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Mindkét oldalon lélegzet-
visszafojtva várták a po-
litikai szereplők és a 

szurkolók a vasárnapi urnazá-
rást és eredményhirdetést. A 
meglepően nagyarányú részvé-
telt mindenki a maga szája íze 
szerint magyarázta. Az ellen-
zék már ízlelgette a győzelmet, 
a fideszesek bíztak abban, hogy 
az ő mozgósításuknak legalább 
annyira betudható az urnákhoz 
járulók magas száma, mint az 
állítólagos kormányváltó han-
gulatnak. Ennek emlegetése 
ugyanis egyike volt az ellenzék 
politikai lufijainak. Ám inkább 
ellenzékváltó hangulatról lehet 
beszélni, s nemcsak az ered-
mények láttán, hanem a lemon-
dások kapcsán is: megvált tiszt-
ségétől Hadházy Ákos, az LMP 
társelnöke, Vona Gábor, a Job-
bik elnöke, valamint az MSZP és 
az Együtt elnöksége.

A Fidesz pedig folytatja a 
rendszerváltás utáni korszak 
rekordjainak megdöntését :  
2010-ben példátlan módon két-
harmados többséget kapott a 
pártszövetség, 2014-ben ezt az 
eredményt sikerült megismé-
telni, s 2018-ban ismét meglett 
az alkotmányozó többség.

Erdélyi visszhang

Erdélyben egyöntetűnek mond-
ható a Fidesz győzelmének po-
zitív fogadtatása. Akkor is, ha a 
Transindex – amelynek eszmei 
alapállása az erdélyi válasz-
tóközönség politikai ízlésétől 
igencsak elüt – címlapján hoz-
ta Tamás Gáspár Miklós írását 
a szokásos megbélyegzésekkel 
és torzításokkal (miszerint to-
vább tart majd a fajgyűlölet, a 
sovinizmus és a népmegvetés).

Az nyilván nem zavarja őket, 
hogy Orbán Viktor önazonos-
ság-védő politikájának, amely 
az európai értékeket is védi, 
semmi köze a gyűlöletkeltés-
hez. Sőt, épp a hódító szándék-
kal érkező, az egész világot rab-
igába hajtani igyekvő muszlim 
betolakodókat igyekszik Euró-
pán kívül tartani. Azokat, akik-
nek gyűlölete odáig terjed, hogy 
emberéleteket képesek elvenni 
nem kímélve öreget, nőt és gyer-
meket. Csak azért, mert azok 
nem a velük azonos fajhoz és 
valláshoz tartoznak.

Leszámítva az ilyen erdélyi 
ballib elhajlásokat, amelyek-
nek a szavazói mentalitásra – a 
Fennvalónak és az erdélyi ma-
gyar józan ítélőképességének 
hála – abszolút semmit kihatása 
nem volt, a katartikus öröm ál-
talános. Ami nem meglepő: már 

a választás előtt a három erdé-
lyi magyar párt közösen állt ki a 
Fidesz mellett.

A tét

A választás legfőbb tétje az volt, 
hogy kormányon marad-e a Fi-
desz, hogy folytatódik-e a tuda-
tos szívós – megengedem hibák-
kal, mulasztásokkal is tarkított 
– nemzetépítés, folytatódik-e a 
következetes migránspolitika, a 
Brüsszellel szembeni ellenállás 
s az e mentén megfogalmazó-
dó regionális szövetségkeresés. 
Ezt a kérdést a választók frap-
pánsan megválaszolták. Nem-
hogy kormányzáshoz szüksé-
ges, de alkotmányozáshoz is 
elegendő bizalmat szavaztak a 
negyedik Orbán-kabinetnek.

Bejutottak és kibukottak

Miután e nagy kérdés megnyug-
tató választ kapott, érdemes 
megnézni a sokkal kevésbé je-
lentős problémákat is: miként 
szerepeltek az egyes pártok a 
várakozásokhoz képest?

Kezdjük a pozitív fejlemé-
nyekkel. Az olimpia megtorpe-
dózásával a közéletbe robbant 
Momentum nevű SZDSZ-es 
u t ó d p á r t ,  a m e l y n e k  v e z e -
tői a kampányban is kifejtet-
ték, hogy szerintük az aberrált 
genderideológia melletti kiál-
lás a korszerűséghez tartozik, 
meg sem közelítette a küszö-
böt, 3 százalék alatt teljesített. 
Még nagyobbat bukott a meg-
alakulásakor Bajnai Gordon kö-
ré épült Együtt nevű kommu-
nista utódpárt: mélyen 1 száza-
lék alatt teljesített. Az LMP be-
jutott, bár ki is eshetett volna a 
vidék megmozdulása és a párt 
gyenge vidéki beágyazottsága 
miatt. Ezzel együtt magabizto-
san vette az akadályt 7 száza-
lékkal. Annál is nagyobb e tel-

jesítmény, hogy a párt kultikus 
figurája, a toronymagasan leg-
felkészültebb és leginkább elv-
szerű Schiffer András jóval a 
választás előtt visszavonult a 
pártpolitikából.

Az MSZP–Párbeszéd szövet-
ségnél is rezgett a léc, a párt-
szövetség, amely számára a 
küszöb 10 százalék volt, végül 
megugrotta az akadályt. Kará-
csony Gergellyel, a Párbeszéd 
vezetőjével a választásokat kö-
vető hivatalos nyilatkozatok 
szerint az MSZP folytatni kíván-
ja az együttműködést.

Ha már szóba került az MSZP 
idegenlégiós miniszterelnök-je-
löltje, nem mehetünk el szó nél-
kül a választás napján elmon-
dott szövege mellett, amikor 
a köztársasági elnököt megfe-
nyegette: nehogy Orbán Viktort 
merje megbízni kormányalakí-
tással, ha netán az ellenzék a 
Fideszt 50 százalék alá nyomja. 
Holott mi sem lett volna ennél 
természetesebb egy olyan hete-
rogén ellenzék esetében, mint 
aminek a kormány örvendhet. 
Más kérdés, hogy ha minden 
párt állta volna szavát és tény-
leg egyik sem lett volna hajlan-
dó koalíciós kormányt alakítani 
a Fidesszel, akkor következett 
volna be a Gyurcsány Ferenc ál-
tal jósolt elhúzódó kormányvál-
ság. Szerencsére a magyar vá-
lasztók bölcsessége megóvott 
attól, hogy mindezt megtapasz-
taljuk.

A határon kívül élő magya-
rok ellen uszító, Gyurcsány-féle 
Demokratikus Koalíció kis hí-
ján kibukott. Komoly nemzetpe-
dagógiai üzenettel bíró, kedves 
játéka lett volna a sorsnak, ha a 
határon kívüli szavazatok ejtik 
ki a pártot a parlamentből. Saj-
nos nem így lett. Mindazonáltal 
annyi haszna van a jelenlegi fel-
állásnak és a Gyurcsány-párt 5 
százalékot nem sokkal megha-
ladó eredményének, hogy ott 
lesz a parlamentben az elret-
tentő példa arra, miként nem 
kell politizálni.

A Jobbik elérkezett a Vona utáni 
korszakhoz

A Jobbik lényegében ugyanolyan 
eredményt ért el, mint négy év-
vel ezelőtt, azzal a pszichológi-
ai különbséggel, hogy 2014-ben 
felülről, most pedig alulról kö-
zelítik a 20 százalékot. Ez ön-
magában nagy szó, hiszen so-
kan arra számítottak, hogy a 
Jobbik a balfordulat után két 
szék közt a pad alá esik, és lé-
nyegesen kevesebb voksot kap, 
mint 2014-ben. Nem így lett, 
ennyiben bejött a Vona-taktika. 
Amit vesztettek a jobboldalon, 
azt behozták balról, gyarapod-
ni viszont nem sikerült. Abszo-
lút számban mutatkozik né-
mi növekedés, de ez, mint arra 
Novák Előd is rámutatott Vonát 
joggal támadó választás utá-
ni Facebook-bejegyzésében, az 
„alkalmi-taktikai” szavazók-

nak köszönhető. A taktikai sza-
vazók mellett megjelentek az 
ideológiai kötődés nélküli zihá-
ló Orbán-gyűlölők is a Jobbik tá-
borában, ami annak tudható be, 
hogy Vona lett Orbán nemzet-
politikai teljesítményének leg-
harsányabb, legagresszívebb 
tagadója, a miniszterelnök leg-
útszélibb ócsárlója Gyurcsány 
Ferenc mellett. Kétes dicsőség. 
Ugyanakkor az is biztos, hogy a 
párt eredménye messze elma-
radt attól, amit vezetői két éve 
kommunikálnak. Vagyis hogy 
a párt szövetségesek nélkül is 
többségbe fog kerülni és kor-
mányt alakít. Mindeközben el-
vesztették szavahihetőségü-
ket, nemzetpolitikai hitelessé-
güket is. Nem elég, hogy hátba 
támadták 2016-ban a kormány 
migránspolitikáját, több ízben 
is Soros mellé álltak Orbánnal 
szemben.

Vona Gábor ígéretéhez híven 
nemcsak lemondott, de azt is 
jelezte, nem indul újra az elnöki 
tisztségért és parlamenti man-
dátumát sem veszi át.  A Job-
bikban már kitört a poszt-Vona 
korszak első belháborúja. A ra-
dikális vezérek egymásnak és 
Vonának üzengetnek, Toroczkai 
László és Novák Előd keményen 
bírálta a pártelnököt. Összekö-
tötték a Jobbik pálfordulását a 
már 2014-ben javában zajló nép-
pártosodással, ami az ő szem-
szögükből érthető, de attól még 
élesen elkülönítendő a 2016 nya-
rán kezdődött balra fordulás-
tól. A néppártosodás nem jelent 
ugyanis szükségképpen nem-
zetárulást sőt: szalonképes-
séggel többet lehet tenni a nem-
zetért.

Mandátum a küzdelem 
folytatására

Az ellenzéki média habzik, frö-
csög, uszít, a nemzetközi saj-
tóban viszont egyre több a jó-
zan hang. Orbán Viktor azzal, 
hogy harmadszor is győzött, rá-
adásul magas részvétel mel-
lett és kétharmados többség-
gel, valódi mesterhármast mu-
tatott be, amivel történelmet írt. 
Személyében a Kertész Imre ál-
tal is „öngyilkos buta liberaliz-
musként” emlegetett, Európát 
tönkretevő migránspolitika első 
számú ellenfele erősödött meg. 
S ez a legfontosabb.

Orbán mandátumot kapott 
egy olyan harc folytatásához, 
amelynek jelentősége messze 
túlmutat a magyarországi párt-
csatározásokon, még a magyar 
sorsalakuláson is. E harcnak a 
tétje fehér keresztény európai 
kultúra megmaradása. Erre a 
legnagyobb esély Közép- és Ke-
let-Európában van. E régióbe-
li államok szövetségének leg-
főbb szorgalmazója a távlatok-
ban gondolkodó Orbán Viktor. 
Győzelmével nem elsősorban a 
Fidesz és a magyarok, hanem a 
római jogon, a keresztény erköl-
csön és görög filozófián alapuló 
európai kultúra kapott többlet-
esélyt a megmaradásra.

A Fidesz folytatja a rendszerváltás utáni korszak 
rekordjainak megdöntését: 2010-ben példátlan módon 
kétharmados többséget kapott a pártszövetség, 2014-
ben ezt az eredményt sikerült megismételni, s 2018-ban 
ismét meglett az alkotmányozó többség.
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