
F
urcsa a politika. És még ennél is fur-
csábbak a politikusok. Általában akkor 
jön meg a hangjuk, amikor kirúgják 
őket valamilyen tisztségből, eltávolít-
ják a zsíros bödön közeléből, a mun-

ka tárgya nélkül maradnak, visszasüllyednek a 
névtelenségbe, arctalanságba. Ám mielőtt újból 
eltűnnének a semmibe, valami isteni sugallattól 
vezérelve kinyílik a szemük, megszólal a szájuk, 
és megtalálják a válaszokat azokra a kérdésekre, 
amelyekre munkájuk során sehogy sem tudtak 
rájönni. Mintha hirtelen kiderülne felettük az ég, 
és az igazság fénysugárként érinti meg őket. Ezzel 
csak az a baj, hogy mindig akkor, amikor ennek 
már gyakorlatilag nincs semmi tétje. A polgár pe-
dig sehogyan sem érti, miért mindig utólag vilá-
gosodik meg a politikus, a tárcavezető, a levitéz-
lett miniszterelnök vagy bárki más, aki vezéresdit 
játszik. Pedig a képlet egyszerű: őket annyira ha-
talmukban tartják az egyezségek, kompromisszu-
mok, a „valamit valamiért” elv, a saját hozzá nem 
értésük elfedése, a pártdirektívák és az elvárások, 
különféle érdekek, érdekcsoportok, hogy gúzsba 
kötött kézzel mukkanni sem mernek, míg ki nem 
hűl a székük. 

A 
közelmúltban Orbán Viktor lengyel 
kollégájával és Matteo Salvini olasz 
vezetővel Budapesten útjára indította 
a megfogalmazásuk szerint Európa 
reneszánszát elhozó mozgalmukat, 

amely sokak szerint egy európai párt létrehozását 
jelentheti. Fontos tudni, hogy az európai pártok 
nem ugyanazok, mint az európai parlamenti kép-
viselőcsoportok, habár jelentős átfedések vannak 
közöttük. Európai párt alapításához legalább 7 
tagországból kell parlamenti vagy európai parla-
menti, esetleg regionális parlamenti képviselők-
nek összeállniuk, és így uniós támogatásra is 
számíthatnak. Frakciót pedig európai parlamenti 
képviselők alapíthatnak.

A Fidesz régóta kacsintgat az Európai Néppárt-
tól jobbra álló erők felé, és a Néppárttal folytatott 
folyamatos viták, konfl iktusok végül oda vezet-
tek, hogy a Fidesz távozott az Európai Parlament 
néppárti frakciójából, így képviselőik jelenleg a 
függetlenek között ülnek. A lengyel kormánypárt, 
a Jog és Igazságosság (PiS) az Európai Konzerva-
tívok és Reformerek nevű párt meghatározó tagja, 
amely világnézeti kérdésekben nevéhez illően a 
Néppártnál konzervatívabb álláspontot képvisel, 
az olasz Lega pedig a radikális jobboldali Identi-
tás és Demokrácia (ID) frakciónak egyik vezető 
ereje. Ettől a frakciótól jobbra már csak olyan kép-
viselők ülnek, akik kevesen vannak ahhoz, hogy 
önálló frakciót alapítsanak, és sokak szalonképte-
lennek vélik őket.

Immár adott a helyzet ahhoz, hogy a konzer-
vatív és a radikális jobboldali pártok összefogá-
sával a Fidesz, a PiS és a Lega vezetésével olyan 
új konzervatív, jobboldali szövetség jöjjön létre, 
amely összefogja a Néppárttól jobbra álló erőket, 
és ezzel a várakozások szerint az egyik legerősebb 
frakciót hozzák létre.

A kezdeményezés ellendrukkerei rendsze-
rint felhozzák a jobboldal megosztására gyakran 
használt taktikát, amely szerint a leendő szövet-
ség egy-egy radikálisabb politikusa „szalonkép-

Most éppen a leköszönő egészségügyi minisz-
teren volt a sor, hogy beolvasson a hatalomnak. 
Persze, miután elvesztette munkahelyét, és mehet 
vissza ő is a nihilbe. Vele vagy nélküle, Románi-
ában sok egyéb mellett az egészségügy is padlón 
van. Ám ami most belülről kiszivárgott, az egysze-
rűen elképesztő. Amire a volt miniszter felhívja a 
fi gyelmet, azt mindenki sejtette, de tőle hallani, 
hát abba bizony beleremeg kicsit az ember. Eddig 
sem voltak illúzióink afelől, hogy minden rend-
ben lenne, ám Voiculescu kirúgása utáni elkese-
redett szövegétől égnek áll az ember haja. Ha egy 
volt miniszter, aki az események kellős közepéből 
érkezik, úgy fogalmaz, hogy aggódik „az ebben 
az országban élő emberekért, azokért, akiknek 
segítségre van szükségük, azokért, akikre a poli-
tikusok csak választópolgárokként tekintenek, a 
rendszerben dolgozó emberekért, azokért, akik 
változást akarnak”, akkor el kellene gondolkodni 
azon, mi történik ebben az országban. Hatalmas 
optimizmus kell abban hinni, hogy bármilyen vál-
tozás áll be életünkben, és egyszer talán normális 
időkre ébredünk. Ezt a mondatot egyébként bár-
melyik politikus elmondhatta volna az utóbbi 30 
évben – ha lett volna bátorsága hozzá. És akkor 
nem éldegélnénk mi sem édes naivitásunkban, 
hogy tudniillik „ott fent” értünk dolgoznak, izzad-
nak, törik magukat igen tisztelt választottaink.     

A volt miniszter szerint immár maga a minisz-
terelnök is előlépett járványügyi szakemberré, és 
olyasmibe üti bele az orrát, amihez nem ért. Azt 
már megszokhattuk, hogy a közösségi oldalakon 

telen” vagy „szélsőséges” megnyilvánulást tett, 
esetleg egyes pártok programja „szélsőséges” 
elemeket tartalmaz. Talán ez is az oka annak, 
hogy az Európai Parlamentben hosszú ideje négy 
részre szakadtak a jobboldali pártok: a néppárt, a 
konzervatívok, az ID és a függetlenek között ülő 
radikálisabb pártok. Ezen kívül fontos szempont 
az is, hogy amíg az ID többsége nem viszonyul el-
lenségesen az orosz világpolitikai törekvésekhez, 
addig a konzervatívok hagyományosan atlantista 
vonalat képviselnek.

Az EP-ben a szabályok szerint a frakciók világ-
nézeti alapon szerveződnek. Ha ezt az alapvetést 
elfogadjuk, akkor nem szabad hagyni, hogy botrá-
nyosnak tartott ügyek alapján történjen a jobbol-
dal megosztása, és így nézve egy külső országhoz 
való viszonyt sem szabad szempontnak tekinteni 
a frakciószervezésnél. Korábban ez így működött. 
Több cikluson át meghatározó erőt képviselt a 

számtalan virológus, önjelölt orvos, epidemioló-
gus osztogat életvezetési tanácsokat, de azt már 
nehezebb lenyelni, ha a kormány első embere 
sem hallgat szakemberek tanácsára. Sőt, aki más-
ként látja ezt az egész tragédiát, mint ő, azt egy-
szerűen eltávolítja a döntéshozásból.

Bizonyára a kirúgott Vlad Voiculescu vagy ál-
lamtitkára, az ugyancsak elküldött Andreea Mol-
dovan sem a Messiás, de itt olyan érdekütközés-
ről van szó, amelynek a koalíción túl a lakosság 
is kárát látja. Mifelénk amúgy is az a divat, hogy 
a tárcavezetőket menesztik, mielőtt még elkez-
denék az érdemi munkát. Ám járványhelyzetben 
úgy cserélgetni az egészségügyi minisztereket, 
mint a piszkos zoknit, egyszerűen égbekiáltó fe-
lelőtlenség. Sajnos még nem született bele ebbe a 
világba az a politikus, ideológus vagy akárki, aki 
olyan rendszert vagy „izmust” találna ki, amelyik 
Romániában is működőképes lenne. A kommu-
nizmus csődöt mondott, a diktatúra fájdalmas 
volt, és a (vad)kapitalizmus sem hozott lényeges 
változást. Szembe lehet menni a rendszerrel, lehet 
tiltakozni, ám ez mindig azzal jár, hogy valaki ki-
esik a hatalom kegyeiből. Legjobb esetben eltűnik 
a süllyesztőben, rosszabb esetben páriává válik, 
akitől még saját „harcostársai” is elhatárolód-
nak. „Azt hittem, túl vagyunk a rangjelzések, a 
különlegesek, a mérhetetlen kiváltságok korán. 
Tévedtem: még van mit megtennünk odáig. Ab-
ban viszont biztos vagyok, hogy ezen az úton kell 
haladnunk” – kesergett a volt miniszter. Csak az 
a gond, hogy ennek az útnak se vége, se hossza…

Nemzetek Európája (UEN) frakció az Európai Par-
lamentben. Ereje teljében, 2008-ban az UEN 44 
fős frakciót alkotott Brüsszelben, amelynek tagja 
volt több bevándorlásellenes, eurorealista és kon-
zervatív párt. Ezeknek talán legmérsékeltebb ere-
je az ír Fianna Fáil volt, amely később a liberális 
frakcióba került, de ott volt az erősen katolikus, 
az EU-ból való kilépést támogató Lengyel Csalá-
dok Ligája, és a most hírekbe került olasz Liga, 
valamint a lengyel PiS. A felsorolásból látható, 
hogy elég sokszínű volt a szövetség, amelyben 
a konzervatív-liberálistól a radikális jobboldalig 
mindenféle jellemzően eurorealista, értékelvű 
párt jelen volt. Az atlantista PiS és az oroszokkal 
is jó viszonyt ápoló Lega is megfért egymás mel-
lett. Egy hasonló jobboldali szövetségben aktív 
szerepet kaphatott volna 2019-es sikeres szereplé-
se után a Jobbik is, azonban a párt inkább irányt 
váltott, és az értékeit rövidtávú hatalmi célokra 
cserélte fel.

Az Európai Néppárt ideológiai kiüresedése, 
lényegében technokratává válása érthetően rossz 
azoknak a pártoknak, amelyek számára a jobb-
oldali, konzervatív értékek a fontosak. Közülük 
is várhatók olyanok, amelyek az új „reneszánsz” 
szövetséget erősítik majd. Így pedig elérhető lesz, 
hogy az eddig szocialistákkal és liberálisokkal 
kooperáló Néppárt helyett egy sokkal inkább ér-
tékelvű és világnézetileg is jobboldalinak számító 
szövetség jöjjön létre.

A hatalom ára

Értékelvű és valódi jobboldali szövetség alakulhat Brüsszelben

Nánó Csaba

Samu Tamás Gergő

→ Adott a helyzet ahhoz, hogy a konzervatív 
és a radikális jobboldali pártok összefogá-
sával a Fidesz, a PiS és a Lega vezetésével 
olyan új konzervatív szövetség jöjjön létre, 
amely összefogja a Néppárttól jobbra álló 
erőket, és ezzel az egyik legerősebb frakciót 
hozzák létre.
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Orbán, Salvini és Morawiecki Budapesten lefektették az új pártszövetség alapjait
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