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A magyar jobboldal
természetrajza
Miért olyan a Fidesz, amilyen, és lehetne-e más?

Bevezetés
Nemrégiben volt 25 éves a Fidesz, és a Méltányosság Politikaelemző Központ ezt kerek évfordulónak érzi ahhoz, hogy értékelje a magyar
jobboldalnak főképpen az elmúlt három évben
nyújtott teljesítményét.* Az alábbi dolgozatban
szeretnénk feltérképezni és megérteni a magyar
jobboldal karakterét, követett politikai vonalvezetésének motivációit, illetve rekonstruálni azt a
gondolati magot, amelyből cselekvései erednek.
Egy ilyen elemzésnek (amely persze hosszabb
terjedelme ellenére sem törekszik teljességre) a
sikerét annak újszerűsége, eredetisége támaszthatja alá. Amennyire csak lehet, igyekezni fogunk
nem megismételni a Fidesz ellenében felhozott
kritikákat, ami nem azt jelenti, hogy nekünk ne
lennének kritikai észrevételeink. Csakhogy – úgy
érezzük – a kritikák nem hatolnak el a lényegig,
és nem segítenek hozzá a magyar jobboldal természetében rejlő „titkok” értelmezéséhez.
Ugyanakkor – a Fidesz-jelenség értelmezésén
túl – még valami egyéb is motivál minket. Azt
gyanítjuk ugyanis, hogy a magyar jobboldal
elemzésével közelebb juthatunk Magyarország
mélyebben húzódó (a Fideszen messze túlmutató) problémáinak megértéséhez is. Ezért írásunkban erősen koncentrálunk majd arra a kérdésre, hogy a magyar jobboldal aktuális állapota mennyiben köszönhető „mélyszerkezeti”
okoknak, a magyar társadalom sajátos szerkezetének, illetve mindazoknak a hagyományoknak, amelyek ezt kiformálták. Célunk tehát nem
több és nem kevesebb, mint szempontokat és
értelmezési kereteket adni egy újszerű jobboldal- (sőt ezen túl egy Magyarország-) vitához.
Az alábbi írás négy egységre – három leíróra és egy értékelőre – tagolódik. Az első részben igyekszünk megvilágítani, milyen pozícióból, alapállásból írjuk ezt az elemzést. A
második fejezetben bemutatjuk a Fidesz pártpolitikai és kormányzati stratégiájának általunk legfontosabbnak vélt szemléleti alapjait, a jobboldal hatalomgyakorlásának sarokköveit. A harmadik részben ezeket az ideológiai-szemléleti alapvetéseket szembesítjük a
Fidesztől „független” és a magyar jobboldalról szóló – elsősorban nyugat-európai – recepcióval, pontról pontra végigmenve a Fidesz
szemléleti alapelvein. Végül a negyedik fejezetben értékeljük a magyar jobboldal teljesítményét, méghozzá demokráciaelméleti és történeti szempontból.

„átfejlődés” kialakulhatott. Ha ugyanis Magyarországon – mint ezt a nyugatiak sokáig
hitték rólunk, és mi magunk is így gondoltuk
– stabil a demokrácia, akkor ugyan hogyan lehetséges, hogy egyszer csak a stabilitásnak
vége szakad, és a demokratikus hatalomgyakorlást az önkény váltja fel? Egy ilyen országban bizony már eleve baj lehetett a fékek és
ellensúlyok rendszerével, az ellenzékkel, sőt
a társadalommal magával is, amely ezt hagyta. De még tovább: ha ez bekövetkezhetett,
igen törékeny volt a nyugat–keleti kapcsolatok jellege, mert hiszen a Nyugat nem rendelkezett elegendő erővel ahhoz, hogy egy ilyen
„átfejlődést” megakadályozzon. Az önkényuralom tétele tehát túl sok kérdést vet fel és
túl keveset magyaráz meg, de ezt most csak
zárójelbe téve jegyeztük meg; a fősodor számunkra nem ez, tehát nem is foglalkozunk
bővebben vele.
Az viszont már lehetséges kiindulópont a
magyar jobboldal értelmezéséhez, hogy a mai
kormányzás mögött meghúzódó „radikális”
szemléletnek megvan a maga jól körülhatárolható oka. Minden különösebb elemzés nélkül kijelenthetjük: a Fidesz „kétharmados”
felhatalmazása nem születhetett volna meg a
nélkül a politikai és gazdasági stagnálás nélkül, amely a 2000-es évek közepétől Magyarországot jellemezte. Ezt a stagnálást a Fide-

szen kívül – és jóval korábban – mások is felfedezték; gondoljunk csak a Fidesszel finoman szólva sem szimpatizáló Bokros Lajosra,
aki körülbelül tíz éve írta le először híres tételét a „reformok kritikus tömegéről”. Mi ez,
ha nem a stagnálásból való kilábalásra irányuló útmutatás? Eltekintve egyelőre a részletektől: ebben Bokrosnak és a Fidesznek (micsoda furcsa pár) igazuk van: Magyarországon
csak olyan átalakulás lehet sikeres, amelyben
a változások elérnek egy bizonyos határpontot,
amikor a belső ellenerők nem tudják visszafordítani a reformokat. A Fidesz 2010 óta követett kormányzati politikájának középpontjában – azt hisszük – valami ilyesminek az elérése áll. Azt persze nem állítjuk, hogy a Fidesz-kormány általi átalakításoknak bármi közük is van a Bokros által eltervezettekhez, ám
vitán felülinek tartjuk, hogy a kiindulópont
ott is és itt is: a stagnálást eredményező viszonyok radikális felforgatása. Bokrosnak nem
adatott meg, hogy tervét kormányzati szintre emelje, a magyar jobboldal viszont kőkeményen a mindent átalakítás mellett kötelezte el magát.
Út az alkotmányos válságig
Mindazonáltal azt is látnunk kell, hogy ez
a 2010 óta érvényesülő, a radikális átalakí-

I. Lehet-e egyáltalán elemzést
írni a Fideszről?
A közéletben kavargó – és egyre fokozódó –
kormányellenes indulatzuhatag elég erős ahhoz, hogy egy Fideszről szóló elemzést a „legitimitás” kérdésével kezdjünk: van-e egyáltalán helye bármiféle, a kormány és a jobboldal szándékait, motivációit firtató politikai
elemzésnek? Hiszen a „tények” önmagukért
beszélnek: egy párt – de főként annak vezetője – „megőrült”, s épp ezért a „normális”
emberek közösségének megálljt kell neki(k)
parancsolnia. Ilyenkor bármilyen elemzés arról, mit és miért akar a Fidesz (és a kormány),
kormányvédő apológiának tűnhet.
Az önkényuralom-narratíván túl
Kezdjük azzal, hogy egy ilyen megközelítés
ellen kézzel-lábbal tiltakoznunk kell; számunkra a Fidesz nem politikai szimpátiánk kifejezésének tárgya, hanem Magyarország problémái megértésének egyik első számú forrása.
Azért foglalkozunk tehát vele behatóan, mert
azt reméljük: általa sokkal többet tudunk meg
a magyar politika tágabb problémáiról, s ha
már megtudtunk, esetleg javaslatokat is tehetünk e – messze az aktuálpolitikán túlmutató
– kihívásokkal való szembenézésre.
Első lépésként rögzítsük: természetesen legitim, de szerintünk téves értelmezés a mai
jobboldal hatalomgyakorlását primer önkényuralomként értelmezni. Ez a narratíva nem
írja le adekvát módon a Fidesz-projektet, és
végképp nem ad magyarázatot arra a nagyon
is lényeges kérdésre, hogy ha netán önkényuralom lenne, az hogyan vált lehetségessé. Egészen biztosan nem csupán az „önkényuralmat” gyakorló párt a ludas abban, hogy ez az
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tást preferáló kormányzati cselekvés – politikatörténetünkben nem először – alkotmányos válsághelyzetet eredményezett. A Fidesz – jórészt tudatosan – olyan pozícióba
lavírozta magát, hogy a kül- és belföldi közönség fokozódó tömege nemigen talál
„mentő körülményt” számára, és – a liberális demokráciára végveszélyt jelentő magatartása miatt – mielőbbi távozását sürgeti.
Persze – a tárgyilagosság kedvéért jegyezzük meg – a mostani alkotmányos válsághelyzet korántsem előzmények nélküli, sokkal inkább beszélhetünk a 2006-tal induló
alkotmányos válság inverzéről. 2006 nyarán, az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése idején kezdődött a korábban nem ismert intenzitású alkotmányos válság, mégpedig két okból. Egyrészt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök „titkos”, majd nyilvánosságra kerülő beszédének sokszor idézett
tartalma váltott ki addig nem látott társadalmi közfelháborodást; másrészt – s erről
ritkábban esik szó –: az 1990 utáni magyar
miniszterelnökök sorában Gyurcsány volt
az első, aki kormányprogram szintjén hirdette meg Magyarország szinte teljes szerkezeti megújításának programját. (Az teljesen más lapra tartozik, hogy ennek megvalósítására – Őszöd árnyékában – semmi esélye nem maradt.)



De 2006 csak a kezdet volt (akkor a jobboldal emlegetett alkotmányos válságot és illegitim kormányzást); az alkotmányos válság
napjainkra, a Fidesz által megírt új Alaptörvény hatálybalépése után teljesedett ki. A válság stációinak részletezése nem feladata ennek az elemzésnek; elég arra utalnunk, hogy
a 2011 óta folyamatosan romló közhangulatban rövid idő alatt módosult az 1990 utáni
magyar politika minden korábbi (mondjuk
bal–jobb vagy liberális–konzervatív) törésvonala, s helyükbe mára egy „történeti” törésvonal lépett: az „alkotmányvédő ellenzék” és
„alkotmányellenes hatalom” törésvonala. Ez
egy igazán kemény, a szerencsés nyugat-európai országok történelméből hiányzó megosztottság, amely azonban a mi történelmünkben nem először fordul elő. Önmagában tehát nem az 1990 utáni magyar pártfejlődés
újdonságáról van szó, ami persze nagyon is
indokolttá teszi azt a kérdést, hogy melyek
azok az okok, amelyek hatására egy elfeledettnek hitt megosztottság újra (s minden mást
felülírva) erőre kaphatott.
Ha ugyanis a politikai verseny döntően nem
liberálisok és konzervatívok stb., hanem „alkotmányvédők” és „alkotmányrombolók” között zajlik, akkor nagyjából lehetetlenné válik a normális liberális demokráciákban megszokott rendezett pártpolitikai verseny. Hiszen amikor az ellenzék a kormányt nem pusztán egyes ténykedéseiben véli szakszerűtlennek, hanem működése egészében alkotmánysértőnek (sőt a saját maga által alkotott alkotmányos rend felrúgójának), attól kezdve megszűnik a minimális érintkezés, netán együttműködés lehetősége, s teljesen szertefoszlik
az a kormányzati igény, amely 2010-től a „nemzeti egység” megteremtését jelölte meg a kormányzat talán legfontosabb céljaként.
Szabad-e ilyenkor elemzést írni egy sokak
szerint „alkotmánysértő” hatalomról? Nem
az-e az adekvát elemzési következtetés, hogy
a jogsértő hatalmat a lehető leggyorsabban
el kell távolítani, s majd csak ezt követően kezdődhet el újra a rendezett politika és a valódi elemzés? Nem tennénk-e tehát bölcsebben, ha „alámerülnénk, és kibekkelnénk” a
Fidesz kormányzását; vagy ha már mindenképpen írni akarunk róla, akkor – ahogyan
illik – számon kérnénk rajta az alkotmányosság „lerombolását”?
A stagnálástól a radikális cselekvésig
Bármennyire megértjük is azok szavát, akik
szerint „vége az alkotmányos jogállamnak”,
egy valamit még annál is fontosabbnak tartunk, mint hogy a Fidesz kormányzásáról
ilyen jellegű megállapításokat tegyünk. S ez
a bevezetőben már említett, a Fideszen túlmutató problematika: mi az oka annak, hogy
(nem az önkényuralom, hanem) a radikális
országátalakítás egyáltalán bekövetkezhetett? Mi az összefüggés a stagnáló és a radikálisan cselekvő politikai időszakok között?
Hogyan készíti elő az előbbi az utóbbit? S
volna-e esélye a stagnálót felváltva egy másfajta, egy nem radikális, nem mindent átalakítani akaró alternatívának? A Fidesz kormányzása ilyen szempontból valóban túlmutat önmagán, hiszen a jövőben sok magyar
kormány találkozhat azzal a kihívással, hogy
alapvetően változtatni akar elődei politikájához képest, de másfajta, kevésbé radikális
eszközökkel. Csak jelezzük: a Fidesszel szemben álló mostani ellenzék – nemes egyszerűséggel – „korszakváltásra” készül. Meglehet,
2014-ben az egyikfajta radikalizmus feszül
szembe a másikfajta radikalizmussal. S lehet, hogy a vége – mint végső kompromis�szum – megint a stagnálás lesz.
Akkor járunk el tehát helyesen, ha a Fideszproblematikát a radikalizmus felől közelítjük
meg. Ha így teszünk, rögvest észrevehetjük:
a Fidesz radikális politikája nem a semmiből

A magyar jobboldal természetrajza
jön; ennek van közelmúltbeli és a távolabbi
múlthoz kapcsolódó vonatkozása. A közelmúltat már említettük: a 2000-es évek elejétől Bokros Lajos is szinte mindent felforgató
komplex reformot ajánlott a magyar gazdaság és társadalom problémáinak megoldására.1 Nem tudjuk, mi lett volna, ha Bokros egész
koncepciója kormányszintre emelkedik, de az
ő példája is megmutatja: a radikális változásra (komplex reformra) való igény a hazai politika nem egyedi (igaz, nem is túl gyakori) jelensége. A megszokott alaphelyzet persze inkább a változatlanság (találó módon nevezik
ezt „tovazötyögésnek” a néhai Beszélőben), s
nagy ritkán a stagnáló, sokszor csőddel fenyegető (azaz tarthatatlanná váló) helyzet megváltoztatására radikális reformkoncepciók születnek.
A Fidesz 2010 óta tapasztalható kormányzati radikalizmusa persze merőben újnak tűnő
jelenség, és sok minden „halmozódik” benne: a kétharmad, a nemszeretem jobboldaliság, az akarat kultusza, az erő alkalmazása, a
konszenzus elutasítása és a konfliktusok szándékos kiélezése. Mindezekért lehet ostorozni
a Fideszt, de ennél többre van szükség: erről
a sajátos, stagnáló, majd radikalizmusba átcsapó szerkezetről és a mögötte álló filozófiá
ról is mondanunk kell valamit.

II. A radikális országátalakítás
paradigmája
A jobboldal intellektuális
önreprezentációja
Egy párt politikájának szemléleti alapjait három forrásból lehet a leginkább megismerni:
1) az adott párt által írott programdokumentumokból; 2) a párt vezetőinek és tagjainak
megnyilvánulásaiból (beleértve a riválisok
megszólalásaira adott reakcióikat is); 3) a párt
holdudvarába tartozó agytrösztök és értelmiségiek tevékenységéből.
Akármelyiket nézzük is, a Fidesz az elmúlt
időszakban nem kényeztette el a közönséget.
Ha az elmúlt időszakot tágabbként értelmezzük, azt látjuk, hogy a 2006-os őszödi beszéd
után a Fidesz tevékenysége mind a három területen intenzív volt2; míg 2010-es kormányra kerülése után az ellenzéki korszakban megmutatkozó sokrétű tevékenység lényegesen
visszafogottabbá vált. Roppant nehéz dolga
van annak, aki az elmúlt három év kormányzati politikája mögött próbálja megkeresni az
írásban is megtalálható elvi-elméleti magot.
Ebből a nehézségből sokan – tévesen – azt
a következtetést vonják le, hogy a Fidesznek
és az általa alkotott kormánynak nincs is ös�szehangolt politikája; az elmúlt hároméves
működése cikcakkok, rögtönzések, vargabetűk és – legfőképpen – őrületek láncolata, minden tudatos megfontolás nélkül. Itt ugyan
máris szembetalálkozunk egy ellentmondással: ha egy pártról nem feltételezzük a tudatosságot, akkor nehéz válaszolnunk arra, hogyan juthattunk el az önkényuralomhoz. Ha
csak az önkényuralom kiépülését nem spontán folyamatként képzeljük el.
De ezt most tegyük zárójelbe, s rögzítsük:
a kormánypárt kormányzása kezdete óta a
kelleténél jóval csekélyebb figyelmet fordított a kormányzásra és Magyarország átalakítására vonatkozó elképzeléseinek megfogalmazására. Letette ugyan az asztalra a Nemzeti Együttműködés Rendszerének manifesztumát, továbbá megfogalmazta és kanonizálta a maga Alaptörvényét, de ezeket leszámítva sem a kormány emberei, sem a jobboldal körüli agytrösztök és ideológusok nem
tettek közzé kellő számban olyan – ha tetszik: ideologikus – szövegeket, amelyek a szélesebb közvélemény számára (a külföldről
nem is beszélve) értelmezhetővé alakították
volna mindazt, ami történik.
Ez nem azt jelenti, hogy a Fidesz vezetői s

a párthoz közelálló értelmiségiek ne beszélnének sokat. Orbán Viktor kéthetente szerepel a közrádióban (a tv-stúdiókban érdekes
módon nem); Matolcsy György a legutóbbi
időkig a Heti Válasz heti jegyzetírója volt; s a
Fidesz más vezetői is különféle közéleti műsorok gyakori vendégei. Működnek és állásfoglalásokat adnak ki a Fidesz holdudvarához tartozó elemző cégek és értelmiségi fórumok, internetes portálok is. Újabban pedig
felerősödött az ország külföldön történő „megvédésére” irányuló kormányzati és fideszes
„írói” tevékenység.
Feltűnő azonban, hogy a kormányzati megszólalók mennyire kerülik az Orbán-kormány
radikális átalakító jellegének értelmezését, s
inkább egy másik témára, Magyarország a
külföld és az ellenzék általi félreértésére koncentrálnak. Azt a Fideszen belül sem gondolhatják, hogy a kül- és belföldi kritikákban Magyarországot illetően csupán „félreértésről” vagy a magyar kormány iránti „rosszindulatról”, „ármánykodásról” van szó. A
külső közeg (akármit gondolunk is róla)
adottság; a jobboldal prominenseinek pedig
illő lenne szembenézniük azzal, hogy éppen
a magyar jobboldal radikális országátalakító tevékenysége (és a mögötte rejlő filozófia)
az, ami miatt a nemzetközi és hazai kritikák
nagymértékben elszaporodtak. Érdekes
egyébként (és nyilván ez inkább a politikai
kommunikáció témakörébe vágó kérdés),
hogy e kritikákra a jobboldal soha nem próbál komplexebb választ adni, holott – mint
majd látni fogjuk – a Fidesznek nagyon is
van komplex mondanivalója.
Úgy gondoljuk, már ennyiből is látszik:
megérett a helyzet arra, hogy (akár helyettük
is) rekonstruálni próbáljuk a Fidesz radikális
tartalmú kormányzásának alkotóelemeit. Ha
pedig erről többet tudunk, a Fideszen túlmutató kérdéseinkre is nagyobb eséllyel válaszolhatunk. Ahol csak lehet, támaszkodunk a párthoz köthető programokra, tanulmányokra,
beszédekre.
A radikalizmus: fogalom,
eszme és minták
Ha fentebb azt írtuk: a Fidesz a radikális országátalakítás letéteményese, először azt a kérdést vetjük fel, mit is jelent az ilyen értelemben felfogott radikalizmus. A Fidesz – természetesen – nem abban az értelemben radikális (különösen nem szélsőséges) párt, ahogyan
a közbeszédben a Jobbikot szokás illetni. Viszont alapvető attitűdjében radikális, s ez a
viszonyok lehető legteljesebb – akár a fennálló törvényes kereteket is módosító – átalakítása. A radikális átalakítás programjában rejlő ezernyi kockázat miatt a kormányra jutó
pártok ritkán vállalnak fel ilyen alapállást, hiszen ha szinte mindenbe belenyúlnak, az a
fennálló érdekviszonyok óhatatlan megváltoztatását is jelenti, amivel egy kormány elemi módon kockára teszi a legkülönfélébb politikabefolyásoló szereplők körében való népszerűségét.
De ez csak a politika „elit” régiója, s nem kevésbé fontos az állampolgárok, a választók
szintje. Egy radikális alapvetésű kormánypolitika természetes módon érinti – megváltoztatja – a választók mindennapi életviszonyait
is. Az emberek persze (régi politológiai közhely) szeretik a stabilitást, ám ez a stabilitás
egy, az élet minden szegmensébe belenyúló
kormány működése révén pillanatok alatt elillanhat. Ámde két körülmény máris megemlítendő: 1) A rengeteg átalakítás (sőt felforgatás) ellenére sem romlott látványosan a Fidesz
relatív támogatottsága; 2) Egyáltalán nem biztos, hogy a stabilitás hordozói a – nevezzük így
– pangó vagy a nagyobb változásokat elkerülő kormányzati ciklusok. Éppen a pangás buktatta meg (túlmenően persze a gazdasági válságon) a balliberális kormányt. Mindenesetre
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a 2014-es választások döntik majd el, a választók többsége milyen mértékben „honorálja” –
és mennyire tekinti kiszámíthatóaknak – a mostani grandiózus átalakításokat.
Továbbmenve és a mostani nagymérvű átalakítás politikájára történelmi példákat keresve két korszakról kell röviden megemlékeznünk. Az egyik az 1930-as évek korszaka, a
másik a magyar reformkor.
A Fidesz ellenfelei jószerivel csak az 1930as évekről beszélnek, s az akkor történő horribilis országátalakítással rokonítják mindazt, ami ma történik. Konkrétabban arra a
„népi fordulatra” utalnak, amellyel a Gömbös-kormány (1932–1936) elvágta magát a
konzervatív „elitista” Bethlen István politikájától, és ahelyett, hogy a fejlett Európával
való kapcsolatépítés útját járta volna, inkább
belső erőforrásokra támaszkodva teljesen új
(sokak szerint fasisztoid) államberendezkedést épített ki. Mi ezt a történelmi párhuzamot érteni véljük, s valóban el kell ismernünk: számos hasonlóság van a ’30-as évek
Európától elkanyarodó „önállósodási politikája”, gazdasági unortodoxiája, bank- és elitellenessége, valamint a mai kormányzás hasonló vonásai között. Mégsem tartjuk a párhuzamot kimerítőnek és magyarázó erejűnek. Mégpedig azért nem, mert a radikális
országátalakítás jóval régebbi igény, igaz, az
1930-as évek előtt az igényelt formában nem
sikerült megvalósítani.
A reformkorra gondolunk. Az a gondolat,
hogy Magyarország radikális reparálásra –
másképpen a stagnálás felszámolására – szorul, ebben a periódusban jelenik meg először,
mégpedig akkori nagyjaink vitáiban. A reformkorban voltaképp mindenki reformer;
ma már illő elismerni, hogy még a sokszor és
méltánytalanul leminősített konzervatívok is
azok. Ám a reformok komplexitását és radikalizmusát illetően már égbekiáltóak a különbségek. Nem véletlenül jegyezte meg Eötvös József 1846-ban írott, Reform című műve
elején, hogy miközben a reform szükségességében szinte teljes az egyetértés, annak módjait illetően már „a legnagyobb véleménykülönbség mutatkozik”3. Eötvös történetesen a radikális reform, a feudális Magyarország mindenoldalú átalakításának programját vázolta fel,
nem kevesebb mint 240 oldal terjedelemben.
Könyvében végig elhatárolja magát a toldozgató-foldozgató típusú reformerektől és reformoktól; ezek számára egyenértékűek a feudális rendszer (a „stagnálás”) fenntartásával.
Már e röpkén felvillantott idézet alapján is
jó okunk van feltételezni: báró Eötvös József
a „reformok kritikus tömegének” első nagyszabású hazai gondolkodója, s ha fentebb azt
mondtuk, hogy a Fidesz radikális elképzelései és Bokros radikális reformtervei között van
átjárhatóság, akkor talán a Fidesz törekvéseit sem sértő ehhez a típusú átalakulásértelmezéshez is visszavezetni.
Mindezen történeti előzmények felvillantása nyomán azt szeretnénk hangsúlyozni: az
ország grandiózus átalakításának terve nem
csupán mai kuriózum, viszont az is tény, hogy
a radikális átalakító cselekvés minden mást
megelőző imperatívuszként a Fidesz mostani kormányzásával kerül elő 2010 után. Ahogy
Eötvösnél az évszázadok óta diszfunkcionálisan működő feudális szerkezet teljes körű
leépítése a cél, a Fidesz a szerinte tovább élő
posztkommunizmust akarja végérvényesen
meghaladni. E gondolat legautentikusabban
1 Bokros írásainak java éppen az Élet és Irodalomban jelent meg.

2 Gondoljunk csak Orbán Viktor cikksorozatára: A vízválasztó, I.

II. III., Magyar Nemzet, 2006. július 29., augusztus 5. és
szeptember 9. 2006 és 2010 között a Fidesz számos új programdokumentumot, nyilatkozatot is elfogadott. Pl. Erős Magyarország –
Egy európai program, 2007. december. Mindezek közös eleme a politika erkölcsi princípiumainak folyamatos hangoztatása.
3 Eötvös József: Reform, é. n. Révai Testvérek, 93.

