Fricz Tamás: Még egyszer Tapolcáról
Közzétette: www.flagmagazin.hu (https://flagmagazin.hu)

Fricz Tamás: Még egyszer Tapolcáról
2015 április 22. Flag

Szöveg méret
90
100
Mentés
110
120
130
140
150

0

Értékelés kiválasztása
Még nincs értékelve
Give Fricz Tamás: Még egyszer Tapolcáról 1/5
Give Fricz Tamás: Még egyszer Tapolcáról 2/5
Mérték
Give Fricz Tamás: Még egyszer Tapolcáról 3/5
Give Fricz Tamás: Még egyszer Tapolcáról 4/5
Give Fricz Tamás: Még egyszer Tapolcáról 5/5
A kormánykoalíció a veszprémi és tapolcai id?közi választásokon elszenvedett vereségek után két nagy hibát
követhetne el: ha letargiába esne és önostorozásba kezdene, illetve, ha úgy tenne, mintha semmi sem történt
volna, és egy legyintéssel túllépne az egészen.

Széls?séges reakciók helyett egy politikai korszakváltás következményeit kellene feldolgozni. De mit jelent ez a
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korszakváltás, mely a 2014-es választás után vette kezdetét?
Ennek megértéséhez a második Orbán-kormány id?szakát kell alapul vennünk. A Fidesz–KDNP 2010-es,
kétharmados gy?zelme után a kabinet két kihívás el?tt állt: egyfel?l kezelnie kellett egy nagyon súlyos gazdasági
válságot – melyet a szocialista-liberális kormányok hagytak örökségül –, másfel?l pedig le kellett számolnia
posztkommunizmus és az ultraliberalizmus maradványaival. Mindkét feladat kormánypróbáló volt a javából, s
mindkett? nagyon komoly harcra, durvábban fogalmazva: háborúzásra kényszerítette a nemzeti-konzervatív tábort.

Egyfel?l ugyanis az Orbán-kormány nem volt hajlandó engedni a Merkel kancellár, az Európai Unió, illetve az IMF
által követelt neoliberális, azaz a lakosságot sújtó megszorításokra épül? gazdaságpolitikai diktátumoknak, ehelyett
unortodox – tehát nem neoliberális – utat választott magának, amely a multicégek és bankok er?teljes
megadóztatását állította középpontba. Ezzel természetesen kivívta a globális gazdasági és pénzügyi körök
ellenszenvét, s Magyarország kormánya már 2010 végét?l, de különösen 2011 ?szét?l kezdve komoly
támadásokat szenvedett el.
A jól összehangolt nemzetközi támadássorozat persze leplezte valódi, gazdasági céljait, ehelyett célpont és kritika
tárgyává vált az új alaptörvény, a jogállam, a demokrácia, a média helyzete, el?került a szokványos rasszista- és
antiszemitakártya. A támadások valóban olyan átfogóak és megdöbbent?ek voltak, hogy ezekkel szemben az
Orbán-kabinetnek gyakorlatilag szabadságharcot kellett folytatnia. S bár személyes érintettség okán talán
szerénytelenségnek t?nik megemlítenem, aligha vitatható, hogy ebben a harcban a CÖF által szervezett
Békemenetek óriási összetartó, közösségi élményt adó er?t jelentettek a nemzeti-polgári tábor tagjai számára.
De mindez harc és „háború” volt.
Mint ahogyan legalább akkora kihívás volt a második Orbán-kormány számára a fentiekkel párhuzamosan a
posztkommunizmus maradványainak legy?zése, másképpen fogalmazva a rendszerváltás befejezése – ezt az els?
Orbán-kormány idején nem sikerült végigvinni –, amit különösen fontossá tett, hogy a hazai álbaloldali és
ultraliberális ellenzék valóban eszközökben nem válogatva, ráadásul a nemzetközi balliberális er?kkel és
csoportokkal látványosan összejátszva támadt rá a kormányzatra.
A két kihívás: a szuverenitás védelme és a posztkommunizmus elleni harc meghatározta a 2010 és 2014 közötti
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ciklust, egészen a 2014-ben lezajlott három – országgy?lési, európai parlamenti és önkormányzati – választásig.
Ám ez egyben azt is jelentette, hogy a kétharmados politikai többségen belül, illetve a nemzeti-polgári táborban
meglév?, teljesen természetes vélemény-, mentalitás- és karakterkülönbségeket háttérbe kellett szorítani. Ezt
kívánta a politikai harc logikája.
A 2014-es, újabb elsöpr? választási gy?zelmekkel azonban egy új korszak kezd?dött. Már nem legy?zni kell a
politikai ellenfelet, mert ez megtörtént 2014-ben, s a politikai többség adva van. Az elvesztett id?közi választások
nem új harcra kell hogy buzdítsák a kormányoldal pártjait, hiszen nincs veszélyben a hatalom, akár három nyugodt
kormányzati év is következhet 2018-ig.
Ellenkez?leg: most van itt az ideje a bels? kérdések elrendezésének, a politikai és társadalmi célok és víziók
újrafogalmazásának. A földön fekv? politikai ellenfél sorozatos támadása immáron nem helyettesíti a 2014-ben
elkezd?dött új korszakra adandó válaszokat, csak elodázza ?ket. A politikai harcról az építkezésre kell helyezni a
hangsúlyt.
Politikai orientációs, személyi, mentalitásbeli, nemzedéki, stílusbeli kérdésekre kell választ adni a kormánypártokon
és a nemzeti táboron belül, amelyek október 12-e után váratlanul, de nem logikátlanul törtek a felszínre.
Els?ként: hogyan kell értelmezni az utóbbi id?szakban megtépázott polgári Magyarország vízióját? Politikai termék
vagy a nemzeti tábor értékrendszerének központi eleme? S mindehhez hogyan viszonyul a „keményen dolgozó
kisemberek” víziója? Utóbbi politikai termék vagy egy új, fontos érték; s vajon a két megközelítés szinkronban vane egymással? Egyszóval: milyen Magyarországot akar a Fidesz–KDNP 2014 után?
Másodszor: hogyan helyezzük el magunkat a világban? Mit jelent a keleti, déli, egyéb nyitás, hogyan viszonyulunk
a Nyugathoz, az Európai Unióhoz, az USA-hoz, Kazahsztánhoz és Azerbajdzsánhoz? Koherens világkép áll-e s a
külpolitika mögött?
Harmadszor: az értékközpontú vagy a generációs alapon is megjelent pragmatikus, technokrata politika a
meghatározó a nemzeti táborban? Vajon milyen emberi magatartások, mentalitások, stílusjegyek tartják össze a
nemzeti-polgári tábort, a politikai elitjét, kik a hiteles politikusok és kik okoznak károkat? S ha ez világos, akkor le
kell-e vonni személyi következtetéseket ebb?l?
Újra kell tehát gondolni, honnan indult s most hol tart a kormányzó elit és tábora. És szeretném nagyon világosan
leszögezni: aki ett?l az újragondolástól és a következményeit?l fél, az nagyon nagyot téved. Ez az újragondolás a
2018-as választási gy?zelem záloga; ha ez elmarad, s továbbra is csak „harc” van és ellenségkeresés, nos, akkor
valóban fennállhat a lassú erjedés és szétesés veszélye. Ezt itt és most lehet csírájában elfojtani, bátor lépésekkel.
A hatvanas évek beatnemzedékének egyik híres jelszavát ma így fogalmaznám újra: kormányozz, ne háborúzz!
Fricz Tamás - mno.hu
Tisztelt olvasók! Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát,
a következ? címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
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