyen motivációk húzódnak meg a döntéseink és tetteink mögött – ez
mind-mind nagyon érdekli a kormányfőt, ezért rengeteget
olvas ebben a témában is, könyveket, tanulmányokat, a legfrissebb és a legidőtállóbb munkákat egyaránt” – mondta.
Ezen a ponton hadd idézzem hosszabban egy saját 2017.
november 23.-i cikkemet a Magyar Nemzetből, ami arról
szólt, hogy több ismerőse szerint is Juval Noah Harari izraeli
történész az egyik legfontosabb igazodási pont mostanában
Orbán Viktor számára.
Persze, ha megnézzük a következő mondatokat, már
sejthetjük, miért: „Az emberek úgy érzik, hogy a liberális
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demokrácia már nem képviseli az érdekeiket, az elitek
eltávolodtak a választóktól”, „a liberális demokrácia
válságba jutott”, „illúzió volt, hogy a szabad piac és a liberális szabadságjogok majd automatikusan és folyamatosan egyre jobbá teszik az emberek helyzetét”, „a
liberális demokrácia eljátszotta a hitelét a választók
szemében a 2008-as válsággal kezdődően, mert kiderült,
hogy nem képes megvédeni őket az elszegényedéstől”,
„a 20. század második felétől a nyugati világ felnövekvő
generációi biztosak lehettek benne, hogy jobban
fognak élni a szüleiknél, mára a fiatalabb nemzedékek
szerencsések lesznek, ha legalább úgy élhetnek majd, mint
a szüleik”, „az emberek vissza akarják kapni a választás
szabadságát, ezért szavaznak sokan Trumpra”, „Donald
Trump személye korszakváltást jelent” – ugye ismerősek
ezek a gondolatok? És ugye Orbán Viktor beszédeiből
ismerősek? Pedig ezek Yuval Noah Harari izraeli történész
könyveiben, cikkeiben, interjúiban is megtalálhatók.
Az Orbán Viktor kedvenc szerzőjévé vált az izraeli
történészt nyugodtan nevezhetjük sztárnak is, hiszen
valósággal kapkodnak érte a világ tudományos fórumai,
tévétársaságai és lapjai. Harari rendszeresen publikál
többek között a New Yorkerben, a Guardianben, a Timeban vagy éppen a Washington Postban is, Homo Deus
– A holnap rövid története című, idén magyarul is
megjelent munkájáért a Frankfurti Könyvvásáron
a „Legintellektuálisabb és Legmeghatározóbb Tudományos
Munka” díját nyerte el. A világhírt a 2011-ben írt Sapiens
– Az Emberiség Rövid Története című könyve hozta meg
számára. (Mint egy interjúban elmondta, a könyv úgy
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született, hogy a Jeruzsálemi Héber Egyetemen, ahol
tanít, fiatal oktatóként rásóztak egy elsőéveseknek szóló
bevezető kurzust ebben a témában, amit az idősebb
professzorok unalmasnak és „rangon alulinak” tartottak, ő
pedig elhatározta, hogy megmutatja: lehet ezt izgalmasan
és érdekesen is csinálni, a kurzus anyaga adta a könyv
alapját.) Ennek alaptétele, hogy a Homo Sapiens (miután
elődei két millió éven át nagyjából ugyanazt a vadászógyűjtögető, kőeszközökön alapuló életformát élték)
hetvenezer évvel ezelőtt azért tudott elterjedni a Földön
és kultúrát teremteni az előző kétmillió évhez képest
villámsebesen, mert „kognitív forradalom” következett
be, ami azt jelenti, hogy a modern ember anélkül tudott
jelentős változásokat eszközölni életmódjában, hogy
ehhez szüksége lett volna genetikája módosulására,
így behozhatatlan előnyre tett szert minden más fajjal
szemben. Vagyis: az embernek nincs szüksége arra, hogy
szárnyai nőjenek évmilliók alatt, hogy repülni tudjon,
a környezetéből megszerzett és felhasznált információk
segítségével képes repülni enélkül is.
Ebben a „forradalomban” Harari szerint alapvető
szerepe volt az elvont gondolatoknak, az imaginárius
közösségeknek, hiszen ezek révén alkotott az ember
először társadalmakat. Ezeknek az elvont történeteknek
köszönhetjük civilizációnk összes fontos elemét, Istentől,
a vallástól, a nemzetek létrejöttén át egészen a pénzig
vagy a fociig – állítja Harari. Hiszen az, hogy „magyarok
vagyunk”, csak azért jelent valamit, mert bő tízmillió
ember úgy gondolja, ez a fogalom létezik – éppen úgy,
mint amikor Böde Dániel meglendíti a lábát és egy bőrből
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készült, levegővel felfújt gömböt három összehegesztett
fémdarab közé juttat, amire pár ezren felordítanak, hogy:
„Góóól!”. A futball is csak azért létezik, mert emberek egy
csoportja valóságosnak fogadja el a szabályait, objektíven
nincs olyan létező a természetben, hogy „foci”.
Itt érkezünk el az első párhuzamhoz, hiszen már-már
politológiai közhely, hogy a Fidesz azért tud tartósan
tömegtámogatást teremteni maga mögé, mert mindig
képes egy olyan „történetet” nyújtani, amit legalább
kétmillió magát magyarnak valló Homo Sapiens Sapiens
(hogy mesterkélten stílszerűek legyünk) valóságosnak
fogad el – hívják azt például Nemzeti Együttműködés
Rendszerének, rezsicsökkentésnek, vagy éppen
„szabadságharcnak Brüsszellel szemben”. Orbán Viktor
erre mindig nagy hangsúlyt fektetett, az ellenzék pedig
láthatóan jó ideje nem képes rá.
Harari a Guardiannek egy ízben arról beszélt, hogy
szerinte a 21. század egyik nagy változása lehet, hogy
a kapitalizmus és a liberális humanizmus elválik egymástól,
„nagyon hatékony gazdasági modellek jönnek létre anélkül,
hogy liberális politikai renddel bírnának” – ez is egy olyan
gondolat, amit gyakran hallhatunk az ázsiai modellt
magasztaló kormányfőtől. (Igaz, a nagy különbség ezúttal,
hogy Harari mint „az emberiségre leselkedő egyik nagy
fenyegetést” említi a lehetséges tendenciát.) Harari szerint
a 21. század egy másik lehetséges nagy változása lehet, hogy
a legmodernebb technológiák elterjedése erősíteni fogja
a vallás és a nacionalizmus szerepét – Orbán Viktor szintén
gyakran beszél arról, hogy most ismét a „nemzetek kora”
jön el valamiféle „nagy feloldódás” helyett.
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Harari új könyve A Homo Deus – A holnap rövid
története, erről szintén írtam a Magyar Nemzetbe, ezt is
hosszabban beidézném, mert kiemeltem benne Harari
gondolatmenetének azon főbb vonásait, amiket Orbán
Viktor politikájában is megtalálhatunk akár. A Homo
Deus alapján „Hararit kifejezetten érdeklik a jövő
technológiai újításai, és bár nem ez a szakterülete,
meggyőző mennyiségű adatot gyűjtött össze arról, hogyan
alakítják át ezek már ma is világunkat. Nemcsak a tanulni
képes játékszoftverekről vagy a Bach stílusában fúgákat
komponáló, költőket megszégyenítő leleményességgel
haikukat gyártó programokról ír, hanem természetesen
azokról is, amelyek segítségével egész foglalkozási ágakat
digitalizálhatunk”.
A kormány programjának középpontjában a teljes
foglalkoztatás elérése és megtartása áll. „Ebből
a szempontból kifejezetten érdekes lehet Orbán Viktornak
azokat a jóslatokat olvasnia, hogy akár egy évtizeden belül
teljes szakmák gyakorlását vehetik át tőlünk a gépek
és a szoftverek. (A régészek örülhetnek: Harari a The
future of employment című tanulmányt idézi, ez alapján
a régészet „szoftveresítésének” valószínűsége kevesebb
mint egy százalék, mivel a régészkedés kifinomult
tárgyfelismerési képességeket igényel, ráadásul emellett
olyan kevés közvetlen hasznot termel, hogy belátható időn
belül nem lesz cég, amelynek megérné „kőbalta-felismerő
programokat” kidolgoznia.) Harari ezen a ponton
vezeti be a „haszontalanok osztálya” fogalmát, amikor
azt állítja, a közeljövő egyik nagy kihívása lesz a világ
kormányai számára, hogy valahogy munkát, elfoglaltságot,
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megélhetést biztosítsanak azon embertömegeknek is, akik
ily módon elveszítik az állásukat.
A Sapienshez hasonlóan Harari a Homo Deus-ban is
foglalkozik az emberiség kollektív viselkedéseinek lehetséges gyökereivel – és azzal, hogy ezen keresztül hogyan
lehet uralni a tömegeket. „Harari Nagy Frigyes porosz
uralkodót idézi, aki egy díszszemle alkalmával seregein
végignézve így szólt az egyik tábornokához: „Teljes biztonságban nézünk szembe ezzel a hatvanezer emberrel.
Valamennyien az ellenségeink, és egy sincs közöttük, aki
ne volna erősebb vagy ne volna jobban felfegyverkezve,
mint mi, mégis reszketnek jelenlétünkben, nekünk pedig semmi félnivalónk nincsen tőlük”. Elismerve, hogy
némileg erőltetett a párhuzam, de Orbán Viktor a mai
közvélemény-kutatási adatokat látva tisztában lehet vele,
hogy választók milliói utálják, küldenék el a pokolba, sőt
minden bizonnyal a választók többsége így van ezzel, neki
egyelőre még sincs semmi félnivalója ettől a tömegtől, és
minden jel szerint zsinórban harmadszor is kényelmes
többséggel alakíthat kormányt. Hogy mi ennek az oka?
Az, hogy a Fidesz már hosszú ideje képes olyan gondolati
konstrukciót kínálni saját, bő kétmilliós szavazótáborának, amilyenhez hasonlót az ellenzék legutóbb csak több
mint tíz éve tudott. Harari szerint egész civilizációnk ilyen
fiktív struktúrákon alapul, hiszen a pénz, a törvények, de
akár a futball szabályai is mind csak azért léteznek, mert
kellően sok ember tartja őket valóságosnak. Nagy Frigyes
azért lépdelhetett biztonsággal rettegésben tartott katonái
előtt, mert tudhatta, hogy annak a hatvanezer embernek
a fejében az ő császársága létező valami. Ma két és fél mil239

ovi_vilaga_07korr.indd 239

23/01/18 15:29

Kósa András

lió ember fejében Magyarország „jobban teljesít”, és hiába
nem gondolja így majdnem kétszer ennyi szavazópolgár, egyelőre egyetlen párt sem tudott ennek a gondolati
konstrukciónak a helyére olyat állítani, amelyet többen
tartanának valóságosnak”.
És miért képes a NER ilyen hatékonyan működni –
tettem fel a kérdést a cikkben? Azért, „mert egyelőre Orbán
Viktor érzett rá a legjobban arra az algoritmusra, amely
a magyar választópolgárok legnagyobb tömege számára
vonzó. Az ember ugyanis nem más, mint algoritmusok
összessége, ebben pedig semmiben sem különbözik egy
italautomatától vagy akár egy élelmet kereső páviántól
– ezt is Harari állítja a Homo Deusban. Ez a könyv
szerintem leginkább vitatható része, a szerző itt talán
túlságosan leegyszerűsítő megállapításokat tesz. (Nem
is értem például, egy feminista blogger hogyhogy nem
szúrta ki például azt a részt, amikor Harari a nőkről és
a párválasztásról értekezik ugyanebben a szellemben.)”. Itt
visszautalhatunk Körömi Attila cikkére arról a nevezetes
frakcióülésről: Habony Árpád szemében a választó
valószínűleg „ugyanúgy egyszerű algoritmusok mentén
működik, mint ahogy Harari leírja”.
Ma már megkerülhetetlen lett, hogy a miniszterelnök
családjával is foglalkozzunk valamennyit, hiszen
rendszeresen szereplői a családtagok is a híreknek, és
beszélgetőpartnereink közül is többen spontán módon
szóba hozták a témát. Egy régi ismerőse szerint például
Orbán Viktor nem kedveli a vejét, Tiborcz Istvánt. A lányok
közül Sára és Ráhel „teljesen különböző személyiségek, ez
látszott már az esküvőjük megszervezéséből is”. (Ráhel sokat
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mozog a nyilvánosság előtt, nyíltan kiáll édesapja mellett
és az üzleti életben is aktív, az ő esküvője is a nyilvánosság
előtt, nagy felhajtással zajlott (mint ismert, ezen loptak
el két mobiltelefont, ami miatt a Készenléti Rendőrség is
nyomozott, és DNS-mintát vettek a személyzettől, potom
12.4 millió forintért), addig Sáráé sokkal visszafogottabb
volt. Forrásunk szerint „a család mára elég polarizált lett,
Lévai Anikó tartja egyben”, aki a látszatnál sokkal aktívabb
és komolyabb a szerepe a médiában sugallt „kötényes
háziasszonyénál”. „Lévai Anikó agya Orbán Viktor agya is.
Anikó egy nagy formátumú, hallatlanul intelligens ember,
aki nagyobb karriert is befuthatott volna, de ő bevállalta
az anyaszerepet, hogy felnevel öt gyermeket, ezenfelül
azonban a család gazdasági érdekeltségeit alapvetően ő
irányítja”.
Lévai Anikó időnként még kormányzati személyi döntéseket is képes befolyásolni, egy forrásunk szerint legalábbis alapvetően az ő lobbizásának köszönhető, hogy
Bogyai Katalin az ENSZ-be mehetett. A kormányfő egyik
volt bizalmasa, aki rendszeresen otthonában is felkereste
a miniszterelnököt és családját, viszont azt mondta, Orbán
kifejezetten nem szerette, ha azt látta, Lévai Anikó a tudta
vagy társasága nélkül beszélgetett vele, és ilyenkor „mindig elküldte Anikót, időnként nem túl kedves stílusban”.
Egy ízben pedig, amikor arról beszélgettek a kormányfő
konyhájában többen (Orbán állítólag itt szeretett a legjobban találkozni azokkal, akiknek még adott a szavára),
hogy Mikola István híres „szingli hordás” beszéde vajon
tényleg komolyan árthat-e a Fidesznek, és Lévai Anikó is
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közbe mert szólni, hogy szerinte igen, Orbán „kifejezetten
arrogáns stílusban állította le, hogy ne szóljon bele ilyen
dolgokba”. (Az Orbán-kormány egykori egészségügyi minisztere a 2006-os kampányban tett több olyan kijelentést,
amit az MSZP hatékonyan használt fel a Fidesszel szemben
a kampányban, ezek egyike volt, amikor arról értekezett,
hogy a baloldalon az „egyén parttalan szabadságvágynak a kibontakozását kell segíteni, nem kell a közösség,
önmegvalósító, mai szingli életforma, az az igazi. Nem
közösségek kellenek, hanem szinglikből összeálló hordák
kellenek, és akkor már indul is az Andrássy úton a menet,
a fiúk, a lányok nyakába fülbevalók, lufik, és szól a recsegő
rádióban a zene, amit úgy hívnak, hogy technó”. A kijelentés komoly lehetőséget adott az MSZP-nek a Fidesz
támadására, Gyurcsány Ferenc személyesen is számon
kérte Orbán Viktoron, hogy a „helyettese” milyen „,70-es,
,80-as évekbeli világot akar visszahozni”.)
Lévai Anikó „abszolút egyenrangú társ” egy másik
forrásunk szerint, és Orbán Viktor is „teljesen normálisan
viselkedik vele”, sőt „az a kép, amit a család magáról
a médiában sugall, a bulvárinterjúk, hogy Lévai Anikó
a »háziasszony, akit csak a fakanállal a kézben a tűzhely
mellett látni«, teljesen hamis, szerintem ők is csak nevetnek
az egészen”. Lévai Anikó kifejezetten aktív szerepet visz
a család életében egy másik forrásunk szerint is, a volt
kormánytag egyenesen úgy jellemezte Orbán Viktor
feleségét, hogy „igazából ő az, aki összetartja a családot és
kézben tart mindent, ő az, akinek a legfontosabb feladata,
hogy biztosítsa a folyamatos gyarapodást, átlátja, hogy
242
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milyen gazdasági érdekeltségeik vannak, hogy ezekkel
mi legyen, és természetesen ebben a formában a gyerekek
karrierjét is ő építi”. Ez a forrásunk egyenesen úgy
jellemezte a családot, hogy „Anikó nélkül Orbán Viktor
azt sem tudná, reggel melyik szekrényben kell az öltönyét
keresnie”. (Érdekes egyébként, hogy a „nő helye otthon
van, családanyaként” képet szívesen hangoztató Fideszes
vezérkar a saját életében nem követi ezt a mintát: Kövér
László felesége is jegyző, Szájer Józsefé pedig közszereplő
az Országos Bírói Hivatal elnökeként. „Ha Habony Árpád
azt méri, hogy a vidéki Fidesz-szavazók fakanállal a kézben
látják szívesen a Fidesz-feleségeket, akkor a Fideszvezérkar úgy fog tenni, mintha ez így lenne” – mondta
forrásunk nem kevés iróniával.)
Egyébként egy régi ismerőse szerint ugyanez a hozzáállás
jellemzi Orbán Viktort akár még Soros Györgyhöz
és a „sorosozáshoz” is. „Orbán Viktorék egyszerűen
röhögnek ezen az egész Soros-tervezésen, hiszen ők is
tudják, hogy úgy hülyeség, ahogy van. De felmérték, hogy
működik, úgymond ez kell a népnek, hát használják,
mert politikailag megéri nekik” – mondta forrásunk,
aki szerint Orbán hiába is festi le akár a patás ördögnek
a milliárdost, személyesen semmilyen indulat, ellenszenv
nem él benne egykori mentorával szemben ma sem. „Én
még azt is el tudom képzelni simán, hogy ha netán Soros
György megbetegedne és kórházba kerülne, és Orbán
éppen Amerikában járna valamiért, akkor elmenne
hozzá látogatóba. És akkor együtt röhögnének a Sorosplakátokon, meg a »terven«, mert Sorost is régóta
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ismerem, szerintem ő is csak mosolyog az egészen, és
azt gondolja magában: ennyire ismertté még soha senki
nem tett, Gábor Zsazsával, egy másik magyarral szólva,
a negatív hír is hír, mindegy, hogy mit, csak beszéljenek
rólam.” (Erre a hozzáállásra hajaz egyébként tökéletesen
az is, amikor egy fideszes médiapolitikus korábban azt
mondta nekem, ő a közmédiát nem nézi, mert az „egy nagy
rakás szar”, sőt, a beszélgetés egy másik pontján még azt is
hozzátette, a köztévé alacsony nézettségeivel kapcsolatban,
hogy „néha nem értem, miért kell erre a szarra évi 70-80
milliárdot elköltenünk”.) Ugyanez az abszolút politikai
alapú hozzáállás jellemezte a kormányfő néhány más,
régre visszanyúló személyes kapcsolatát is. A fiatal Orbánházaspár Haris közi lakásával szemben lakott Princz
Gábor, aki abban az időben családi jó barát is volt és
gyakran át is járt a Fidesz elnökéhez látogatóba. Forrásunk
szerint „erre a jó viszonyra alapozva is gondolta azt, hogy
amikor a Postabank bajba került, és a Horn-kormány
kisegítette, ugyanezt teszi majd Orbán Viktor is. Orbánék
azonban rövid úton menesztették a bank vezetését, majd
büntetőeljárás is indult. Princz Gábor állítólag számon
kérte a »régi jó viszony« okán a történteket Orbánon, de ő
csak annyit mondott: és akkor mi van?”. Princz Gábor ezek
után Bécsbe költözött, 36 milliárd forint elsikkasztásával
vádolták, igaz, ehhez képest első fokon csak felfüggesztett
börtönt, jogerősen viszont csak nevetségesen alacsony,
3.6 millió forintos pénzbüntetésre ítélték. (Azért annyira
mégsem lehet rossz a viszony, ha 2014-ben a kormány
stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté
minősítette a volt bankvezér egyik cégét.) Orbán Viktor
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családjának régi jó kapcsolata volt Iványi Gábor metodista
lelkésszel is, olyannyira, hogy a házasságukat is ő
celebrálta és első két gyermeküknek a keresztelője volt.
„Aztán Orbán rájött, hogy a reformátusok és a katolikusok
sokkal többen vannak, így otthagyta Iványit” – mondta
forrásunk. A metodista egyházat végül még megpróbálták
diszkreditálni is az egyházügyi törvény módosításával,
de miután az Alkotmánybíróság elkaszálta a jogszabályt,
egy módosítással Iványi Gáborék is maradtak hivatalos
egyház.
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10: A Fidesz
és „rendszer lényege”
A Fidesz első botrányos ügye az úgynevezett „székházügy
volt” (ennek során az MDF és a Fidesz jutott nagy értékű
ingatlanokhoz, amiket később az MKB Bank megvásárolt,
így akkori értéken mintegy 1.5 milliárd forinthoz
jutottak, a Töröcskei István vezette Magyar Hitelbank
pedig az ingatlanokra bejegyzett jelzálogjogra hivatkozva
hitelezte a két párt 1994-es választási kampányát. Az Állami
Számvevőszék utólag mindent rendben talált.) Forrásunknak
máig „meggyőződése, hogy az egészet lezsírozta a Fidesz,
az MDF és az MSZP: a szocialistáknak ingatlanja volt,
a Fidesznek, az MDF-nek hasznosítható ingatlan, azaz pénz
kellett, így szépen kiegyeztek egymással, ráadásul a szűz
lányt be kellett pettyezni, az a Fidesz minden riválisának
jól jött, hogy ők is elveszítették a szeplőtelenségüket ebben
a tranzakcióban”. Ami jó példa lehet arra is, hogy a szavakban
harcosan antikommunista Fidesz már ekkor tudott
meglehetősen pragmatikusan viszonyulni ahhoz az oldalhoz,
aminek az eltörlését egyébként most ismét egyik fő feladatának
tartja – csak persze ezzel ma már egy földön fekvő ellenfelet
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rugdal tovább. Az azonban, hogy az így a párthoz jutó pénz
egy része valószínűleg Orbán Viktor édesapjának a cégéhez
került, forrásunk szerint jól mutatja, hogy „Orbán Viktort már
akkor csak két dolog érdekelte igazán: a hatalom és a lóvé”.
Közgazdász forrásunk szerint Orbán Viktor már kormányra
kerülése első pillanatában elfogadta azt a tézist, hogy
az egyensúlytalanság nem jó a gazdaságnak, de „közben
azért szerintem már ekkor azon járt a feje, hogy az egyensúly
megteremtésével párhuzamosan hogyan lehetne állami
vagyont magánvagyonná transzferálni, de ekkor még nem
voltak meg ennek a mai kifinomult technikái, akkor az egész
Fidesz még csak ismerkedett a kormányzással”. Igaz, volt,
aki szerint az MSZP gazdasági hátországának felszámolása
már ekkor komoly szándék volt a Fidesz részéről, akik ezen
a véleményen vannak, ennek tudják be Simicska Lajos APEHelnöki kinevezését is.
Érdekes, hogy bár a Fidesz célja bevallottan a „múlt végképp
eltörlése” volt a rendszerváltás előtti időszakot tekintve, a mostani kormányzat mégis sok szállal kötődik ahhoz világhoz.
„A Fideszben szeretnek a rendszerváltás időszakának vadprivatizációjáról úgy beszélni, mint valami ősbűnről, amivel „a
kommunisták átmentették a hatalmukat”, de azt szemérmesen elhallgatják, hogy innen származik például a miniszterelnök édesapjának vagyona, hiszen a Dolomit Kft.-t ő is ekkor
privatizálja, és Szijjártó Péter édesapja is ekkor szerzi meg
azt az építőipari céget Győrben, ami ma is a család tulajdonában van, vagy ne beszéljünk Boross Péterről és a Dél-Pesti
Vendéglátóipari Vállalatról” – mondta egy Orbán Viktort egye247
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temista kora óta ismerő forrásunk, hozzátéve, hogy Bakondi
Györgytől kezdve Pintér Sándoron át több titkosszolgálati vezetőig máig olyanok töltenek be kulcsszerepet a kormányzati
apparátusban, akik komoly karriert futottak be a rendszerváltás
előtt is. Ugyanígy nem számít például Szita Károly kaposvári polgármester (vagy bárki más) ügynökmúltja, ha egyszer
ő maga hirdet harcot Soros György ellen, mint a Megyei Jogú
Városok Szövetségének elnöke.
Forrásunk szerint 2010-ben, amikor utoljára beszéltek
a Fidesz győzelmét követően, Orbán Viktort már alapvetően
az érdekelte, „hogyan tudja átrendezni a hazai oligarchák közötti
viszonyt”, ki az, aki esetleg veszélyt jelenthet rá, van-e annak
valószínűsége hogy egy jelentősebb átalakítás esetén esetleg
összefognak-e ellene azok, akik vesztesnek érzik majd magukat
és kiket tud eközben maga mellé állítani. És természetesen
a foci: forrásunk szerint Csányi Sándor felkérése a Magyar
Labdarúgó Szövetség elnöki posztjára „visszautasíthatatlan
ajánlat volt”, amit az OTP-elnök elsőre nem is fogadott túl
lelkesen, igaz, később határozottan megkedvelte a feladatot
és messzemenően alkalmasnak is bizonyult. Sőt, időközben
az is kiderült, hogy az OTP elképesztő összeggel, 47 milliárd
forint TAO-pénzzel támogatta meg az elmúlt években
a miniszterelnök kedvenc sportjait.
Ha együttműködnek a hatalommal, a külföldi cégek ugyanakkor „jó fiúk” is lehetnek, erre éppen az építőipar szolgáltat remek példát: bár a Fidesz nyelvi innovációja volt
a „Strabag Demokraták Szövetsége” szókapcsolat (és még
anno a Heti Válasz remek tényfeltáró cikkben számolt be
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a német cég kétes ügyeiről, többek között a Vögel – madarak
– és Blumen – virágok – névvel szereplő pénzeknek olyan autópálya beruházásokkal kapcsolatban, amikhez a cégnek még
2005-2006-ig volt köze), a 2010-es választások után a cégnek
haja szála sem görbült. Nyilván csak feltételezés, hogy ennek
köze lehetett ahhoz, hogy a Videoton mezszponzoraivá váltak
2012-ben (a Fidesz addig végig támadta őket, Selmeczi Gabriella, akit a Fidesz már régóta csak különösen vállalhatatlan
médiaszereplésekre használ, éppen akkor emlegetett a korrupciót velük kapcsolatban, amikor kiderült a támogatói szerep),
de az osztrák Switelsky is nagyon hasít a hazai beruházásoknál,
miközben a Haladás mezszponzora. Talán emiatt mondhatta
nekem egy nyugati nagykövetség munkatársa, hogy országuk
egyik nagy sörgyárának vezetői egyszer azzal fordultak hozzájuk: a magyar kormány közeléből olyan informális jelzéseket
kaptak, hogy megpróbálhatják kiszorítani őket a hazai piacról,
de ha elkezdenek támogatni egy úgynevezett látványsportághoz tartozó magyar klubot komolyabb összegekkel (jelen
esetben vízilabdáról volt szó), akkor nemhogy erre nem kerül
sor, de még akár valamilyen egyéni adókedvezmény is szóba
jöhet. „Ebben az esetben már nem zavarja Orbán Viktort, hogy
esetleg magyar vállalkozások szorulnak a háttérbe a piacon”
– mondta forrásunk.
A kormányfő régi ismerőse is úgy látja, a Fidesz vezetésében
egyáltalán nem szégyellik, hogy úgy gazdagodnak meg,
hogy ehhez az államot, a törvényhozást, az uniós pénzeket
használják fel. „Semmi lelkiismeret-furdalásuk sincs attól,
hogy közhatalmi eszközökkel gazdagítják a klientúrájukat.
Ezt a harmadik eredeti tőkefelhalmozás korának tartják,
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az első kettőből értelemszerűen úgy gondolják, kimaradtak,
az elsőből valóban, de a másodikból, a rendszerváltás
környékiből azért már nem annyira.” Szerinte ezért jellemző
a mostani kormányzati etatizmus is: az államot egyszerűen fel
kell használni Orbán Viktor szerint a politikai célok – jelen
esetben a tőkefelhalmozás – eléréséhez, ráadásul ezt még úgy is
magyarázzák a Fideszben, hogy mivel akár nemzetközi szinten
is komoly lobbierővel bíró multikkal (is) állnak szemben,
ehhez miért is ne használják fel az államot.
Az intézményesített korrupcióval kapcsolatban egy volt
államtitkár szintén úgy fogalmazott, a kormányfő, a családja,
a Fidesz-vezérkar meggyőződése, hogy amit Lánczi András
a rendszer lényegének nevezett, vagyis azt, hogy akár az állam
megerőszakolásával is, de felépítenek egy új, „nemzeti
burzsoáziát” (jellemző egyébként, hogy Lánczi szavainak
tartalmát senki nem próbálta tagadni beszélgetéseinken,
ha valaki egyáltalán kritizálta, azt is csak azért, mert
„szerencsétlenül fogalmazott”), az „nekik jár”. „Állandóan
az országért dolgozunk. Visszahoztuk a csődből. Tönkremegy
a kormányzásba a családi életünk, az egészségünk. És
emellett még utálnak is minket sokan. Hát cserébe ne járna
nekünk, hogy megalapozzuk a családunk jövőjét?” – ez
a gondolatmenet vezérli az érintetteket forrásunk szerint.
(Hogy politikusnak, különösen kormánypárti politikusnak
lenni valóban egyfajta beszűkült tudatállapotot jelent, arról
Horn Gábor, a Gyurcsány-kormány koalíciós egyeztetésekért
felelős államtitkára nyilvánosan is mesélt nekem néhány éve
egy interjúban. Ő akkor azt mondta, utólag látja, mennyire
eltorzult akkor a gondolkodása, meggyőződése volt, hogy
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hajnaltól késő estig az ország sorsának jobbításáért dolgozva
minimum elismerést kellene hogy kapjon a környezetétől,
így amikor akár nagyon közeli barátai is kritikusak voltak
a kormánnyal szemben, rögtön haragra gerjedt és sokukkal
összeveszett.)
Egy volt államtitkár is azt mondta, a kormányfő közvetlen
környezetében egyedül Kövér László az, aki nyíltan elítéli
a korrupciót és a rongyrázást, de még ő is úgy magyarázza
az Orbánhoz való feltétlen lojalitását, hogy „ami 2010
óta történik az országban, azt történelmi perspektívába
kell helyezni és így megítélni, jobboldali burzsoáziát
kell kialakítanunk, ezt pedig másképp nem lehet”. „Csak
éppen az a baj, hogy Mészáros Lőrincet vagy Rogán Antalt
a »történelmi perspektívák« érdeklik a legkevésbé” – ironizált
forrásunk.
Egy uniós példa mutatja meg Orbán Viktor nagyon sajátos
korrupció-felfogását: amikor 2013-ban Romániától egymilliárd eurónyi támogatást vontak el, mert az ország
hatóságai nem voltak képesek időben teljesíteni a kifizetéseket.
Orbán Viktor ezt még jóval később is szívesen hozta fel
példaként, ha a korrupció került szóba egy beszélgetésben,
igaz, érdekes interpretációban: „Szegény románoknál nagyon
nagy a korrupció, mert annyi kiskirálynak kell megfelelni
a támogatások elosztásakor, hogy ezek sikeresen blokkolni
tudják az egész pályázati rendszert addig, amíg meg nem
győződnek róla, hogy a nekik megfelelő sápot le nem tudják
szedni a pénzekről”. A kormányfő ilyenkor egy forrásunk
szerint hozzátette azt is, hogy „ez volt a helyzet Magyarországon
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is 2010 előtt, ezért kellett az egész uniós pályázati és kifizetési
rendszert átalakítani”. (A még a Bajnai Gordon vezette
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a 2010-es választások előtt
a Fidesz-retorikában a korrupció egyik szinonimája lett, és
hogy a kormányváltás árnyékában milyen megkérdőjelezhető
személyi kifizetések fordultak például elő, arról még én
is írtam. Mint ahogy arról is, hogy az NFÜ-nél elvégzett
utólagos belső vizsgálatok során hogy tárták fel többek között
a felnőttképzési programokért felelős Köpeczi-Bócz Tamás
felelősségét – büntetőeljárás soha nem indult az ügyben – és
ennek ellenére hogyan lett belőle uniós fejlesztésekért felelős
államtitkár Balog Zoltán miniszter alatt az EMMI-ben. Igaz,
azóta már onnan is kirúgták.)
Vagyis Orbán Viktornak a legnagyobb baja azzal volt, hogy
a rendszerben „kiskirályok” működnek, akik miatt nem elég
gyorsak a kifizetések, ráadásul nem is lehet mindig tudni, hogy
jó helyre mennek-e a pénzek, értsd: a megfelelő kormányközeli
oligarchákhoz. A rendszer átalakítása ezek szerint azt célozta,
hogy ezen változtassanak, az egy külön könyvet megtöltene,
ha felsorolnánk, hogy Mészáros Lőrinc, Tiborcz István és
a többiek milyen uniós pályázatokon mennyit nyertek azóta.
De hogy mennyire így működhet a kormányzati logika, arra
jó példa a Balaton térségének fejlesztésére 2015 végén megítélt
321 milliárd forintos fejlesztési alap sorsa is: ezt tavaly nyáron
váratlanul visszavonta a kormány, hivatalos indoklás csak annyi
volt, hogy „koncentráltabban és hatékonyabban szeretnék
a pénzt felhasználni”, akkor több forrásom is arról beszélt,
hogy a pályázati alap hírére számos fideszes önkormányzatot
kerestek meg a „semmiből” előbukkant ilyen-olyan pályázati
ügynökségek, melyek azt ígérték, hogy ha rajtuk keresztül
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pályáznak a települések, biztosan nyernek, de persze megfelelő
százalék ellenében. Természetesen mindegyik a bejáratott
kormányzati kapcsolataira hivatkozott, a folyamat olyan
ellenőrizhetetlenné vált, hogy előbb Lázár Jánosnak, majd
Orbán Viktornak lett elege, és inkább visszavonták, majd
újra létrehozták az alapot, immár úgy, hogy sokkal jobban
figyeljenek a résztvevő lebonyolítókra.
Egy a középkori történelmi hasonlatok iránt láthatóan
rokonszenvvel viseltető egykori államtitkár szerint a „nemzeti
tőkésosztály” tagjai is a régi magyar királyság mintájára
szerveződnek: a „birtokért” cserébe a „földesúrnak” a „háború”
(értsd: választás) esetén „bandériumot” kell kiállítania, vagyis
pénzzel támogatnia a kampányt, a helyi Fideszt, a saját kézbe
került médiával a kormány keze alá játszani, helyben minden
lehetséges eszközt bevetni mozgósításra, esetleg a TAOpénzen vett focicsapat-busszal lelkes tapsolókat Orbán Viktor
március 15-i beszédének meghallgatására a fővárosba hozni.
Mészáros Lőrinc ebben a rendszerben a „királyi szállásadó”
kitüntetett szerepét játssza. Mint mondta, „Orbán Viktor is
hasonlóan gondolkozik, abból a szempontból mindenképpen,
hogy szereti egyértelmű kategóriákba sorolni az embereket,
a saját oldalán és az ellenfélén egyaránt. Akivel nem tud mit
kezdeni, azokat nem szereti”.
Orbán vagyonával kapcsolatban egy Fidesz-vezető azt
mondta, „őt személyesen nem érdekli, hogy nagyon gazdag
legyen, a pénz abból a szempontból foglalkoztatja, hogy
ez is kell a politikacsináláshoz”. Az Orbán-család tagjainak
meggazdagodásáról egyébként a jelek szerint tabu a Fideszben
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beszélni, hogy a családi vagyonhoz esetleg köze lehet
Nagy István berni magyar nagykövetnek is (aki korábban
a libanoni Audi Bank igazgatótanácsi tagja is volt, és a bank
vezérigazgatója Svájcban), arról már több cikk is született, tény,
hogy mind Orbán Viktornak, mind Lázár Jánosnak volt furcsa
körülmények között lebonyolított svájci utazása már, és az is,
hogy Nagy István a nagyköveteknek általában „járó” négy éves
mandátuma már lejárt és egyelőre nincs szó a hazahívásáról.
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11: Orbán Viktor
és a média
Egy volt kormánytag úgy emlékezett, egy 2008-as „programvitában” egy belső fórumon Orbán Viktor még kifejezetten
úgy fogalmazott, hogy semmi baja azzal, ha a magyar médiának
van egy a párttól és a (mindenkori) kormánytól független, kritikus
része is. „Aztán láthatóan egyre erősödött benne a meggyőződés,
hogy a magyar média úgymond nem képes jól közölni azokat
az üzeneteket, amiket ő szeretne átadni, egy idő után már
a kormányközeli médiáról is ezt gondolta. Ebben, el kell ismerni,
nagyon avítt elképzelései vannak, azt hiszi, ha a közmédia és
a többi mostani kormányzati kommunikációs felület direkt
módon teszi magáévá a kormányzati kommunikáció irányát,
az majd működni fog. Bár sem a köztévé, sem a Magyar Idők
nem érdekli az embereket, azzal már nem foglalkozik, neki elég
a tudat, hogy azt látja, olvassa bennük, amit ő viszont szeretne
látni a saját gondolataiból” – mondta meglepően kritikus
hangnemben egy volt kormánytag.
„Bármennyire is támadják, Orbán Viktor számára vannak alapvető értékek a politikában, például a véle255
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ményszabadság. Igaz, a jelenlegi ellenzéki sajtóról úgy
gondolkodik, hogy az politikai vagy egyéb érdekérvényesítési eszköz politikai célokat elérni próbáló
tulajdonosok kezében van, ezért ő is jogosan léphet fel
velük szemben politikai eszközökkel” – mondta egy volt
munkatársa.
Forrásunk szerint ez is „szuverenitási kérdés”: „Orbán
azt gondolja – teljes mértékben egyetértek vele –, hogy
a politika a politikusok dolga, mert minden felelősséget
ők viselnek, ráadásul legitimációjuk is csak nekik van
közügyeket intézni, a pálya szélén zsűriző, senkinek
semmilyen elszámolással nem tartozó értelmiségieknek
és újságíróknak pedig se felelősséget nem vállalnak, se
legitimációjuk nincsen”.
És, hogy miért ad ma már nagyon ritkán interjút
kormánykritikus lapoknak, tévéknek? (Erre már régóta
csak külföldi média esetén kerül sor.) „Mert ma már nem
igazán fogadja el, ha felelősségvállalás és valós legitimáció
nélkül vitatják az egyébként megalapozott, és az emberek
által sokszorosan visszaigazolt világképét, mondanivalóját.
Tegyük ehhez hozzá, a magyar újságírók néha bántóan
tájékozatlanok a világ dolgaival, összefüggés-rendszereivel
kapcsolatban, nagyon felszínesek, és sokszor provinciálisan
beszűkült látásmódúak, és ebből a helyzetből kérdeznek.
Ráadásul a miniszterelnök úgy gondolja, győztes –
különösen kétszer kétharmados – választások után igenis
a kormányfő, és a vezető politikai erő primátusa a politikai
napirend meghatározása.”
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Hogy miért nyilatkozik alig ma már nagy világlapoknak,
televízióknak is a miniszterelnök? „Orbán Viktor úgy
gondolja, nem számítanak már komoly véleményformáló
erőnek ezek az újságírók” – mondta a már idézett fideszes
EP-képviselő. Ez abszolút beleillik abba a narratívába,
amit egyébként maga a kormányfő is nyíltan hangoztat
rendszeresen, miszerint „a nyugat-európai elit elveszítette
a kapcsolatát a valósággal és a választókkal”, és, hogy
Nyugaton úgymond „kisebb a sajtószabadság”, mert
például menekültügyben nem lehet eltérni a „liberális
mainstreamtől”. Ráadásul „amíg a Magyarországra érkező
befektetéseket nem befolyásolja a nyugati médiában róla
alkotott kép, addig nem foglalkozik vele”. Különben
ezzel kapcsolatban egy a magyar-német kereskedelmi
kapcsolatokkal foglalkozó forrásunk azt mondta,
szerinte a Magyarországról a német médiában uralkodó
negatív kép már egyes befektetési döntéseket is károsan
befolyásol. (Ugyanerről egyébként egy külkapcsolatokkal
is foglalkozó fideszes képviselő egyszer azt mesélte nekem,
hogy egy berlini tárgyaláson a német mezőgazdasági
miniszter négyszemközt azt mondta neki: „ha őszintén
nyilatkozna a menekültkérdésről, a német sajtó a fejét
venné”.) Egyébként a médiával kapcsolatban is hallottunk
egy jellemző esetet a kormányfő személyisét érintően
a már említett fideszes EP-képviselőtől: „2002 után
egyszer azt mondta nekem, hogy ő az ellenzék vezére,
így már nem akar nyugati lapokban Eörsi Mátyás és
mások mellett szerepelni, hanem csak úgy, ha önállóan
nyilatkozhat”. Jellemző volt egy másik 2002-es eset
is, amikor – már a választási vereséget követően –
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Orbán Viktor egy delegáció élén Washingtonban járt
az Interparlamentáris Unió kongresszusán. A frissen
leköszönt miniszterelnökhöz bejelentkezett interjúra
a CNN és a New York Times is, de Orbán a vele utazó
Varga Mihály és Martonyi János, valamint Jeszenszky
Géza nagykövet rábeszélése ellenére sem volt hajlandó
interjút adni. Újságírókörökben népszerű anekdota az is,
hogy a 2004-es uniós csatlakozási ceremóniára kiérkezett
Fidesz-delegáció tagjai, köztük maga Orbán Viktor is,
szinte menekültek az újságírók elől.
A sajtóhoz való hozzáállása egyébként drasztikusan romlott
a kormánynak és a miniszterelnöknek is az elmúlt hét
évben. Ahhoz képest, hogy a 2010-es kormányalakítás után
a kormánytagok bemutatása alkalmával a Parlament Vadász
termében minden miniszterrel kötetlen beszélgetéseket
lehetett folytatni, majd a kormányfő kommunikációs
stábja rendszeresen szervezett háttérbeszélgetéseket,
amin az ellenzéki sajtó képviselői is jelen voltak, sőt egy
ízben egy szeptemberi politikai szezonkezdet alkalmával
maga Orbán is jelen volt és megígérte az újságíróknak,
hogy ha gyakrabban nem is, de félévente egyszer, ilyen
alkalmakkor leül velük beszélgetni. Aztán az egészből nem
lett semmi, és mára a háttérbeszélgetések is megszűntek,
sőt, a kormányzati apparátus tagjait kifejezetten
tiltják attól, hogy újságírókkal találkozzanak. Ma már
a minisztériumi sajtóosztályok sem önállóan működnek,
a sajtómegkeresésekre a választ Rogán Antalék stábjában
írják meg, ezt kell továbbítaniuk. A kifejezetten elutasító
attitűdre csak egy friss személyes példa: még 2017
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decemberében szerettem volna egy interjút készíteni egy
minisztériumi tisztviselővel, aki nagyon komoly szakmai
sikert aratva a világ egyik legrangosabb felsőoktatási
intézményébe kapott ösztöndíjat. Bár a történet abszolút
pozitív volt és az adott minisztériumnak is jó PR-alkalom
lett volna akár, az illetőt mégis letiltották a nyilatkozatról.
Hogy nem az adott minisztérium sajtóosztályának saját
döntése volt ez, azt onnan tudom, hogy egy minisztériumi
vezető is ledöbbent a tiltáson, de mint mondta, ő sem
tehet semmit.
Az elmúlt években olyan alkalom, hogy Orbán Viktor
kormánykritikus újságírókkal (is) találkozzon, tudomásom
szerint csak egy volt: Vlagyimir Putyin 2015-ös látogatása
után egy nappal, ahol Orbán többek között maga jelentette
be, hogy focistadiont építünk Oroszországban a 2018as vébére – hogy aztán az egészből ne legyen semmi.
(Stadiont majd fogunk azért építeni Szijjártó Péter egy
2017. júliusi bejelentése szerint, de ez már nem a vébére
lesz.) Persze van egy egyszerű magyarázat arra is, miért
nem tartja fontosnak Orbán a sajtót: mert a Fideszben
biztosak benne, hogy a választási győzelemhez szerintük
szükséges és elégséges mintegy kétmillió szavazót így
is, úgy is elviszik majd az urnákhoz 2018 áprilisában,
a többiek pedig nem számítanak ebből a szempontból,
így kommunikálni sem szükséges velük. (Hogy egyébként
a miniszterelnök mennyire profin kezeli a médiát, arra egy
forrásunk szerint az az apróság is rávilágít, hogy amikor
egy ízben egy tévészereplés előtt egy tollat kért a műsor
egyik szerkesztőjétől, gondosan megnézte, nincs-e azon
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valamilyen olyan felirat – például egy másik párt logója
– amit esetleg egy élelmesebb néző kiszúrhatna.)
A Simicska Lajossal történt szakítás mellett ez az egyik
oka annak is, hogy 2014 után Orbán Viktor teljesen új
médiát akart felépíteni. A másik, hogy a kormányfőnek
meggyőződése, a magyar médiapiac minden jelentős
szereplője egy-egy konkrét gazdasági, politikai, vagy éppen
nagyhatalmi érdek és befolyásszerzés érvényesítésének
eszköze. „Ha pedig így van, akkor szerinte lennie kell olyan
médiának is, amelyik érti és elmagyarázza, hogy a kormány
mit miért csinál, és nem az ellenséget látja a kormányban.
Vagy nem a kormányzatban látja az ellenséget, nem
a törvényesen megválasztott kormány ellen lázad,
hanem mondjuk a kizsigerelő multik, a nagybankok,
a brüsszeli elit ellen, tehát azon hatalomgyakorlókkal
szemben, akikről az emberek nem is szavazhatnak, ám
mégis viseljük döntéseiket az életünkben.” Spéder Zoltán
sem csak azért lett kegyvesztett, mert az általa irányított
FHB Bank megroggyant, hanem, mert nem volt hajlandó
megválni az Indextől sokáig, miközben „személyesen nem
volt illojális Orbánnal szemben”.
Érdekes, hogy a Fidesz a médiával a rendszerváltás óta
nem nagyon tud mit kezdeni. Ez persze fakadhat abból
is, hogy Orbán Viktor már a legelején megutálta az egészet, amikor azt érezte, hogy komoly véleményformálók
fordulnak szembe vele, csak azért, mert nem hajlandó
eljátszani szervezetével az „SZDSZ ifjúsági tagozata” szerepet. Ennek köszönhető a „saját” médiaháttér kiépítése,
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ironikus ugyanakkor, hogy a sokáig fiatal, innovatív párt
képét önmagáról sugallni próbáló Fidesz éppen az internettel és az online médiával nem tudott máig mit kezdeni.
„Nem hiszem el, hogy mi nem tudunk egy olyan online
portált csinálni, ami úgy népszerű, hogy egyben lojális
is hozzánk” – mondta nekem még a 2006–2010-es ciklusban egy fideszes képviselő. A pártban sokan sokáig
abban bíztak, majd a Spéder Zoltán tulajdonolta Index
lesz az alkalmas médium, a tulajdonos viszont hamar
belátta, hogy az üzletileg is sikeres Index csak veszítene
azon, ha feladja minden oldalra kritikus hangnemét, így
ez az alternatíva is ugrott. 2010, de különösen 2014 után
ismét intenzív gondolkodás kezdődött a pártban a saját
médiaportfolió kiterjesztésére. Ennek egyik elemeként
egy kormányzati tanácsadó szerint komolyan felmerült
a hvg.hu megszerzése, hiszen a hetilap komoly presztízzsel
bír a piacon és a gazdasági életben, a hvg.hu pedig az egyik
legnagyobb látogatottsággal bíró hírportál. Az elképzelés
az volt, hogy „a hvg.hu magyarázza el intelligens módon
a kormányzati gazdaságpolitika, az egyes döntések lényegét” – vagyis akkor még egyáltalán nem az volt a szándék,
hogy „fullba nyomják a kretént” – hogy egy klasszikust
idézzünk a Trópusi vihar című filmből. Ugyanez volt
a helyzet az online vonalon is. 2014 után kifejezetten felgyorsult ennek felépítése – csak aztán egy ponton az egész
félrement. Pedig az alapelképzelés itt is az volt, hogy a legjobb politikai újságírók közül is többeket az induló oldalhoz csábítanak, azzal az ígérettel, hogy ugyan nem egy
kifejezetten kormánykritikus, de mégis csak egy középre
tartó, többé-kevésbé objektív médiumnál dolgozhatnak
261

ovi_vilaga_07korr.indd 261

23/01/18 15:29

Kósa András

majd kiemelkedő fizetésért, amelyik hamar presztízst vív
majd ki magának a piacon. Többekkel beszéltem, akiket
megkerestek, mindannyian arról számoltak be, hogy volt
olyan tárgyalás, amelyen a kijelölt főszerkesztő G. Fodor
Gábor mellett maga Habony Árpád is jelen volt, a fideszes
főguru azonban annyira lekezelő és arrogáns módon tárgyalt, hogy végül egész egyszerűen senkivel nem sikerült
megállapodni. Így jobb híján maradt az a megoldás, hogy
kezdőkkel, gyakornokokkal indították el a 888.hu-t, amely
nem is vált komolyan vehető online felületté.
Egy lapvezető szerint ugyanakkor a 2014-es választásokat követően Orbán szinte azonnal „elkezdte
leválasztani a Csermely Péter–Liszkai Gábor párost
Simicska Lajostól”, majd 2014 augusztusában minden
érintettel közölték, hogy készítsen új üzleti tervet lapja/
rádiója stb. fenntartására úgy, hogy az állami hirdetések
bevételeivel már nem számol. Ez természetesen döbbenetet keltett az addigi kormánypárti médiumok
vezetőinek körében, hiszen az állami hirdetések
teljes eltűnése példátlan volt a rendszerváltás óta.
(Persze, hogy a Fidesz 2010 után hogy vonta meg
ezeket az ellenzéki orgánumoktól és csoportosította
át a sajátjaihoz, arról nagyon remek összeállítás olvasható
Bátorfy Attilától a Kreatív 2015-ös februári számában.)
2015 januárjában pedig jött az a híres-hírhedt találkozó,
amiről először én számoltam be még a VS.hu-n. Amikor
Orbán személyesen közölte minden főszerkesztővel, hogy
„új testhelyzetet vett fel a média”, így már nem kap állami
támogatást. „Ezen azt értette, hogy valóban megjelentek
egy idő után kritikus hangok is a kormánnyal szemben.
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2010 után valóban volt egy olyan hangulat a kormánypárti
médiumok vezetői között, hogy válság van, a csődből kell
visszarángatni az országot, rendkívüli helyzet rendkívüli
megoldásokat igényel, így még akkor se kritizáljunk, ha
az még egy kormánypárti laptól is elvárható lett volna.
2015-re azonban ez a helyzet elmúlt, a visszás ügyek
száma viszont egyre szaporodott, a bátrabbak elkezdték
kevésbé visszafogni magukat és ez láthatóan nem tetszett
Orbánnak. Ezért mondta azt is, hogy a jövőben senki nem
kap hirdetést, kivéve a Demokrata, mert Bencsik András
soha semmiben nem kérdőjelezte meg, amit csinált.”
A Riposzt, a Lokál, a 888.hu, az Origo és a Magyar Idők
stílusa, minősége egyébként a Fideszben is sokak számára
vállalhatatlan, de ezt persze senki nem mondja ki nyíltan.
(„A köztévét nem nézem, mert szar” – ezt a sommás ítéletet
egy Fidesz-alapító engedte meg magának három éve egy
fogadáson két-három pohár bor után.) Természetesen
itt is mindent a háborús logika ural, egy alkalommal
információink szerint Kövér László például arról beszélt,
hogy „anakronizmus, hogy a sajtó tényeket akar közölni
és vizsgálni, háború van, most más szabályok szerint kell
működnie a médiának is”. Ugyanebbe a sorba illeszkedik,
hogy a magyar nagykövetek éves munkaértekezletén 2017
augusztusában Rogán Antal arról beszélhetett, hogy melyek
a „baráti” és melyek az „ellenséges médiumok”, amikkel
nem szabad szóba állni. A Fidesz-média működésére
jellemző példa a már említett Rónaszékiné Keresztes
Mónika esete is, akinek a képeivel évekig tele volt a Körúti
Korzó nevű kerületi lap, majd abban a pillanatban, hogy
kiderült, Rónaszékinét ejtette a pártvezetés és Bajkai István
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lesz a 2018-as képviselőjelölt, előbbi eltűnt az újságból,
Bajkai fotóival viszont megtelt a Körúti Korzó.
A médiával és az értelmiséggel szembeni ellenérzéseket
Orbán Viktorban forrásunk szerint alapvetően máig
az táplálja, hogy amikor 1994-ben a választások előtt
a Fidesz jóval népszerűbb volt az SZDSZ-nél, akkor
„Pető Ivánék a Fideszre uszították a sajtót, amelyik el
is végezte a feladatát”. Egyes értelmiségiek persze ettől
még nyugodtan írhatnak bármit Orbánról, ezt nem veszi
személyes sértésnek a kormányfő – már csak azért sem
(állapította meg némi rezignációval forrásunk), mert
lehet bármilyen vitriolos egy publicisztika, a Fidesz
elnöke is tisztában van vele, hogy ezt maximum pár
ezer értelmiségi olvassa majd el. „Én írhatok akárhány
könyvet a kormányról, szétszedhetem apró darabokra,
hogy szerintem mit rontanak el, Orbánt nem fogja
érdekelni, sőt, érdeklődéssel fogja olvasni, mert tudja
ő is, hogy ötszázan veszik majd meg a könyvemet, és
a legközelebbi találkozásunkkor elbeszélget velem róla. De
ha netán az jutna az eszembe, hogy nyíltan ellene kezdek
politizálni, és esetleg úgy gondolná, hogy veszélyt jelentek
rá, abban a pillanatban megváltozna a viszonyunk. Persze
személyesen akkor sem haragudna rám, legfeljebb hamar
kiderítené rólam a kormányzati sajtó, hogy pedofil
vagyok” – ironizált forrásunk. (Érdekes, és a kormányzati
média korábban elképzelhetetlennek tartott működésének
tükrében, hogy Wermer András egy sok évvel ezelőtti
beszélgetésben azt mondta nekem, hogy ha „komolyan
megpróbálnám feltárni az Orbán-család pénzügyeit,
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hamar nagyon csúnya dolgok derülnének ki rólam,
olyanok, amiket még én magam sem tudtam korábban”.
Persze a témában azért született néhány nagyon alapos
munka, például Ferenczi Krisztina könyve, és róla se
derült ki, hogy pedofil, igaz, akkor még nem létezett sem
a Riposzt, sem a Lokál, sem a 888.hu és az Origo is normális
médium volt még, lehet, hogy ma más lenne a helyzet.)
Bár összességében bizalmatlan a sajtóval, azért egy forrásunk szerint mégis van néhány újságíró, akit tisztel
és elismer, például Tamás Ervin vagy Baló György, de
Bethlen János, Friderikusz Sándor vagy éppen Pallagi
Ferenc profizmusát is elismerte. A neki rendszeresen
nyilvánosan hűséget fogadó, „vezénylő tábornokozó”
jobboldali médiavezetőket viszont egy médiás forrásunk
szerint egyenesen lenézi, egy alkalommal állítólag éppen Balót vagy Tamás Ervint példaként felhozva vágta
a szemükbe egy megbeszélésen, hogy „basszátok meg,
legyetek olyanok, mint ők”. (Bayer Zsolt viszont valóban a kormányfő személyes kedvencei közé tartozik, egy
volt munkatársa szerint Orbán Viktor időnként „Zsóti,
írd már meg!” felkiáltással szokott témaötleteket adni
a publicistának, ezekből rendszerint születtek is cikkek.) Hogy ez a kérés mennyire jogos lehet az „új kormányzati médiabirodalommal” szemben is, arra számos
példát említhetünk, hiszen a Magyar Idők, az Echo TV
vagy Mészáros Lőrinc megyei lapjai egyre-másra kínos
bakikat követnek el. Az egyik legabszurdabb az volt, amikor egy török tánccsoport tagjai politikai menedékjogot kértek a hírek szerint Magyarországon, de Mészáros
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Lőrinc megyei lapjaiban valaki elgépelhetett egy címet,
ezért mindegyikben úgy jelent meg a hír, hogy görög
néptáncosok kértek menedékjogot. Roppant kínos volt
az is, amikor Pilhál György egy publicisztikában Vörösmarty Mihálynak tulajdonította Csokonai Vitéz Mihály
A reményhez című versét. És szerintem nagyon kínos
volt az is, ahogy Mészáros Lőrinc felesége mint az Echo
TV igazgatóságának elnöke a csatorna arculatváltásakor
szövegét papírból felolvasva, de még így is küszködve
a szavakkal beszélt arról, hogy az „értékrend-teremtés,
az kultúránknak és hagyományainknak és kultúránknak
a megőrzését tartjuk nagyon fontosnak”. A kormányzati
média dilettantizmusa máskor is produkált bohózatba
illő jeleneteket, könyvem kéziratának lezárásakor a legfrissebb az volt, amikor a TV2 Tények című műsorában
V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkárt
„Ötödik Németh Zsoltra” keresztelték.
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12: Miért erre vitte az országot
2010 után?
Több kormánypárti beszélgetőpartneremnek is feltettem
ugyanazt a kérdést (bevallom, engem a legjobban ez érdekel
Orbán Viktor 2010 óta tartó kormányzásával kapcsolatban):
amikor a Fidesz hatalomra került, óriási bizalmi tőkéje volt
itthon és külföldön is. Az azt megelőző évek vergődése,
a gazdasági válság miatt sokan még olyanok is bíztak
egy stabil kormányzásban és egy mérsékelt jobboldali
kormányprogram megvalósulásában, akik egyébként ideológiailag nem rokonszenveztek a Fidesszel. Orbán ezt
a hatalmas bizalmi tőkét fordíthatta volna arra is, hogy azt
mondja: „Honfitársaim, a baloldal sok hibát követett el, de
akkor is egy országban élünk, legyünk nagyvonalúak és
megbocsájtók, építsünk egy nyitott, európai országot”. Ehhez
képest tudjuk, mi történt, az ország végletes polarizálása,
állandó ellenségkép-kreálás, populizmus. Miért nem próbált
Orbán ezen a jobbik, vagy ha úgy tetszik, polgári úton
elindulni? Egy Fidesz-képviselő szerint a kérdés legitim, de „a
baloldal is rosszul látja az országot”. Egyébként pedig elismerte,
hogy mindig „kemény” volt a Fidesz a Gyurcsány-kormánnyal
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szemben, még akkor is, amikor a 2008-as válság idején hoztak
gazdaságilag racionális intézkedéseket, de szerinte az, hogy
erre, és még egy ennél is radikálisabb szembenállásra volt
komoly politikai igény, azt az támasztja alá, hogy a Jobbik is 20
százalékos párttá tudta magát kinőni a 2010-es választásokra.
Forrásunk szerint a Fideszben mosolyognak azon, hogy
az ellenzék most megpróbál hasonlóan kemény szembenállást
tanúsítani Orbán Viktorral szemben, mert a helyzet közben
alapvetően megváltozott. „Ma a magyar társadalom nagy
részének az az érzése, hogy – ha nem is túl gyorsan, ez tény
– ismét elkezdődött valami mozgás, valamilyen pozitív
folyamat, ami az ő megélhetésére is hatással van/lesz. Ebben
a helyzetben ugyanazt a viselkedést produkálni a kormánnyal
szemben, mint amit mi tettünk a 2006-os, majd a 2008-at
követő megszorítások idején, teljes politikai vakságot mutat”
– mondta a képviselő.
Egy szocialista politikus szerint ironikus, hogy míg „Orbán
egy stabil szocialista rendszerben nőtt fel és éppen azért
lehetett belőle az, ami”, ha most lenne gyerek, esélye sem lenne
a kitörésre olyan családi háttérrel, amilyenbe beleszületett.
„Ha most születne, semmi nem lenne belőle, a saját fiatal
alakját, bármekkora tehetség is, kirúgná a rendszer, a saját
rendszere, amelyik nem tűri el azt a fajta lázadást, amit Orbán
képviselt a ,80-as évek végén. Akkor lehetett már tudni, hogy
bukik a Kádár-rendszer, azért is engedhették meg maguknak
a Fidesz alapítói, hogy egyre komolyabb kihívások elé állítsák,
a NER ilyen kihívásokat soha nem tolerálna.” Egészen addig
viszont „Orbán maximálisan együttműködött a rendszerrel
a saját, személyes felemelkedése érdekében. Az egyetem,
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a Bibó Kollégium, a foci – ez egyik sem a lázadás terepe
volt a Kádár-rendszerben, hanem a szocializációé, a szoros
csoportösszetartásé, és a hierarchiáé, ezekbe Orbán minden
probléma nélkül beilleszkedik”. Az Orbánt fiatal kora óta
ismerő szocialista politikus szerint „nem lehet figyelmen
kívül hagyni, hogy Orbán Viktor gyermekkora – erről ő
maga is beszélt – valószínűleg elég nehéz lehetett: egy szerény
körülmények között élő, rideg környezetet jelentő család egy
nagyon erős apával, valószínűleg kemény hierarchiában”.
Szerinte ez a hierarchiaigény járja át a miniszterelnök
mostani világképét is: „az ember a család részeként értékes
csak, a család a település alkotója, az a nemzeté, a nemzet
pedig Európáé”, amivel „még nem is lenne baj, de Orbán
felismerte, hogy a rendszer Kelet-Európában jobbára lefelé
nivellál: vagyis leginkább visszahúz, nem igen hagy kitörni,
néhány kivételes alkalomtól eltekintve”. A szocialista politikus
szerint ez a legnagyobb különbség Kelet és Nyugat között,
mivel nyugaton a rendszer felfelé próbál húzni, de legalábbis
megadja a lehetőséget az emelkedésre. „Belül nyitott, miközben
kétségtelenül védi magát – Orbán teljesen jogosan mondja,
hogy minden nyugati ország minden eszközzel igyekszik a saját
piacait védeni, hogy míg nálunk tarol a Strabag, addig máshol
egy külföldi cég igencsak nehezített pályán játszik a hazaiakkal
szemben”. Orbán Viktor történelmi hibájának – maradjunk
ennél a kifejezésnél – viszont azt tartja, hogy ezen a „lefelé
nivelláló rendszeren” meg sem próbált változtatni, pedig
a kétharmad és a megelőlegezett óriási bizalmi tőke birtokában
megpróbálhatta volna. (Itt adódik egy érdekes párhuzam
Vlagyimir Putyinnal szerintem, még ha nincs is közvetlen
megfelelés természetesen: én mindig azt gondoltam ugyanis,
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hogy az orosz elnök legnagyobb bűne népével szemben, hogy
amikor a 2000-es évek elején kegyelmi pillanatot élhetett át
a szárnyaló olajáraknak köszönhetően az ország gazdasága és
komoly modernizációs fordulatot lehetett volna végrehajtani,
úgy, hogy közben azért az életszínvonal emelésére is lett volna
forrás. Az orosz történelemben először emberek tömegei
utaztak külföldre, mert megtehették, formálódni kezdett
egy középréteg. Putyin azonban ettől megijedt, másrészt
az olajár szárnyalása sem tartott örökké, az eredmény ismert,
az orosz gazdaság éppolyan korszerűtlen, monokultúrás,
mint korábban volt, az éppen csak kibontakozóban lévő
pozitív társadalmi folyamatok mára teljesen elhaltak.)
Forrásunk szerint „Orbán Viktort valószínűleg a vatikáni
látogatásai sem töltötték el feltétlenül csupa jó érzéssel. Mert
ott rájöhetett, hogy hiába olyan pici a pápai állam, ezer évek
tudása, tapasztalata, befolyása van mögötte. Olyan, amilyen
Magyarország sosem lesz, pedig szerintem a miniszterelnök
valami hasonló szerepben látná a legszívesebben”. (Ha ez így
van, akkor a helyzet hasonló lehet, mint Vaszilij Akszjonov
zseniális regényében, a Moszkvai történetben, ahol a második
világháborúban az amerikai hadisegélyeket elnéző Sztálin azon
morfondírozik magában, hogy el kell ismernie, az amerikai
ipar tényleg nagyon fejlett és milyen igazságtalanság már,
hogy a kommunizmust neki egy olyan szar, fejletlen országban
kell felépítenie, mint a Szovjetunió, Amerikában ez sokkal
gyorsabban és könnyebben menne.)
Forrásunk szerint ironikus, hogy az antikommunista Orbán
Viktort echte marxista fogalmakkal lehet jellemezni, de
szerinte a kormányfő legfőbb motivációja az, hogy „rájött,
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hogy ez még mindig az eredeti tőkefelhalmozás kora, aki kapja,
marja, ez van, ezért is teszi azt a családjával, amit”. Szerinte
a kormányfő úgy gondolkozhat az ország történelméről – és
ebben természetesen a jelenlegi ellenzéknek is megvan a maga
felelőssége abból a időszakból, amit akár a rendszerváltás előtt,
akár utána a hatalomban töltött – hogy „valójában 150 éve
egy vircsaft uralja az országot, aki felül van, ha okos, mindig
épít valamilyen ethoszt magának, legyen ez nemzeti, vagy
modernizáló, vagy nyugatos, tök mindegy, és erre hivatkozva
amíg lehet, hatalomban marad – közben meg kirabolja
az országot”. Ezért szintén ironikus, hogy a „rendszerváltó”
(vagyis a Fidesz öndefiníciója szerint immár „kétszeresen
rendszerváltó”) miniszterelnök valójában csupán az elmúlt
bő száz év általános trendjébe simult bele. „Nekem pedig ezzel
az a legnagyobb bajom, hogy Orbán Viktor tényleg nagyon
tehetséges politikus és ember volt, benne megvolt a lehetőség,
hogy új irányt szabjon Magyarországnak, nem is értem,
miért torzult el ennyire a politikája.” Mint mondta, emlékei
szerint egyszer Horn Gyula is úgy jellemezte Orbánt, mint
„az embert, akire rá lehet bízni ezt az országot”.
Egy volt államtitkár úgy látja: „Orbán Viktor szárnyalna,
vagy legalábbis évekkel ezelőtt még szárnyalni akart ezzel
az országgal. De aztán a néhány választási vereség, elsősorban
a 2002-es után rájött, hogy ezt nem teheti. Emiatt még volt, hogy
szabadkozott is korábban, de ma már a polgári ethosz helyett
csak a célszerűség, a hatékonyság, a határozott kormányzati
lépések azok, amik fontosak a számára”. „Ma utólag úgy látom,
egy felvilágosult ember kormányzása volt az 1998–2002 között
időszak, olyané, aki tényleg mást akart csinálni az országból,
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és Orbánnak akkor személyes meggyőződése is volt, hogy
egy jó kormányzást követően kap újabb négy évre megbízást
a választóktól, így nagyon nagy csalódásként érte az eredmény.”
A 2002 utáni nyolc év ellenzékiség, személyes és politikai
válság után egy volt kormánytag szerint Orbán Viktor
úgy érkezett el a 2010-es győzelemhez, különösen, miután
kiderült, hogy kétharmados többsége lesz, hogy „megfogadta:
soha többé nem engedi, hogy bárki által is kiszolgáltatott
helyzetbe kerüljön”. „Ezt egyébként mindig nagyon utálta
és egyszerűen irtózott az ilyen helyzetektől. Egy alkalommal
például, amikor Csányi Sándor megpendítette, hogy esetleg
segítene a nehéz anyagi helyzetben lévő Fidesznek, Orbán
azzal utasította vissza a felajánlást, hogy „vagy te olyan
gazdag, hogy ne fogadhassunk el tőled pénzt”. Ennek egyik
eleme volt az önkormányzatok függetlenségének minimálisra
szorítása – paradox módon éppen azért, mert amikor a Fidesz
nehéz helyzetben volt, néhány sikeres fideszes önkormányzat
segítségére is rá volt szorulva. „Szolnok, Karcag, Debrecen –
ilyen helyekről azért érkezett segítség fontos pillanatokban
a pártnak. De ezt természetesen meg kellett valahogy hálálni.
Miért is van ilyen sok karcagi illetőségű politikus a kormány
körül?” – tette fel a kérdést forrásunk, hozzátéve, szerinte
Orbán Viktornak sokáig lehetett az az érzése, hogy hiába ő
a miniszterelnök, igazából mégsem övé a hatalom. „Én vagyok
a kormányfő, megválaszt a szavazók többsége, és erre azzal
szembesülök, hogy a média nem úgy működik, ahogy én
akarom, a titkosszolgálatokat valójában nem mi irányítjuk,
hanem saját belső törvényeik szerint működnek, még a saját
pártomat sem uralom teljesen, mert ott is más diktál. 2010272
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ben jött el a pillanat, amikor úgy érezte, az egész hatalmi
szerkezetet, az egész társadalmat át tudja úgy alakítani, hogy
a régi szálak, a régi kapcsolati rendszerek felbomoljanak és
újakat hozhasson létre a saját szája íze szerint” – mondta.
Vagyis 2010-ben „szóba sem jöhetett a konszolidáció”, viszont
az „átalakítás” még messze nem volt teljes a szemében, így
a 2014-es újabb kétharmadot követően sem lehetett leállni.
„Persze, hogy akarnak a fideszes vezetők polgárosodást. Az ő
polgárosodásukat. Majd az ő fiaik, unokáik válnak polgárokká,
nem a XIII. kerületi vagy a belvárosi értelmiségiek gyermekei,
szerintem ez van a fejükben” – mondta egy Orbán Viktort
fiatal kora óta ismerő forrásunk. Ugyanakkor „Orbánék úgy
gondolják, a nyugatosodás programja megbukott Medgyessy
Péterrel és Gyurcsány Ferenccel, a magyar társadalom erre
nem vevő, így ők már nem is próbálkoznak vele”. Ezzel pedig
hosszú időre elzárhatják az utat a nyugatosodás elől, igaz, volt
olyan beszélgetőpartnerem is, aki éppen amiatt volt hosszabb
távon optimista, hogy az „ingahatás” törvényszerűségének
köszönhetően egyszer majd nagyon utálatos lesz minden, amit
ma a Fidesz képvisel, és ez megnyithatja az utat a nyugatosodás
előtt.
„Orbán Viktor tanult abból, hogy Horn Gyula ethosza
nem volt fenntartható” – mondta egy szocialista képviselő.
Ennek lényege pedig az volt, hogy „egyszerre próbáljuk
a középpontba helyezni a kis embert és a globális értékeket, és
utóbbiak segítségével felhúzni, amennyire lehet a társadalom
alján élőket. Be kell látnunk, hogy ez tartósan nem volt járható
út, legalábbis itt Közép-Kelet-Európában biztosan nem,
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a történelmi tapasztalat sajnos azt mutatja, hogy tartósan azok
a rendszerek tudnak működni, amelyek alapvetően a felül
lévők igényeihez szabottak”. Mára ehelyett „a rendszer lényege:
egy általunk létrehozott gazdasági elittel kormányzunk,
a társadalmi mobilitással nem foglalkozunk, mert az egyrészt
iszonyú erőforrásokat kívánna, és még akkor is kétséges, hogy
sikerülne-e megteremteni, ráadásul nem is politikai elvárás
a szavazóinktól. Az elit tagjait természetesen mi magunk
választjuk ki, a legfőbb szempont a feltétlen lojalitás, de így
is vigyázunk, hogy ennek a csoportnak a tagjai közül egyik
se erősödjön meg túlzottan a többiek, de leginkább a mi
kárunkra” – mondta a szocialista politikus.
„Orbán Viktor a maga képére akar formálni világokat,
leginkább persze Magyarországot, a mi tragédiánk, hogy ez
egy versenyképtelen országot eredményez” – ironizált egy
másik szocialista politikus. Szerinte Orbán zsenialitása abban
van, hogy a társadalom érzékenységét, vagy éppen bizonyos
dolgok iránti érzéketlenségét nagyon jól fel tudja ismerni.
Így a jelenlegi politikai garnitúrából ő látta át egyedül, hogy
az egykulcsos adórendszer bevezetésével hiába csökkennek
több száz milliárd forinttal a költségvetés bevételei,
az oktatáson, a szociálpolitikán bőven lehet spórolni, nem
fog komoly politikai kárt okozni a Fidesznek. Ugyanígy tehette
meg különösebb ellenállás nélkül a magánnyugdíjpénztárak
felszámolását vagy éppen a jogállami fékek és ellensúlyok
leépítését – gyakorlatilag társadalmi közönytől kísérve.
Ebben csak ritkán hibázott, például az egyetemi keretszámok
drasztikus visszavágásának kísérletével, amikor a téli hidegben
az utcán tüntető diákok látványa komoly rokonszenvet keltett
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– le is mondott a változtatásról. A másik emlékezetes eset pedig
az internetadó volt, egy kormánytag akkor azt mondta nekem,
komolyan megijedtek a több tízezres tömeg láttán, mert
abban a pillanatban „simán benne volt egy potens ellenzéki
mozgalom szerveződésének lehetősége” – mint tudjuk, ez
nem következett be. (Akkor sem.) Arra viszont jó volt, hogy
a Fidesz megtanulja: semmilyen felületet nem szabad hagyni
bármilyen ellenzéki szervezkedésnek, nem véletlen, hogy
akár a vasárnapi zárvatartás, akár az olimpia, vagy éppen
a korrupciós bűnök elévülésének meghosszabbítása esetében,
abban a pillanatban készek voltak változtatni, amikor ennek
a lehetősége megteremtődött egy népszavazási kezdeményezés
formájában. (És persze az sem véletlen, hogy a Fidesz tette
nehezebbé törvényileg a népszavazások kiírását, amiket
a fideszes delegáltak által dominált választási bizottság még
így is minden eszközzel igyekszik akadályozni.) „És Orbán
ismerte fel azt is, hogy egyéb „érzékenységekre”, mint például
a sajtó, vagy az értelmiség, nyugodtan tehet magasról, azok –
lássuk be – jelenleg nem sokat számítanak Magyarországon”
– ad még rögtönzött társadalmi látleletet szocialista forrásunk.
Egy volt szocialista vezető azt mondta, neki még a ,90es években arról beszélt egyszer Kövér László, hogy
„a világ olyan, mint a Star Wars: feketék vannak és fehérek,
jók vagy rosszak, csak az egyik oldalon állhatsz, mindenkinek
el kell döntenie, hogy hol” – szerinte ez a végletesen
leegyszerűsített világkép általánosan jellemző volt a Fidesz
vezérkarára, így természetesen Orbán Viktorra is. „Orbánnak
nagy szerencséje, hogy közben a világ is ilyen lett és errefelé
halad továbbra is: végletekig kiéleződik minden kulturális
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vagy identitáskérdés. Vagy úgy gondolod, mint mi, vagy
geci vagy. Még egy akármilyen gender-kérdésből is lehet
„velünk vagy ellenünk”-ügyet kreálni, ez a logika tökéletesen
illik Orbán Viktor hatalmi technikájához, ami a társadalom
polarizálására irányul lehetőleg minél több kérdésben.”
Forrásunk szerint ebben a kontextusban a Fidesz vezetését
egyáltalán nem zavarja, hogy az ország, a választók egy
része kifejezetten utálja őket, hiszen ennek a rétegnek
a rokonszenvét már régóta el sem akarják nyerni, a lényeg
mindig az, hogy az aktív választók relatív többsége szorosan
mellettük álljon.
„Az, hogy 2010 után „új , nemzeti burzsoáziát kell építeni,
még legitim cél is lehetne, csak az a baj, hogy időközben
az egész terv félrecsúszott” – mondta egy egykori bizalmas,
Lánczi Andrást idézve. Erre példaként éppen Mészáros
Lőrincet citálta, aki a mindenki által jó gazdasági szakembernek tartott Simicska Lajoshoz vagy a nemzetközi szinten is tárgyalóképes Töröcskei Istvánhoz képest „tényleg
csak egy gázszerelő Bt.-t tudna magától elműködtetni”, de
mivel Orbán Viktorhoz tökéletesen lojális és soha semmilyen utasítást nem kérdőjelez meg, mára a legjelentősebb
oligarchává nőtte ki magát, akinek rekordgyorsaságú meggazdagodásával még a Bloomberg is foglalkozott. „Ha ez
az „új burzsoázia”, akkor én inkább felállok” – mondta egy
forrásunk, aki korábban Orbán bizalmasa volt. Állítása
szerint Mészáros Lőrinc helyzetbe hozását Orbán azzal
indokolta, hogy „Lőrinctől nem kell félni”. Hogy az »új
burzsoázia« milyen prózai szempontok alapján alakulgatott,
arra persze jó példa Leisztinger Tamás esete is, aki sokáig
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Puch László és a mindenkori MSZP-vezetés bizalmasa volt,
miközben a Budapest XI. kerületében lezajlott beruházás
miatt a Fidesz egyik első számú közellenségévé vált 2010
előtt. Leisztinger viszont – mikor máskor – a legjobb ütemben, 2010 nyarán mentette meg cégcsoportja révén az akkor
éppen csőd szélén álló DVTK-t, a „hála” valószínűleg nem
is maradt el, a vállalkozó azóta is a NER egyik kegyeltje
lett, csak az uniós agrártámogatásokból a 2007–2014-es
uniós költségvetési ciklusban (az Index összesítése szerint)
26.2 milliárd forintot kapott. (Hogy a rendszer milyen faék
egyszerűséggel működhet, arra egy német-magyar gazdasági kapcsolatokra rálátással bíró forrásunk említett egy
példát, amikor egy nagy német multi vezetője elmesélte,
kisebb kulturális sokkot átélve, hogy kormányzati körökből megüzenték nekik: ha az úgynevezett látványsportok
valamelyikében „megszponzorálnának egy klubot”, komoly adócsökkentést érhetnének el vele, személyre szólóan. Garancsi István is jó ritmusban érthette meg az idők
szavát, forrásunk szerint 1998–2002 között még nem volt
túl nagy véleménnyel Orbán Viktorról. Az is a rendszer
lényegéhez tartozhat, hogy az érintettek azt sem tudják,
mikor kerülnek a „rossz oldalra”, egy ma már a pikszisből
kiesett egykori befolyásos háttérember például azt mondta, máig nem érti, miért történt vele, ami történt, de több
forrásunk is azt mondta, hogy például a Töröcskei István
vagy Spéder Zoltán ellen váratlanul megindult rendőrségi
vizsgálatokat is döbbenet fogadta a fideszes hátországban,
mivel semmi előjele nem volt a közelgő viharnak, ilyen
szintű ügyekhez pedig egyöntetű vélemények szerint Orbán
személyes jóváhagyása kell.
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„Orbán Viktor lehetett volna az az ember, aki ezt az országot
végre tényleg modernizálja, de ehelyett a romlásba viszi, ha
ezt az irányt tartja. Lovasszobra lehetett volna, ehelyett nagyon
kérdéses lesz a történelmi megítélése. A legtehetségesebb magyar politikus, erre most azt mondom, hogy az Isten őrizzen
tőle” – mondta egy vele régi kapcsolatban álló értelmiségi.
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Könyvünk kéziratának lezárásakor nagyjából akkora oddszal
adnák a fogadóirodák a Fidesz 2018-as győzelmét, mint a 2007es Bajnokok Ligája döntő esetében a félidőben 3-0-ás vezetésnél
azt, hogy a Milan megnyeri a meccset: 1.001-essel, és éppen
annyi esélyt lát mindenki arra, hogy az ellenzék fordítson,
mint akkor arra, hogy a Liverpool nyert – írtam a bevezetőben.
Igaz, akkor mégis megtörtént, mint ahogy Andorra is legyőzte
Magyarországot, vagyis azért az ellenzéknek is van még miben
reménykednie – hogy ismét Török Gábort idézzük. Nem
véletlen, hogy egy forrásunk szerint amikor tavaly nyáron
az EB idején egyszer szóba került a 2018-as választás, egyetlen
ember volt a társaságban, aki azt mondta, a Fidesz meg fog
izzadni a győzelemért – maga Orbán Viktor.
Elsőre induljunk ki mégis a jelenlegi helyzetből: a Fidesz
ismét magabiztos győzelmet arat. Ebben az esetben adódik
a kérdés, hogy változik-e a kormány szerkezete, összetétele,
illetve, hogy Orbán Viktor esetleg saját közjogi helyzetét újra
akarja-e gondolni. Egy volt kormánytag arra számít, hogy
2018 után jelentős kormányzati átalakítások jöhetnek, és
a mostani „gigatárcákat” ismét feldarabolhatják, létrejöhet
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az önálló oktatási, egészségügyi, kulturális, környezetvédelmi
stb. minisztérium. „Orbán Viktor mindig reményt árul
a választóknak, 2010-ben ez volt a »kicsi, takarékos kormány,
amelyik stabilizál», 2014-ben elég volt a »folytatjuk«, 2018 után
azonban ennél már ennél több kell, a tárcák szétdarabolásával
majd azt lehet mondani, hogy külön gondot fordítunk
az oktatásra, egészségügyre, környezetvédelemre”. Forrásunk
ezt a „Coca-Cola marketingjéhez” hasonlította, ahol a cél
mindig ugyanazt a terméket új és új köntösben eladni.
„Orbán Viktor nem szokott változtatni az eredeti elképzelésein
stratégiai, hosszú távú ügyekben, ezt jól jelzi az is, hogy –
a többi kormányhoz képest – az első-második-harmadik
Orbán-kabineteket is alapvetően személyi stabilitás jellemezte.
A kormányzati stratégia a személyi és politikai stabilitásra
épült” – mondta egy régi ismerőse, csak hogy kapásból
ellent mondjunk az előző bekezdésnek. Szerinte emiatt
az sem nagyon valószínű viszont, hogy 2018 után radikális
kormányátalakításba kezd majd a miniszterelnök.
Orbán egy régi ismerőse szerint a mai kormányzás
a Belügyminisztérium–Miniszterelnökség–Nemzetgazdasági
Minisztérium hármasára épül, ennek megfelelően Pintér
Sándor, Lázár János és Varga Mihály a kulcsfigurák
– érdekes lesz, ha a választások után Lázár valóban
„visszavonul” Hódmezővásárhelyre, Pintér pedig – ezt többen
valószínűsítették – 2020-ban abbahagyja a politikát. Hasonló
formátumú szereplők ugyanis egyelőre nincsenek a Fideszben
– maga Orbán Viktor gondoskodott róla, hogy ne legyenek.
(Gulyás Gergely az egyetlen kivétel.)
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A miniszerelnök helyzetét már most többen úgy jellemezték,
mint „de facto francia prezidenciális rendszer, ahol Orbán
„köztársasági elnökként” foglalkozik a politikai ügyekkel és
irányítja a kormányt, míg a miniszterelnök a közigazgatást
irányítja. Abban megoszlanak a vélemények, hogy ezt a felállást Orbán valaha is alkotmányba akarja-e foglalni, van,
aki szerint igen, ha 2022-ben még olyan a helyzet, hogy
van esély a közvetlen megválasztására és a Fidesz is ismét
kormányt alakíthat, akkor Lázárból lehetne kormányfő. Mások
szerint viszont a – a jelenlegi felállás prolongálásával – Orbán
Viktornak erre semmi szüksége.
Szocialista forrásunk szerint viszont az várható, hogy ha 2022ben is nyer a Fidesz Orbán vezetésével, akkor a miniszterelnök
„ha addigra már mindent stabilizált, beleértve a család vagyoni
helyzetét is, elmegy köztársasági elnöknek, hogy ily módon
saját maga tegyen egy lezáró pecsétet erre a kétség kívül
nem mindennapi politikusi életútra”, forrásunk még azt is
megkockáztatta, hogy Orbán döntésében – ha így történik
– az is szerepet játszhat majd, hogy „adjon egy új esélyt
a sajátjainak az utódlásra”.
Egy régi ismerőse egyenesen azt mondta, „a végső biológiai
korlátaiig” akar Orbán Viktor a politikában maradni – lehetőleg persze miniszterelnökként, vagy köztársasági elnökként.
Hogy utóbbin komolyan elgondolkodott, azt jelzi az is, hogy
tudomásunk szerint még tanulmányokat is rendelt szakértőktől a világban működő prezidenciális rendszerekről. „Persze azt is tudja, hogy még egy elnöki rendszerben is vannak
alkotmányos korlátok – na, ezeket viszont kevésbé szereti.
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A jelenlegi helyzetben ugyanakkor úgy lehet de facto elnök,
hogy ilyenek nem vonatkoznak rá, emiatt szerintem szívesen
megtartaná hosszabb távon is a mostani felállást, ha lehetősége
van rá” – mondta egy régi ismerőse.
Azért nézzük meg, mi történhet, ha még sincs magabiztos
győzelem. Bármifajta esetleges konszolidáció szempontjából
érdekes lesz, ha a Fidesz nem szerez többséget, esetleg veszít
2018-ban. Kezdjük az utóbbival, itt ugyanis magára Orbán
Viktorra támaszkodhatunk, aki még a 2014-es választások előtt
– egy informális beszélgetésen azt mondta a hallgatóságának,
hogy ha a Fidesz valamikor elveszíti majd a választásokat (ami
Orbán szerint természetesen törvényszerűen bekövetkezik
egyszer), és jön egy új kormány, amelyik megpróbálja
„lebontani a NER-t”, akkor „az ellenállás mértéke attól függ
majd, hogy milyen mértékig akarják ezt lebontani”. Az pedig
mára trivialitás, hogy mivel minden fontosabb intézmény élén
hosszú időre, kétharmaddal bebetonozott pártkatonák ülnek,
egy bármilyen Fidesszel szembeni kormánynak roppant nehéz
dolga lesz.
Ha „csak” az abszolút többséget veszíti el a párt, akkor legtöbb forrásunk szerint nem kezdenek koalíciós tárgyalásokat senkivel, mert a Fideszben egyöntetűen úgy
látják, hogy a reálisan a parlamentbe bejutó ellenzéki pártok
Orbán Viktor miniszterelnökségét úgysem fogadnák el – más
opció pedig jelenleg nincs a Fideszben. Vagyis maradnának
az előrehozott választások, addig pedig a Fidesz egy pártbeli
forrásunk szerint „bebizonyítaná, hogy stabil kormány nélkül
nem lehet irányítani az országot” – ami előre megjósolhatóan
még a mostaninál is nagyobb őrülettel járna az ország részére.
282

ovi_vilaga_07korr.indd 282

23/01/18 15:29

Mi jön a választások után?

Egyetemi tanár forrásunk szerint „olyan helyzet nem állhat
elő, hogy egy vesztes választás után ne adja át a hatalmat,
ez azért nagyon fontos gát Orbán Viktor számára” – igaz,
némi iróniával azt is hozzátette: „persze, ha a hívei ezek után
szétverik a várost, az valószínűleg nem lenne ellenére”. Orbán
Viktor természetesen minden esetben tagadja, hogy valaha is
figyelmen kívül hagyna egy választási eredményt: „Ami arra
vonatkozik, hogy Magyarország valamifajta autoriter politika
rendszer lenne, ráadásul személyesen nekem köszönhetően –
bár nyilván itt nem rólam van szó, hanem a tízmillió magyar
emberről –, szeretném azért Önöket tájékoztatni, hogy tizenhat
évet töltöttem ellenzékben a parlamentben, és csak most kezdem
meg a tizenkettedik kormányzati évemet, és azon kevés európai
vezetők közé tartozom, aki amikor vesztett, nem ment el
az üzletbe, nem ült be jól fizető igazgatótanácsokba, nem tart
óriási összegekért vendégelőadásokat. Amikor mi vesztettünk,
a pártom és én személy szerint maradtunk a politikában, és
vállaltuk az ellenzéki vitákat, küzdöttünk, és visszaszereztük
az emberek bizalmát. Egy ilyen országot és egy ilyen
kormánypártot vádolni autoriter rendszerekkel, és autoriter
országokat emlegetni velünk egy lapon, ránk vonatkozóan, azt
gondolom, hogy egész egyszerűen nem méltányos és nem fair”.
(Orbán Viktor viszonválasza az Európai Parlament plenáris
ülésén.)
Hogy mi várható 2018 után? „Ez valóban egy rendszer.
Kiépült, működik, így változni csak akkor fog, ha radikális
külső hatás éri” – mondta egy volt kormánytag, aki ilyenre
viszont rövid, és középtávon sem számít, és mint fogalmazott,
a miniszterelnök is így gondolja. „Stagnálás jön az Európai
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Unióban a következő években, így sem mélyebb integráció
nem lesz, sem az euroszkepticizmus nem erősödik majd meg
annyira, hogy esetleg bomlási folyamatok induljanak be” –
mondta. Szerinte Orbán Viktor azzal tökéletesen tisztában van,
hogy az EU-n kívül nem tudta volna konszolidálni a magyar
gazdaságot 2010 után, így természetesen nem szeretné
„kivezetni” az országot, viszont komoly kétségei vannak
az „európai projekt” hosszú távú sikerességét illetően.
A folyamatos ellenségkép-keresés mára oda vezetett, hogy
több forrásunk is attól tart: amennyiben 2018-ban a Fidesz
ismét jelentős győzelmet arat, akkor már végképp alig marad
idehaza „elintéznivaló”, így „még jobban a külvilág felé tolják
ki az ellenségkeresést”, és akár konfliktust provokál a térségben.
Ezt jelenleg nyugodtan nevezhetjük teljesen irreális félelemnek,
ráadásul Orbán Viktornak valóban kifejezetten célja a térségi
együttműködés megerősítése, erről beszélni is szívesen szokott:
„Megerősítettük azt a fölismerést, hogy körülöttünk egy új
világrend alakul ki mind a politikában, mind a gazdaságban.
Ebben az új világrendben Ázsiának és Kínának a szerepe
jelentős mértékben megnövekedett, és nőni fog a jövőben,
pénzügyi és technológiai értelemben is meghatározó erővé
vált. Közép-Európa ezt a fejleményt üdvözli. Úgy látjuk, hogy
a kínai gazdaság erősödése komoly lehetőséget és lehetőségeket
tartogat a közép-európaiak számára is. Egy sikertörténet képei
bontakoznak ki előttünk: a közép-európai országok és Kína
együttműködésének sikertörténete. A közép-európai térségben
hatalmas fejlődési potenciál van. Ha Önök áttanulmányozzák
a közép-európai térség gazdasági növekedési számait, akkor
láthatják ezt a potenciált. Ebben az együttműködési rendszerben
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tizenegyen az Európai Unió tagállamai vagyunk, öten pedig
még nem. Kulcskérdés a jövő szempontjából, hogy az Európai
Unióhoz tartozó közép-európai országok és az oda törekvő másik
öt ország között létre tudjuk-e hozni azokat a nagy ívű és távlatos
gazdasági projekteket, beruházásokat és fejlesztéseket, melyek
az egész térséget föl fogják majd emelni. Ahhoz, hogy ez a térség
fejlődni tudjon, külső technológiai és külső pénzügyi forrásokra
is szükségünk van. Az európai források már önmagukban nem
elegendőek, ezért üdvözöljük azt a tényt, hogy az új gazdasági
világrend részeként Kína úgy tekint erre a térségre, mint amelynek
fejlődésében és fejlesztésében jelen kíván lenni. Számba vettük
azokat a nagyobb projekteket, amelyekben ez az együttműködés
kifejeződik.” (Orbán Viktor sajtónyilatkozata a Kína és KözépKelet-Európa csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón.)
Azért „elintéznivaló” marad még idehaza is bőven, hiszen, mint
korábban a Magyar Nemzet megírta, Orbán Viktor egyáltalán
nem tett le róla, hogy beteljesítse a „tervét”, ami arról szól, hogy
„négy stratégiai ágazatban”, a médiában, a bankszektorban,
az energetikában és az élelmiszer-kereskedelemben alapvetően
a magyar tulajdon érvényesüljön. Az első háromban ezt
sikerült megvalósítani az elmúlt években, még ha súlyos
százmilliárdok árán is. A kormány nem habozott túlárazva
vásárolni bankot, energiacéget. Viszont a kiskereskedelemben
még mindig a multik érvényesülnek leginkább – a Magyar
Nemzet iparági forrásokra 2017 októberében azt írta, hogy már
készítik elő a terepet néhány élelmiszerlánc kiebrudalására,
hogy kormányközeli oligarcháknak csináljanak helyet.
Nem véletlen, például, hogy Mészáros Lőrinc terjeszkedni
kezdett az élelmiszeriparban. Persze a megoldás itt is minden
285

ovi_vilaga_07korr.indd 285

23/01/18 15:29

Kósa András

bizonnyal a busás felárral való felvásárlás lesz. Az érdekes,
hogy a kormány ebben sem árult zsákbamacskát egy pillanatig
sem. Orbán Viktor 2016 szeptemberében egy lengyelországi
fórumon mondta, hogy „négy olyan terület létezik, ahol
muszáj elérni, hogy a hazai tőke a nemzetközi fölé nőjön.
Ezek a média, a bankok, az energia és a kiskereskedelmi
hálózat. Hárommal megvagyunk, a negyedikbe beletörött
a fogunk. Kénytelenek vagyunk ezért új ötleteken dolgozni.
Sajnos a kereskedelmi hálózatok furfangosabbak nálunk. Még
néhány év, és ezt a célt is teljesítjük” – fogalmazott Krynica
városában a kormányfő, ahol mellesleg Az év emberedíjat is átvehette. Matolcsy György pedig még gazdasági
miniszterként mondta meg nyíltan, hogy egyes külföldi
tulajdonosok választhatnak: vagy időben megszabadulnak
jó áron a cégeiktől, vagy olyan környezetet teremtenek
a számukra, hogy előbb-utóbb véres fejjel távoznak majd
a magyar piacról. (Ezt mellesleg többen megtapasztalhatták
már, például az élelmiszer-bónokkal foglalkozó francia
cégek, melyeknek csak az utólagos pereskedés lehetősége
maradt.) A másik ilyen történet az RTL Klub megszerzése
valamilyen formában, akár „baráti” orientáltságú külföldi
tulajdonos révén. A „külföldön való ellenségkép-keresésre”
viszont az obligát brüsszelezésen túl nem sok lehetősége marad
a kormánynak, ez viszont tényleg járhat azzal a veszéllyel, hogy
Orbán Viktor egy idő után annyira saját retorikája foglyává
válik, hogy fokozatosan kipörgeti az országot az Európai
Unióból. Igaz, erre egy hamisítatlan „egyrészt-másrészt”
érvelést is elő tudok vezetni. David Cameron sem akart
kilépni az EU-ból, a rövid távú politikai megoldásai mégis
odavezettek, hogy bekövetkezett a Brexit, és a folyamatos
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migránsozással az őcsényi eset kapcsán láthattuk, hogy Orbán
Viktor meddig mehet el, amikor már teljesen elfogadhatónak
minősített egy olyan helyzetet, amire a Heti Válasz találóan írta
azt, hogy „az első lépés a lincseléshez vezető úton”. Másrészt
viszont úgy gondolom, hogy Orbán Viktor – például egyik
barátjával, David Cameronnal ellentétben és másik barátjához,
Robert Ficóhoz hasonlóan – van olyan pragmatikus, hogy ha
komoly veszélyét érezné, hogy kisodródik az EU-ból, és – ez
fontos szempont – ezzel jelentős uniós forrásoktól eshet el, egy
pillanat alatt változtatna a retorikáján és abbahagyná a „homo
brüsszelicusozást”, és persze meg is magyarázná ezt a saját
táborának, akik természetesen abban a pillanatban elkezdenék
úgy gondolni, hogy „Óceánia mindig Kelet-Ázsia ellen viselt
háborút”.
Hogy Orbán valaha is visszavonulna? Egyik forrásunk ezzel
kapcsolatban egy Varga Mihálynak tulajdonított mondást idézett, aki azt mondta egy társaságban: „Amíg Viktor él, így vagy
úgy, de játékban lesz”. Érdekes ugyanakkor, hogy informátorunk szerint ezzel kapcsolatban Orbán maga többször kijelentette belső körben, hogy „ha majd egyszer el kell engednie ezt
a történetet, akkor ő el fogja tudni engedni. Ez az élet rendje”.
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14: Orbán Viktor
„bezárkózása”
„Elismerem, hogy Orbán Viktor korábban sokkal nyitottabb
és kommunikatívabb volt akár a média, akár az ellenzék,
akár az értelmiség felé, de szerintem az utóbbi években
nagyon komoly páncélzatot volt kénytelen építeni maga köré
mentális értelemben, mert amiket kapott minden oldalról, azt
másképp nem viselte volna el. Ma már sokkal tartózkodóbb
és óvatosabb idegenekkel szemben is, legyenek azok akár
a politikai szövetségesei” – mondta egy volt államtitkár.
A kormányfőt több szempontból is egyfajta bezárkózás
jellemzi az utóbbi években – ezt még kormánypárti,
kormányzati forrásaim is elismerték, a magyarázatok persze
sokszínűek.
„A barátfelvétel ideje lejárt” – ezt egy volt munkatársa
szerint mondta egyszer Orbán Viktor saját környezetével
kapcsolatban, arra utalva, hogy egy sikeres politikusnak,
egy kormányfőnek természetesen rengeteg „új jóbarátja”
támad, de „nem tudsz újabb és újabb háromszáz emberrel
jópofizni, hiszen ezen a szinten mindenki csak kér tőled”.
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Igaz, a foci révén még mindig közel lehet kerülni hozzá, azt
egy diplomata említette nekem, hogy Robert Ficóval nem
csak azért lett hamar jó kapcsolata a miniszterelnöknek 2010
után (Fico éppen kifutó mandátumú kormányfő volt 2010
nyarán, de a Radicova-kabinet bukását követően 2012-től
miniszterelnök) mert a politikai ráció ezt diktálta, hanem
azért is, mert Fico is nagy focibolond, volt olyan is, hogy egy
találkozót követően együtt néztek meccset. Donald Tuskkal
szintén a foci hozta össze őket, és emiatt vannak máig jó
személyes viszonyban a politikai viták ellenére. (Persze azzal,
hogy Tusk a 2017. decemberi uniós csúcson azzal az ötlettel
jött elő, hogy felejtsék el a betelepítési kvótákat, nagy segítséget
nyújtott Orbánnak.)
Több jel utal ugyanakkor arra, hogy a kormányfő időnként
kezdi elveszíteni a kapcsolatot a valósággal – ennek egyik oka
az lehet, hogy már elfogytak a környezetéből azok, akik valós
visszajelzést adnának a politikájával kapcsolatban. Ennek egyik
példáját magam is tapasztaltam, amikor 2015 februárjában,
Vlagyimir Putyin látogatása után egy nappal Orbán Viktor
újságíróknak beszélt a találkozó eredményeiről. Az eseményen én is részt vettem, a kormányfő akkor készült Varsóba
Ewa Kopacz-csal találkozni. Akkor már tudható volt, hogy
a lengyel kormányt és az elvileg Fidesz-szövetséges Polgári
Platformot nagyon felháborította, hogy Budapestről sorozatos gesztusok érkeznek Putyin felé, így nehéz tárgyalásokra
lehetett számítani. Orbán viszont a lehető legderűlátóbban
beszélt a közelgő útról és azt mondta, ha vannak is „kisebb
nézeteltérések” közte és Kopacz között, azt ő nagyon könnyen
elrendezi majd. Ehhez képest Orbánt kifejezetten fagyos lég289
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körben fogadták, és ez nem nagyon oldódott még a tárgyalásokat követő sajtótájékoztatón sem. Mivel egy ilyen látogatás
előtt a varsói magyar követségnek fel kellett hívnia a figyelmet, hogy milyen ellenérzésekkel találkozhat a kormányfő
a vizit során, csak annyi történhetett, hogy ezek a jelzések
nem jutottak el Orbánhoz. Azt korábban egy minisztériumi
forrásom mesélte, hogy a negatív tartalmú jelentések a követségekről általában „elakadnak” valahol – még mielőtt Orbán
Viktor vagy Szijjártó Péter asztalán landolnának. Egyébként
ugyanilyen felkészületlenül érte a magyar kormányt a 2014es kitiltási botrány is. Ebben az esetben is elképzelhetetlen,
hogy a washingtoni magyar nagykövetség ne érzékelte volna,
hogy a State Departmentben elszakadni látszik a cérna, mégis felkészületlenül érte a kormányt a botrány. Ez jól látszott
a kapkodó kommunikációból is. „Orbán körül fokozatosan
elfogytak a jó tanácsadók, korábban erre külön testületei is
voltak, egy gazdasági tanácsadói kabinet például, de aztán
egyre inkább elveszítette az érdeklődését ezek iránt” – mondta
egy ilyen testület egyik volt tagja, aki szerint „Orbán igazából
nem is érti, hogy miért bírálja őt mondjuk Bod Péter Ákos,
pont amiatt, mert már meggyőződése, hogy csak az a helyes,
amit ő csinál”. Szerinte mára a kötcsei találkozók is „rajongói
klubbá váltak”, pedig régen még tartalmas eszmecseréknek
adtak helyt. Igaz, erre a találkozók egy másik korábbi rendszeres résztvevője azt mondta, hogy „á, a főnökkel sosem lehetett
rendesen beszélgetni, Kötcsén sem”.
2013 azért is nevezetes dátum, mert a ma is jelentős gazdasági
pozíciót betöltő bankszakember szerint „Orbán ekkorra vált
biztossá abban hogy akármilyen kockázatosak is voltak az előző
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évek gazdaságpolitikai lépései, a nagy részük bevált és már
biztosan nem megy csődbe az ország”. Ennek a felismerésnek
több következménye is lett. Forrásunk szerint Orbán innentől
kezdve érezte úgy, hogy már nincs szüksége Simicska Lajos
tanácsaira és másokéra sem, ekkortól kezdett eltávolodni
egymástól a két korábban elválaszthatatlan szövetséges,
aminek végül a „G-nap” lett az eredménye. De innentől kezdve
kezd Orbán egyre kevésbé figyelni olyan fórumokra is, mint
a Széll Kálmán Alapítvány, a Professzorok Batthyány Köre és
a kötcsei találkozók is ekkortól kezdenek kiüresedni. Addig
ugyanis a kormányfőnek az egyik legfontosabb szempont
az volt, hogy baj esetén tud-e külső finanszírozást szerezni
az országnak, és ezért több bankárral is igyekezett bizalmas
viszonyt ápolni, akikben erre képességet látott.
„Azt egyszerűen fel nem foghatom, hogy Orbán Viktor
miért engedte el a hozzá lojális értelmiség kezét, de el kell
ismerni, kétségtelenül ez történt” – mondta egy a kultúrában
is érdekeltségekkel bíró kormányzati tisztviselő. Szerinte
a Nagyítás címen rövid időt megért jobboldali kulturális
folyóirat története erre a legjobb példa. 2009 szeptemberében
a tavaly fiatalon elhunyt Csontos János vezetésével útnak indult
Nagyítás történetét a Népszava foglalta össze a legjobban egy
2011 szeptemberi cikkében. Eszerint a folyóirat ötlete 2009
januárjában Brém-Nagy Ferenc író, Száraz Miklós György
író és Csontos János, a Magyar Nemzet akkori publicistája
fejében fogalmazódott meg. Az ötletre az akkor ellenzékben
politizáló Fidesz vezetése is nyitott volt, Orbán Viktor
személyesen döntött az induló lap támogatásáról, a Polgári
Magyarországért Alapítvány 87 millió forint támogatást
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adott is a Nagyításnak, a lap más Fidesz-közeli forrásokból
összesen mintegy 250 millió forinthoz juthatott a Népszava
szerint. A Nagyítás indulását 2009 szeptemberében Kötcsén
jelentették be, és ehhez kapcsolódik a lap egyetlen nagyobb
dobása is, amikor leközölték Orbán Viktor beszédét, ami arról
szólt, hogy 15-20 évre akarnak berendezkedni az országban.
„A szöveggel Orbán üzent a jobboldali elitnek, a homályos
fejtegetésekből egyesek őrségváltást olvastak ki, mások
viszont azt, hogy a Fidesznek nincs kulturális politikája” –
írta a Népszava. A Nagyítás 2009 decemberében jelent meg,
a 30 fős szerkesztőség és a rengeteg külsős munkatárs olyan
költségvetést feltételezett, amiről kulturális folyóirat csak
álmodhat Magyarországon. Csakhogy a választások után
a Fidesz nemhogy megnyitotta, inkább elzárta a pénzcsapokat,
Csontos János a nyáron lemondott, de kitöltették vele
a kéthavi felmondási idejét, így végig kellett néznie a lap
szétesését, azt, hogy a munkatársakat végül ki sem fizették
korrektül, sőt még ő is a nyakába kapott egy vizsgálatot
a lapot kiadó, Csoóri Sándor vezette alapítványtól. (Ami végül
nem tárt fel szabálytalanságot.) A Népszava informátorai
szerint egyszerűen azt történt, hogy a kétharmados
győzelem láttán Orbán Viktor úgy döntött, nincs szükség
ilyen jobboldali fórumra, a tömegtámogatás olyan erős,
hogy az értelmiség szerepe ehhez képest elhanyagolható.
A Népszavának az „egyik jobboldali lap vezető munkatársa”
még azt a véleményét is kifejtette, hogy ma már nincs szükség
független lapokra, ilyenek nem is léteznek, csak „pártlapok
és piaci lapok vannak”. (Ez mellesleg nagyon rímel Orbán
Viktor saját elképzelésére is a magyar médiapiac szereplőivel
kapcsolatban.)
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„Orbán azt szereti, aki beleáll és nem kérdezősködik”
– mondta forrásunk, szavai pedig szinte szó szerint
visszaköszönnek egy Fidesz-vezető értékelésében a párt
2015. decemberi tisztújító kongresszusa után, amikor
Lázár János és Pokorni Zoltán helyére Kubatov Gábor
és Németh Szilárd került: „nekünk most nem tépelődő
értelmiségiekre van szükségünk, akik mindig kérdéseket
tesznek fel, hogy jó-e az az irány, amerre megyünk, hanem
olyan katonákra, akiknek megmondjuk, hogy merre
meneteljenek, és addig mennek, amíg nem szólunk nekik,
hogy most már másfelé induljanak”.
Több korábban a külügyminisztériumban, illetve a brüsszeli
állandó képviseleten dolgozó forrásunk is megerősítette,
hogy Orbán Viktor egyre zárkózottabb lett az elmúlt években.
„2010 után az EU-csúcsokat követően kifejezetten kedvvel
mesélte el a stábjának, hogy mik történtek, milyen belső viták
voltak, ki szólt hozzá érdekesebben. Nagyon érdekes és jó
hangulatú volt az egész, és Orbán nagyon élvezte, hogy ő van
a középpontban, hogy mindenki issza a szavait, hiszen értékes
belső információkhoz juthat, ami a munkájában is fontos lesz
majd. Aztán egyre csökkent a lelkesedése, és a végén már alig
valamit tudtunk meg arról, ami történt.”
Abban az ellenzéki vezetők is egyetértenek nagyrészt, hogy
a jelenlegi mezőnyben nincs Orbánhoz hasonló formátumú
politikus – de a nekünk nyilatkozó szocialista képviselő szerint
ez már árt is a kormányfőnek, és érezhető, hogy a rendszer
önmagába zárkózott, nem képes változásra. „Felépített egy
rendszert. Ennek során csak kisebb politikai kudarcokat kellett
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elszenvednie (például a választási regisztráció elvetélt ötlete,
persze nagyon érdekes kérdés, mi lett volna, ha ezt átviszi
a Fidesz, és nincs szükség egy „helyettesítő csodafegyverre”
a rezsicsökkentés formájában, hiszen mára a gazdaságpolitika
számos döntését diktálja az „olcsó rezsi” ügye), vérprofi abban,
amit csinál, de egyedül van a csúcson hosszú ideje, már nem
kihívás neki a politika, látszik is, hogy beleunt egy csomó
elemébe”.
Egy volt államtitkár azt mesélte, Orbán Viktor egyik kedvenc
szavajárása volt elnökségi üléseken, vagy kormányüléseken,
hogy azért nincs szüksége tanácsadókra, mert „tízből nyolc
rossz döntést ő is meg tud hozni, nem kell neki tanácsadó”
– a kormányfőnek ugyanis meggyőződése, hogy utólag
nagyságrendileg ennyi kormányzati, vagy pártdöntés bizonyul
rossznak, ez a dolgok természetéből adódik, nem lehet javítani
az arányon, aki azt mondja, tízből nyolc döntése helyes és csak
kettő rossz, egyszerűen nem mond igazat.
Volt munkatársa szerint a miniszterelnök egyszerűen úgy
gondolja, a fontosabb közpolitikai kérdések eldőltek a Fidesz
két választási győzelmével, azokat kétszer is megerősítették
az emberek, így „már nem akarja újranyitni a vitákat arról,
hogy most családi adókedvezmény kell-e vagy a családi
pótlékot kellene növelni, hogy kell-e rezsicsökkentés vagy sem.
Nem kell újrajátszani a múlt vitáit, azok eldőltek, az emberek
döntöttek”.
Egy korábbi tanácsadója szerint „Orbán intellektuális képességeivel ma sincs semmi baj, még mindig tökéletesen
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fel tudja mérni, milyen az a közeg, amihez beszél és milyen
retorikára van szükség. És ha úgy látja, az adott közeg egyáltalán
nem kompatibilis a céljaival, akkor azt ignorálja, ha teheti”.
Ugyanakkor „mára már elfogyott a türelme a komolyabb
szakmai vitákhoz”.
Ő maga mindenesetre úgy látja, folyamatosan képes a megújulásra, pártjával együtt – ez különbözteti meg a mai politikai
mezőny többi szereplőjétől: „Ezért van az is, hogy a Fidesz ma
is modernebb, mint bármelyik jelenlegi vetélytársa. Amikor már
éppen kezdenénk belemerevedni a dolgokba, akkor képesek vagyunk megrázni magunkat, körülnézni, hogy mi van a világban,
olvasni, tanulni, érdeklődést mutatni a világ új dolgai iránt. Ez
egy bizonyos szellemi izgalmat tart fenn nálunk, de mindez
inkább a karakterből jön, semmint az iskolázottságból. S itt
van valahol a most megválasztott amerikai elnökkel is valamiféle rokonság. Rajta is érezni ezt a self-made man mentalitást.”
(Interjú a 888.hu-n.)
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Befejezés
Az Orbán Viktorról és az általa megalkotott rendszerről
felvázolt képet természetesen a végtelenségig lehetne tovább
árnyalni – vagy éppen sarkítani, újságíróként tudom, hogy
csak szándék kérdése, hogyan bánunk a rendelkezésünkre
álló információkkal. Én végig az elsőre törekedtem
a legjobb szándékom szerint, az olvasó eldöntheti, mennyire
sikerült. Abban bízom, talán sikerült valamit megmutatni,
megmagyarázni abból, hogy 2018 Magyarországa miért
ilyen, amilyen, mennyiben mozgott kényszerpályán Orbán
Viktor a 2010-es választások után, és mennyiben alakították
az eseményeket a személyes döntései, és ezeknek mik lehettek
a mozgatórugói. Bevallom, én is azok közé tartoztam, akik
2010-ben azt gondolták: egy kétharmados felhatalmazással
bíró kormány akár jót is tehet az országnak. Most én is azok
közé tartozom, akik azt gondolják: a kormány legalábbis
elszalasztott egy csomó lehetőséget, például az egészségügy
rendbetételére, és nem jó irányba vitte az országot. Azt
hiszem, Magyarországgal – nem kifejezetten csak az Orbánkormányokkal – kapcsolatban a legtalálóbban egy nagykövet
fogalmazott néhány éve egy magánbeszélgetésünk alkalmával
(csak, hogy a legeslegvégére is maradjon egy „neve elhallgatását
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kérő forrás”), amikor azt mondta: „Magyarország egy
fantasztikusan szép ország, mindig történik valami izgalmas,
nekem, mint egy külföldi diplomatának, aki itt tölt pár évet
a családjával és jelentéseket kell írnia az eseményekről, nagyon
izgalmas állomáshely. De bevallom, ha magyar választópolgár
lennék, és úgy látnám, sokszor mi történik körülöttem, mélyen
elszomorítana”. Nem nagyon tudtam vele vitatkozni.
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Resume
Who is Viktor Orbán in 2018? What does he think of his
role, his mission, and the future of Hungary? Why does he
think that «the West is in decline» and so he must «look
towards the East?»Does he really want to make Hungary
a «colony of Russia» and lead the country out of the European
Union? What do those in his own party think about him,
and what do politicians in the opposition say about him? In
the course of more than 10 years as a political journalist,
András Kósa has developed a wide array of contacts with
the current governing parties in Hungary as well as with
opposition politicians, and relied primarily on these contacts
for the bulk of his book. The author conducted in-depth
interviews with some 30 persons, including currently active
or retired Parliamentary representatives from the governing
and opposition parties, members of government, Viktor
Orbán’s previous advisors and confidantes, those who have
known him since his university years, or former members
of his personal staff. The most important consideration was
that the interview subjects should also know the «post-2010
Viktor Orbán» as well, providing first-hand information on
what motivated the Prime Minister to carry out economic,
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societal, legal, and political changes after he came to power,
which – whether they were supporters, opponents, or even
enemies – no one was likely to conceive of in advance. In
a separate chapter, the author looks for answers as to why
Viktor Orbán did not make use of his exceptional mandate in
a different way, why he did not attempt to create a country after
2010 in which in his opinion all of us could feel much better,
and that how the regime Viktor Orbán created could reach
the level in which a senior official from one of the ministries
felt obliged (obviously not under direct instruction from the
Prime Minister) to call up a well-known economist and issue
a quasi-threat by saying that if he did not stop expressing
his criticism of the government in the media, then his father
«might not receive the appropriate treatment» in the hospital
where he was receiving care. Or why didn’t Viktor Orbán
govern the country so that at the very least many would not
think that whatever the results of the election, they would
experience a catastrophe? In light of this, what awaits Hungary
after the 2018 elections? And why did the Prime Minister
become more and more withdrawn right at the peak of his
success? All of these questions will be answered in András
Kósa’s new book, «Viktor Orbán – Man of Chaos.»
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From the foreward by Gábor Török:
„In this book, there is a large number of opinions on a
unique politician who happens to be the most important
political actor in Hungary after the end of Communism.
Anyone interested in this country's political system could not
possibly believe that a complete picture of the political reality
in Hungary can be formed without answering the questions
covered in this book. But while the questions are relevant,
it is easy to get lost with the answers. Reading the opinions
quoted in the book, I thought some of them were apt and
true, but others seemed unfair or simply untrue. As with the
author's attempts at interpretation and commentary, I also
occasionally pondered the extent to which the responses
could be considered accurate and true."
(Gábor Török,
historian, political scientist, doctor of political science,
one of the best-known political analysts in Hungary)"
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Nagyon köszönöm a könyv minden
megszólalójának, hogy időt szakított arra,
hogy hosszasan beszélgessünk Orbán Viktorról.
Azoknak is, akik igent mondtak
a megkeresésemre, de technikai okokból
végül nem tudtunk találkozni, és azoknak is,
akik őszintén megmondták, hogy a miniszterelnök
személye még név nélkül is túl érzékeny téma
a számukra. Köszönöm Katinak, az édesanyjának
és az én szüleimnek, és természetesen Eszternek is.
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