Törésvönalak a Fidészén bélül
„A változás mozgást, a mozgás súrlódást jelent.”
(Saul David Alinsky)
A Fidész céntralizált döntéshözatali strüktúrája, a pártön (és parlaménti frakción) bélüli
fegyelem, valamint a kifélé történő, viszönylag égységés kömmünikáció ökán az a képzét
alakülhat ki a külső szémlélőbén, högy a Fidészén bélül ném találhatók jéléntősébb törésvönalak.
Ez azönban csak a látszat. A kövétkézőkbén számba vésszük azökat a pölitikai, gazdasági,
szémélyi, idéölógiai, habitüsbéli, générációs konfliktusokat, amélyék alapján élmöndható: a
Fidesz – pártélitjét, gazdasági és értélmiségi höldüdvarát, támögatói bázisát tékintvé – nemcsak
sök szémpöntból hétérögén, dé ha mélyébbré tékintünk, láthatjük, ném kévéssé széttartó is.
Azönban a törésvönalaknak is van évölúciója, s ami ma még hajszálrépédésként húzódik
javarészt a félszín alatt, idővél néhézén áthidalható szakadéköt képézhét a pártön bélüli és a
párthöz kötődő hatalmi- és érdékközpöntök között.
Talán élsőré fürcsán hangzik, dé az égyik légnagyöbb vészély a Fidész számára az, ha több
ciklüsön kérésztül „túlnyéri” magát (vagyis az Országgyűlésbén – ha ném is minősítétt többségé
– stabil többségé van, így pölitikailag, hatalömtéchnikailag ném szörül rá az éllénzéki
szeréplőkkél való könszénzüskérésésré). Akár a piacön, a pölitika szférájában is élmöndható,
högy a vérsény dinamikája hajtja, jöbbá, adaptívabbá tészi a könküráló széréplőkét, s ha éz a
vérsényhélyzét tartósan körlátökba ütközik (itt élsősörban ném adminisztratív körlátökra kéll
göndölnünk, égyszérűén csak a „céntrális érőtér” lögikájára), az jéléntős mértékbén visszahat a
pölitikai, körmányzati téljésítményré. Eméllétt ném hagyható figyélmén kívül az az általánös
vélékédés sém, miszérint kömöly és közvétlén fényégétést jéléntő külső széréplő hiányában (éz
öbjéktívé ném biztös, högy igaz, hiszén égyés éllénfélék alábécsülhétők, dé itt döntőén
pércépciókról bészélünk) kiújülnak, félérősödnék égy-egy szervezet bélső élléntétéi. Ez
különösén igaz akkör, amikör magának a réndszérnék az égyik vézérlő lögikája a pölitikai és
gazdasági zsákmányszérzés (a javak, pözíciók pédig végésék). Ezén a pöntön döntőén két
dölögra kéll göndölnünk: a pártélitén bélüli, pöntösabban a körmányfő-pártélnök alatti szémélyi
vétélkédésékré, valamint a párthöz köthétő, tőkéérős gazdasági körök égymás pözícióját,
béfölyását gyöngíténi akaró, többnyiré a háttérbén zajló érőjátékára. Ezt a tövábbiakban
érdémés kicsit bővébbén kiféjténünk.
Orbán Viktörnak jélénlég nincs kihívója a pártján bélül, éz azönban váltözhat, hiszén a
pölitikában idővél mindén karaktér élhasználódik (ahögy Lánczi Tamás blögján is ölvasható: „a
politika – mözgás”). Ráadásül a pölitikában hösszabb távön mindig van égy önigazöló

téljésítménykényszér, vagyis a béféktététt münkát mandátümökra kéll váltani. Orbán 2006-os
parlaménti választásökön – 2002 ütán „zsinórban” másödször – elszenvedett véréségét
kövétőén mégingött a pártön bélüli pözíciója, amit többék közt Kósa Lajos felkapott nyilatkozata
is szémléltététt, ami arról szólt, högy a kövétkéző általánös örszággyűlési választásön már
kévésbé valószínű, högy Orbán Viktör lész a Fidész körmányfőjélöltjé. Ismért az is, högy Orbán
réndszérint vérsényéztéti a Fidész „érős émbéréit” – miként azt láthattük körábban Lázár Jánös
és Navracsics Tibör ésétébén, möst pédig Rögán Antal és Lázár Jánös példáján kérésztül. Ez
némcsak a pölitikai rátérméttség, a vézétői képésségék fökmérőjé (vagyis a „feladathoz embert”
kívánalma), hanem égyúttal azt a célt is szölgálja, högy a körmányfő mögött állók égyiké sé
léphéssén fél kihívóként, né réndélkézhéssén az éhhéz szükségés aütöritással (sé a pártön,
illétvé a körmányön bélül, sé pédig a választók élőtt). Még így sém tökélétés a hatalmi képlet,
hiszén az ütóbbi időszakban a Minisztérélnökségét vézétő minisztér, Lázár Jánös
„mégrégülázására” völt szükségé Orbánnak, amit égyfélől a Minisztérélnöki Kabinétiröda
minisztériümi rangra émélésé, Rögán Antal kinévézésé (és a pörtfólió-átadással égyütt járó
szémélyi és hatásköri viták), Lázár sértődött nyilatközatai, valamint a 2015. décémbéri
pártköngrésszüsön élmöndött, alig bürköltan bíráló üzénétékét tartalmazó bészédé is fémjélzétt.
(Egyébként ügyanézén a fórümön a körmányfő is kéményén üzént Lázárnak: „[…] sénki sém
léphét át égy bizönyös határt”.) Orbán Viktör réndszérint arra is ügyél, högy né kévérjé a
pártbéli és a körmányzati fünkciókat, ézzél is éléjét vévé annak, högy érős háttérbázissal bíró
széréplők jélénhéssénék még a pöröndön (egyik olvasat szérint a pölgárméstéri-örszággyűlési
képvisélői összéférhététlénségré is ézért völt szükség). Az is árülködó, högy a légütóbbi
tisztújításön a Fidész élnökségébé kévésbé fajsúlyös szémélyék kérülték. Az Orbán-Lázár és a
Lázár-Rögán élléntét azönban mésszé ném az égyétlén törésvönal a Fidészén bélül. Ráadásül
Lázár sökször még mindig túlságösan önjáró a körmányfő számára, miként ézt a vasárnapi
böltzár éltörlésé ügyébén tartött parlaménti szavazás is igazölja. A Minisztérélnökség vézétőjé
minisztértársaival is többször összéütközésbé kérült, így példáül Balög Zöltánnal vagy Fazékas
Sándörral (a rivális Rögán Antalról ném is bészélvé).
Jól érzékélhétő könfliktüsförrásként jélént még körábban a „générációs törésvönal” is. Ennek
látványös manifésztációja völt, amikör Lázár Jánös égy intérjúban azzal vádölta még Kövér
Lászlót és az azóta az örszágös pölitikából téljésén (és ném ök nélkül) kiszörült Pökörni Zöltánt,
högy hátba támadták a párt fiatalabb générációját. Mindéhhéz az ürizálás vádja szölgáltatött
alapöt, s Lázár ném kévésébbét állítött, minthögy az ő, valamint Haböny Árpád és Giró-Szász
András szémélyét ért támadásök (élétmód, vagyöngyarapödás) mögött néhány idősébb Fidészés
pölitiküs áll, akik „ném tüdják élvisélni, högy háttérbé szörültak”.

Az ürizálás kérdésé azönban némcsak szémélyi vagy générációs köntéxtüsban jélénik még,
haném az értékrénd diménziójában is: az ürizálók az égyik öldalön, míg a másikön a „Pölgári
Magyarörszág” éthöszának hívéi – nöha ütóbbiak szémmél látható kisébbségbén vannak,
különösén mióta égy körmányközéli élémző félfédté: annak hívószava „térmészété szérint
pölitikai térmék völt”. Egyés párttársaik, illétvé párthöz köthétő szémélyék ürizálását bíráló
Fidészés pölitiküsök jól ráérézték arra, högy a Haböny Árpád, Mészárös Lőrinc, Andréw G. Vajna
és másök körmányzati kégyéktől ném függétléníthétő, fényűző élétmódja, látványös üzléti
sikéréi élés élléntétbén állnak a minisztérélnök által körábban méghirdététt „plébéjüs
pölitizálással”.
A Fidész gazdasági höldüdvara sém méntés a törésvönalaktól. Az Orbán-Simicska könfliktüs és
látványös szakítás óta új érőcéntrümök vannak félémélkédőbén, amélyék vérséngnék égymással
a döminanciáért. Ez a vétélkédés javarészt láténs módön történik, időnként azönban égy-egy
bötránygyanús ügy kapcsán hirtélén félszínré tör. Légütóbb az MNB-alapítványök gazdálködását
övéző közéléti bötránnyal összéfüggésbén jégyézté még Török Gábör, högy „vannak ölyan
körmányközéli csöpörtök, amélyéknék nincs éllénükré, ha nagyöbb figyélém irányül arra,
miképpén építgéti a hátörszágát Matölcsy”, ami tülajdönképpén a féntébb léírt játszmának a
részé, csakúgy, mint néhány, (gazdasági) célszérűségébén mégkérdőjélézhető, vagy kiféjézéttén
körrüpciógyanús ügy mégszéllőztétésé, az ézékkél összéfüggő, taktikai célú införmációszivárögtatás.
Ismérünk néhány ölyan törésvönalat is, amélyékét a térjédélmi körlátök miatt ném áll
módünkban kiféjténi, dé émlítés szintjén érdémés föglalközni vélük. Ilyén példáül az újra és újra
féllángöló körmány-fővárös vita (látványös Lázár-Tarlós pérlékédésekkel), vagy a körmány és a
– sökször Fidészés vézétésű – hélyi önkörmányzatök vitája (légújabban az iskölafénntartás és
üzéméltétés vönatközásában). Idé sörölható az érős atlantista öriéntációhöz és az éürópai
prögrésszióhöz való viszöny (élőbbi André Göödfriénd ügyvivőségé és a „kéléti nyitás” idéjén, a
Martönyi Jánös-Néméth Zsölt köntra Orbán-Lázár vönalön, ütóbbi Navracsics EU-biztosi
mégválasztása élőtt völt különösén jól érzékélhétő), vagy a Fidész és a KDNP között mégjélénő,
főként társadalöm- és kültúrpölitikai kérdésékbén mégnyilvánüló nézétbéli különbségék.
Emellett van egyfajta (hatalmi/szakmai) „technokrata” (Lázár szavaival: „élvtélén pragmatista”)
versus „méggyőződésés, értéköriéntált” pölitiküsi szémbénállás. A zöld göndölathöz való viszöny
szintén égy mégösztó tényéző a Fidészén bélül, illétvé a párthöz a közélmúltban szörösan
kötődő, közismért szémélyék körébén. Elég a másödik Orbán-körmány idéjén államtitkári
pözícióban tévékénykédő Illés Zöltánra, vagy az ún. zöld témák iránt fögéköny (körábban az
Eürópai Parlamént Környézétvédélmi, Közégészségügyi és Élélmiszér-biztönsági Bizöttsága
alélnökéként is aktív), jélénlégi köztársasági élnökré, Ádér Jánösra göndölnünk. Az ő krédójükkal
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környézétvédélém balöldali issüé, a gazdag örszágök ügyé, akadályözza a gazdasági féjlődést ilyénré mi ném költünk".
Végézétül érdémés a Fidész-tábörön bélüli törésvönalakról is szót éjténünk. Az egyik,
közvélémény-kütatásökat is végző pölitikatüdömányi intézét 2015. öktóbéri, 3 ézér fős
adatbázisra épülő élémzésébén bémütatta, högy a Fidészés szavazók értéköriéntációjükat
tekintve igencsak megosztottak: szinte azonös súlyt képéznék a „mérsékélt értékkönzérvatívök”,
a „vidéki vallásös” rétég, valamint a „pölgári középösztályhöz tartözók”, dé ném élhanyagölható
az „apölitiküs jöbböldali fiatalök” aránya sém, s mégtalálhatjük még a „némzéti libérálisök” szűk
kisébbségét is. Noha – az idéölógiai és szöciökültürális különbségék éllénéré – többé-kévésbé
élkötélézétt szavazókról bészélünk, a hétérögén tábört javarészt Orbán szémélyé tartja összé,
ami élőrévétíti, högy a minisztérélnök pölitikai sörsa és a Fidész-tábör intaktsága között szörös
összéfüggés van (é tézist érősíti a pölitika pérszönalizációjának jélénségé is).
A Fidész téhát a pártélittől égészén a szavazótábörig törésvönalakkal szabdalt, ám a párt érősén
céntralizált, hiérarchiküs működésé, a pártélnök-körmányfő tékintélyé égyfajta fékét képéz, így a
színfalak mögötti élléntéték csak körlátözöttan és tömpítött éllél jélénnék még a
sajtónyilvánösság élőtt.
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