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A tanulmány a nemzeti radikális politikai közösség szemiotikai konfigurációját mutatja be 1997 

és 2006 között. Azokat a jeleket kívánom összefoglalni, amelyek a közösség tagjai és a külvilág 

számára azonosítják a nemzeti radikálisokat. Arra a kérdésre igyekszem választ adni, hogy 

milyen jelek segítségével igazodhatott el akár a nemzeti radikális közösség tagja és 

szimpatizánsa, akár valamelyik külső csoport, más politikai közösség tagja és szimpatizánsa azt 

illetően, hogy ki azok a nemzeti radikálisok, kik az ellenfeleik, milyen ügyeket tűznek 

zászlajukra, melyek a diskurzusokban és csatornahasználatban megkülönböztető jegyeik, 

illetve melyek a nemzeti radikális ikonográfia tipikus elemei. Miért pont ezeket érdemes 

tanulmányozni? Azért, mert szemiotikai erőforrásokként alkalmazva az adott politikai közösség 

a számukra legfontosabb politikai cselekvők (aktorok) és témák kijelölésével, szóhasználatok, 

metaforák, érvkészletek, csatornák, vizuális elemek és jellegzetes stílusok segítségével közölte 

mondanivalóját. A sajátos szemiotikai konfiguráció tette azonosíthatóvá a közösséget tagjai, 

illetve a közösségen kívüli szereplők számára. Másként fogalmazva: a nemzeti radikális 

közösség politikai cselekvőkre, ügyekre, diskurzusokra, csatornákra, stb. vonatkozó jeltermelő 

erőfeszítéseit követve tájékozódhatott mindenki, aki a szóban forgó közeget kereste vagy azért, 

hogy csatlakozzon hozzá vagy azért, hogy elhatárolódjon tőle. A tanulmány során azt 

vizsgálom, hogy milyen jelekkel gazdálkodott visszatérően és hangsúlyosan a politikai 

kommunikátorok azon csoportja, amelyik a nemzeti radikális kört igyekezett politikai 

cselekvőként megteremteni, fenntartani és vonzóvá tenni.  

A hazai szakirodalom a 2000-es évek elejétől kezdett érdeklődni a Csurka Istvánhoz, a MIÉP-

hez, illetve a Vasárnapi Újsághoz és a Magyar Fórumhoz kötődő megszólalók kommunikációja 

iránt. Az első reflexiók a dokumentáció és a leleplező kritikus olvasat céljából születtek: az 

antiszemitizmus jeleit keresték és mutatták ki. Ezek a munkák a közeget összefogó, más 

politikai erőktől megkülönböztető diszkurzív jegyként tárgyalták a zsidóellenességet. Az ezzel 

azonosított megszólalókat szélsőséges vagy szélsőjobboldali jelzőkkel illeték (Mihancsik 2001; 

Gerő et al. 2001; Gerő et al. 2002; Monori 2002). Jelen tanulmány azonban nem korlátozódik 

az antiszemitizmus vizsgálatára, noha a zsidósággal kapcsolatos ellenségkonstrukciókat a 

nemzeti radikálisok egyik szemiotikai erőforrásaként rögzíti és feltárja. Az általam alkalmazott 

megközelítés a jeltermelési sorozat kombinációjának leírását adja. Az elemzést a Politikai 

kommunikáció, 1990 – 2015 című kutatás elméleti és módszertani keretéhez igazítottam.  

Először ismertetem azokat a cselekvőket, akik a nemzeti radikálisok konstrukciójában a 

korabeli magyar politikai élet így vagy úgy meghatározó alakjai. Az aktorok bemutatása arra a 

kérdésre ad választ, hogy kikre is gondolhatott a megszólaló, amikor a „miépes” „jobbikos” 

jelzőt használta, vagy amikor a politikai ellenfelekről beszélt. Éppen ezért az elemzett politikai 

közösség elnevezésében követtem a két pártformáció – a MIÉP és a Jobbik – önmeghatározását, 

így jelen tanulmányban a nemzeti radikális szókapcsolatot használom. A nemzeti radikálisok 

szemiotikai konfigurációinak kialakításában, az identitásteremtő jelek termelésében főszerepet 

játszók körének kialakítása két lépcsőben zajlott. Először a forrásokban ismétlődően 

felbukkanók közül azokra koncentráltam, akik valamiféleképpen kötik magukat a radikális 

politikai körhöz vagy a radikálisok igyekeznek kapcsolódni hozzá. A kötelék lehet intézményes 

és intézményes kereteken kívüli. Intézményes kapcsolat lehet a párt vagy a mozgalmi tagság: a 

Magyar Igazság és Élet Pártjának tagjait, képviselőjelöltjeit erős intézményes szálak kapcsolják 

össze. Lazább kötelék például a Magyar Fórum című hetilapban történő rendszeres publikáció. 

Az összetartozás további jele az együttmutatkozás: a közös rendezvényeken, 

megemlékezéseken, utcai megmozdulásokon való részvétel a politikai közösség részévé teszi 
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az ott megjelenőket. De csak abban az esetben, ha nem teszik világossá kívülállásukat. A 

kötődés azonosítása után szűkítettem a szereplők körét azokra a megszólalókra, akik a közösség 

önképének meghatározásában aktivizálták magukat. Az aktorok identitásteremtő és definíciós 

kísérleteiben olyan szóbokrokat, értelmezéseket kerestem, amik meghatározzák a nemzeti 

radikális közösség mibenlétét. Induktív módon dolgoztam, vagyis előzetes várakozás vagy 

hipotézis nélkül, magának a szövegnek az elemzése révén felbukkanó szófordulatokat 

kategorizáltam. A választott eljárás tehát az induktív, típusképző tartalomelemzés volt. 

A nemzeti radikálisok identitásteremtésében az általuk kezdeményezett ügyeket, a 

kommunikációjuk kedvelt csatornáit, diskurzusaikat és metaforáikat, illetve a megszólalásaik 

stílusát elemzem.  Ügyek alatt azokra a témákra térek ki, amelyeket a politikai közösség hosszú 

ideig vagy visszatérően tárgyalt, önképe és külső képe kialakításában kiemelkedőnek bizonyult. 

Az ügyekről elsősorban az MTI adatbázisából, az Országgyűlési Naplókból, a Magyar 

Fórumból és a Jobbik honlapjáról tájékozódtam.  

A kutatás során összegyűjtöttem azokat a platformokat, amelyeken keresztül zajlott a nemzeti 

radikális közösség kommunikációja. Platformokként nemcsak a sajtót vizsgáltam, hanem 

bármilyen olyan teret, ahol a radikálisok találkozhattak egymással. Különösen fontosaknak 

bizonyultak a lakossági fórumok, utcai megmozdulások, megemlékezések, nagygyűlések, 

országos tanácskozások. Az ott elhangzottak, megtörténtek azonban hiányosan dokumentáltak, 

így többnyire be kellett érnem magának az eseménynek a regisztrálásával.   

A közösséghez tartózó jelkészítők többféle modalitással dolgoznak. A szövegek és beszédek 

stílusa, a közösséghez tartozó konstruktumok – például egy párt – vizuális világa az 

identitásteremtő jelek és jelentések közötti kapcsolat feltárásában fontos információt hordoz. A 

nemzeti radikális identitás vizuális elemeinek feltárásában a MIÉP és a Jobbik logójára 

koncentráltam, továbbá a kampányidőszakokban a Magyar Fórumban megjelent képekre, 

mégpedig az írásos anyagokban fellelhető repetitív ön- és ellenségképek vizuális bemutatására.  

Az 1997 és 2006 közötti időszakban a nemzeti radikális közösség komoly változásokat 

tapasztalt meg. Ez idő alatt 1998-ban létrejön, majd 2002-ben megszűnik országgyűlési 

képviseletük (Magyar Igazság és Élet pártjának frakcióján keresztül). Új pártalakulatok közül 

elsősorban a 2003-ban alapított Jobbik lesz látható a nyilvánosság előtt. Parlamenten kívüli 

pártjaikról, mozgalmaikról azonban az országos médiumok alig számolnak be. 2002 után a 

szélesebb nyilvánosság számára a Budapestre koncentráló utcai megmozdulásaikkal adnak 

életjelet magukról. A korszak végére a közösség intézményi reprezentánsai közül a MIÉP és a 

Magyar Út Körök elveszítik politikai jelentőségüket, míg a Jobbik és a Hatvannégy Vármegye 

Ifjúsági Mozgalom az ifjúsági szubkultúra részeként egyfajta underground szcénaként 

működik. A vizsgált években tehát a nemzeti radikális közösség átépülése figyelhető meg, 

melyet igyekszem a társadalomszemiotika eszközeivel végigkövetni.  
 

 

AKTOROK 

 

Az alábbi fejezet a nemzeti radikálisok önkonstrukcióit és az ellenfelekre vonatkozó 

meghatározásait tárgyalja. A magyar politikai tér felosztására, továbbá a cselekvők 

tulajdonságainak meghatározására komoly erőfeszítéseket fordítanak az egész korszak alatt. A 

politikai cselekvők körének leírásában éles határvonalat láthatunk a nemzeti radikálisok és a 

többi politikai aktor között. A nemzeti radikálisok számára tehát az ingroup és az outgroup 

mibenlétének tudatosítása folyamatos feladat és tevékenység. Aktorkonstrukciójuk során a 

magyar politikai élet szereplői időről időre számba vétetnek és megméretnek, megítélésük 

pedig meglehetős állandóságot mutat a korszak egészét illetően.  
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1. MIÉP 

 

Az Outsider 

Az előző korszaktól eltérően a párt önálló ágensként való megteremtésére történik a legtöbb 

belső erőfeszítés. A választási kampányok idején sűrűsödnek azok a megszólalások, melyek a 

MIÉP-et a többi párthoz képest határozzák meg. Legerősebben a MIÉP kívülállását 

hangsúlyozzák:  

 

„Az összes parlamenti párt közül az egyetlen, mely még nem vállalt kormányzati 

szerepet, nem vett részt elvtelen alkukban, nem épített ki klientúrát, nem gazdagodott 

meg, még saját székházat sem kapott működéséhez, holott a többi pártok sok 

százmilliárdos támogatást kaptak az adófizetők pénzéből.”1  

 

Így tudatosítják, hogy a MIÉP egy olyan politikai erő, amelyik nem részesül a politikai elit 

kiváltságaiban. Az outsider pozíció távolságot jelez: a MIÉP öndefiníciója szerint nem vállal 

közösséget a rendszerváltás után Magyar Köztársaság politikai szereplőivel, nem azonosul a 

politikai berendezkedéssel, nem követi a kialakult politikai szokásokat és gyakorlatokat. A 

1997 előtti időszakból ismert szemiotikai konfigurációt figyelhetünk meg: a MIÉP olyan 

pártként jelenik meg, amely másként politizál, mint vetélytársai. Ezt többféleképpen jelzik. 

Egyik eszköz a vetélytársak és az általuk dominált politika ócsárlása. Másik eszköz pedig az 

öndicséret: a MIÉP-et olyan pártként mutatták be, melyre nem jellemző a „paktumpolitizálás” 

a „háttéralkuk szövevénye”, „a kéz kezet mos” gyakorlata, vagy „a külföldi nagyurak előtti 

hajbókolás”.  

Nemcsak a politikai versenytársaktól szigetelik el magukat, hanem a bal-jobb 

politikatagoltságban nem helyezik el magukat. Erre utal a francia Nemzeti Front szlogenére 

(„ni droite ni gauche”) rímelő jelmondatuk: „se nem jobb, se nem bal – keresztény és magyar”. 

A 2002-es országgyűlési választások előtt felbukkanó jelszó végigkíséri a MIÉP 

önmeghatározását, és a későbbi években is jelen van a párt kommunikációjában. A MIÉP 

politikai önképét többnyire a visszájáról kell olvasni, vagyis az elutasításaik listájából 

rajzolódik ki magukra vonatkozó konstrukciójuk. Elhatárolódnak a bal-jobb politikai 

váltógazdálkodástól is. A magyar politikai térhez egyetlen kapcsolódási pontjuk a múltból a 

harmadik utas politikai gondolkodás. Németh László és Szabó Dezső gyakran felbukkant a 

MIÉP identitásának kialakításában:  

 

„Szabó Dezső és Németh László harmadikutas hitvallása igen erősen hat a pártra. 

Nézeteik lecsapódtak a programunkban, szándékaik pártunkban intézményesültek. Ez a 

sajátos magyar harmadik út gondolata. Szociális, hazafias és demokratikus.”2  

  

Az outsider önmeghatározás sokféle kontextusban jelenik meg a MIÉP kommunikációjában. 

Kulcsszavuk az egyedüllét:  

 

„Egyedül a MIÉP állt ki nyíltan a gazdatársadalom mellett.”3;  

„Egyedül vagyunk, de ha van akaratunk, az Isten erőt is ad és segít.”4; 

                                                           
1 A MIÉP kiskátéja, 1999. Forrás: eredetimiep.hu 
2 Az Új Jobboldal egyre népszerűbb a fiatalok körében, 2001. július 5. Demokrata. Lásd még: Sárdy Barbara 

képviselőjelölt önéletrajza, http://www.valasztas.hu/oneletrajzok/8/8/1140764612688.html; MIÉP-leltár - I. rész: 

Csurka és a nerc erő, 2000. november 9. Magyar Narancs; Felavatták Szabó Dezső új síremlékét, 2005. január 

13. Forrás: MTI Adatbázis.  
3 Csurka: A MIÉP választási programja a rend programja. Magyar Nemzet, 2005. április 3.  
4 A MIÉP nyilatkozata, 2000. május 29. Forrás: MTI Adatbázis  
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 „A magyarság megmaradását az országban már csak egyedül a MIÉP képviseli.”5;  

„A MIÉP a parlamenti pártok közül egyedül ellenezte a NATO-ba való belépést, az EU-

csatlakozást.”6;  

„ (…) a MIÉP-nek ismételten egyedül, kiszolgáltatottan, ellenségekkel körülvéve kell 

felállnia (…)”7.  

 

A MIÉP saját magára vonatkozó konstrukciója szerint a párt semmilyen módon nem azonosul 

a korabeli politikai berendezkedéssel, voltaképpen annak megdöntésére szövetkezik. 2005-öt 

az ellenállás évének nyilvánítják, és polgári engedetlenségi akciókat hirdetnek.8 Míg 2006-os 

kampányukban „törvényes lázadásra” buzdítanak, ami a MIÉP-es képviselőjelöltekre való 

szavazást jelentette.9      

A kívülállás azonban csak részben volt a MIÉP saját döntése. A párt önmeghatározásában 

fontos elem a kirekesztettség elbeszélése. Csurka István és a MIÉP-es képviselők, 

képviselőjelöltek visszatérő helyzetleírása a külföldi nyomásra a politikai és a kulturális elit 

irányából tapasztalt elszigetelődés. Csurka 1998 februárjában felpanaszolja, hogy a Giczy 

György vezette KDNP a német kereszténydemokrata párt fenyegetéseinek hatására áll el a 

MIÉP-pel való választási szövetség megkötésétől.10 2002 tavaszán pedig, hogy Orbán Viktor 

azért nem köt nyíltan választási szövetséget a MIÉP-pel, mert fél az amerikai politikusok és 

befektetők reakciótól.11 

A kívülállóságot a szeplőtelenséggel kapcsolják össze. Mégpedig a következőképpen: a MIÉP 

nem része a politikai elitnek, nem vesz részt a „disznóságaikban”, a „MIÉP egy tiszta párt”.12 

Állításuk szerint a MIÉP „fertőtlenítő” szerepet fog játszani a magyar politikában.13   

A párt outsider konstrukciója tehát egyrészt büszkén vállalt távolságtartás, másrészt folyamatos 

siránkozás az őket övező politikai karantén miatt.  

 

Az autentikus párt 

A MIÉP sok gondot fordít eredettörténetének megismertetésével. Az indulás és a pártalapítás 

körülményeinek hangsúlyozásával nemcsak a viszonyulási pontokat jelölik ki, hanem a párt 

hitelességét és érvényességét, az eredeti célokhoz való hűségét is hangsúlyozzák. Csurka István 

szerint a MIÉP erőssége, hogy „olyanok vagyunk, amilyenek voltunk.”14 A 2000-ben kiadott 

kiskátéjában ez olvasható:  

 

„Miért alakult meg a MIÉP? Mert az MDF paktumot kötött az SZDSZ-szel, nem hajtotta 

végre legfontosabb választási ígéretét, a nagytakarítást, s kiszorította a vezetésből a 

népi-nemzeti elveket valló politikát és eszmeiséget. Fontos oka volt még a kiválásnak 

az ukrán-magyar alapszerződés megkötése, mert ezzel az Antall-kormány jelképesen is 

lemondott a trianoni diktátum felülvizsgálatáról éppen abban az időben, amikor 

Németország újraegyesült, és három mesterséges államalakulat (a Szovjetunió, 

Csehszlovákia, Jugoszlávia) is szétesett, vagyis a párizsi és jaltai egyezmények 

érvényüket vesztették.”15 

                                                           
5 A Magyar Igazság és Élet Pártja közleménye, 2005. május 25. Forrás: MTI Adatbázis. 
6 Csurka István (1934, Budapest) – MIÉP, origo.hu, 2003. március 8.  
7 Tízéves a MIÉP - Csurka István, 2003. augusztus 9. Forrás: MTI Adatbázis.  
8 Csurka: 2005 az ellenállás éve lesz, hvg.hu, 2005. január 26. 
9 Sárdy Barbara (MIÉP – Jobbik), delmagyar.hu, 2006. április 4. 
10 A MIÉP bírálja Wim Van Velzent, 1998. január 28. Forrás: MTI Adatbázis. 
11 Pártelnökök a Közgázon, 2002. március 7. Forrás: youtube.com 
12 Akikre számíthatunk. Dr. Kecskédi László, 1998. január 22. 9. oldal. Magyar Fórum.  
13 Akikre számíthatunk. Szabó Gábor, 1998. február 12. 7. oldal. Magyar Fórum.  
14 A főosztályvezető és a titkárnője MIÉP-es lesz. Interjú Csurka Istvánnal. Demokrata, 1998/8.  
15 A MIÉP kiskátéja. Forrás: eredetimiep.hu 
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Többször hivatkoznak a kezdetekre, mely időszakból a kizárás momentumát hangsúlyozzák 

(1993 januárjában Csurka Istvánt kizárták az MDF-ből). Arról is beszélnek, hogy „vasuk sem 

volt”, de az összetartozás és a kemény munka a MIÉP-et 2002-re a harmadik legerősebb párttá 

tette. Csurka István „Néhány gondolat” című 1992-es tanulmánya is fontos referenciapont az 

önkonstrukcióban.16 Még a pártvezért kritizáló Grespik László is „Néhány gondolat” címmel 

jelentette meg írását, melyet a MIÉP életében ugyanolyan korszakalkotónak szánt, mint Csurka 

1992-es szövege. Grespik több fordulatot is átvesz a megidézett írásból, úgy mint a 

„tényfeltárás”, „előrevivő jó szándék”, a „változtatás igénye” és a „hazáért érzett őszinte 

aggodalom”.17  

A nemzeti radikálisok számára a MIÉP hitelességét a nemzeti radikális ideológia következetes 

és megalkuvást nem tűrő képviselete jelenti. A MIÉP tehát elvi alapon szerveződő és működő 

politikai szervezet volt. A párt főfeladata így nem más politikai erőkkel való egyezkedés, hanem 

a helyesnek vélt ideológia kompromisszumoktól mentes képviselete. A szavazók 

megnyerésének kulcsát pedig az ideológia megismertetésében látják, nem pedig az állampolgári 

igények felmérésében.18 Egy magát megnevezni nem kívánó MIÉP frakciótag így fogalmazott 

a Magyar Narancs újságírójának kérdésére:  

 

„(…) az igazságot hirdetjük, ha valaki nem csatlakozik hozzánk, az vagy nem érti, mi 

történik a világban, vagy ellenérdekelt. (…) mi mindig nagyon zárt közeg voltunk.”19 

             

A keresztény párt 

A MIÉP önmeghatározásában fontos elem a kereszténység. A párt jelmondatában álló 

„keresztény és magyar” fordulatra a tanulmány egy korábbi pontján már utaltam. A 2002-es 

országgyűlési választási programjában külön pontot szánnak a „keresztény és magyar” jelszó 

magyarázatának:  

 

„Magyarságunkban benne foglaltatik keresztény erkölcsiségünk, keresztény voltunk. 

(…) A magyarság megmaradása a Kárpát-medencében isteni parancs. (…) Ennek 

kötelességünk engedelmeskedni.”20    

 

A kereszténység és a magyarság veszélyeztetett mivoltát is hangsúlyozzák:  

 

„(…) a globalizmusban mindkét értéket (…) folyamatos támadások érik. (…) A 

globalizmusnak nem kell a nemzeti érzelmű, nem kell a keresztény ember.”21 

 

A MIÉP feladata a keresztény és magyar emberek védelme, a keresztény Magyarország 

megteremtése.22 A párt vallási alapon határozza meg az általa megszólítani kívántakat: a 

keresztény magyarok képviseletére vállalkozik.23  

                                                           
16 MIÉP-esnek lenni küldetés, Magyar Fórum, 2005. szeptember 12.  
17 „Néhány gondolat” dr. Grespik Lászlótól. Index Fórum topiknyitó bejegyzés.   
18 Elbukhatunk, de csalódást nem okozhatunk. Magyar Fórum, 2002. január 3.; Kampány és marketing, Magyar 

Fórum, 2002. január 10.  
19 MIÉP-leltár - II. rész "A magyarság utolsó állapota", Magyar Narancs, 2000. november 16. 
20 A MIÉP 2002-es választási kampánya. A Magyar Fórum Mellékletében. 2002. tavasz.  
21 A MIÉP 2002-es választási kampánya. A Magyar Fórum Mellékletében. 2002. tavasz.  
22 A MIÉP 2002-es választási kampánya. A Magyar Fórum Mellékletében. 2002. tavasz.  
23 MIÉP – Szent László ünnepség, 1998. június 27. Forrás: MTI Adatbázis.  

http://forum.index.hu/Topic/showTopicList?t=9085223
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A budapesti önkormányzattal kapcsolatban is időről időre felemlegették a keresztény vezetők 

hiányát, mely egyik legfontosabb kritikájuk a fővárosi politikával kapcsolatban.24 

Rendszeresen tartanak Szent László napi ünnepségeket, ahol a kulturális és szabadidős 

elfoglaltságok mellett a MIÉP képviselői is felszólalnak. A katolikus ünnepekről való 

megemlékezésen kívül a párt a református egyházhoz, pontosabban a Dunamelléki 

egyházkerülethez történő kötődéssel hangsúlyozza kereszténységét. A 2002-es országgyűlési 

választásokon több református lelkész indult a MIÉP színeiben. További egyházi méltóságok 

pedig a párt helyi programjait szervezik, illetve a szellemi holdudvar kialakítását célzó Bocskai 

Szabadegyetem létrehozásában és működtetésében vállalnak szerepet.25  A budapesti szabadság 

téri Hazatérés templomában rendszeresen tartanak református istentiszteleteket, melyeket a 

MIÉP programjainak részeként hirdetnek meg.26 A templomi hirdetmények között gyakran 

lehet olvasni MIÉP-hez kötődő híreket, illetve a Pannon Rádió műsorrendjét. Az intézményes 

kapcsolatot erősíti, hogy Ifj. Hegedűs Loránt budapesti lelkész a MIÉP alelnökeként és 

parlamenti képviselőjeként működött 1998 és 2002 között.27  

 

Gizi-párt 

Noha a nyilvánosság előtt először 1999-ben Szabó Lukács volt alelnök veti fel a Csurka-család 

összeférhetetlen tisztségeit a MIÉP körüli céghálóban, a pártvezérrel szembeni komolyabb 

kritikák először 2002-2003 fordulón jelennek meg. 2003-tól folyamatosan szivárognak a párt 

belső konfliktusai, melynek vezérmotívuma a „Gizi-párt” vagy a „Magyar Igazság és élettársa” 

elnevezés, mivel arra utalnak, hogy valójában Csurka István élettársa, Papolczy Gizella 

irányítja a pártot, a Magyar Fórum című lapot, és kezeli a pártpénzügyeket.28 A MIÉP-en belül 

szerveződő kritikusok szerint az elnök kisajátította pártot. Franka Tibor 2004-ben megállapítja: 

ez a párt egy családi vállalkozás.29 Felróják az egyszemélyi döntéseket, és számon kérik az 

elvhűséget, illetve követelik a Fidesszel való viszony tisztázását.30 A nemzeti radikalizmus 

ideológiájának megreformálására is igény fogalmaznak meg: „kevesebb zsidózást”, több 

szakpolitikai koncepciót javasolnak.31  

A belső ellenzéket Csurka több hullámban zárta ki, ám mindig visszatérő indokkal, 

szófordulattal: az ellenszegülőkről az MSZP vagy a Moszad ügynökeként, politikai 

megbízottakként, vagy zsidó kapcsolatokkal rendelkezőként beszél.32 A MIÉP-től távozók 

másik csoportját kisstílű figurákként állították be, akik a szükségben nem állnak helyt: erkölcsi 

nullák, keveslik a fizetésüket, csak a tisztséget akarták.33 

 

 

                                                           
24 A MIÉP kampánygyűlése - Csurka István. 1998. október 8.; A Fővárosi Önkormányzat rendkívüli közgyűlése 

(2. rész) 1998. november 9. Forrás: MTI Adatbázis.  
25 Reformátusok ostrom alatt, Hetek, 2001. szeptember 28.  
26 Lángoló, bátor március. Magyar Fórum. 1999. március 11.  
27 A reformátusok nem veszik fel a kesztyűt, origo.hu, 2001. december 2.  
28 „A nemzeti vagyont eladták, a nép szegény maradt”. Interjú Gidai Erzsébettel. Forrás: Franka Tibor: Azok a 

szép napok. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2004. 92. oldal.; „Azok kiáltanak farkast akik báránybőrbe bújtak”. 

Interjú Rozgonyi Ernővel. Forrás: Franka Tibor: Azok a szép napok. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2004. 243. 

oldal.;  Se nem jó, se nem baj, Heti Válasz, 2001. január 10. 
29 „Azok kiáltanak farkast akik báránybőrbe bújtak”. Interjú Rozgonyi Ernővel. Forrás: Franka Tibor: Azok a 

szép napok. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2004. 256. 
30 Ellentábor a MIÉP-ben. Népszabadság, 2002. december 30.  
31 Lázad a MIÉP, 2003/4. Forrás: demokrata.hu 
32 Egyesíteni kellene végre a jobboldalt. Index Fórum.; Csurka ellenzéke tanácstalan, Hetek, 2005. szeptember 

23.; A kisszerű halál – Pártelmúlás, Magyar Narancs, 2005. október 20.; Magyar szemmel, Magyar Fórum, 2003. 

január 9.     
33 Csurka „tökmagjankókról” beszél, Népszabadság, 2002. december 30.; Magyar szemmel, Magyar Fórum, 

2003. január 9.     
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Csurka István: alapítóatya és tehertétel  

Csurka István személye a korszakban összefonódik a MIÉP-pel:  

 

„A MIÉP a magyarság utolsó létformája. Csurka István pedig a lét formálója. A Magyar 

Út Körök és a MIÉP létrehozása, fejlődése, léte olyannyira szorosan összefügg 

személyével, hogy ő mozgalom- és pártirányító szerepe megkérdőjelezhetetlen.”34 

 

A korszak jelentős részében a pártvezér tekintélye kikezdhetetlen a nemzeti radikálisok között. 

A Magyar Narancs 2000 őszén megjelentetett tényfeltáró riportjában az országgyűlési frakció 

tagjai szerint:  

 

„nincs MIÉP-es, aki ne a Magyar Fórum-beli cikkein nőtt volna fel. Ez a párt kilencven 

százalékban Csurka-párt”. (…) „Ha közülünk a legjobbakat összegyúrnánk, az sem érne 

fel vele.”35   

 

Csurka a párt karizmatikus vezére, nagy tiszteletnek örvend.36 Születésnapján köszöntik, 

tisztelgő írások jelennek meg róla. Csodálják látnoki képességeit: „előre meglát dolgokat, 

ezekből von le következtetéseket, melyek később be is igazolódnak.” A cikkben megszólalók 

szerint a pártban inkább a stratégiai és taktikai kérdéseken lehet vitatkozni, az ideológiai és 

személyi ügyekben Csurka véleménye az irányadó. Párttársai azonban méltatják szerénységét, 

melyre két példát hoznak. Egyrészt, nem sajátítja ki a nagygyűléseken való szereplést, másokat 

is szívesen mikrofonhoz enged. Másrészt pedig, az országgyűlési frakcióban csapatjátékosként 

viselkedik: ha véleménye kisebbségbe kerül, nem ragaszkodik hozzá, alkalmazkodik a többség 

akaratához.37 

A Magyar Fórumban rendszeresen beszámolnak Csurka István és a párttal szimpatizálók 

viszonyáról. Rendre utalnak a tömeg és Csurka István különleges kapcsolatára: a 

nagygyűléseken szeretettel fogadják, ovációval köszöntik, hosszasan tapsolnak neki, nevét 

skandálják, nevetnek a viccein.38 Előző korszakban megfigyelhető próféta-konstrukció 1997 és 

2006 között is tovább él: a pártvezér igazmondását, előrelátását, jövendöléseinek 

beigazolódását hangsúlyozzák.39 

Csurka István személyét a Jobbikba igazolt volt-miépesek csak óvatosan kritizálták. Látnoki 

képességeit, illetve a nemzeti radikalizmus megteremtésében játszott szerepét Kovács Dávid 

(Jobbik elnöke) is elismeri.40 A 2006-os MIÉP-Jobbik választási szövetség személyekhez 

kapcsolódó feszültségeiről, nehézségeiről azonban nyíltan beszélnek a Jobbik fórumain.41  

A 2006-os országgyűlési választások után ismét belső kritikák fogalmazódnak meg Csurka 

István és az általa vezetett MIÉP-pel kapcsolatban. Ekkor már Csurkáról voltaképpen 

tehertételként írnak a kuruc.info-n: a pártvezető stílusa avítt, személyisége nem kelt szimpátiát, 

mondanivalója anakronisztikus.42   

 

 

 

                                                           
34 Válasz a MIÉRT-ekre, Magyar Fórum, 2003. január 30.  
35 MIÉP leltár I. rész. Csurka és a nerc erő. Magyar Narancs, 2000. november 16.   
36 Válasz a MIÉRT-ekre, Magyar Fórum, 2003. január 30.  
37 MIÉP leltár I. rész. Csurka és a nerc erő. Magyar Narancs, 2000. november 16.   
38 A keresztre feszített Magyarország, Magyar Fórum, 2004. június 16.; Tüntettünk a Kossuth téren, Magyar 

Fórum, 2004. szeptember 13.   
39 Magyar szemmel, Magyar Fórum, 2004. május 24.  
40 A Jobbik Magyarországért Mozgalom párttá alakulása: Támadás a szélen, Magyar Narancs, 2003. december 4.  
41 Április 2-án Harmadik Út is lesz, 2006. március 21. Forrás: jobbik.hu. 
42 Molnár Tamás: Választási tanulságok, 2006. április 11. Forrás: kuruc.info 
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A „miépes”  

A párthoz kapcsolódó személyek közös politikai önképéről is sok szó esik. Ezek különösen 

fontosak, hiszen a párt képviselőjelöltjei a közösségen belül egyfajta mintaadó figuraként tűnik 

fel. Különösen a választási kampányok (1998 és 2002) alatt találtam visszatérő 

megfogalmazásokat arról, hogy milyen a „miépes”. Az 1998-as választásokat megelőző 

hónapokban (január és április között) a Magyar Fórum „Akikre számíthatunk” sorozatban 

mutatja be egyenként a párt egyéni választókerültekben induló összes képviselőjelöltjeit. Ezek 

az egy-másfél oldalas interjúk nagyon hasonló félépítésűek: a családról, indítatásról, a politikai 

eszmélésről és a személyes közéleti szerepvállalásról kérdezik a jelölteket. Az ars poetica 

műfajának lírai ágához hasonlatosan a lelkiség és az értékek is fontos szerepet kapnak a 

beszélgetésben. Az interjúkat Győri Béla készítette, aki újságíróként dolgozott a Magyar 

Fórumban, és egyben a MIÉP szóvivője volt. A beszélgetések során folyamatosan érezhető a 

beszélgetőpartnerek közötti bizalmas viszony. Ezekben az interjúkban nincsenek 

keresztkérdések, a jelölteket zavarba hozó riporteri ellenvetések, sokkal inkább egy biztonságos 

térben zajló meghitt társalgásoknak tekinthetők. 

Az interjúalanyok beszámolóiban visszatérő elem az előző rendszerhez való viszony tisztázása. 

A jelöltek kitértek arra, hogy mit csináltak az előző rendszerben, hogyan élték meg a 

kommunizmust és a rendszerváltást. Akik elég idősek, hosszasan beszélnek arról miként voltak 

kárvallottjai a Kádár-korszaknak: kitelepítés, tulajdontól való megfosztás, 1956-os 

forradalomban való részvétel, börtönbüntetés, egzisztenciális ellehetetlenítés. Az ellenállásról 

is szót ejtettek. Különösen a régi kurzus által preferált minták elleni tevékenységeket 

hangsúlyozzák: templomba jártak, mindig is vallásosak voltak, nem voltak párttagok, 

megemlékeztek 1956-ról, konfrontálódott a helyi párttitkárral. A képviselőjelöltek jórésze a 

rendszerváltás körüli években aktív volt. A „miépesek” egyik sokat hivatkozott karrierútja a 

MDF-ből vezetett a MIÉP-be. Többen elmondták magukról, hogy mindig is tevékeny, közéleti 

érdeklődésű emberek voltak. Újabb visszatérő elem a beszámolókban a rendszerváltásban, az 

MDF-ben, az Antall-kormány tevékenységében való csalódás. Többen említették a „Néhány 

gondolat” című Csurka-írást, mint megvilágító, politikai eszmélésükben sorsfordító élményt. 

A helyi kötődés, a lokális viszonyok ismerete is a képviselőjelöltek önképének részeként jelent 

meg a Magyar Fórumban. A dunaújvárosi képviselőjelölt ott született, ott tanult, ott él, a Dunai 

Vasműben dolgozott.43 Az mátrai képviselőjelöltnek „legalább két óra kell, ha Eger főutcáján 

végigmegy, annyian megállítják”.44 A ferencvárosi képviselőjelölt „tudja, milyen a Franzstadti 

ember”.45 A zalai képviselőjelölt „járja a falvakat”, „gyógyszert visz”, „fát vág”, vagy 

soksorosítja a Magyar Fórumot.46 

A képviselőjelöltek becsületessége, kérlelhetetlensége, őszintesége és egyenes beszéde is 

hangsúlyozott elem. A „miépesek” úgy jelennek meg, mint akik nem hazudnak, nem ígérgetnek, 

akikre lehet számítani. Az „igazmondást” egyértelműen „miépes” politikai erénynek kívánták 

bemutatni, olyannak, ami megkülönbözeti őket a többi párt politikusaitól. A „miépes” 

politikusok saját sorsukat és személyiségüket összekötik a párttal. A MIÉP által felpanaszolt 

privatizációs visszaéléseket a képviselőjelöltek saját életükben megtapasztalt élményként 

prezentálják. A Diósgyőri Acélművek eladása után a családtagok munkanélkülivé válását, egy 

környék lakosságának elszegényedését, a Bokros-csomaghoz kötött egyetemi leépítések 

közvetlen megélését, vagyis a személyes érintettséget a MIÉP hitelességét bizonyító 

erőforrásként ábrázolják. A „miépes” képviselőjelöltek áldozatvállalását is hangsúlyozták: 

állják a sarat, magukra veszik a pártot ért támadásokat. Érdekes ellentmondás, hogy míg a MIÉP 

                                                           
43 Akikre számíthatunk: Czakó Imre, Magyar Fórum, 1998. január 8.  
44 Akikre számíthatunk: Kocsis György, Magyar Fórum, 1998. január 29. 
45 Akikre számíthatunk: Szabó Gábor, Magyar Fórum, 1998. február 12. 
46 Akikre számíthatunk: Kerékgyártó László, Magyar Fórum, 1998. április 2.  
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önképében a párt a politikai élet nagy kívülállója, míg a „miépes” a helyi közösség motorjaként 

jelenik meg.     

A „miépes” azért is más, mint a többi párt képviselője, mert nem a hatalomért, nem a pénzért, 

hanem a magyar jövőért dolgozik. Visszatérően beszélnek a párttal való kapcsolatuk 

végzetszerűségéről. A párttagság számukra nem karrier, hanem küldetés. Már a MIÉP leszálló 

ágában írták: az igazi „miépes” a bajban ismerszik meg, aki kitart még akkor is, ha csak hátrány 

éri nézetei miatt.47  

A „miépes” nem ismeri a modern kommunikációs technikákat, nem él a politikai marketing 

lehetőségeivel. A személyes kapcsolattartásban bízik. Nem professzionális politikus, amatőr, 

és azt az amatőrséget fel is vállalja.     

2003 szeptemberében a MIÉP fennállásának tízedik évfordulóján Kiss István tollából hosszú 

írás jelenik meg a Havi Magyar Fórumban, „Miért vagyok MIÉP-szimpatizáns?” címmel. A 

vallomásban megismétlődnek az 1998-as választások előtt közölt interjúsorozat legfontosabb 

elemei: út az MDF-ból a MIÉP-be, melyben a „Néhány gondolat” revelatív ereje, illetve az 

MDF vezetésében, a rendszerváltásban való csalódottság voltak a mérföldkövek. Az írás 

azonban jól ábrázolja a „miépes” elköteleződés kettősségét is: az értelem és az érzelem egyaránt 

hangsúlyos. Nemcsak azért támogatta Csurka István pártját, mert 1992-93 táján kiábrándult az 

Antall-kormányból, hanem azért is, mert az azóta eltelt idő szerinte Csurkát igazolta. A 

vallomás azonban a 2002 után politikai sikertelenségek utáni megroggyant lelki állapotot is 

tükrözi, hiszen a „miépes” identitás ellentmondásos megéléséről is képet kapunk a szöveg 

tanulmányozásával. A szerző elmondja, hogy a MIÉP szimpatizánsainak milyen érzelmi 

tehertétellel kell megküzdenie. Egyrészt megtapasztalják a tehetetlenséget, hiszen parlamenten 

kívüli pártot támogatóként kevés sikerélményük van a politikában. Másrészt megélik a 

kirekesztést, a megbélyegzést, harmadrészt pedig nap mind nap szembesülnek az általuk 

szeretett nép tudatlanságával és közömbösségével. Voltaképpen csak a saját köreiben nyernek 

megértésre. A „miépes” önkép integráns része tehát a meg nem értettség, a sikertelenség és a 

reménytelenség megélése:  

 

„mikor válik már közfelkiáltássá a MIÉP jelszava: ide most erős kéz kell és az erős kéz, 

csak tiszta kéz lehet?! A fizikai, lelki, szellemi nyomor poklának micsoda bugyraiba 

kell még hozzá lesüllyednünk?...”.  

 

A szimpatizánsok küzdőkedvét csak a kurucos ellenállás tartja életben: „eb ura fakó, a MIÉP 

non coronat.” 48    

 

 

A Jobbik  
 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2003-ban alakult párttá, mégpedig nemzeti radikális 

párttá.49 Alapítóit középiskolai baráti társaságok (Magyar Ifjúsági Nemzetébresztő Kör), 

egyetemi önképző körök (Jobboldali Ifjúsági Közösség), illetve a MIÉP XI. kerületi Ifjúsági 

Tagozata hozta össze.50 Szabó Gábor egy interjúban négy közös pontot említ az alapításban, 

ezek: a kereszténység, a „magyarság megélése”, fiatal kor és a politikai-társadalmi helyzettel 

való elégedetlenség.51  

                                                           
47 MIÉP-esnek lenni küldetés, Magyar Fórum, 2005. szeptember 12. 
48 Miért vagyok MIÉP-szimpatizáns?, Havi Magyar Fórum, 2003. szeptember 10 – 13. oldal.  
49 Kovács Dávid beszéde a Harmadik Út első nagygyűlésén, 2005. október 23. Forrás: jobbik.hu 
50 „Csurka a tolltartómban.” Magyar Narancs, 2000. november 23.  
51 MTV Híradó, 2003. október 24. Forrás: NAVA Adatbázis.  
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A MIÉP-hez hasonlóan a Jobbik is „kiskátéban” foglalja össze a magáról fontosnak tartott 

tudnivalókat. A kiskáté mai változata elérhető a Jobbik honlapján. Elmondható tehát, hogy a 

Jobbik – csak úgy mint a MIÉP –, nagyon komoly erőfeszítéseket tesz önmeghatározásának 

kommunikálására.   

  

Egy generáció szószólója 

A párt elődszervezete a Jobboldali Ifjúsági Közösség, amelynek első életjele a 2002. június 4 

és 7-e között zajló Erzsébet hídi tiltakozásokban való részvétel. Nagy Ervin, Kovács Dávid és 

Zázrivecz Gábor elnökségi tagok június 7-i interjújában az egyetemisták és a fiatal magyarok 

nevében beszélnek, és választási csalásokat emlegetnek. Még Jobboldali Ifjúsági Közösség 

néven többször kritizálják az egyetemeket és főiskolásokat, hogy a fiatalok közéleti aktivitását 

akadályozzák.52 A közoktatás és a diákjogok kapcsán több ponton fogalmaztak meg 

észrevételeket.53 A formációt a nemzeti radikálisok is az egyetemisták bevonására szánták, 

inkább ifjúsági szervezetként tekintenek rá.54 Bár a pártalapítás után az elnök, Kovács Dávid 

leszögezi, hogy nem akarnak „egygenerációs” párt maradni, a fiatalok mozgósítását a Jobbik 

küldetésének tartja. A fiatalok életkoruk miatt nem lehettek részesei a Kádár-rendszernek, így 

a fiatalokat a politikai tisztaság jelképeként, a „bűntelen nemzedékként” igyekszik 

megjeleníteni.55  Ígéretük szerint leleplezik a „rendszerváltó politikai garnitúra”, tehát az 

idősebbek mulasztásait.56   

 

Önálló ágens  

Bár a vezetők közül többen a MIÉP (Novák Előd, Szabó Gábor, Kovács Dávid, Balczó Zoltán) 

vagy a Fideszben (Vona Gábor) kezdték politikai karrierjüket, a Jobbik még a párttá alakulás 

előtt világossá tette, hogy mind a MIÉP-től57, mind a Fidesztől58 távolságot kívánnak tartani. 

Kovács Dávid többször utal a MIÉP és a Jobbik közötti stíluskülönbségekre.59 A két párt 

összefonódása a 2006-os választási együttműködés ellenére is ellentmondásos. A mozgalom 

párttá alakulásakor Csurka István a Jobbikot „MIÉP II.”-nek nevezi, és a szervezet létrejöttét a 

MIÉP elleni támadásnak ítéli. Sőt, kísérletet tesz a nemzeti radikális közösségből való 

kiátkozásra is, mikor a Jobbikot Izrael kreatúrájának tartotta.60 Szabó Gábor és Kovács Dávid 

pedig úgy beszélik el a MIÉP-től való elszakadásuk történetét, hogy eszmeiségében hasonló, 

de stílusában és stratégiájában eltérő politikai formációt kívánnak megteremteni.61 

Támogatóikat a MIÉP-ben és a Fideszben csalódottak köréből kívánják toborozni.62   

     

Tettre kész szervezet 

A 2003-as pártalapítás körüli időkben Kovács Dávid beszélt többször arról, hogy a Jobbik két 

lábon álló szervezet: egyrészt megmarad a Jobboldali Ifjúsági Közösség, amelyik kulturális és 

                                                           
52 Új keresztény-konzervatív párt született, Magyar Nemzet, 2003. október 24. 
53 A Jobboldali Ifjúsági Közösség (Jobbik) véleménye az Országos Diákjogi Tanácsnak az Országos 

diákparlamentre készült előterjesztéséről. 2003. május 1. Forrás: MTI Adatbázis.  
54 „Azok kiáltanak farkast akik báránybőrbe bújtak”. Interjú Rozgonyi Ernővel. Forrás: Franka Tibor: Azok a szép 

napok. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2004. 257. oldal.     
55 Kérdések és válaszok, 2002. október 10. Jobbik.hu  
56 „Főbejárat helyett a cselédlépcsőhöz vezettek”. Interjú Kovács Dáviddal. Forrás: Franka Tibor: Azok a szép 

napok. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2004. 169. oldal.      
57 Hitvallás. 2002. október 1. Jobbik.hu 
58 Jobbik Magyarországért Mozgalom: függetlenek vagyunk. 2003. július 4. Jobbik.hu 
59 Új keresztény-konzervatív párt született, Magyar Nemzet, 2003. október 24. 
60 Célország Jobbikja. Havi Magyar Fórum. 2003. november. 2 – 4. oldal. 
61 A Jobbik Magyarországért Mozgalom párttá alakulása: Támadás a szélen., Magyar Narancs, 2003. december 

4.; Új keresztény-konzervatív párt született, Magyar Nemzet, 2003. október 24. 
62 „A Fidesz ma is liberális párt?”, Interjú Kovács Dáviddal, 2003. október 16., Forrás: jobbik.hu; 

„Magyarországon puha diktatúra van", Interjú Kovács Dáviddal. 2006. február 16. Forrás: jobbik.hu; 
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közösségi programokat szervez, másrészt pedig megszületik a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom, amely a pártpolitikában kíván részt venni, mégpedig „tettre kész nemzeti pártként”. 

A „tettrekészség” Vona Gábor értelmezésében új diskurzusok megteremtését jelenti:  

 

„A mai magyar politikai életet (…) az anakronisztikus népi-urbánus ellentét továbbélése 

határozza meg, aminek következtében a közélet nélkülözi a valódi vitát, szereplői 

ehelyett meddő álvitákkal múlatják az időt. (…) Érdemi eszmecserét kell folytatni 

valódi kérdésekről”. Ezek pedig: „a parlamenti pártok által tabuként kezelt EU-

csatlakozásról”, „a népesedéspolitikáról”, az „oktatás- és kultúrpolitikáról”, valamint „a 

hazai médiaviszonyokról”.63  

 

Pragmatikus vs ideológia vezérelt szervezet 

Vona Gábor a hétköznapi emberek életét érintő kérdésekkel foglalkozó, pragmatikus pártot 

ígér. A Jobbik választott jelszavai közül a hitelességet, szakmaiságot, higgadtságot 

hangsúlyozza.64 Kovács Dávid azonban ennek némileg ellentmondóan egyfajta ideológia 

alapján szervezett közösségként beszél a Jobbikról:  

 

„A Jobbik nem olyan párt, amely piackutatás alapján dolgozza ki a programját. Van egy 

programunk, aki ezt támogatja, az csatlakozhat hozzánk, illetve szavazhat ránk. Az a 

kör, amely tartalmilag a mi politikánkkal szimpatizálhat, úgy 500-600 ezer főre tehető, 

főként városi értelmiségi. A vidék társadalmában fellelhető a kommunistaellenes attitűd, 

amely a régi kisgazda táborra jellemző, velük is bővíthető a táborunk. (…) [Riporter: 

Tehát csak olyan embereket próbálnak megszólítani, akikben már eleve van egyfajta 

politikai értékelvűség?] Így van. A kereskedelmi tévékből, bulvársajtóból információt 

szerző embereket nincs esélyünk megnyerni, bár a programunkban azért lesznek olyan 

elemek, amelyek őket is megszólítják. (…) Mi a keresztény erkölcsiségű embereket 

szeretnénk megszólítani.”65  

 

A keresztény párt 

A Jobbik genezisében is jelen van a keresztény hit nyilvános megvallása. A csoportosulás Horn 

Gyulának a történelmi egyházak politikai szerepvállalását kifogásoló nyílt levele elleni 

tiltakozás megszervezésével lépett a nyilvánosság elé.66 Ám először 2003 adventjén kapott 

komolyabb médiafigyelmet. Országos keresztállítási akciójuk a párt bejelentése szerint az 

ünnep „eredeti” vagyis keresztény üzenetére kívánta felhívni a figyelmet. 2002-ben közreadott 

kiadványukban olyanok politikai képviseletére vállalkoztak, aki hisznek a „keresztények 

Istenében”. A kereszténység politikailag „az egyén, a közösség és a természet 

egymásrautaltságát, valamint az igazi egyenlőséget, igazságosságot és szolidaritást képviselő 

közszolgálatot” jelentette számukra. Kovács Dávid később nyomatékosította: „tisztességes, 

keresztény embereket” kívánnak megszólítani67, illetve, hogy a Jobbik egy „keresztény párt”.68   

A keresztény hit Vona Gábor a Jobbik alelnökének, később pártvezetőjének politikaképének is 

a kezdetektől hangsúlyozott eleme:  

 

                                                           
63 A Jobbik Magyarországért Mozgalom párttá alakulása: Támadás a szélen., Magyar Narancs, 2003. december 

4. 
64 „Főbejárat helyett a cselédlépcsőhöz vezettek”. Interjú Kovács Dáviddal. Forrás: Franka Tibor: Azok a szép 

napok. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2004. 164. oldal.      
65 Új keresztény-konzervatív párt született, Magyar Nemzet, 2003. október 24. 
66 A Jobbik Magyarországért Mozgalom párttá alakulása: Támadás a szélen., Magyar Narancs, 2003. december 

4.  
67 Sokakban mi tartottuk a hitet, 2003. március 4. Jobbik.hu 
68 Interjú Kovács Dáviddal, Hír TV, 2003. október 27.  
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„Az pedig már egy másik kérdés, hogy még egy gyökeret vert keresztény fiatal számára 

is öldöklő hitpróba a fogyasztói társadalom, az ultraliberalizmus és a médiaszenny 

korában felszínen maradni. Meg merem kockáztatni, hogy legkritikusabb történelmi 

korát éli a kereszténység.”69 

 

A MIÉP-hez hasonlóan a Jobbik a keresztény identitás hangsúlyozásával igyekszik 

megteremteni a párt és a politikusok spirituális kapcsolódását. 

 

 

Konstrukciók az antiszemita, szélsőséges, neonáci vádak ellensúlyozására 

Visszatérő fordulat a nemzeti radikalizmussal kapcsolatos külső konstrukciók számba vétele. 

Az ellenfelekkel való vitatkozás helyett befelé kommunikálnak, vagyis a szimpatizánsaik 

számára kínálnak fel értelmezést, miként kezeljék a MIÉP-ről, a nemzeti radikalizmusról, 

illetve később a Jobbikról szóló diskurzust. A MIÉP a pártról szóló kiskátében így reflektál 

erre:  

 

„Szélsőséges párt-e a MIÉP? Politikai ellenfelei szerint szélsőjobboldali, neonáci, 

soviniszta, nacionalista, antiszemita, kirekesztő, cigányellenes párt, Horn Gyula 

szavaival élve: az őrültek pártja. Természetesen ebből egy szó sem igaz: a nemzeti, 

konzervatív gondolatokat már több mint száz éve így próbálják lejáratni a "progresszió" 

és a "modernizmus" kommunista és liberális politikai erői.” 

 

Ugyanezt és ugyanígy mondja a Jobbik is:  

 

„a szélsőséges jelzőt azért használják, mert útjában állunk a balliberális politikai 

erőknek és háttérhatalmak veszélyt látnak bennünk”.70  

 

„Valójában azok a szélsőségesek, akik tönkretettek egy országot, alázták meg a 

nemzetet, nyomorították meg az embereket és szolgáltak ki mindenféle nemzetközi 

érdeket”71
  

 

A MIÉP 2002-es programjában önálló pont az antiszemitizmus vádjának visszautasítása. Azt is 

állították, hogy az nem más, mint politikai konstrukció a párt ellen, mégpedig azért, hogy 

elijesszék a Fideszt egy lehetséges MIÉP-pel kötendő koalíciótól.   

A MIÉP-től, a nemzeti radikalizmustól való elhatárolódást, illetve arra történő felszólítást a 

balliberális rituálé részének tartják: „a MIÉP gyalázása a magyar politikai liturgia részévé 

vált”.72  

A nemzeti radikálisok a külső konstrukciókat kétszeresen is visszafordítják. Egyrészt a negatív 

jelzőket saját igazuk és fontosságuk bizonyítékaként tárják a követők elé. Másrészt azokat az 

ellenfelekre igyekeznek irányítani: az elhatárolódásra, kritikákra történt reakciókban a 

„fanyalgók”, „kirekesztők”, „címkézők” jelzőkkel illeték a megszólalókat.73     

 

 

 

 

                                                           
69 Beszélgetés Vona Gáborral, a JMM alelnökével, 2003. július 10. Jobbik.hu 
70 Duna TV Heti Hírmondó Kovács Dávid nyilatkozata, 2006. február 26. Forrás: NAVA Adatbázis.   
71 Kiskáté a Jobbikról. Forrás: Jobbik.hu.  
72 Rituálé a MIÉP körül. Magyar Fórum. 2005. március 19.  
73 MIÉP-demonstráció a Kossuth téren, 2002. december 8. Forrás: MTI Adatbázis.  
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Ellenfelek  

 

Fidesz  

A Fidesz és a MIÉP viszonya a nemzeti radikális közösség számára a korabeli politika 

legnagyobb talánya.74 A korszak egészén végighúzódik a megszólalásokban a bizonytalanság, 

hogy voltaképpen hányadán áll a MIÉP a Fidesszel és viszont.      

A párttal kapcsolatban legalább kétféle meghatározás jelenik meg a nemzeti radikális közösség 

diskurzusaiban. Az egyik egyértelműen ellenséges és elutasító, a másik azonban valamiféle 

érdekközösség mentén együttműködést ajánl a Fidesz számára. 1998-es országgyűlési 

választások kampányában Csurka a Fideszt „mesterségesen felpumpáltnak” tartotta, amely 

„kézben van tartva, és réges-rég megtette alávetési nyilatkozatát a bankároknak”, elfogatta „az 

MSZP, az SZDSZ és a Magyarországra telepített megfigyelők segítségét”. Orbán Viktort pedig 

„bokorugrónak” titulálta.75 A választásokhoz közeledve azonban nagyon is valószínűnek 

tartotta, hogy a Fidesz és a MIÉP között megerősödik a kapcsolat. 1998. május 6-án egy 

nyíregyházi lakossági fórumon Csurka István így fogalmazott:  

 

„bár fenntartásaim vannak a Fidesszel szemben, azért, hogy az MSZP-SZDSZ kormányt 

leváltsuk, hajlandó vagyok minden támogatást megadni.”76  

 

A május 7-i kampányzáró rendezvényen az új kormány külső támogatását ígérte, ám kritizálta 

is a Fideszt, erőtlennek, a nemzeti létkérdések iránt „immel-ámmal” fogékony szervezetnek 

tartotta.77 A nemzeti érdekek elégtelen képviseletének vádja később is felbukkant.  

1998 nyarán azonban dicsérettel illette a kormánypártot: „amit a postabankkal, az adózással és 

a családok támogatásával kapcsolatban tettek, az kiváltotta helyeslésünket.” Főként a MIÉP 

parlamenti frakció tagjai panaszkodtak arra, hogy a Fidesz ellopja a témájukat. Gidai Erzsébet 

nehezményezi, hogy a Fidesz EU-val szembeni kritikáit a Magyar Fórum már évekkel ezelőtt 

megírta. A Szent Koronával kapcsolatos, illetve a Trianonról szóló állami megemlékezéseket, 

a büntetőpolitika szigorítását is a MIÉP ötleteként tárgyalják.78  

2005 őszétől a 2006-os választások előtti kampányban többször hangzott el, hogy a Fidesz nem 

tesz meg mindent a határon túli magyarokért, hiszen Románia EU csatlakozásának feltételeként 

sem tartott ki Erdély autonómiája mellett.79 A Fideszről „cinkosként”, a balliberális kormányok 

„álellenzékeként”80, a nemzeti oldalon „lebzselőként”81 beszélnek, akik érdekeltek a korabeli 

politikai berendezkedés fenntartásában.       

A MIÉP 2002 márciusában felajánlotta, hogy a második forduló előtt 100 képviselőjelöltjét 

visszalépteti a Fidesz javára, ám formális választási együttműködés nem kötetett a két párt 

között. A visszalépés indoklásakor Csurka a választási törvény sajátosságait, a közös ellenséget, 

illetve a MIÉP-et és a Fideszt egyaránt érintő összpontosított „külföldi támadást” említette. 

Állítása szerint a Fidesz és a MIÉP együtt alkotják a „nemzeti oldalt”.82 2002 februárban a 

                                                           
74 Tízéves a MIÉP. Havi Magyar Fórum, 2003. július 7 – 26.  
75 Csurka a Dimitrov téren, Magyar Fórum, 1998. február 22.  
76 A MIÉP nyíregyházi lakossági fóruma, 1998. május 6. Forrás: MTI Adatbázis.  
77 A MIÉP kampányzáró rendezvénye, 1998. május 7. Forrás: MTI Adatbázis.  
78 MIÉP –leltár – II. rész. „A magyarság utolsó állapota”. Magyar Narancs, 2000. november 23.; Csurka: lesz 

MSZP-Fidesz nagykoalíció , 2006. március 16. Forrás: MTI Adatbázis.   
79 Autonómiát az erdélyi magyarságnak!, 2005. szeptember 22., portal.jobbik.hu; Orbán Viktor, Fidesz: „Miért 

szavaztál igennel?”; 2005. szeptember 29., gondola.hu; Éles támadás jobbról a Fidesz ellen, 2005. szeptember 

30., gondola.hu; A MIÉP-Jobbik frakció sajtóközleménye, 2006. március 31. Forrás: MTI Adatbázis, Duna TV 

Heti Hírmondó Csurka István nyilatkozata, 2006. február 26. Forrás: NAVA Adatbázis.   
80 A MIÉP Gyurcsányt és Hillert bírálja, 2004. szeptember 10. Forrás: MTI Adatbázis.  
81 Magyar Szemmel, Magyar Fórum, 2003. január 23. 
82 Pártelnökök a Közgázon, 2002. március 7. Forrás: youtube.hu 
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Terror Háza megnyitóját Fidesz által szervezett tömegdemonstráció követte, amelyhez a MIÉP 

nagygyűléséről is érkeztek csoportok. A 2002-es választások kapcsán:   

 

„A Magyar Igazság és Élet Pártja mindent elkövet, hogy a jövő évi országgyűlési 

képviselőválasztásokon hozzásegítse a nemzeti oldalt a kétharmados parlamenti többség 

eléréséhez.  (…) Fidesz és a MIÉP számára már csak egy paraszthajszál szükséges a 

kétharmados támogatottság eléréséhez és akkor lesz nemulass!”83 

 

A Pannon Rádió betelefonálós műsorainak kivonatából tudható, hogy a nemzeti radikálisokkal 

szimpatizálók a 2002-es országgyűlési választások eredményét felrótták a Fidesznek is. Azzal 

vádolták a pártot, hogy fontosabb számára kiejteni a MIÉP-et, mint a saját győzelmük. A 

fideszesek folyamatos elhatárolódása a miépesekből sértettséget vált ki.84 Többen gyávának 

tartják Orbán Viktort, mert belenyugodott a választási vereségbe.85  

A Napi Magyarországnak adott interjújában Csurka István 2004-ben ismét elkezdte megszőni 

a Fidesz felé induló szálakat. Csurka úgy érvel, hogy minél erősebb a MIÉP támogatottsága, 

annál nagyobb a valószínűsége a Fidesz és a MIÉP kormányzati szintű összefogására. A MIÉP 

a garancia arra, hogy a Fidesz jobbra tolódjon, vagyis a nemzeti érdekeket következetesen 

képviselő kormánypárt legyen.86 Ebben az önkonstrukcióban a MIÉP a morális kontroll 

szerepét vállalta magára a Fidesz mellett, hogy megakadályozza a „liberális gondolatok 

átvételét”.87 Miközben igencsak kedvezőtlen képet festett a Fideszről:  

 

„A Fidesz tevékenysége kimerül a 2006-os kormányra kerülésért folytatott, sokszor 

álságos politikai küzdelemben, magyarsága csak üres magyarkodás.”88 

 

„A Fidesz romokban hever. A hatalomgyakorlók közölték vele, hogy a kétpártrendszer 

már csak úgy képzelhető el, ha a ti leisztingereitek megegyeznek a mi 

leisztingereinkkel”.89  

 

Fidesz és az MSZP összejátszására többször történik utalás: Csurka nemegyszer megvádolja a 

Fideszt, hogy lepaktált a szocialistákkal, liberálisokkal.90 A MIÉP többször adott hangot annak, 

hogy a Fidesz fogva van külföldről, a jó hazai partnere nemzetközi liberális megbízóknak, a 

globalizmus és az Európai Uniót irányító politikus cégvezetők szándéka szerint cselekszik.91   
Noha a Jobbik párttá alakulásában a Fideszhez közelálló személyek is bábáskodtak (Wittner 

Mária, Tóth Gy. László, Lovas István)92, a Jobbik is átvette a MIÉP vádjait a Fideszt illetően. 

                                                           
83 Csurka István sajtótájékoztatója a Ferencvárosban, 2001. október 29. Forrás: MTI Adatbázis.  
84 Franka Tibor: Szabad választás, törvényes csalás. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2002. 154. oldal. 
85 Franka Tibor: Szabad választás, törvényes csalás. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2002. 176. oldal. Lásd még: 

Anyák napi MIÉP-tüntetés: Megbomlott sorok, Magyar Narancs. 2002. május 9.  
86 „A magunk képére gyúrjuk át a Fideszt. A Magyar Igazság és Élet Pártjának elnöke tizenöt százalékra és 

négypárti parlamentre számít”. Magyar Hírlap. 2002. február 5. 9. oldal.  
87 Azért van kormányválság, hogy a bűnösök menekülhessenek - Csurka István, 2004. augusztus 29. Forrás: MTI 

Adatbázis.  
88 Magyar szemmel, Magyar Fórum, 2003. szeptember 25.  
89 Csurka: hatalomátvétel zajlik az országban, 2004. október 23. Forrás: MTI Adatbázis.    
90 Neoliberális és újkonzervatív világkép, Magyar Fórum, 2005. október 13.; Forradalom, Magyar Fórum, 2005. 

október 27.; Szavakban nemzeti, tettekben liberális. Magyar Fórum, 2006. február 6.  
91 Célország Jobbikja. Havi Magyar Fórum. 2003. november. 2 – 4. oldal.; Magyar szemmel, Magyar Fórum, 2003. 

szeptember 4.; A Magyar Igazság és Élet Pártja állásfoglalása, 2004. október 15. Forrás: MTI Adatbázis.; Viktor, 

a köpönyegforgató, Magyar Fórum, 2004. május 27.; Orbán és köre, Magyar Fórum, 2004. július 1.      
92 Új keresztény-konzervatív párt született, Magyar Nemzet, 2003. október 24. 
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A Fidesszel szembeni legnagyobb kritikájuk a „kétszínűség”. Felrótták a Fidesznek, hogy 

retorikai fordulatai és a konkrét tettei nincsenek összhangban.93 Utaltak arra is, hogy a Polgári 

Körökkel „becsapták” a 2002-es választási eredmények felett haragot és szomorúságot érző 

embereket.94 Az iraki háború kapcsán kiadott közleményükben így fogalmaznak:  

 

„Jobbik Magyarországért Mozgalom számára külön fájdalom, hogy a Fidesz és az MDF 

a tettek helyett továbbra is csupán üres szavakkal és pótcselekvéssel képviseli a nemzet 

érdekeit. Üres szavakkal, melyek teljesen belesimulnak az MSZP-SZDSZ nemzetvesztő 

külpolitikájába.”95  

 

A Jobbik számára a Fidesz nagyon erősen kötődik a liberális holdudvarhoz, a pártban liberális 

érdekcsoportok befolyását túlzottnak látják.96   

A Fideszhez való ellentmondásos viszonyról egyre több szó esik a 2006-os országgyűlési 

választásokhoz közeledve. A MIÉP-Jobbik Harmadik Út szlogenje a „nélkülünk nem megy” 

egyértelműen a Fidesznek és támogatóinak szólt, miszerint a Gyurcsány-kormány leváltásához 

szükség van a MIÉP-Jobbik Harmadik Út és a Fidesz választási együttműködésére.97  

Figyelemreméltó, ahogyan különbséget tesznek a Fidesz vezetése és a helyi fideszes aktivisták 

között: ők „valódi nemzeti radikálisok, akikre rátelepszik a vezetés eltérő ideológiája.”98 

Később a Polgári köröket is, mint a nemzeti radikalizmus számára lehetséges és fontos 

erőforrásként emlegetik.99 A Magyar Fórumban megjelent a sajnálkozó fideszes hangja: azé a 

szimpatizánsé, aki értetlenségét fejezi ki a Fidesz vezetésének MIÉP-et elutasító álláspontjával 

kapcsolatban.100   

  

A „szálláscsinálók”: MSZP, SZDSZ és a kozmopolita liberálisok 

A politikai tér felosztásakor a MIÉP éles vonalat húz két társaság közé:  

 

„Vannak, akik Magyarországon a magyar függetlenség és belső rend érdekében 

politizálnak, és vannak, akik Magyarországon külső érdekeket szolgálnak, és 

illetéktelen támogatásokat vesznek igénybe választási sikerük érdekében.”101  

 

Utóbbiak a „szálláscsinálók”, a nemzeti radikalizmus által leginkább gyűlöletes politizálás 

megtestesítői. Szótárában a szálláscsináló az a politikai hatalommal rendelkező személy vagy 

szervezet, mely Magyarországra külföldi „nációk” betelepülését támogatja, az ország 

külföldiek általi gazdasági, kulturális, politikai megszállását elősegíti.102 Elsősorban Csurka 

hangsúlyozta, hogy a magyar politikát domináló pártok között konszenzus van a szálláscsinálás 

politikájában. A konszenzus részesének tekintették a Fideszt is, ám megítélése – mint azt 

korábban igyekeztem láttatni – a nemzeti radikálisok körében ellentmondásos volt. A korabeli 

politikai életben a szálláscsinálás vádját egyértelműen az MSZP-vel és az SZDSZ-szel 

                                                           
93 „Főbejárat helyett a cselédlépcsőhöz vezettek”. Interjú Kovács Dáviddal. Forrás: Franka Tibor: Azok a szép 

napok. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2004. 166. oldal.      
94 „Magyarországon puha diktatúra van", Interjú Kovács Dáviddal. 2006. február 16. Forrás: jobbik.hu 
95 A Jobbik Magyarországért Mozgalom (JMM) közleménye, 2003. február 19. Forrás: MTI Adatbázis.  
96 Új keresztény-konzervatív párt született, Magyar Nemzet, 2003. október 24.  
97 Duna TV Híradó, 2006. március 15. Forrás: NAVA Adatbázis.  
98 MIÉP –leltár – II. rész. „A magyarság utolsó állapota”. Magyar Narancs, 2000. november 23.  
99 „A nemzeti vagyont eladták, a nép szegény maradt”. Interjú Gidai Erzsébettel. Forrás: Franka Tibor: Azok a 

szép napok. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2004. 95-96. oldal.; A Fidesz képmutató szövetségi politikája, 2005. április 

21. forrás: jobbik.hu; Miért nem tűr meg senkit a jobb oldalon a Fidesz?, 2005. április 25. Forrás: jobbik.hu 
100 Beismerés, Magyar Fórum, 2006. március 2.; Bocsánatot kérek a Fidesz tagsága nevében, Magyar Fórum, 2006. 

március 9. 
101 MIÉP - kampányzáró nagygyűlés – sajtótájékoztató, 2002. április 3. Forrás: MTI Adatbázis.  
102 Csurka István felszólalása a Magyar Országgyűlésben, 2001. február 12. forrás: mkogy.hu.   
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kapcsolatban fogalmazták meg.103 A szálláscsináló kifejezés és annak ismétlődő használata a 

nemzeti radikális közösség legfontosabb politikai outgroup-képző eljárása volt.     

 

MSZP 

A nemzeti radikálisok számára a szocialista párt nem csupán politikai ellenfél, hanem 

egyenesen ellenség.104A szocialista politikusokat becstelennek, erkölcstelennek tartják.105 

Többször használják velük kapcsolatban a bűnöző, bűnös, bűnelkövető, bűnpártoló 

kifejezéseket.106  

A 2002-es országgyűlési választások eredményeit megismerve új lendületet kap az MSZP-vel 

kapcsolatos negatív állítások sora. Franka Tibor a Vasárnapi Újság és a Pannon Rádió 

szerkesztő-műsorvezetője „Szabad választás, törvényes csalás” című kötetében számolt be 

arról, hogy a műsoraiba beletelefonálók és levélírók tömegei tanúskodnak a szocialisták 

törvényszegéseiről. A beszámolók közül Franka kiemelte az MSZP-s képviselőjelöltek és 

kampányaktivisták erőszakosságát („verés közben eltörték a lábát”107), és hivatalukkal való 

visszaélésüket („segélyeket ígértek”, „gulyást osztogattak”108). A kötetben szavazatszámláló 

bizottságok tagjainak visszaemlékezései is olvashatók, hogy miként csalták el a MIÉP-re adott 

listás szavazatokat, illetve milyen további gyanús jeleket észleltek a bizottság MSZP által 

delegált tagjainak viselkedésében.109  

A 2002-es választásokkal kapcsolatban nemcsak törvényszegő, csaló és erőszakos jelzők tűntek 

fel az MSZP-vel kapcsolatban, hanem a párt külföldről történő irányítása is. Interpretációjuk 

szerint az MSZP sikere az Izraelből származó pénzbeli és technikai támogatásnak, illetve az 

izraeli tanácsadók által vezetett kampánynak köszönhető, így az MSZP nem lehet más, mint az 

izraeli érdekek képviselője.110 A nemzeti radikálisok körében későbbiekben is többször 

hivatkoztak az MSZP-re, és Medgyessy Péterre mint csalással hatalomra jutott politikai pártra, 

illetve miniszterelnökre.111 Az MSZP utálata azonban a párt nevetségessé tételének 

igyekezetével is párosul.112   

 

Az MSZP kapcsán nincs különbség a MIÉP és a Jobbik konstrukciója között. A jobbikos 

politikusok szerint az MSZP vezetőit zsarolják, a baloldali politikusok „fogva vannak”, 

„gyarmatosítók parancsait” teljesítik.113  

   

 

 

                                                           
103 Megmaradni, Magyar Fórum, 2006. január 26.  
104 MIÉP nagygyűlés Körmenden, 1998. február 21. Forrás: MTI Adatbázis.  
105 A MIÉP választási nagygyűlése a II. kerületben, 1998. április 6. Forrás: MTI Adatbázis.  
106 MIÉP: Magyarországot egy „bűnszövetkezet kormányozza”. 2004. szeptember 24. Forrás: MTI Adatbázis.; 

Azért van kormányválság, hogy a bűnösök menekülhessenek, 2004. augusztus 29. Forrás: MTI Adatbázis.  
107 Franka Tibor: Szabad választás, törvényes csalás. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2002. 37. oldal. 
108 Franka Tibor: Szabad választás, törvényes csalás. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2002. 19. oldal. Lásd még: 

Cigánybál Ercsiben, Magyar Fórum, 2002. április 19.  
109 Franka Tibor: Szabad választás, törvényes csalás. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2002. 54. oldal. 
110 Franka Tibor: Szabad választás, törvényes csalás. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2002. 48-49. oldal., 92. oldal. 

Lásd még: MIÉP – Csurka István a Fidesz jelöltjeire szólít fel. 2002. április 10. Forrás: MTI Adatbázis.; Magyar 

szemmel, Magyar Fórum, 2002. április 25.   
111 Étel-ital, belépő ajándékba, de szavazzanak az MSZP-re!, Kuruc.info, 2006. március 7.; Az elveszett "szavazat" 

elmélet hamissága, Kuruc.info, 2005. február 4.  
112 T. János verse Csobánkáról. Forrás: Franka Tibor: Szabad választás, törvényes csalás. Budapest: Zsófialiget 

Kkt. 2002. 116-117. oldal. 
113 A Jobbik Magyarországért Mozgalom közleménye a 8-ak leveléről, 2003. február 3. Forrás: MTI Adatbázis.; 

„Főbejárat helyett a cselédlépcsőhöz vezettek”. Interjú Kovács Dáviddal. Forrás: Franka Tibor: Azok a szép napok. 

Budapest: Zsófialiget Kkt. 2004. 166. oldal.      
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SZDSZ és a liberálisok  

A nemzeti radikálisok számára a leggyűlöltebb politikai formáció az SZDSZ, akivel szemben 

a totális ellenállást határozzák meg.114 Az SZDSZ-t szélsőségesnek, magyarellenes törpepárt 

nevezeték.115 A Jobbik szerint „a magyar társadalom legkártékonyabb pártja”.116   

A nemzeti radikális közösség számára az SZDSZ testesít meg minden elutasítandót. A liberális 

párt diszkreditálásában három eszközt láthatunk. Egyrészt az idegenséget hangsúlyozzák: erre 

szolgáltak a hazaáruló, nemzetáruló, szálláscsináló, janicsár jelzők. Másrészt az szabad 

demokrata vezetők múltbeli érdemeit igyekeztek kisebbíteni. A liberális párt vezetőinek 

rendszerellenes múltját is többször megkérdőjelezik: a demokratikus ellenzék „bolsevik 

bölcsőben nevelkedett”, a csoport Aczél György támogatását élvezte, s így a klientúra része 

volt.117
 Egyetlen komolyabb karaktergyilkossági kísérletük is az SZDSZ-es Demszky Gábor 

ellen irányul. A Magyar Fórum 1999 őszén megjelentett cikksorozatában a budapesti 

főpolgármester állampárti múltját tárgyalta. A titokban Csurka Istvánhoz eljuttatott 

dokumentumok alapján a hetilap Demszkyt besúgónak ábrázolta. A vádak alapján Demszky 

jelentett a hatóságoknak, méghozzá a március 15-ét megünnepeli készülő diáktársairól. A lap 

hosszasan taglalta és párhuzamba állította Csurka István és Demszky Gábor beszervezését. Míg 

Csurkát felmenti, hiszen őt internálás, börtön, és kínzások törték meg, addig Demszkyt elítéli, 

mert önként és számító érdekből maga ajánlkozott besúgónak. Demszky Gábor ellenzéki 

imázsát gondosan megkomponáltnak tartják, melyben Aczél György és Soros György 

együttműködését emelték ki.118  

A Jobbik képviselői is kifejezetten ellenségesen beszélnek a liberálisokról. Konstrukciójukban 

összemosták a liberalizmus pártpolitikai, kulturális és civil megjelenési formáit. A „modern 

liberálisok” nem a klasszikus XIX. századi eszme képviselői – írták közleményükben – hanem 

a XX. századi „bolsevikok örökösei”.119 A liberálisokról „beteges hajlamúként” emlékeznek 

meg, akik különösen pártolják a „szexuális aberrációt” vagy maguk is „aberráltak”.120  

 

Zsidók és izraeliek 

A nemzeti radikális közösség – különösképpen a Csurka Istvánhoz kötődő szereplőinek 

körében – aktorkonstrukciójában a legfontosabb ellenfelek a zsidók. A zsidókkal kapcsolatos 

megszólalásaikat a korabeli médianyilvánosság, az értelmiségiség és a tudományos kutatások 

az antiszemita beszéd példájának tekinti. A zsidók ellenségként történő megteremtése a nemzeti 

radikális közösség megkülönböztető jele.  

A konstrukció első eleme a magyarok és a zsidók, a keresztények és a zsidók elválasztása. A 

második elem a szembeállítás: a két csoport érdekei, értékei, tervei, világról alkotott képe 

teljesen eltérőek.121  A nemzeti radikális közösség elképzelése szerint az eltérésből folyamatos 

konfliktus fakadt, a zsidók és a magyarok között folyamatos az ellentét. A magyar politika 

történéseit a „ki az úr a házban Magyarországon?” kérdésre fűzik fel, melyben a szembenálló 

felek a „zsidók és a nem zsidók”.122   

                                                           
114 MIÉP-nagygyűlés Körmenden, 1998. február 21. Forrás: MTI Adatbázis.  
115 A nemzet jövője a két törpepárt kezében, 2006. április 9. Index.hu 
116  „Főbejárat helyett a cselédlépcsőhöz vezettek”. Interjú Kovács Dáviddal. Forrás: Franka Tibor: Azok a szép 

napok. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2004. 169. oldal. 
117 Az SZDSZ Története III. rész 1999. június 17. Magyar Fórum.  
118 Demszky Gábor 1976-ban önként jelentkezett besúgónak, 1999. szeptember 30. Magyar Fórum.; Demszky 

önkéntes hihetetlen kalandjai.  
119 A modern liberalizmus igazi arca, 2005. május 11. Forrás: jobbik.hu. 
120 Meleg nyári programok, 2006. június 11. kuruc.info.; A Harmadik Út Nagygyűlése, Magyar Fórum, 2005. 

október 27.; Egy kulcsfideszes kétkulacsossága, 2005. október 28. kuruc.info.   
121 Magyar szemmel, Magyar Fórum, 2003. november 27.  
122 Magyar szemmel, Magyar Fórum, 2003. január 26.  

http://index.hu/belfold/valpp/a_nemzet_jovoje_a_ket_torpepart_kezeben/
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A zsidók közül kiemelik az izraeli állampolgárokat, akik Izrael politikáját és Izrael érdekeit 

képviselik Magyarországon. Az izraeli állampolgárok ebben a konstrukcióban veszélyesek 

Magyarországra, mert erőforrásként tekintenek az országra: a lakásokat felvásárolják, az itt 

keresett pénzt kiviszik az országból, a lelkileg-szellemileg mételyezik a magyarokat 

(„plázaproletárokat termelnek”123). A nemzeti radikálisok a vizsgált időszakban legfőképpen 

Magyarország megszállóiként emlegetik az izraelieket.124  

A zsidókkal szemben magyar önvédelemre szólítanak fel. A vonatkozó megnyilvánulások 

közül ifj. Hegedűs Loránt a MIÉP országgyűlési képviselője által jegyzett Keresztény Magyar 

Állam című írás vált a legidézettebb szöveggé. A MIÉP belső nyilvánosságának szánt cikk a 

2001. szeptember havi "ÉBRESZTŐ" című kiadványban (a párt XVI. ker. szervezetének 

lapjában) jelent meg. Goromba és sértő szavakkal beszél a zsidókról, az ellenséges viszonyt 

pedig történelmi távlatokba helyzete:  

 

„kiegyezéses önfeladás következtében a galíciai jöttmentek hada, kik megtestesült ó-

emberként rágták és rágják szét a romjaiban, a hősök csontjain mégis, csak azért is, 

mindig, újra meg újra feltámadásra képes hont.”  

 

A cikk végén a cselekvésre buzdító politikai üzenet:  

 

„át halld meg magyar az ezredik keresztyén magyar állami év ezer év ősi jussán és 

jogfolytonosságán alapuló, egyetlen életre vezető üzenetét: 

REKESZD KI ŐKET! MERT HA TE NEM TESZED MEG, ŐK TESZIK MEG 

VELED! 

Erre figyelmeztet minket ezer év kínja, megrabolt és ezerszer is kifosztott 

hazánk ama "magasban" mégis meglévő öröksége és nem utolsósorban Ramallah 

kődobáló fiai.”125 

 

A zsidó-magyar együttélés a nemzeti radikálisok szerint problémákkal terhes, mégpedig azért, 

mert a zsidók befolyásra törnek a magyarok élete felett. Legerősebben ez a konstrukció a 2002-

es országgyűlési választások után jelenik meg. A MIÉP parlamentből történő kiesését izraeli 

informatikai cégek manipulációjának tartották, Izraelből Magyarországra utaztatott kettős 

állampolgárok szavazatait pedig a beavatkozás példájaként emlegetik.126 A befolyást nemcsak 

a politikai pártokon és médián keresztül érezték, hanem az élet további területein is.127 A zsidó 

befolyás ellen tiltakoznak a Ferencváros futballcsapatának megvásárlása kapcsán: a 

tulajdonoscserében „egy mohó, gátlástalan üzletcsoport sötét, nemzetellenes tranzakcióját” 

látták, akinek „semmi köze sincs a magyarsághoz”.128 Az 1999-es frankfurti könyvfesztiválra 

válogatott könyvek listájával kapcsolatban is problémaként vetik fel a zsidók kulturális 

befolyását. Kertész Imre Nobel díját sem az író saját érdemeinek és művészeti értékeinek, 

hanem a „zsidó lobbinak” tulajdonítják.129 Itt is találkozhattunk a zsidó-magyar elválasztással: 

Kertész Imrét nem tekintik magyar írónak130, a kuruc.info-n rendszeresen „Imre Kertész” 

                                                           
123 Magyar szemmel, Magyar Fórum, 2001. július 26. 
124 Magyar Szemmel, Magyar Fórum, 2001. március 1.; Magyar Szemmel, Magyar Fórum, 2001. április 12.; 

Magyar szemmel, Magyar Fórum, 2001. július 26.; Magyar szemmel, Magyar Fórum, 2001. augusztus 2.  
125 Keresztény Magyar Állam. Ébresztő, 2000 szeptember. 
126 Franka Tibor: Szabad választás, törvényes csalás. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2002. 93. oldal. 
127 Havi Magyar Fórum, 2003. november. 
128 Bognár László: a balliberális média csinált ekkora hajcihőt, Index.hu, 2001. augusztus 8.; Zsidózakata, Magyar 

Fórum, 2001. augusztus 9.;   
129 Magyar szemmel. Magyar Fórum, 2003. január 16. 
130 Auschwitz Nobel-díjat kapott. Magyar Fórum, 2000. október 17.; Franka Tibor: A Nobel-díj az utcán hever. 

Magyar Demokrata, 2003. január 9. 
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névvel illették.131 A kitüntetést sem örömteli esemény, a díjat magyarellenes gesztusnak 

értékelik.132  

A zsidók fejére olvassák azt is, hogy az üldöztetésük idején elszenvedett sérelmeket állandóan 

felhánytorgatják, és a holokauszttal „zsarolják” a magyarokat.133 A zsidósághoz társítják a 

magyarok kioktatását, megvetését, lenézést is.134 A zsidó jelzőt gyakran kötik a liberális 

értelmiséghez, a médiában dolgozó szerkesztőségekhez.135 Az Élet és Irodalomban megjelenő 

írásokra, a korabeli közbeszéd antiszemita megnyilvánulásaival foglalkozó tudományos és 

közéleti konferenciákra, tanulmányokra a zsidó felsőbbrendűség megnyilvánulásaiként 

hivatkoznak.136  

Szintén elsősorban Csurka István és a Hegedűs-család (Hegedűs Loránt és ifj. Hegedűs Loránt) 

megszólalásaiban valóságos szótára épül a zsidósághoz kapcsolódó ellenségkonstrukciónak. A 

„kozmopolita” a magyarság kérdései iránt közömbös embereket jelöli. A „judeobolsevik” a 

zsidóság és a kommunizmus összekapcsolására utalt.137 A „talmudista”, „talmudizmus” 

kifejezést pedig a zsidóérdekeket kiszolgáló gondolkodásmódot, és működési mechanizmust 

jelölte.138     

 

Torgyán József, Bácsfi Diána és a többiek 

A nemzeti radikálisok közül elsősorban a MIÉP és Csurka István jár élen a nemzeti radikális 

közösség határainak kijelölésében. Torgyán Józsefet kifejezetten negatív figuraként 

konstruálják meg: miniszterségének idején Csurka „hazugnak” és „elmebetegnek” nevezi.139 

Torgyán József elleni merényletet átlátszó trükknek, saját szervezésű kampányakciónak tekinti. 

A támadást nevetségesnek tartotta, hírét „politikai hahotával” fogadja.140 A MIÉP frakciója 

pedig a kisgazda program elárulásával, a magyar föld elkótyavetyélésével vádolja.141 Csurka 

szerint hasonlóképpen árulás Torgyán Józseftől az Orbán-kormány által vezetett koalícióba 

történő belépés.142 Torgyán bomlasztó figuraként jelenik meg a nemzeti radikális 

nyilvánosságban: a liberálisok által a nemzeti oldalra „ráküldött” személy.143 Hasonló érv jelent 

meg Szabó Alberttel (Nemzeti Arcvonal) kapcsolatban, akit a baloldal, illetve külföldi 

titkosszolgálatok emberének tartanak.144    

 A MIÉP kifejezetten ellenségesen beszél a hungarista csoportokról, illetve azok utcai 

megnyilvánulásairól. Bácsfi Diánáról elmondják, hogy a MIÉP-ből „kiebrudalták”, mégpedig 

                                                           
131 Imre Kertész felképelése: megjelent a Tekintetes Úr új albuma!, 2006. augusztus 17. Kuruc.info; Tóth Károly 

Antal: Nobelesdi 3. rész, 2006. július 27. Kuruc.info.  
132 Forradalom, Magyar Fórum, 2005. október 27. 
133 A MIÉP állásfoglalása: nincs különbség áldozat és áldozat között. Magyar Fórum, 2001. április 26.; 

Filmszemle – Politikailag inkorrekt szemmel. Magyar Fórum, 2001. szeptember 20.; A valódi gyűlölködők, 

Magyar Fórum, 2001. november 8.; Cigány kártya, zsidó kártya, Magyar Fórum, 2002. január 12.; Franka Tibor: 

Szabad választás, törvényes csalás. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2002. 132. oldal.  
134 Magyar szemmel, Magyar Fórum, 2003. január 16.  
135 Voltunk. Leszünk-e?, Magyar Fórum, 2005. január 15.   
136 Magyar szemmel, Magyar Fórum, 2003. április 10.; A MIÉP Tiszaeszláron koszorúzott - Csurka István, 2003. 

szeptember 11.; Magyar szemmel, Magyar Fórum, 2003. szeptember 18. 
137 Megkezdődött a közösség elleni izgatásal vádolt Gede testvérek büntetőpere, 2004. szeptember 30. Forrás: 

MTI Adatbázis.  
138 Antiszemita közbeszéd Magyarországon - visszaszorulóban a nyílt zsidóellenesség. 2004. június 1. Forrás: 

MTI Adatbázis.  
139 Magyar Szemmel, Magyar Fórum, 2000. október 19.; A földkérdés a nemzeti szuverenitás alapkérdése, 

Magyar Fórum, 2001. október 4.  
140 Csurka a Torgyán-merényletről – sajtótájékoztató, 1998. március 18. Forrás: MTA Adatbázis.  
141 Csurka kontra Torgyán, hetek.hu, 2000. október 21.  
142 Magyarok népgyűlése - MIÉP, MÚKM nagygyűlés, 2002. május 5. Forrás: MTI Adatbázis.  
143 MIÉP - X. országos gyűlés - Csurka István beszéde, 2002. január 19. Forrás: MTI Adatbázis. 
144 MIÉP: a győri szervezetbe a szélsőjobb szivárgott be, 2000. április 19. Forrás: MTI adatbázis.  
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két ok miatt. Egyrészt „nem tűrik a nyilas eszméket a MIÉP-ben”, másrészt azért mert „tisztán 

láttuk, hogy ez a hölgy provokatőr”.   

A MIÉP-től és a Jobbiktól független civil szervezetként aktivizálja magát a Hatvannégy 

Vármegye Ifjúsági Mozgalom.145 Holnapjukon sokat írnak születésük történetéről, nevük 

jelentéséről (a trianoni békeszerződés előtti Magyarország 64 vármegyéjéről kapta nevét), 

jelmondatuk („Hit, hűség, bátorság”) és jelképük (országalma) hátteréről. Ígéretük szerint 

bátor, harcos felfogású polgárjogi küzdelemre szerveződnek.146 A mozgalom központja 

Csongrád megye volt, melynek spirituális okait is bőven részletezik:  

 

„Magyarország szíve nem Budapesten van, hanem Csongrád vármegyében dobog. 

Attila király, a vérszerződés, a kunhalmok, Ruzsa Sándor és több ezer éves legendák 

földje ez az alföldi táj, amelyet a legmagyarabb folyó, a Tisza vize öntöz évről évre.”147 

 

A vizsgált időszakban a szervezet utcai akciókkal veteti észre magát. A határon túli magyarok 

védelmében szervezett tüntetéseket, illetve Trianoni békeszerződés emlékére fáklyás 

felvonulásokat tartott.148 Kezdeményezője volt a Nemzeti Szervezetek Szövetsége elnevezésű 

összefogásnak, amelyik Medgyessy Péter miniszterelnök lemondását követelte a D-209-es ügy 

kirobbanása után utcai megmozdulások sorozatával. A Szövetség tagjai között találjuk a 

Revizionista Mozgalmat (vezetője Budaházy György), illetve a Lelkiismeret ’88 csoportot.149  

A szervezet szinte láthatatlan a médiában, jelenlétét és önképét a határokon innen és túl 

megtartott rendezvények adják. Ezeken az eseményeken a kultúra, a hagyományőrzés, a 

jótékonykodás és a politikai aktivitás keveredett. Legjobb példája a Magyar Sziget, ahol 

könnyűzenei koncertek és politikai-közéleti előadások egyaránt megtalálhatók. A közösség 

számára biztonságos közeg megteremtését elősegítendő kezdetben mind a fellépők, mind a 

résztvevők toborzása meghívással történik.150 Később egyre inkább piaci alapra helyeződik a 

rendezvény több helyszínnel, előre meghirdetett programmal, jegyvásárlási lehetőséggel. A 

Magyar Sziget nyíltan vállalja, hogy a Hajógyári szigeten évente megrendezendő Sziget 

Fesztivál ellenében jött létre.151 Küldetése a „Kárpát-medence magyar ifjúságának nemzeti 

identitástudatát erősítése”, más szavakkal:  

 

„Az anyaországi résztvevők mellett elsősorban az erdélyi, a kárpátaljai, a felvidéki és a 

vajdasági fiataloknak kínálnak találkozási lehetőségeket, hogy közelebb kerülhessenek 

egymáshoz, s elmélyülhessen bennük a szolidaritás érzése.”152 

 

A Jobbikhoz hasonlóan a Hatvannégy Vármegye is rendelkezik egyfajta ifjúsági jelleggel. Míg 

előbbi az egyetemistákhoz kötődött, utóbbi határozottan az eliten kívüli, a többi párt által 

figyelmen kívül hagyott fiatalok körében igyekezett építkezni. Erre utal a HVIM erős jelenléte 

                                                           
145 A Magyar Fórumon időről időre igyekezték a budapesti Hajógyári Szigeten megrendezett Diák-, majd Pepsi 

Szigetet kellemetlen színben feltűntetni. Lásd: Hiába fülel Óbuda, hiába szaglász a drogkutya, Magyar Fórum, 

1998. augusztus 13.; Szigetelt multikultúra, Magyar Fórum, 2004. augusztus 12.     
146 Tettekkel Trianon ellen, Magyar Demokrata, 2003. június 12. 
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148 Demonstráció Románia budapesti nagykövetsége előtt, 2001. december 10. Forrás: MTI Adatbázis.; 

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom - demonstráció a felvidéki magyarokért, 2002. február 15.; Fáklyás 

felvonulás Trianon évfordulója alkalmából, 2002. június 4. Forrás: MTI Adatbázis.; EU/EU-ellenes 

demonstrációk Budapesten, 2003. április 10. Forrás: MTI Adatbázis.; Demonstráció a Szabadság téri szovjet 

emlékmű ellen, 2004. április 4. Forrás: MTI Adatbázis.   
149 A Nemzeti Szervezetek Szövetségének demonstrációja a Parlamentnél, 2002. július 27. Forrás: MTI 

Adatbázis 
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151 Fesztivál – Magyar Sziget, 2006. augusztus 1. Forrás: MTI Adatbázis.   
152 Megnyílt a Magyar Sziget, 2006. augusztus 2. kuruc.info 
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vidéken és a határon túli magyar fiatalok között.153 A MIÉP elhatárolódik a Hatvannégy 

Vármegye Ifjúsági Mozgalomtól és a Vér és Becsület Kulturális Egyesülettől. Ott „csattantakat 

a bakancsok, lendültek az öklök”, vagy a félelmetes szélsőjobboldal voltaképpen nem a MIÉP, 

hanem más csoportok.154     

 

A MIÉP holdudvara  

A MIÉP mellett közös akciók és közös platformok használata alkotta kötelékben főszereplő a 

Magyar Út Körök Mozgalom, melynek elnöke Csurka István. Csurka gyakran emlegeti a MIÉP-

et és a Magyar Út Köröket együtt. A két szervezet célja közös, de létezik valamiféle 

munkamegosztás a párt és mozgalom között. Tudható, hogy Csurka számára a pártmunka 

mellett legalább olyan fontos a holdudvar összetartása, ami a pártműködés mellett a tagok és a 

szimpatizánsok közös élményeit szervezi. Bár a Magyar Út Körök különálló politikai arcéle az 

előző korszakhoz képest elhalványodni látszik, állandó rovata megmarad a Magyar Fórumban. 

A cikkeikben sokszor bírják a mindenkori kormányzat kultúrpolitikáját, illetve a közszolgálati 

média gyakorlatát.155 A kultúra mellett a határon túli magyarok, különösen Kárpátalja és a 

Vajdaság támogatását szorgalmazzák.156 A szervezet tevékenységének fő fókusza a korszakban 

is a kultúra, a művelődés és a hagyományőrzés. A maga által meghatározott küldetése „a 

nemzeti kultúra, a népi gyökerű, valóságfeltáró irodalom, művészet és zene” felkarolása.157  

Fontos és jól látható a Püski kiadóval közös Magyar Fórum könyvek című kötetsorozat. Csurka 

István életművét bemutató könyvek megjelenését ünneplő eseményeiről a Magyar Fórum is 

beszámol.158 A Körök és a MIÉP együtt szervezték a március 15-ei, augusztus 20-i és október 

23-ai nagygyűléseket, illetve minden egyéb tiltakozó utcai megmozdulást.    

A vizsgált időszakban a Magyar Út Körök legfontosabb feladata a Bocskai Szabadegyetem és 

Színpad működtetése. 1999-ben Csurka István programadó írásában „alapvető ismeretek 

terjesztésén” kívül „a nemzeti radikális világnézet közvetítését” nevezi meg.159 A programok 

kiválasztásában a nemzeti értékek, a magyarság megmaradásához szükséges gondolatok és 

normák meggyökereztetése állt, mondanivalójukat „antiliberális” világnézetük alapján 

szervezik.160  
 A „nemzeti tudatosodás” intézményének, egy a „magyarság fennmaradásáért induló jövőbeni 

mozgalom” alapjának szánják.161 A Szabadegyetem és Színpad a nemzeti radikálisok 

elképzelése szerint az ellenállás terepe is: a „globalizmus silánysága” és a „liberális 

hegemónia” elleni fellépés a programok célja.162 A MIÉP outsider konstrukciójához hasonlóan 

az intézmény profilját teljesen egyedinek ítélik: elhatárolják magukat a budapesti kulturális élet 

egyéb színtereitől, szereplőitől. Az elszigetelődés mellett exkluzivitást is ígérnék, olyan 

élményeket, amit máshol nem kapnak meg az érdeklődők.163 A tisztánlátás, a tudás, az igazság 

átadása visszatérő fordulat a Bocskai Szabadegyetem és Színpad programjainak 

hirdetésében.164 A Bocskai Színpad előadói a MIÉP képviselőivel járták az országot, 

                                                           
153 Tettekkel Trianon ellen. Magyar Demokrata, 2003. június 12.  
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nagygyűléseken, lakossági fórumokon vesznek részt. Ilyenkor repertoárjukból Trianonról 

megemlékező műveket, hazafias verseket, dalokat adnak elő, Reményik Sándor, Dsida Jenő, 

Wass Albert munkáiból válogattak.165 A Bocskai színpadhoz kötődő művészek közül többen 

vállaltak a MIÉP színeiben képviselőjelöltséget is (például Schuster Lóránt, Sárdy Barbara és 

Hegedűs Zsuzsanna).    

A vizsgált korszak végén – a MIÉP sikertelen választási eredményei tükrében – Csurka István 

a pártpolitizálásból kiábrándulva ismét a nemzeti radikalizmus mozgalmi és kulturális iránya 

felé fordul.  Úgy véli, hogy mozgalmi cselekedetekkel és eszköztárral többet tud tenni a „nemzet 

megmentéséért”, a nemzeti radikális eszme és közösség fennmaradásáért.166  

 

A magyarok 

A nemzeti radikális közösség aktorkonstrukcióit vizsgálva feltűnik még a mindenkori magyar 

állampolgárok köre. Politikai értelemben cselekvőként gondolnak az átlagemberre, ez pedig 

onnan tudható, hogy további aktivitásra szeretnék őket rábírni.167 Egyrészt felkínálják számukra 

a nemzeti radikalizmus ideológiáját és annak megélésnek lehetőségeit, más szóval a „miépes” 

identitást intézményi (párttagság) és intézményeken túli formában (lakossági fórum, utcai 

megmozdulás, Magyar Fórum olvasása, Magyar Út Körök rendezvényeinek látogatása, stb.), 

másrészt azonban sűrűn szembesülnek a támogatói körük korlátaival. A nemzeti radikálisok 

számára komoly feladat volt az óriási csalódást hozó 2002-es és 2006-os országgyűlési 

választások eredményeinek, illetve a köztes időszakban mért közvélemény kutatási adatok 

magyarázata: miért nem nő a MIÉP/Jobbik támogatása és miért nem csökken az általuk oly 

hevesen támadott baloldaliaké?   

A válaszuk: a magyarok tudatlanok, mégpedig azért, mert a tudást elzárták előlük és 

megtévesztették őket. Tudatlanságuk eredőjeként a valaha volt nemzeti öntudat elvesztését 

tételezték.168 A passzivitást a „nemzettudat”, a „magyartudat”, a „magyarságtudat” hiányaként 

beszélik el.169 Az emberektől tehát a négyévenkénti szavazásoknál komolyabb és időben is 

folytonos erőfeszítést várnak el, hiszen úgy vélik: „magyarnak lenni nem születés, nem 

adottság, hanem eredmény, a magyar nem születik, hanem lesz”.170    

A magyarok aktivitásával kapcsolatban keserű tapasztalatokról olvashatunk beszámolókat a 

Magyar Fórum hasábjain. A MIÉP képviselőjelöltek a választókerületében élők politikai 

apátiájáról, közömbösségéről, érdektelenségéről számolnak be.171 A magyarok többségét 

„Kádár népeként” definiálják.172 „Kádár népének” részeként emlékeznek meg a szocialista párt 

szavazóiról. Őket „öreg komcsiknak” tartják, ehhez képest keserűen tapasztalják a 2006-os 

MSZP kampánycsapatban a fiatalok jelenlétét.173 A jobbikosok szerint is jelen  van a „kádári 
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zászlógyűjtő akciója, 2003. március 4. Forrás: jobbik.hu; A Jobbik Magyarországért Mozgalom rövid programja, 

2003. október 24. Forrás: jobbik.hu; Szárszó szellemében, Magyar Fórum, 2002. március 28.; Magyar szemmel, 

Magyar Fórum, 2004. május 24.   
170 A MIÉP kiskátéja, 1999. Forrás: eredetimiep.hu 
171 XIII. Országos gyűlését tartotta a MIÉP IT, 2006. február 6.;   
172 Anyák napi MIÉP-tüntetés: Megbomlott sorok, Magyar Narancs, 2002. május 9.  
173 Miért veszítettünk?, Magyar Fórum, 2006. május 4.  
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örökség”, amit a közönnyel és az önfeladással azonosítottak.174 Ezzel kapcsolatban egyfajta 

erkölcsi romlásról is szót ejtenek: 

 

„Tapasztaljuk, hogy nincs az embereknek ma Magyarországon egységes, egészséges 

közösségi tudata, hiányzik az egységes közösségi, nemzeti akarat és a választói 

akaratképzés általában véve erőtlen. Aggasztó tendencia harapózik el tehát a magyar 

társadalomban, az erkölcsvesztés, morális hanyatlás, és az eszmei értéktelenedés 

folytonos átélése által.”175  

 

A magyarok „kollektív amnéziában szenvednek”, elfelejtik a szocialista politikusok múltját, 

pálfordulásait.176  

Csurka István erős társadalomkritikai megállapítást tesz, miszerint a magyarok 

„elszórakoztatott társadalomban” élnek: televíziós sorozatok, valóság show-k nézésére 

fordítják az idejüket ahelyett, hogy a „sorskérdésekkel” foglalkoznának.177 

Megnyilatkozásaiban sokszor korholták az embereket közéleti kérdésekben mutatott 

„tunyaságuk”, „zsibbadt”, passzív viselkedésük miatt.178 2006-os országgyűlési kampányban 

rendre „Ébresztő magyarok!” fordulattal zárulnak Csurka írásai, beszédei.179 A dermedtség a 

Jobbik konstrukcióiban is megjelent:  

 

„A lakosság nem érti, nem fogja fel mindazt, ami körülötte történik. Eljátssza a 

dionüszoszi áldozat szerepét. Vegetatív idegrendszere, pupillája nem reagál külső 

jelekre. Ütőere csendes, mellkasa nem emelkedik. (…) Sodródik. Ebben a mozdulatlan, 

végső megvilágosodás előtti pillanatban, a senki földjére tévedve nem ütközik, nem kér 

számon, nem bírál. Nem gyakorol nyomást, büntetni és ítélkezni sincs már kedve. Csak 

tűr. Megadóan. Rákötve a lélegeztető gépekre. Magán kívül várja a segítséget. Egy 

elsüllyedt világ felől. Jóistentől, Amerikától, Uniótól, Orbántól és Gyurcsánytól.”180   

  

Az EU népszerűségét is az állampolgárok tudatlanságára vezetik vissza: a tagságot pártolóknak 

„fogalmuk sincs” mennyi rosszat hoz a csatlakozás, nem látják át a folyamatokat, nem tudják 

mire mondanak igent.181  

A magyarok politikai viselkedését anyagi, fizikai és mentális helyzetükkel magyarázták. A 

terjedő szegénység, munkanélküliség, egészségügyi problémák, alkoholizmus, széthulló 

családok, kilátástalanság miatt fordultak el a politikától, bizalmatlanná váltak.182   

A nemzeti radikálisok tehát összegészében kifejezetten rossz véleménnyel voltak a 

magyarokról. Ám a választási kampányok előtt látunk néhány elszórt példát optimista 

                                                           
174 „Főbejárat helyett a cselédlépcsőhöz vezettek”. Interjú Kovács Dáviddal. Forrás: Franka Tibor: Azok a szép 

napok. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2004. 164. oldal.  
175 A MIÉP-Jobbik szövetségről, 2005. november 11. Forrás: jobbik.hu.  
176 „Főbejárat helyett a cselédlépcsőhöz vezettek”. Interjú Kovács Dáviddal. Forrás: Franka Tibor: Azok a szép 

napok. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2004. 167. oldal.   
177 Magyar szemmel, Magyar Fórum, 2003. október 2.; A Szembenéző vendége: Csurka István a MIÉP elnöke, 

TV2, 2006. március 16. Forrás: NAVA Adatbázis.; Szórakoztatás-alapú társdalomban élünk, Magyar Fórum, 

2005. április 14.   
178 Az elzsibbadt ország, Magyar Fórum, 2001. május 4. 
179 Megmaradni, Magyar Fórum, 2006. február 16.; Megmaradni, Magyar Fórum, 2006. március 13.; 

Megmaradni, Magyar Fórum, 2006. március 20. 
180 Hülye a nép?, 2004. szeptember 28., Forrás: Jobbik.hu 
181 „Főbejárat helyett a cselédlépcsőhöz vezettek”. Interjú Kovács Dáviddal. Forrás: Franka Tibor: Azok a szép 

napok. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2004. 167. oldal. 
182 Egy kis országismeret, Magyar Fórum, 1998. január 8., Új osztály, Magyar Fórum, 1998. január 8.; Magyar 

szemmel, Magyar Fórum, 2003. június 26.; Magyar szemmel, Magyar Fórum, 2003. augusztus 28.; Magyar 

szemmel, Magyar Fórum, 2003. december 11.  
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konstrukcióra is. A képviselőjelöltek némelyike dicséri a magyarok „méltóságát”, illetve bízik 

a „józan eszükben”.183 A Jobbik pedig úgy látja: a magyar választók százezrei fogékonyak a 

nemzeti radikalizmus eszméjére, csak éppen politikai aktivizálásuk nem sikerült még.184        

 

 

ÜGYEK  

 

A következőkben olyan ügyeket mutatok be, melyek elhatárolják kívülről és összetartják 

belülről a közösséget. A korszakon átívelő identitásteremtő és erősítő témákként tárgyalják a 

határrevízió, a határon túli magyarok megsegítésének, az euroatlanti integráció kritikáját, illetve 

a Demszky Gábor vezetette Budapest fejlesztés- és kultúrpolitikáját.    

 
Határrevízió  

 

A nemzeti radikális közösség számára az egyik legfontosabbnak tekintett ügy a Trianon-i 

határok felülvizsgálata és a határon túli magyarok megsegítése.185 A kettőt valamelyest 

összefüggve tárgyalták, bár a határrevízió inkább az 1999 és 2000 közötti diskurzus része, míg 

a Kárpát-medencében élő magyar nemzetiség iránti politikai és kulturális felelősség az egész 

korszakban jelen van. 2001-ben írta Csurka:  

 

„1999-től mostanáig ívelő korszakban legnagyobb jelentőségű javaslatunk a 

határkiigazítás.”186   

 

A határrevízió ügygazdája maga a pártelnök, aki ifj. Hegedűs Lóránt országgyűlési 

képviselővel együtt több helyen állt ki a határrevízió kérdése mellett. 1999. április 12-én az 

Országgyűlés plenáris ülésén elhangzott beszédében amellett érvelt, hogy a dél-szláv háborút 

lezáró tárgyalásokon fel kell vetni a 1920-ban Magyarországtól elcsatolt területek kérdését is. 

Csurka kiindulópontja szerint a Vajdaságban élő magyarok biztonsága csak Magyarország 

határain belül garantálható. A magyar érdek azt diktálja, hogy Magyarországnak területi igényei 

legyenek délvidéken. A magyar kormány feladata pedig annak határozott képviselete:   

 

„ne szemérmeskedve, ne folyton az eltanult és begyakorolt internacionalista frázisokat 

és szólamokat ismételgetve üljünk ennél az asztalnál. (…) Ez a magyarság jelenlegi 

legfontosabb kötelessége ebben a háborúban, amelyet a sors csapásként mért ránk, de 

egyben több évtizedes igazságainkat, jogos sérelmeinket is a világ szeme elé tárta. Csak 

talán nem leszünk annyira ostobák, hogy mi nem vesszük ezt észre!”187  

 

A beszédét lezáró mondatával megerősíti, hogy számára a helyzet és a kívánatos cselekvés 

iránya világos, nincs szükség további diszkutálásra:  

 

„Remélem, értik, miről beszélek.  Nem akarok erről többet mondani.”188  

 

                                                           
183 Akikre számíthatunk: Szabó Gábor, Magyar Fórum, 1998. február 12.; Akikre számíthatunk: Dr. Kocsis Irma, 

Magyar Fórum, 1998. március 26.; Akikre számíthatunk: Surján András, Magyar Fórum, 1998. április 30.  
184 Európai illúziók alkonya, 2004. június 28. Forrás: jobbik.hu 
185 Koszovó és a határkérdés. Magyar Fórum. 1999. január 21. címlap.; Vénül-e Trianon? Havi Magyar Fórum. 

2000. május. 10 – 12. oldal.  
186 Bevezetés. In: Csurka István: Magyar Szemmel. Magyar Fórum Könyvek. 2001. 3. oldal. 
187 Csurka István felszólalása az Országgyűlés 61. ülésnapján (1999.04.12.), 28. felszólalás. Forrás: mkogy.hu. 
188 Csurka István felszólalása az Országgyűlés 61. ülésnapján (1999.04.12.), 28. felszólalás. Forrás: mkogy.hu.  
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A Magyar Fórum hasábjain 1999 júniusában és júliusában intenzíven foglalkozik a határrevízió 

kérdésével. A cikksorozatban Csurka István az alábbi gondolat ívet követi. Először 

általánosságban beszél a régió történeti és antropológiai felfogásáról. Szerinte a népek itt soha 

nem éltek békében, mindig is vetélytársi, gyűlölködő, verekedő viszonyban volt. A békét és 

együttműködést, az egyik fél felülkerekedése és a másik nemzet gyengesége okozta. Csurka 

egyfajta párkapcsolathoz hasonlítatva írja le az országok közötti kapcsolatot:  

 

„gyűlölködtünk, verekedtünk, de együtt éltünk… össze- és szétházasodtunk”.189  

 

Majd a Trianon-i szerződések utáni állapotról szól. Igen sanyarú képet fest a „többségi 

nemzetek” elnyomásáról. Az „őslakos magyarokat” kiszorítják a gazdasági, tudományos és 

közéleti terekről, akik boldogulásukat kétféleképpen biztosították: elvándorlás vagy 

asszimiláció.190 Időről időre felpanaszolják a magyar alapszerződések gyengését, illetve a 

nemzetközi emberi jogok védelemben való csalódottságukat a Beneš-dekrétumok kapcsán.191  

1999 nyarán Csurka látni vél egy világpolitikai „momentumot”, mégpedig a délszláv háború 

lezárást követő nemzetközi helyzetet. A helyzetet pedig igyekezett akként megteremteni, hogy 

az a határrevízió ügyet a megfelelően szolgálja. A délvidéki magyarság „végóráinak” 

példájával konkretizálta és pontosította érvelését:  

 

„Az északra, Bácskába, Bánátba felhúzódó szerbek kiszorítják a magyarokat ősi 

lakhelyükről, kivetik őket a vagyonukból. (…) Ez ugyanolyan népírtás lesz, előzés, mint 

amelyen ellen – állítólag – a NATO fellépett.”192  

 

Míg a vajdasági magyarok az ingroup részeként jelentek meg és így védelemre jogosultak, 

addig a Koszovóból menni kényszerülő szerbeket az outgroup képviselőinek tekinti, akik bajt 

hoznak a magyarokra. A szánalom, a lenézés és a félelem szavai keverednek a 

megszólalásokban:  

 

„szerencsétlen emberek”, „szegények”, „műveletlenek”, „eldurvultak”, (…) „jöttek az 

évszázados szegénységből, igénytelenségből”, (…) „semmijük sincs”, „olyan a 

viszonya a menekülteknek a magyarokhoz, mint amilyen a legnyomorultabb négyholdas 

kisparaszt viskójába berontó szovjet katonáé volt, aki látva a kamrában logó 

oldalszalonnákat (…) természetesen elrekvirálta őket.”   

 

Csurka külön felhívja a figyelmet, ő nem román-, szerb- vagy szlovákellenes:  

 

„nem vádolom őket, mert ők a saját érdekük szerint cselekednek, és miért ne”.  

 

A határon túli magyarok jelenlegi rossz helyzetéért hibáztathatók listáját a következőképpen 

határozta meg:  

 

„önmagunkat, saját gyengeségünket, a saját kormányainkat vádolom”.193    

 

                                                           
189 Magyarországnak ez jár? Magyar Fórum. 1999. június 24.  
190 A román asszimilációs törekvések csapdájában. Magyar Fórum, 1999. február 25.  
191 Trianon kívül és belül. Csurka István ünnepi beszéde 2000. június 4-én, a Hősök terén megtartott 

nagygyűlésen. Havi Magyar Fórum 2000. június. 2 – 6. MIÉP - Igazságot Magyarországnak! Nagygyűlés 2000. 

június 4-án. Forrás: youtube.com 
192 Kitört a béke. Magyar Fórum, 1999. június 17.  
193 Most a magyarság számára nincs lehetetlen! Magyar Fórum. 1999. július 10.  
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Az „uralkodó rétegek” mellett a magukat félrevezetni hagyó szavazópolgárok egyaránt 

felelősek. Mi a teendő a nemzeti radikális közösség vezetői szerint? Először is erőt kell 

felmutatni, vagyis a magyar kormánynak határozottan kell fellépnie a nemzetközi porondon. 

Csurka nem ért egyet az autonómiával, azt felesleges engedménynek, rossz 

kompromisszumnak tartja. A magyar érdek a határok kiigazítását követeli, ebben 

egyezkedésnek helye nincs.194 A kormánynak morális kötelessége a revízió szorgalmazása, 

hiszen a magyarok szenvednek egy másik ország fennhatósága alatt, „a magyar élet elvész 

Vajdaságból”.195 

A Vajdasággal kapcsolatos kormányteljesítménnyel a MIÉP vezetése többször kifejezi 

elégedetlenségét. Számonkérik erőtlenségét, gyávaságát és azt, hogy elmulasztotta a pillanatot, 

amikor igazságot lehetett volna szolgáltatni a Trianoni veszteségek felett.196 

2001-ben már retrospektív írta Csurka István, hogy a határok békés átalakításának ügye 

voltaképpen elbukott. Lemondóan fogalmaz a tervről, a körülményekre hivatkozik, például 

arra, hogy a szerb kormány és az ott lakó a szerb többség aligha nyugodott volna bele Bácska 

és Bánát elvesztésébe. Érezhető csalódottsággal regisztrálja, hogy a magyar kormány megint 

hamis ábrándokba ringatta magát, az anyaországi magyarság, azaz a közvélemény pedig nem 

volt elég „erős, bátor és öntudatos”, hogy kikövetelje a változásokat. A kedvező pillanat, tehát 

– Csurka értékelésében – elveszett. A követői körének szánt reményt adó üzenetként az írás 

végén így fogalmaz:  

 

„mi, a gyökeres változás magyarjai nem adhatjuk fel, és nem engedhetünk”.  

 

A kitartást két dologgal támasztotta alá: igazuk van és morális felelősséget éreznek a Kárpát-

medencei magyarok sorsa, „megmaradása” iránt.197  

A Trianoni határok revíziója időről időre azonban felbukkant a nemzeti radikális közösségben, 

mégpedig úgy mint a közösséget („a magyarság legjobbjait”) régóta nyomasztó kérdés. A 

MIÉP 2002-es országgyűlési programjának tizenkét pontjából rögtön az ötödik a „Külpolitika 

– összmagyarság – Kárpát-medence” címet viseli. A programban leszögezik, hogy a párt 

külpolitikai álláspontját a határon inneni és túl magyarság megmaradása, gyarapodása, illetve 

hosszú távon a Kárpát-medencei magyarság visszaszerzése orientálja. A MIÉP 

önmeghatározásában az „1946-ban Párizsban megismételt Trianoni Diktátum” elutasítása 

sarokelem. A visszaszerzés érdekében azonban nem hadsereget, hanem „belső lelki erőket” 

akart mozgósítani. Ennek mibenlétét és módját azonban nem fejtik ki. A programban 

visszautaltak a délszláv háború utáni rendezéskor elszalasztott lehetőségre, és fenntartották, 

hogy a MIÉP minden békés határkiigazítást elősegítő szándékot támogatnak. „Mi igazságot 

akarunk, békét, de igazságosat.” – zárják a külpolitikai terveket összefoglaló részt.198  

 

Határon túl magyarok megsegítése 

 

A határon túli magyarok sérelmeit, a magyarságuk miatti hányattatásaik bemutatására nagy 

hangsúlyt fektet a kuruc.info portál. A weboldal „elcsatolt területek” című rovatban, illetve a 

„friss hírek” menü alatt rendszeresen beszámol erdélyi, felvidéki, délvidéki eseményekről.199 A 

                                                           
194 Magyarországnak ez jár? Magyar Fórum. 1999. június 24.; Ami történt, képtelenség. Magyar Fórum. 1999. 

július 1.; Szent István-i eszmék 1999-ben. Magyar Fórum 1999. augusztus 12.  
195 Csurka István felszólalása az Országgyűlés 61. ülésnapján (1999.04.12.), 28. felszólalás. Forrás: mkogy.hu.; 

Magyarokat is bombáz a NATO, Magyar Fórum, 1999. április 1.  
196 Csurka István felszólalása az Országgyűlés 61. ülésnapján (1999.04.12.), 28. felszólalás. Forrás: mkogy.hu. 
197 Bevezetés. In: Csurka István: Magyar Szemmel. Magyar Fórum Könyvek. 2001. 5-6. oldal. 
198 Választás 2002. A MIÉP programja. 5-6. oldal.  
199 A kuruc.info archívumában az „elcsatolt részek” rovat első elérhető híre: 2005. május 6. „A szerbek kínozzák a 

temerini magyar elítélteket” címmel.  
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hírek többnyire a magyarok ellen elkövetett bűncselekményekről, illetve a nemzetiségük miatt 

hátrányt szenvedő magyarok történetéről szól: 

 

„Szerbiában, nem túlzás, ma is egyfajta apartheid van érvényben a magyarság ellen, 

ahol a 350 regisztrált magyarverés csupán a jéghegy csúcsa. A munkahelyekről először 

a magyarokat bocsátják el, elenyésző arányuk a közigazgatásban és a rendőrség 

állományában, noha a régió lakosságának 15%-a magyar, Észak-Bácskában pedig még 

sok helyütt többséget alkot.”200 

 

A Vasárnapi Újság című rádióműsorban is rendszeres műsorelem a „Kárpát-medencei 

krónika”, itt azonban többnyire a kulturális élet eseményeit lehet nyomon követni.201   

A MIÉP hivatalos csatornáin a státusztörvényt támogató nyilatkozatokat tesz: Csurka István 

kifejezetten hangsúlyozta, hogy a MIÉP éppen azt tartja jónak a törvényben, amit az SZDSZ 

hevesen ellenez, vagyis „igenis igazolvánnyal, önkéntes tanúsítással akarja valakinek a 

magyarságát igazolni”. Csurka szerint valamiféle elégtétel is lehet, hogy a Trianonnal 

széttrancsírozott magyarokat örömmel töltheti el az, ha egy román – még akár anyagi 

haszonszerzéséért is – magyarnak vallja magát. Homályosan utal arra is, hogy a státusztörvény 

jó kezdet, de korántsem a teljes program a határon túli magyarság és az anyaország 

egyesülésében. A határrevízió kérdését azonban ezúttal nem nyitja ki.202   

A Jobbik a MIÉP-hez hasonlóan állami feladatnak tekinti a határon túli magyarok támogatását 

és védelmét.  A „csonka” Magyarország mindenkori kormányának védőhatalmat kell 

gyakorolnia a világban élő minden magyar részére. A Trianoni döntés felett érzett bánatra nem 

a határok módosításának erőltetését, hanem a magyarok vagyis a határon túli és inneni emberek 

közötti baráti, kulturális és gazdasági kapcsolatok megerősítését kínálják.  A státusztörvénnyel 

elégedetlenek, s többször hivatkoztak Körömi Attila a Jobbik pécsi elnökének és független 

országgyűlési képviselőnek törvényjavaslataira. Ezek a törvénytervezet a külhoni magyarok 

magyar állampolgárságának kérelmükre történő visszaállítására készültek.203 A törvényjavaslat 

indoklásában a képviselő nagyban támaszkodik a Magyarok Világszövetségének „Restitutio in 

integrum” című kiadványára.204 Körömi Attila felszólalásában kiemelkedő nemzetstratégiai 

célnak tartja a határokon túl élő magyarok számára megadandó a magyar állampolgárságot. 

Hivatkozik a Magyarok Világszövetsége által kezdeményezett aláírásgyűjtésre, mely hasonló 

kérdésben kívánta megszerezni a magyar választópolgárok támogatását.205  

A Jobbik álláspontja szerint a határon túli magyarság felé nemcsak a kormánynak van 

felelőssége, hanem a magyar állampolgárok mindegyikének is. A felelősség egyrészt 

tájékozottságot jelenti, vagyis minden magyarnak kötelessége ismernie a Kárpát-medence 

történetét és tudnia kell arról, hogy mi történik manapság Erdélyben, Felvidéken és 

Vajdaságban. A felelősséget másrészt szolidaritásként értelmezik. A magyarországiaknak 

együtt kell érezniük a határon túli magyarokkal, segíteniük kell rajtuk. 

2004. december 5-én Magyarországon két kérdésben tartottak országos ügydöntő népszavazást. 

Az egyik a kórházak privatizációjával, a másik pedig a magukat magyar nemzetiségűnek valló, 

nem Magyarországon élő, nem magyar állampolgárok kedvezményes honosítását lehetővé tevő 

                                                           
200 A szerbek kínozzák a temerini magyar elítélteket, Kuruc.info. 2005. május 6. 
201 Vasárnapi Újság, 2006. június 6. Forrás: NAVA Adatbázis; Vasárnapi Újság, 2006. június 18. Forrás: NAVA 

Adatbázis; Vasárnapi Újság, 2006. július 2. Forrás: NAVA Adatbázis; Vasárnapi Újság, 2006. július 9. Forrás: 

NAVA Adatbázis; Vasárnapi Újság, 2006. július 16. Forrás: NAVA Adatbázis.     
202 Gerjemente. Nemzeti Hírlevél. 

http://www.cegled.jobbik.hu/sites/default/files/csatolmany/gerjemente_2005.05.pdf 
203 T/13449 számú törvényjavaslat a Magyar állampolgárságról szóló 1993. évi. LV törvény módosításáról; 

T/13726 számú törvényjavaslat a Magyar állampolgárságról szóló 1993. évi. LV törvény módosításáról.  
204 Nyílt levél a FIDESZ Magyar Polgári Szövetséghez. 2004. december 19. Forrás: MTI Adatbázis.  
205 A kettős állampolgárság nemzetstratégiai ügy. 2004. május 18. Forrás: Jobbik.hu. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9pszavaz%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetis%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
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törvény megalkotását elrendelő kérdésben. A második kérdés kapcsán a MIÉP és a Jobbik 

egyértelműen támogató:  

 

„A Jobbik Magyarországért Mozgalom és a MIÉP politikai horizontját nem az állam, 

hanem a nemzet határai szabják meg. (…) Elszakított nemzetrészek sorskérdéseinek 

megoldását, az autonómiát és a kettős állampolgárságot összmagyar feladatnak 

tekintjük. Erre kaptunk lehetőséget december 5-én is, éljünk hát vele”.206  

 

Az érvénytelen népszavazást a Magyar Fórumban igen csalódott és szomorú cikkek követik. 

Csurka István állandó rovatában a „Magyar Szemmel” fejlécben, gyászkeretbe helyezték a 

„Magyar” szót. A népszavazás utáni első írásokban a nemzeti radikálisok az ügy bukását és a 

határon túli magyarság reménytelen helyzetét hangsúlyozzák. Az alacsony részvétel Csurka 

számára a magyarországi emberek közömbösségét mutatja meg.207  A népszavazást utólag nagy 

hibának tartották, ilyen horderejű döntést nem szabadott volna politikai témává tenni.208 

Többször hivatkoznak arra, hogy a határon túli magyarokat mennyire bántja a népszavazás 

kimenetele, sértve érzik magukat, haragszanak.209 Csurka István később párhuzamot von a 

2001. szeptember 11-i támadásokkal:  

 

„a Kárpát-medencei magyarság számára a 

december 5-i népszavazás a méretkülönbségek beszámításával ugyanazt 

jelentette, mint az USA társadalma számára 2001. szeptember 11-e, 

ahogyan az USA társadalmát egy kilátástalan, elsősorban Izrael 

érdekeit szolgáló háborúba bőszítette bele a CIA és a Moszad által 

jóváhagyott terrortámadás, ugyanúgy érte a magyarságot a népszavazás 

vértelen terrortámadása”.210  

 

A nemzeti radikálisok elképzelése szerint a magyarságnak a szórványban is meg kell 

maradnia.211 Ehhez képest kirívónak hat a MIÉP 2001. január 24-én nyilvánosságra hozott 

javaslata, melyben a végveszélyben lévő erdélyi szórvány magyarságot át kell telepíteni 

Magyarországra. Támogatták és kezdeményezői voltak kulturális, oktatási vagy bármilyen 

jótékonykodási tevékenységnek, mely az erdélyi, vajdasági, de főként a legszegényebbnek 

tartott Kárpátaljai területek magyarlakta vidékeit érintette. A Magyar Fórumban rendszeresen 

közzéteszik a Magyar Út Körök adománygyűjtő vagy segélyező felhívását. A MIÉP tagjai részt 

veszek kárpátaljai és vajdaságbeli árvízi védekezésben is.212 Ezenkívül bátorítják az 

anyaországi és a határokon túli magyarok közötti kapcsolatok erősítést. A Magyar Út Körök 

rendszeresen szervez túrákat, kirándulásokat a Csíksomlyói Passióra, Erdélyi körutazásokra. A 

határon túli magyarok sokszor jelennek meg példaképként, ők azok, akik napi szinten 

                                                           

206 „Söpörjük el a kormányt!” - tüntetés az MSZP székház előtt képekben. 2004. december 2., gondola.hu.    
207 Magyar Szemmel, Magyar Fórum, 2004. december 9. 
208 Mostohaanyaország? Magyar Fórum, 2004. december 9.  
209 Tartsák meg maguknak!, Magyar Fórum, 2004. december 9.; Az MVSZ a szavazatok újraszámlálását kéri 

több szavazókörben, 2004. december 12. Forrás: MTI Adatbázis.; Undor, felháborodás, harag, Magyar Fórum, 

2004. december 16.; A népszavazásról - Erdélyi szemmel, Magyar Fórum, 2004. december 16.; Bozgor 

Maradok!, Magyar Fórum, 2004. december 16.      
210 A MIÉP szerint meg kell dönteni a Gyurcsány-kormányt, 2004. december 10. Forrás: MTI Adatbázis.  
211 Pártelnökök a Közgázon. 2006. március 17. Forrás: NAVA Adatbázis.  
212 Csurka István napirend előtti felszólalása az Országgyűlés plenáris ülésén Kárpátalja megsegítése címmel, 

1999. november 23. mkogy.hu.; Emberemlékezet óta nem volt ekkora árvíz Bánátban. Magyar Fórum, 2005. 

május 5.; A MIÉP és a Magyar Út Körök adománygyűjtést szervez. Magyar Fórum, 2005. május 5.;  
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megküzdenek magyarságukért, éppen ezért fontosabb számukra nemzeti identitásuk 

megtartása, mint a magyarországi magyaroknak.213  

 

Az euroatlanti integráció elleni küzdelem  

 

NATO tagság, NATO hadműveletekben való részvétel ellenzése  

A NATO tagság ellenzése egyértelműen a nemzeti radikális közösség egyik meghatározó ügye. 

Csurka István parlamenti beszédében hangsúlyozta a MIÉP az egyedüli párt, amelyik 

„észreveszi”, hogy a katonai szövetség nem szolgálja Magyarország érdekeit. 1998. december 

22-i napirend előtti felszólalásában Magyarország függetlenségét és szuverenitását sértő 

elköteleződésnek tartotta a NATO tagságot és egyenlőségjelet tesz a Varsói és a Washingtoni 

szerződés közé. A NATO katonai akcióit független országok belügyeibe történő erkölcstelen 

beavatkoznak tekinti. Csurka értelmezésében a NATO felé történő elköteleződés a magyar 

kormány „hajbókolása”, ugyanolyan „csatlós mentalitás”, mint ahogyan azt a Szovjetunió 

1945 és 1989 között megkövetelte.214  

A Jobbik honlapján megjelenő cikkben a NATO-t fedőszervezetként mutatják be, amelynek 

egyetlen célja az Egyesült Államok kormányának befolyását biztosítani a tagállami kormányok 

felett. Bizonyítékként tálalják azt a magyar alkotmánymódosítást, mely a NATO csapatok 

magyarországi mozgásának könnyebbé tételéről rendelkezik. Állítják, a Medgyessy-kormány a 

NATO intézményrendszerén keresztül utasításokat kap a külpolitikai orientáció 

meghatározásához. Medgyessy Péter 2002. december elsején a román kormányfő tiszteletére 

tartott fogadásának ötletét is a NATO tagságbeli kötelezettségekhez sorolják.215         

A NATO 1999. március 24-én, a koszovói válság rendezése érdekében elindította Szerbia elleni 

légi hadműveletét. Az aktuális történésék apropóján a nemzeti radikálisok ismét kifejezik 

NATO-ellenességüket, és nem támogatták a magyar hadsereg részvételét a délszláv akcióban. 

Álláspontjuk indoklásában az elvhűségre és a konzekvens politizálásra hivatkoznak: egy olyan 

politikai erő, amely sohasem értett egyet Magyarország NATO-tagságával, nem támogathatja 

Magyarország szerepvállalást sem. A NATO-t a globalizmus érdekeit katonai eszközökkel 

kikényszerítő szervezetként mutatják be. Jugoszlávia bombázása egy világháború részeként 

értelmezett akció. A világháborút a „nemzetközi pénzoligarchia” és a „nemzetközi tőkés 

társaságok” kezdeményezik a nemzetek ellen. Az erkölcs nevében, az albánok megmentéséért 

történő beavatkozás érvét hazugságnak nevezik. A NATO beavatkozást ellenezik, mert a 

globalizmus akcióját látják benne. A MIÉP így a délszláv háború kapcsán is voltaképpen a 

globalizmusról, a globalizmus elleni harcról beszél.216 A hadműveletet újabb bizonyítéknak 

látják arra, hogy a MIÉP NATO elleni korábban kifejezett bizalmatlansága helytálló volt: a 

tagság korlátozza Magyarország szuverenitását és az elköteleződés lehetetlenné teszi a magyar 

érdekek képviseletét.217  

A NATO iraki és afganisztáni hadműveleteiben való magyar részvétel ügyében a MIÉP és a 

Jobbik szintén elkülönült a politikai elittől. „Sajnos egyedül vagyunk ezekkel a gondolatokkal”, 

                                                           
213 A Magyarok világszövetsége hű marad eredeti céljaihoz. Beszélgetés Patrubány Miklóssal. 

http://www.szittya.com/MVSZ%20cel.htm 
214 Csurka István felszólalásai a Magyar Parlamentben: Napirend előtti felszólalás 1998. december 22.;  

Vezérszónok az „Enduring Freedom” – „Tartós szabadság” – műveletekhez történő magyar hozzájárulásról szóló 

országgyűlési határozati javaslathoz 2001. október 5.; Napirend előtti felszólalás 2001. október 15. Forrás: 

mkogy.hu.  
215 Mi lesz veled drága Magyarország?, 2003. október 2. Forrás: Jobbik.hu 
216 A MIÉP elnökségének állásfoglalása, 1999. április 24. Forrás: MTI Adatbázis. ; Minden, ami van, Magyar 

Fórum, 1999. április 8.  
217 A MIÉP Kiskátéja. Forrás: miep.hu.   
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panaszkodik Csurka István a magyar országgyűlés plenáris ülésén.218 Az elkülönülést csak 

megerősítette a parlamenti pártok elhatárolódása Csurka véleményétől illetve a betiltásának 

követelése. Csurka azonban a nyilvánosság előtt újra és újra elmondja, hogy minden 

elhallgattatási és kirekesztési szándék ellenére a magyar önvédelem és a béke érdekében 

tiltakoznak a magyar hadsereg NATO kötelékében végrehajtandó akciói ellen.219 Igyekeznek 

többféle érvet felsorakoztatni álláspontjuk mellett. Először is, a NATO akciókat összekötik a 

globalizmussal: háború egyetlen oka, hogy a közel-keleti arab országokat meggyengítsék, 

Amerikai Egyesült Államok Izrael érdekeiben cselekszik. Másodsorban azt állítják, hogy 

Magyarországnak nem érdeke sem Irakban, sem Afganisztánban beavatkozni:  

 

„mi közünk van ahhoz, hogy megszerezze Amerika Izrael számára Irak olaját?”220,  

 

Hivatkoznak továbbá a háború embertelenségére:  

 

„egyik porcikánk sem kívánja, hogy izraeli parancsra megöljenek 

egy iraki, egy palesztin vagy egy afgán embert.”221  

 

Végül a részvétel költségeit is szóbahozzák. Véleményük szerint a NATO tagság jelentős terhet 

ró a magyar költségvetésre, melyet más célokra javasolnak felhasználni.222   

 

EU tagság ellenzése 

A nemzeti radikális közösség nemcsak a NATO tagság, hanem az Európai Unióhoz történő 

csatlakozás ügyében is megkülönbözteti magát a többi politikai aktortól. A megkülönböztetés 

erőteljes hangsúlyozása értelmezhető a közösség határainak megvonásaként. A korszak korai 

éveiben, 2004 előtt a csatlakozást ellenző megszólalások látnak napvilágot, 2004 után pedig a 

tagság ellenérveit igyekezték a nyilvánosság előtt képviselni. A csatlakozási tárgyalások 

időszakában Csurka István megszólalásaiban visszatérő elem a bizonytalanság. Bizonytalanság 

az Európai Unió mibenlétével kapcsolatban: álláspontja szerint az EU átalakulóban van, nem 

láthatóak pontos céljai, bizonytalannak tartja a csatlakozás hatásait. Elsősorban a határon túli 

magyarokat emlegeti, mint akiket valószínűleg hátrányosan érint Magyarország európai uniós 

tagsága. Többször kérik a tárgyalási folyamatok lassítását, bizonyos témák – például a 

földtulajdonlás és a határon túli magyarok helyzetének – újratárgyalását, illetve követelik a 

közvélemény részletesebb tájékoztatását.223  

A tagsággal kapcsolatban nem a lehetőségeket, hanem a veszélyeket igyekeznek újra és újra 

elmondani224, ennek egyik példája az alábbi idézet Csurka István parlamenti beszédéből:  

 

                                                           
218 Csurka István felszólalása az „Enduring Freedom” – „Tartós szabadság” – műveletekhez történő magyar 

hozzájárulásról szóló országgyűlési határozati javaslathoz 2001. október 5. Forrás: mkogy.hu 
219 A háborús cenzúrától, 2001. szeptember 27. Magyar Fórum;  
220 Csurka István a Nap-keltében, 2003. január 30.  
221 MIÉP - háborúellenes demonstráció a Kossuth téren, 2003. október 13. Forrás: MTI adatbázis.  
222 Gidai Erzsébet hozzászólása a H/21 "AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN" Kormányprogram a polgári 

Magyarországért című kormányprogram vitáján. 1998. július 3. Forrás: mkogy.hu; Csurka: Magyarország a rossz 

oldalon áll. MIÉP-tüntetés a Kossuth téren az iraki háború ellen, nol.hu, 2003. október 13.   
223 lásd Csurka István felszólalásai a magyar Országgyűlésben: napirend előtti felszólalás 1998. november 23.; 

Hozzászólás az Utunk a szociális Európába című politikai vitanapon, 1999. március 26.; Hozzászólás a 

Magyarország EU-csatlakozásáról szóló politikai vitanapon, 1999. szeptember 30. Forrás: mkogy.hu; lásd még 

A Magyar Út Körök Mozgalom V. országos gyűlése, 2001. január 27., forrás: MTI Adatbázis. A MIÉP 

Magyarország EU-csatlakozásáról, 2002. november 20, Index.hu.   
224 Csatlakozás = csalatkozás. Magyar Fórum, 2002. november 21.; Európában – európai módon. Magyar Fórum, 

2002. december 12.     

http://www.parlament.hu/orszaggyulesi-naplo-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=7n769svA&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D36%26p_izon%3D21
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„Nyilvánvaló, hogy az Európai Unióról gondolkozni a koszovói háború után és a 

schengeni egyezmény megkötése után úgy kell, hogy ebben óriási veszélyek is rejlenek 

számunkra, magyarok számára, mert mi egy olyan területen élünk, amelyre bizonyos 

szempontból rendkívül nagy szüksége van ennek a meggyengült Európai Uniónak, 

másrészről viszont nagyon nagy a veszély, hogy rettenetesen ki fogja használni.”225 

 

A csatlakozás kritikájának ügyében felkínálnak egy negatív EU-konstrukciót is. 

Értelmezésükben az Európai Unió nem az egyenlők közössége, nem a boldog végpont a magyar 

társadalom számára, hanem a régi birodalmi logikák örököse, melyben az erősebb leigázza a 

gyöngébbet, a centrum rákényszeríti az akaratát a perifériára, a központ gyarmatként kezeli és 

lerabolja az újonnan megszerzett területeket.226 A Jobbik megkérdőjelezi az EU demokratikus 

mivoltát, politikatudományi szakkifejezésekkel tárgyalja a demokratikus deficit kérdését és az 

európai alkotmányozási folyamat dilemmáit.227   

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom is hevesen ellenzi Magyarország Európai 

Unióhoz történő csatlakozását. A Lelkiismeret’88 Csoport, a Vér és Becsület Kulturális 

Egyesület, a Pajzs Szövetség, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, valamint a Magyar 

Nemzeti Front társaságában szimbolikusan eltemetik a magyar függetlenséget, majd „vállaltan 

szkinhed zenekarok” koncertjeivel tort ülnek felette.228   

A tagság ellenzésének ügyét összekötik a globalizmus elleni felszólalásokkal. Az Európai 

Bizottságban dolgozókat a nagyvállalatok lobbistáinak tartják, akik a nemzetállami 

szuverenitás lebontásán dolgoznak.229 A Magyar Fórum 2003 év elején a csatlakozással 

szemben hét érvet bocsát az olvasók elé, melyet aztán négy lapszámban is megismétel. Ebben 

a gyűjteményben a magyar nemzet önrendelkezését féltve ellenezték az ország európai uniós 

csatlakozását.230 A nemzeti radikálisok Svájc és Norvégia példájával igyekeznek megtámogatni 

saját pozíciójukat, és hangoztatják: „van élet az Európai Unión kívül is”.231   

Elégedetlenek az EU-val kapcsolatos közbeszéd minőségével is. A csatlakozás kritikusaiként 

folyamatosan ködösítéssel, üres fecsegéssel vádolják a kormánypártokat. A parlamenti pártok 

EU-val kapcsolatos kommunikációjáról így ír a Magyar Fórum:  

 

„(…) olyan ez már egy brazil szappanopera: mindegy miről beszélünk, csak teljen az 

idő, és minél kevesebbet mondjuk az érdemi problémákról.”232      

 

A 2004-es európai parlamenti választások előtt ismét megszaporodnak az európai integrációt 

kritizáló megszólalások. A Jobbik álláspontja szerint az EU tagság ellentétes a szervezet 

céljaival, hiszen az Európai Unióhoz történő csatlakozás nem szolgálja a magyar nemzet 

„virágzását”.233 Elképzelésük szerint az EU csatlakozás nem lesz örömteli fejlemény:  

 

                                                           
225 Csurka István hozzászólása a Magyarország EU-csatlakozásáról szóló politikai vitanapon, 1999. szeptember 

30. forrás: mkogy.hu.   
226 Gidai Erzsébet előadása a Magyarok Házában. 2003. január. Forrás: youtube.com; Csath Magdolna: Ez a Mi 

Európánk? Kairosz Kiadó, 2001.; Csatlakozás = csalatkozás. Magyar Fórum, 2002. november 21.; Alternatív EU-

s tanácskozás, Magyar Fórum, 2002. december 12.; „Főbejárat helyett a cselédlépcsőhöz vezettek”. Interjú Kovács 

Dáviddal. Forrás: Franka Tibor: Azok a szép napok. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2004. 163 -168. oldal.      
227 Az EU-alkotmány elfogadásának meghiúsulásáról, 2003. december 16. Forrás: jobbik.hu 
228 Több szervezet is tiltakozik az uniós csatlakozás ellen a hét végén, 2004. április 28. Forrás: MTI Adatbázis.  
229 Miről szavazunk április 12-én? Magyar Fórum, 2002. december 12.; Az EU a demokrácia vége!? Magyar 

Fórum,2002. december 19.  
230 Így nem! A MIÉP hét érve a csatlakozás ellen. Magyar Fórum, 2003. január 16.  
231 Vélemény a csatlakozásról. Magyar Fórum, 2002. november 14.  
232 Európai Unió – Globalizáció?, Magyar Fórum, 2002. november 14.   
233 MTV Híradó, 2003. március 19. Forrás: NAVA Adatbázis.  
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„Magyarország a következő években a rendszerváltáshoz hasonló sokkra számíthat: 

hazánk nettó befizetője lesz az európai államközösségnek, miközben a döntéshozatal 

nagy része is kikerül a magyar kormány kezéből.”234 

 

Kovács Dávid országjárásakor a szavazás bojkottálására buzdít, mégpedig azért, hogy rábírják 

a kormányt a tagság feltételeinek újratárgyalására. A szupranacionális intézményeket, például 

az Európai Bizottságot és az Európai Parlamentet nem tartja legitimnek.235  

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2003 őszén meghirdetett programjában is hangsúlyos 

elem az Európai Unió kritikája.  

 

„Európai országot akarunk, de nem uniósat. Hazánknak az Európai Gazdasági 

Térségben van a helye, amely révén tagja ugyan az integrációnak, de nem tagja a 

brüsszeli diktatúrának. Részese a gazdasági együttműködésnek, de nem kell magára 

erőltetnie az unió direktíváit.”236    

 

A 2004-es európai parlamenti választások újabb lehetőséget ad a MIÉP-nek az EU tagság 

ellenzésének megerősítésére. A párt képviselőjelöltje Hegedűs Lóránt református püspök, akit 

Jean Marie Le Pen által irányított frakcióba szánnak.237 A MIÉP legfontosabb kampánytémái a 

magyar termőföld védelme, illetve a bevándorlás. Utóbbival kapcsolatban többször előkerül, 

hogy az EU tagállamai egységes bevándorláspolitikát folytatnak, amit „Brüsszelben 

fogalmaznak”.238 A MIÉP szerint Magyarországra Brüsszel 6 millió „idegen betelepülőt” ír elő, 

ami ellen szintén tiltakoznak.239 Az EU-t a szovjet birodalomhoz hasonlítják, és bevándorlók 

tömegét vizionálják Magyarországra.240     

2004 után az EU-kritika ügyének kulturális vetületét is propagálják. A megszólalások főleg 

arról szólnak, hogy Magyarország EU tagként a nyugati országok vallástalan, hagyományokat 

tagadó, családi életet elutasító konzumkultúráját veszi át.241 A 2004-es európai parlamenti 

választások idején 2006-os országgyűlési kampányukban az EU széteséséről beszélnek, az 

európai integráció végét jövendölték. Ekkor karolják fel a kilépés ügyét.242   

 

A fővárosi politika és a külföldi tulajdon elleni küzdelem  

 

A nemzeti radikális közösségben Budapest átalakulása is folyamatos téma. Demszky Gábor 

főpolgármesterségét kritikusan ítélik meg: azzal vádolják, hogy a városvezetést az SZDSZ 

klientúra építésére használja243, illetve a nyugat-európai multikulturális nagyvárosi közeg hazai 

megteremtését sem nézik jó szemmel244. Előnytelennek tartják a fővárosi privatizációt.245 A 

                                                           
234 EU-ellenes Jobbik kampánynyitó, 2004. május 5. Forrás: Jobbik.hu. 
235 MTV Híradó, 2004. április 3. Forrás: NAVA Adatbázis. 
236 Vona Gábor beszéde, 2003. október 23. Forrás: Jobbik.hu. 
237 A nemzeti radikalizmus feladatai, Magyar Fórum, 2004. január 15.  
238 Október 23. – MIÉP-megemlékezés: nem az unióra. 2003. október 23. Forrás: MTI Adatbázis.  
239 A MIÉP elnökségének állásfoglalása, Magyar Fórum, 2004. február 12.   
240 Október 23. – MIÉP-megemlékezés: nem az unióra. 2003. október 23. Forrás: MTI Adatbázis. 
241 Voltunk. Leszünk?, Magyar Fórum, 2005. január 6., Az ellenállás éve, Magyar Fórum, 2005. január 27.; 

Hódítsuk vissza Magyarországot!, Magyar Fórum, 2005. április 15.  
242 A Rend programja. A MIÉP szándékai, céljai, javaslatai a 2006-os országgyűlési választásokra. 2005. 

november 21. Forrás: http://nemzetidal.gportal.hu/gindex.php?pg=3730952&nid=1271389  
243 Állandó a harc a Demszky-féle városvezetéssel., Magyar Fórum, 2000. január 20.; A lakosság érdekei 

megegyeznek a MIÉP programjával, Magyar Fórum, 2000. március 9.    
244 Jobbikos interpelláció a Kárpátia-koncert fővárosi intézményből való kitiltása miatt, 2005. szeptember 22., 

forrás: Jobbik.hu. 
245 A fővárosi MIÉP a Fővárosi Vízművek privatizációjáról, 2000. január 20. Forrás: MTI Adatbázis.; Fővárosi 

botránykrónika, Magyar Fórum, 2001. január 11.   
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MIÉP egyedüli fővárosi frakcióként ellenzi a bevásárló központokat, a magas irodaházak és a 

lakóparkok építését.246  

A Magyar Fórumban rendszeresen jelennek meg cikkek a külföldi ingatlantulajdonról, 

különösen az izraeli cégek budapesti jelenlétéről.247 Az izraeli vállalkozások szerepét a zsidó 

bevándorlással, illetve a globalizmus térnyerésével kötik össze.248 A bevásárlók központok 

épülését gyanakvással fogadják: 

 

„167 cég, amelyeknek mégiscsak módjukban van izraeli pénzelőik megbízását teljesítve 

onnan, vagy máshonnan, de ott is jóváhagyott személyek számára ingatlant vásárolni, a 

nagyobbaknak a plazaépítésekbe és más városátalakító tevékenységekbe befolyni, ez 

bizony már szignifikáns. Ez már megszállás. (…) Új más kultúra megteremtését célozzák. 

(…) A bevásárlóközpont- és plazakultúra nemzetidegen, de ne gondolja senki, hogy csak 

üzleti célokat szolgál. Igen, elsősorban és jelenleg azt, de a teljes feltöltődés után ezek a 

nemzetközivé lett város legfontosabb közterei lesznek. (…) A város nemzetközi, a vezetői 

zsidók, a tulajdonosok, akik az őrzött lakóparkokban laknak.249  

 

A bevásárlóközpontok terjedését a Jobbik sem támogatja. A plázák szaporodása a fogyasztói 

kultúra terjedését jelenti számukra, melyet a tradicionális keresztény erkölcsök és életvitel 

visszaszorulásával kapcsolnak össze. A veszteséget így írják le:  

 

„Keresztény Európából, mára a plázák Európája lett”.250  

 

A MIÉP felkarolja Grepik László a Fővárosi Közigazgatási Hivatal akkori vezetőjének ügyét, 

aki adminisztratív úton igyekezett megakadályozni a külföldiek budapesti lakásvásárlását, 

illetve a vallásra is rákérdező nyilatkozatot kívánt kitölteni a vásárlókkal. Grespik László 

legfontosabb feladatának nevezi a fővárosba érkező bevándorlók megfékezését:  

 

„Neuralgikus pontnak érzem a bevándorlást. Tavaly több mint hatezer kérelmet 

nyújtottak be hozzánk, a túlnyomó többség Budapesten akar letelepedni. A kormánynak 

viszont az a szándéka – legalábbis a sajtóból erről lehetett értesülni –, hogy a 

népességfogyást nem betelepítésekkel, hanem a gyarapodás ösztönzésével kell 

ellensúlyozni.”251 

 

 

Liberális kultúrpolitika elleni tiltakozás 

 

A nemzeti radikális közösség tagjai a politikainál is károsabbnak tartják a kultúra és a tudomány 

terén mutatkozó liberális befolyást. Egy-egy koncerttel, kiállítással, kulturális eseménnyel 

(például könyvvásár) kapcsolatban ellenvetéseiknek politikai nyomatékot adnak azzal, hogy 

azokat az SZDSZ-hez kötötték, és liberális jelzővel illetik. Így volt ez Herbert Nitsch kiállítása 

vagy Varnus Xavér orgonakoncertje elleni tiltakozásokkor. Előbbi esetében a tiltakozó 

                                                           
246 A fővárosi MIÉP a 4-es metróról és a felhőkarcolókról, 2000. június 27. Forrás: MTI Adatbázis; 

Bevásárlóközpont épül a kisföldalatti Mexikói úti végállomása felett, 2004. november 30. Forrás: MTI Adatbázis.; 

MIÉP - a fővárosi frakció sajtótájékoztatója, 2000. július 6. Forrás: MTI adatbázis.   
247 Magántulajdonban a Margitsziget?, Magyar Fórum, 2001. január 25.  
248 A népet is le lehet cserélni. Magyar Fórum, 2001. január 14.; Plázák, bevásárlóközpontok hátán, Magyar 

Fórum, 2001. február 22.  
249 Magyar Szemmel, Magyar Fórum, 2001. július 1.  
250 „Főbejárat helyett a cselédlépcsőhöz vezettek”. Interjú Kovács Dáviddal. Forrás: Franka Tibor: Azok a szép 

napok. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2004. 163 -168. oldal.      
251 Több pénzt, paripát, fegyvert. Népszabadság, 2000. április 8. 
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nagygyűlésen elhangzik, hogy a kiállítást a liberális Soros Alapítvány támogatja. Utóbbi 

kapcsán az orgonista szexuális beállítódását támogató liberális városvezetést ostorozzák.252  

A „liberális kultúrdiktatúra”, a nemzeti radikális közösség széles körben osztott megállapítása. 

Ennek jelét látják a Fehér karácsony című rendezvény, illetve a Kárpátia együttes és az Ismerős 

Arcok koncertjeinek betiltásában.253 A nemzeti radikális közösségben időről időre beszédtéma 

a média és a kultúra területén megtapasztalható liberális hegemónia („liberális honfoglalás”), 

és saját kiszorítottságuk feletti kesergés. Sérelmezik, hogy az általuk liberálisnak tartott 

rendezvények olyan pénzügyi támogatást, és médiafigyelmet kapnak, mely számukra nem 

elérhető.254  

 

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a korszakban a nemzeti radikális közösséget leginkább 

integráló ügyek valaminek a tagadása, elutasítása mentén formálódtak. A „negatív” 

ügykonstrukció mellett, de vissza-visszatérően szerepelt a MIÉP választási programjában a 

főállású anyaság bevezetése, az arányos választási rendszer követelése, és a büntetőpolitika 

szigorítása.255  
 

A NEMZETI RADIKALIZMUS DISKURZUSA ÉS METAFORÁI 

Nemzeti radikalizmus: a védelem és szembeszegülés diskurzusa  

 

A vizsgált politikai közösség legfontosabb kötőanyaga a nemzeti radikalizmus beszédmódja, 

kifejezéstára és szókészlete. A következőkben azokat a visszatérő szavakat és érvrendszereket 

szeretném bemutatni, melyek a nemzeti radikalizmus beszédmódjának specifikumaiként 

jelentek meg. A nemzeti radikalizmus képes beszéde, metaforái jelentősen eltértek az egyéb 

politikai közösségektől. A nemzeti radikális közösség aktor-és ügykonstrukciójában, illetve 

csatornahasználatában is fellelhető ellenállás és szembeszegülés a metaforákban is tükröződött. 

Először is nézzük, hogy miként határozzák meg a nemzeti radikalizmust! Ennek egyik kifejtését 

az 1999-es MIÉP kiskátéban találjuk:  

 

„A mai parlamenti pártok között a MIÉP az egyetlen párt, mely mindig igazat mondott, 

sohasem taktikázott, nem változtatott elvein és törekvésein az egész magyarság 

szolgálatában. Ezt a becsületes, magyar politikát nevezik „radikálisnak” - nos, ha ez 

radikalizmus, akkor büszkék vagyunk rá.”256 

 

A nemzeti radikalizmus olyan világnézet, mely minden történést és cselekvést a „magyarság”, 

pontosabban a nemzeti szuverenitás és függetlenség szemüvegén keresztül lát és láttat. 

Elbeszélésük középpontjában olyan világ állt, amelyik veszélyes Magyarországra. A világot 

irányítók pedig folyamatosan olyan kísérleteket tesznek, melyek a magyarság boldogulását, 

létét, gyarapodását, kultúráját fenyegetik. Magyarországot a nagyhatalmak játékszerének 
                                                           
252 Tiltakozó felvonulás a Kiscelli Múzeum Nitsch-kiállítása ellen, 1999. július 1. Forrás: MTI Adatbázis. ; A 

fővárosi MIÉP sajtótájékoztatója, 2000. július 20. Forrás: MTI Adatbázis.  
253 MIÉP-tiltakozás a betiltott koncert miatt., nol.hu, 2001. december 22.; Kiállás a nemzeti rock mellett!, 

Magyar Fórum, 2005. szeptember 6.   
254 Bocskai István Szabadegyetem, Magyar Fórum, 1999. január 7.; Nem maradt más csak Te meg én, Magyar 

Fórum, 1999. január 14.; A rock elpusztíthatatlan, Magyar Fórum, 2001. január 11.; Aki a mondákat szereti…, 

Magyar Fórum, 2001. január 11.; Beszélgetés Molnár Tamás képzőművésszel, 2003. október 10. forrás: 

Jobbik.hu; A MIÉP-Jobbik képviselőcsoport sajtóközleménye, 2006. május 10. Forrás: MTI Adatbázis.  
255 Választás 2002. A MIÉP programja. Magyar Fórum különszám. 2002. március 15.; A Rend programja. A 

MIÉP szándékai, céljai, javaslatai a 2006-os országgyűlési választásokra. 2005. november 21. Forrás: 

http://nemzetidal.gportal.hu/gindex.php?pg=3730952&nid=1271389  
256 A MIÉP kiskátéja, 1999. Forrás: eredetimiep.hu 
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tekintették, amely folyamatos támadás alatt áll. Ez ellen fel kell lépni, s az országot, illetve a 

magyarságot meg kell menteni. A nemzeti radikalizmus politikai válasza a védelem és a 

szembeszegülés.  

A gazdaság, a kultúra, de még a közélet azon szereplői is védelmet és támogatást érdemelnek, 

akik ebben az ellenállásban részt vesznek. A védendő szereplők felé megfogalmazott kritika 

árulással, a magyarság elleni támadással ért fel szemükben. A nemzeti radikálisok által sűrűn 

alkalmazott „bérenc” kifejezés azonban nemcsak az árulást jelölte, hanem meg is fosztja az 

illetőt az önálló akaratától, hiszen valakinek a felhatalmazását sugalmazza. A nemzeti 

radikálisok szótárában a védelem nem mindig elvont eszmei kategóriaként jelenik meg. A bajba 

kerültek fizikai, jogi és erkölcsi védelmét igyekeznek ellátni, amikor a nyilvánosságban 

számára is dokumentáltan részt vettek az árvízkárok elhárításában, segélyszállítmányok 

megszervezésében, egy-egy család anyagi megsegítésében, a MIÉP irodákba szervezett 

ingyenes jogsegély-szolgálattal.257 Erkölcsi igazságszolgáltatás vágya hajtja a privatizáció és a 

rendszerváltás veszteseiről, illetve a bűncselekmények áldozatairól szóló cikkek és könyvek 

megjelentetését.258        

A nemzeti radikális közösség körének kijelölésében, összetartásában és a többitől való 

megkülönbözetésében a korabeli nemzetközi világrenddel való szembeszegülés komoly 

szerepet játszott. A nemzetközi világrend jelen állapotának diszkutálásakor is visszatérő elem 

volt a közléskényszer hangsúlyozása: noha kevesen figyelnek rájuk, mondaniuk kell újra és 

újra, hiszen igazuk van. A diszkurzív kívülállást is hangsúlyozzák: máshol nem, de a nemzeti 

radikális közösségben el lehet mondani a globalizáció, az európai integráció, a kapitalizmus, a 

liberális elvek alapján működő világrend kritikáját. A nemzeti radikálisok a magyar politika 

többi ágenseitől is elhatárolják magukat. A NATO és az EU kapcsán például többször beszéltek 

arról, hogy a kormánypártok és ellenzék egytől egyik csatlakozás-párti, s ennek megfelelő 

propagandát folytatnak. A szembeszegülés tehát az igazság elmondásával kezdődik. Az igazság 

azonban a nemzeti radikális közösség szerint rejtve maradt a magyar közvélemény előtt, a 

MIÉP és a Jobbik elleni belpolitikai támadások okaként az igazságok kimondását jelölik 

meg.259 A nemzetközi világrend részleteinek, de leginkább összefüggéseinek és a jelenségek 

közötti kapcsolatok megvilágításának állandó napirenden tartása szükséges a közösség számára 

kedvezőtlen magyar belpolitikai fejlemények magyarázatához. A magyarság megmaradását 

veszélyeztető világ elleni küzdelem a nemzeti radikálisok által vállalt főfeladat.260  

A Jobbik nemzeti radikalizmus meghatározása ettől némiképpen eltért: számukra a 

radikalizmus nem eszme, hanem egy „hozzáállás”.  

 

„a szó jelentése az, hogy a problémákat gyökeresen akarja megoldani, nem csak 

tünetileg kezelni. A helyzet radikálisan rossz, amelyre csak határozott és kemény 

válaszok adhatóak.”     

 

A nemzeti radikalizmus diskurzusának négy kiemelkedő jelképét találtam. A Trianon-metafora 

a nemzeti radikális közösség számára a magyarság folyamatos megalázásának és a megalázás 

elleni kiállás szimbóluma. A „háttérhatalom” magyarázó metafora, mely a világ dolgainak 

megértését kívánta megkönnyíteni. A „Harmadik Út” és a „Rend” fogalmai a pedig teendőkről 

szólnak.                               

                                                           
257 Felhívás Pálffy István megsegítésére, Magyar Fórum, 1998. január 8.; Árvízvédelmi felajánlást tett a Magyar 

Igazság és Élet Pártja., Magyar Fórum, 2000. április 27.; MIÉP-esek a gáton, Magyar Fórum, 2000. április 27.;    
258 Franka Tibor – Mélykúti Attila: Kinek van? kinek nincs? Budapest: Zsófialiget Kkt. 1997. Franka Tibor: 

Cigánykérdés cigányúton. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2001 
259 Magyar szemmel, Magyar Fórum, 2002. november 14.; Bocskai István Szabadegyetem - Csurka István, 2002. 

október 14. Forrás: MTI Adatbázis; A JMM nemmel szavaz április 12-én, 2003. március 4. 4. forrás: jobbik.hu; 

Az EU-alkotmány elfogadásának meghiúsulásáról, 2003. december 16. Forrás: jobbik.hu;  
260 A MIÉP önállóan indul 2002-ben. Magyar Nemzet, 2000. november 14.  
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Trianon-metafora 

 

„Trianon” a nemzeti radikálisok legszomorúbb jelképe, amiről lelkileg és fizikailag átélhető 

fájdalom szavaival (csonkítás, levágás, kiszakítás, megalázás, meggyalázás) beszélnek. A 

nemzeti radikálisok szótárában „Trianon” azonban nem az emlékezetpolitika résznél szerepel, 

hiszen jelentőségét nem az 1920-as történések és annak hatásai adják, hanem aktuálpolitikai 

álláspontjuk megfogalmazásában segít. Reflexiójuk tehát nem történeti és lezárt, hanem 

jelenkori és folyamatos. „Trianon” tehát a nemzeti radikális közösség politikájának egyik 

legfontosabb szemiotikai erőforrása. Éppen ezért lehetetlen egy mondatban felfejteni jelentését, 

a vizsgált időszakban több alkalmazását figyeltem meg. Elsősorban a MIÉP-hez köthető 

forrásokban jelent meg „Trianon”, mint Magyarország veszteségeinek szimbóluma. A 

veszteség lehet területi, gazdasági, lélekszámbeli, szellemi. Ám mindenesetben kulcsszerepet 

tulajdonítanak a külső kényszerítő erőknek: a nemzetet „megcsáklyázták”, „halálosan 

megdöfték”.261 1920. június 4-e bár kiemelkedő esemény volt a történelemben, mégsem 

tekintették egyedinek: folytonos trianonokkal kellett és kell szembe nézni.262 „Gazdasági 

Trianonként” írják le az ország eladósodását és a privatizációt.263 Elgondolásukban a Trianonok 

láncolatának legújabb szeme az európai integráció, amellyel a nagyhatalmak ismét szentesítik 

a trianoni határokat.264 A békeszerződés nyolcvanadik évfordulójára szervezett nagygyűlésen 

Csurka István elmondja, hogy Európai Unió tulajdonképpen „trianoni alapokon áll”, mert az 

európai országok vezetői Magyarország ellenében ténykednek.265  

Kiolvasható, hogy Trianon a veszteségeken kívül Magyarország megalázásának a szimbóluma 

is. A nemzeti radikálisok újra és újra felpanaszolják a határon túli magyarok helyzete iránti 

európai közömbösséget, ami számukra az „itt és most” megélt Trianont jelentette. Ezért követeli 

Csurka István olyan miniszterelnököt, aki képes „gyógyítani Trianon sebeit”, megtöri a 

„Trianonnal kapcsolatos konszenzust” .266 A mindennap bekövetkező „Trianon” felelőseiről is 

szót ejtenek, ezek: a nyugat, Izrael, az Európai Unió, a Nemzetközi Valutaalap, Világbank, a 

késő Kádári gazdasági és kulturális elit, a rendszerváltás utáni kormányok.267         

A külső kényszerek és ellenséges környezet mellett észlelik a „belső Trianont” is. A 

népességfogyást a területi veszteségekhez hasonló katasztrófaként ábrázolják.268 A magyarok 

passzivitását és tudatlanságát is Trianonhoz kötik. Megállapításuk szerint a magyarokkal 

elhitették, hogy történelmi bűnöket követtek el, így jogosan kapták és kapják a büntetéseket.269  

Trianont azonban nemcsak a gyengeséggel és a vereséggel azonosítják. A Hatvannégy 

Vármegye Mozgalom a békeszerződés apropóján tartott felvonulásokon „erődemonstrációkat” 

tartott, hogy megmutassa a külvilágnak: a magyarok immár nem kiszolgáltatottak és képesek 

megvédeni magukat.270    

Elsősorban a Jobbik köreiben jelenik meg Trianon mint a politikai tabu metaforája, melyet a 

Jobbik szándékai szerint megtörni igyekszik. A Jobbik párttá alakuló ülésén Nagy Ervin alelnök 

az új politikai formáció küldetése kapcsán beszél arról, hogy a Jobbik olyan témák gazdája lesz, 

                                                           
261 Magyar szemmel, Magyar Fórum, 2003. január 30. 
262 Minden, ami van. Magyar Fórum, 1999. június 10.  
263 Minden, ami van. Magyar Fórum, 1999. június 10.; Franka Tibor: Gazdasági Trianon, Budapest: Zsófialiget 

Kkt. 2002.; Gazdasági Trianon. Interjú Csath Magdolnával, Forrás: Franka Tibor: Azok a szép napok. Budapest: 

Zsófialiget Kkt. 2004. 415 – 430. oldal.; Csurka új Trianonról beszél, 2004. június 4. Forrás: MTI adatbázis. 
264 Usztics Mátyás beszéde a Jobbik párttá alakuló ülésén. 2003. október 23. Forrás: jobbik.hu 
265 Megemlékezés a Trianoni tragédiáról. Magyar Fórum, 2000. június 8.; Csurka új Trianonról beszél, 2004. június 

4. Forrás: MTI adatbázis.  
266 OGY (3. rész) - napirend előtt, 1999. május 31. Forrás: MTI Adatbázis.  
267 Franka Tibor: Gazdasági Trianon, Budapest: Zsófialiget Kkt. 2002.; Gazdasági Trianon. Interjú Csath 

Magdolnával, Forrás: Franka Tibor: Azok a szép napok. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2004. 415 – 430. oldal.   
268 Megemlékezés a Trianoni tragédiáról. Magyar Fórum, 2000. június 8. 
269 MIÉP - olimpia, népességfogyás, Trianon. 2001. május 30. Forrás: MTI Adatbázis.  
270 Fáklyás felvonulás Trianon évfordulója alkalmából, 2002. június 4. Forrás: MTI Adatbázis.  
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melyeket a nagyobb pártok nem hajlandóak felvállalni. Egyik példája Trianon.271 A Jobbikosok 

később többször megemlítik, hogy Trianon emlékezetének ébren tartása számukra a politikai 

elit elleni küzdelem legfontosabb szimbóluma.272 A Trianon „agyonhallgatásában”, a 

békeszerződés körüli „hazugságok” terjesztésében a jobboldali és a baloldali pártokat egyaránt 

hibáztatják.273 Trianon kapcsán a Jobbik kísérlettet tesz a szégyent büszkeséggé fordítani. 

Körömi Attila országgyűlési képviselő rendszeres Trianon-emléknapok megtartását javasolja, 

mely „nem a gyász, hanem a közösségtudat és a magyarság összetartozásának” eszköze lett 

volna.274 Az együvé tartozás jegyében kezdeményezik a Trianon emlékére szóló templomi 

harangozás bevezetését.  

A Trianonnal kapcsolatos metaforák és annak tárgy-, illetve viseletkultúrája (Nagy-

Magyarország térképek, revizionista dalokat tartalmazó CD-k, pólók, kitűzők) sokkal inkább 

szolgálta a nemzeti radikálisok támogatói körének kijelölését, semmit a történelmi tények 

megtárgyalását. Annak a közösségnek az összetartozását fejezte ki, mely fontosnak tartotta 

nyilvánosságra hozni a nemzetközi és hazai elit világképével való egyet nem értését.  

   

A háttérhatalom-metafora 

 

A háttérhatalom egy gyűjtőfogalom, mellyel a nemzetközi titkos társaságok, szerveződések és 

emberek közötti kapcsolatok által kijelölt hálózatot jelölik. A háttérhatalom létét és célját a 

tevékenységéből fejtik vissza. A kifejezést egyszerre használták egy megfoghatatlan, 

láthatatlan, ám működésében egyértelmű és jól követhető entitás leírására. Erre utalnak azok a 

szófordulatok, mint „a vak is láthatja”, „napnál is világosabb”, „ma már világosan láthatjuk”, 

stb. Máskor a homályt, a bizonyíthatatlanságot, a titokzatosságot hangsúlyozzák: „csak 

gyaníthatjuk”, „nehéz megfogni”, „háttérben működő”. Amit azonban soha nem kérdőjelezik 

meg, az a szervezettség, tervszerűség és a szándékoltság. A háttérhatalmat tekintik felelősnek 

minden Magyarországot károsan érintő fordulat miatt. A nemzeti radikálisok körében ez a 

hálózat a legveszélyesebb Magyarországra nézve. Állításuk szerint a háttérhatalom erejét 

nemcsak az elit, hanem a hétköznapi emberek is megérezték alacsony bérük, az oktatás és az 

egészségügy színvonalának leromlásában. A politikai vezetők és az emberek közötti 

bizalomvesztés okaként is arról beszélnek, hogy a politikusok a háttérhatalomhoz igazolnak, 

nem pedig az emberekhez.275  

A háttérhatalmat leginkább a globalizmus irányítójaként kezelik. A globalizmus alaplogikája a 

MIÉP és Csurkához kötető fórumok szerint egy Izrael államnak, izraeli befektetőknek kedvező 

világrend megteremtése. Politikai szempontból a háttérhatalom egy nemzetellenes, 

nemzetállam-ellenes szövetség, mely a világ irányítását végzi.276 A világ irányításának módját 

az erőszakos elnyomásként írják le, olyan kifejezéseket használnak, mint „pénzügyi 

parancsuralom”277, „gengszterkapitalizmus”278, „nagytőke kegyetlen és mohó hatalma”279, 

                                                           
271 Nagy Ervin beszéde, 2003. október 24. Forrás: jobbik.hu 
272 Körömi Attila beszéde a Kossuth téren tartott tüntetésen, 2004. október 29. Forrás: jobbik.hu. 
273 Nagy Ervin beszéde, 2004. október 24. Forrás: jobbik.hu; "Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van..." avagy 

hol hordhatom Trianon keresztjét?, 2004. augusztus 24. Forrás: jobbik.hu;  
274 Jobbik: legyen emléknapja Trianonnak, 2004. május 26. Forrás: MTI Adatbázis.  
275 A Jobbik és a Magyar Nemzeti Front együttműködése, 2004. augusztus 6.; Drábik János is a Harmadik Útra 

fog szavazni, 2005. május 10.; Kampány-2006, vagy amit akartok, 2005. október 10.; Bioterrorista manipuláció, 

2006. január 4. Forrás: jobbik.hu; Olvasó: kicsoda a Fidesz-MSZP jelölt Such-mann?, 2006. június 7., kuruc.info.  
276 Augusztus 20. - MIÉP nagygyűlés a Hősök terén, 1998. augusztus 20. Forrás: MTI Adatbázis.; Mi lesz veled 

drága Magyarország?, 2003. október 2. Forrás: Jobbik.hu; Alapító Nyilatkozat, 2003. október 24. Forrás: 

Jobbik.hu; Hülye a nép?, 2004. szeptember 21. Forrás: Jobbik.hu; Korkép mai magyar szemmel, 2004. december 

8. Forrás: Jobbik.hu; Kampány-2006, vagy amit akartok, 2005. október 10. forrás: Jobbik.hu.   
277 Szent István napi MIÉP-ünnep. Magyar Fórum, 2001. augusztus 23. 
278 A lugánói-tanulmány. Magyar Fórum, 2001. január 28.  
279 Bocskai István Szabadegyetem – megnyitó, 1999. március 6. Forrás: MTI Adatbázis. 
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„gazdasági diktatúra”280. A korszakban elterjedt, később sokat idézett „kimentek a tankok, 

bejöttek a bankok” mondás is analógiát teremtett a szovjet katonai befolyás és az 1989 utáni 

politika-gazdasági berendezkedés működése között. A szófordulat eredete homályba vész. A 

nemzeti radikális közösség hol Csurkának, hol Pongrátz Gergelynek, hol pedig Kiss Dénes 

költőnek tulajdonította a rímpárt. 

 

A Harmadik/Magyar Út-metafora 

 

A nemzeti radikálisok azonosításában a „Harmadik Út” vagy „Magyar Út” metafora is 

segítségükre van. A vizsgált időszakban mind a pártok és a politikusok, mind pedig a holdudvar 

képviselői magukra nézve helyes leírásként alkalmazták a „Harmadik/Magyar Út” 

megfogalmazást. A MIÉP 1999-ben kiadott Kiskátéjának első pontja igyekezett megvilágítani 

a szókapcsolat akkori politikai helyzetre történő értelmezését. A Szentmihályi Szabó Péter által 

összeállított füzetben olvasható magyarázat szerint a nemzeti radikálisok számára elutasítandó 

mindenfajta nemzetközi szövetségi rendszerbe történő betagozódás. A nemzetközi politikát 

birodalmak összecsapásaként mutatták be, a „Harmadik Út” pedig a birodalmaktól történő 

távolságtartás vágyát fejezte ki. Magyarország fejlődése véleményük szerint sem az orosz, sem 

az euroatlanti szövetségen belül nem garantált, ezért ezektől egyenlő távolságra és külön úton 

kell járni. A „Harmadik Út” tehát a nemzeti radikálisok külpolitika-képéhez definiált eszmei 

alapokat.  

A külpolitikai orientáción túl a metafora egyfajta jövőkép felvázolása is alkalmas. A „Magyar 

Út” politikájának középpontjában a „sajátos”, önálló, mással össze nem keverhető értékekkel 

és érdekekkel rendelkező magyar nemzet áll, melynek „saját” és a nagyhatalmak akaratától 

független jövőképet kell teremteni.281 A „Magyar Út” elsősorban az ország gazdasági és 

társadalmi berendezkedésének kívánatos modelljét jelenti, voltaképpen a globalizmus és a 

háttérhatalmak befolyását kiküszöbölő állam metaforája. A nemzeti radikálisok víziójában az 

út egy „erős”, „legyőzhetetlen” „saját lábán megálló” Magyarország felé vezet.282     

Olyanok konkrétumokat társítanak hozzá, mint például a szociális piacgazdaság, a magyar 

családok biztonságos gyarapodása, a magyar kis és középvállalkozások támogatása, 

természetvédelem.283  

A „Magyar Út” nem baloldali, nem is jobboldali konstrukció:  

 

„A magyar út nem jobboldali és nem baloldali, mert minden ésszerű és tisztességes 

megoldásra nyitott, mely építheti, ismét felemelheti nemzetünket. 1956 forradalma 

megmutatta, hogy a magyar nép sem a szocializmust, sem a kapitalizmust nem tartja 

társadalmilag kívánatosnak, hanem olyan országban szeretne élni, amelyben minden 

polgár tisztességes munkával boldogul, de nem egymás rovására.”284 

 

A „Magyar Úttól” a legmesszebb az SZDSZ politikája áll:  

 

                                                           
280 Proletárdiktatúra helyett gazdasági diktatúra?, Magyar Fórum, 2002. augusztus 18.  
281 1848 és a nemzetépítő állam, Magyar Fórum, 1998. március 12.; Megmaradni, gyarapodni, visszaszerezni, 

Magyar Fórum, 1998. január 17.; Senki ellen, minden magyarért, Magyar Fórum, 2002. január 24.; Csurka: Új 

életformát kell teremteni. Magyar Fórum, 2002. február 7.   
282 Igaz szavak a gyűlölet forrásánál, Magyar Fórum, 2002. február 28.  
283 A MIÉP sajtótájékoztatója, 1998. október 1.; A MIÉP IX., tisztújító országos gyűlése - Csurka István, 2000. 

december 2.; Senki ellen, minden magyarért, Magyar Fórum, 2002. január 24.; Drábik János: Van-e kiút a 

kamatkapitalizmusból?, Havi Magyar Fórum, 2001. szeptember, 36 -39. oldal.   
284 Magyar út - Magyar igazság - Magyar élet. A MIÉP kiskátéja. Szerkesztette: Szentmihályi Szabó Péter. 1999. 

Budapest.  
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„(…) a legfontosabb cél a liberális nemzetrontás visszaszorítása.”285  

 

A jövőkép mellett a múltbéli párhuzamok és minták azonosítását is megkönnyítette a 

szóhasználat. A nemzeti radikalizmus nyíltan vállalt példaképe a két világháború közötti népies, 

vagy „harmadik utas” társadalomeszme. Politikáját és világképét elsősorban Csurka István és 

köre kötötte Szabó Dezsőhöz, Németh Lászlóhoz, Féja Gézához, Kodolányi Jánoshoz, 

Reményik Sándorhoz.286 Németh Lászlót a Jobbik elnöke, Kovács Dávid is szellemi elődként 

emlegette.287  

A metaforát a Jobbik sem veti el. 2006-ban a MIÉP-pel közös választási szövetségük neve is 

tartalmazta a „Harmadik Út” kifejezést. A Jobbikhoz köthető források azonban kevésbé a MIÉP 

és a Magyar Fórum által kultivált jövőképet és múltbeli referenciapontot hangsúlyozzák, hanem 

inkább egyfajta politikai pozícióként utalnak a különállásra.288   

 

Rend-metafora 

 

A nemzeti radikális közösséget szintén jól körülírja a „rend” szó használata. A metafora 

felfejtésében a legnagyobb segítséget a MIÉP által 2005 nyarán kiadott „A rend programja a 

MIÉP szándékai, céljai, javaslatai” című dokumentum adja. A szóhasználat fontosság jelzi, 

hogy a 2002-es és a 2006-os országgyűlési kampány időszakában tett megszólalások jórésze is 

„rend” köré szerveződött.  

A nemzeti radikálisok rendet követeltek, mégpedig azért, mert értelmezésük szerint 

Magyarországon rendetlenség van:  

 

„A jelenlegi magyar élet legnagyobb baja a rend hiánya.”289    

 

A rendetlenséget tehát nemcsak jogi, hanem társadalmi-politikai problémának tartják. 

Véleményük szerint a korabeli Magyarországon az erkölcsösen élő emberek hátrányt 

szenvednek, sőt „nevetség tárgyát képezik” az erkölcstelenekkel szemben. Az 

erkölcsteleneknek kedvező világ a rendetlenség, a rendet pedig az erkölcsösek világaként 

láttatják. A rend szükségességét az élethez nélkülözhetetlen feltételekkel azonosítják: „tiszta 

víz”, „tiszta levegő”, „éltető napsugár”, rendre tehát minden erkölcsös embernek szüksége 

van.290 Erre a kiindulópontra támaszkodtak, amikor a MIÉP-Jobbik Harmadik Út választási 

szövetségének legfontosabb ígéreteként a „rendteremtést” határozták meg.291 

A „rend” megteremtésének egyik aspektusként a közbiztonságról beszélnek:  

 

„minden krumpli- és gyümölcs tolvajt fülön kell csípni (…) és el kell venni a kedvét a 

bűnözéstől”.292  

                                                           
285 Csurka: a legfontosabb választási célunk a liberális nemzetrontás visszaszorítása, Magyar Fórum, 2002. január 

24. Lásd még: A nagy színjáték, 2003. július 20. Forrás: jobbik.hu.; Kovács Dávid beszéde a Harmadik Út első 

nagygyűlésén, 2005. október 23. Forrás: jobbik.hu.; Együtt a Harmadik Úton, 2005. október 26. Forrás: jobbik.hu   
286 Szabó Dezsőre emlékezünk., Magyar Fórum, 2005. január 20.; Harmadik Út kontra Third Way, Magyar Fórum, 

2006. február 16.    
287 Interjú Kovács Dáviddal (Hír TV) - 2. rész, 2003. október 27. Forrás: jobbik.hu 
288 Stratégiaváltás a jobboldalon, avagy az igazság konjunktúrája. 2005. október 15. Forrás: jobbik.hu; Harmadik 

Út bemutatása a FIDESZ és az MSZP között egyenesen, MAGYARUL! A JOBBIK makói zászlóbontása, 2005. 

október 25. Forrás: jobbik.hu 
289 A rend programja a MIÉP szándékai, céljai, javaslatai. 2005. augusztus. Forrás: eredetimiep.hu.  
290 A rend programja a MIÉP szándékai, céljai, javaslatai. 2005. augusztus. Forrás: eredetimiep.hu. 
291 Csurka István: a MIÉP rendet akar, 2006. március 4. Forrás: MTI Adatbázis.; Augusztus 20. - a "rend királyára" 

emlékezik majd a MIÉP, 2005. augusztus 17. Forrás: MTI Adatbázis.; A "rendteremtés" lesz a MIÉP választási 

programjának alapgondolata, 2005. február 26. Forrás: MTI Adatbázis.    
292 Voltunk. Leszünk?, Magyar Fórum, 2005. január 13.  
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A közbiztonság romlását etnikai feszültséggel is összekapcsolják: a Zámoly településen történt 

bűncselekményekről készített összeállításaiban Franka Tibor egyértelműen a romák 

felelősségét firtatta. Többször történt utalás arra is, hogy vidéken a „cigányok” kisebb-nagyobb 

vagyonelleni és erőszakos bűncselekményekkel tönkreteszik a többség életét.293 A „rend” 

fenntartásában az egyenruhások láthatóságát követelik: nemzetőrség felállítását javasolják, akik 

a „vidék népének” biztonságát fogják garantálni. A büntetőtörvénykönyv szigorítását, illetve a 

börtönbüntetések gyakoribb kiszabását is szorgalmazzák.  

A „zűrzavar” felelőseiként azonban nemcsak a roma kisebbet emlegetik. A MIÉP hivatalos 

kommunikációjában a globális nagytőkét is hibáztatja:  

 

„A MIÉP tudja, mire kell a zűrzavar a gyarmatosítóknak. Arra, hogy rablók módjára 

privatizáljanak.”294  

 

A „rendetlenség” kialakításában és fenntartásában az 1990 utáni összes kormányt bűnösnek 

találják, ebbéli felelősségüket „már-már hazaárulással felérő” tettnek gondolják.295 

 A „rend” iránti vágyat tehát nemcsak a közbiztonság kapcsán említik. Az erkölcstelenség és a 

korrupció ellen is fel kívánnak lépni. Történelmi előképként Szent Istvánra hivatkoztak: a 

„Szent István-i rend” megteremtését tartják kívánatosnak. Ennek elérését és fennmaradását a 

nemzeti radikálisok szerint egy erős és beavatkozó állam tudja garantálni.296  

Érvelésük szerint erős államra van szükség, hogy a rendteremtéshez kellő törvényeket 

meghozzák, és betartsák. Ám az államnak példát is kell mutatnia erkölcsös értékrendből is.  

A rend-metaforát a gazdasági életre is alkalmazzák, mégpedig saját szavaikkal ez: „egyszerűen 

esélyegyenlőséget jelent”.297 A bővebb kifejtésből kiderült, hogy a gazdasági „rend” a magyar 

gazdasági szereplők, termékek és munkahelyek védelmét, gazdasági protekcionizmust jelent, 

továbbá a dolgozók számára a jelenleginél magasabb béreket.298   

 

 

CSATORNÁK 

 

Az előző korszakhoz képest a nemzeti radikális politikai közösség csatornái 1997 és 2006 

között megszaporodtak. A vizsgált időszakban számosabb és változatosabb fórumokon 

igyekeztek elérhetővé tenni magukat. A csatornák túlnyomó többsége a közösségen belüli 

kapcsolattartást szolgálta, a nemzeti radikalizmus iránt kevéssé fogékony tömegek számára a 

nagymédiában elsősorban a MIÉP jelent meg. 1998 és 2002 között, amikor a MIÉP 

országgyűlési frakcióval rendelkezett, értelemszerűen nagyobb hozzáféréssel rendelkeztek az 

intézményes csatornákhoz (parlament, parlamenti sajtótájékoztatók) is. Mindemellett a nemzeti 

radikálisok komoly erőfeszítéseket tettek saját maguk által ellenőrzött kommunikációs 

csatornák megteremtésére és működtetésére. Ezektől a fórumoktól távolt állt a belső 

pluralizmus elve, más politikai nézetet képviselő hangok nem jelentek meg, sőt a nemzeti 

radikalizmus eszméjén osztozók sem feltétlen fértek hozzá ugyanazon csatornához.299  A 

nemzeti radikálisok által használt kommunikációs csatornákat ennek megfelelően két részben 

tárgyalom: az általuk birtokolt és a tőlük független csatornák bemutatásával.  

                                                           
293 Nap-kelte Össztűz, 2000. május 18.; Franka Tibor: Cigánykérdés cigányúton. Budapest: Zsófialiget Kkt. 2001 
294 A rend programja a MIÉP szándékai, céljai, javaslatai. 2005. augusztus. Forrás: eredetimiep.hu  
295 A rend programja a MIÉP szándékai, céljai, javaslatai. 2005. augusztus. Forrás: eredetimiep.hu 
296 Választás 2002. A MIÉP programja. 3-4. oldal. 
297 A rend programja a MIÉP szándékai, céljai, javaslatai. 2005. augusztus. Forrás: eredetimiep.hu 
298 A MIÉP a Baross téren, Magyar Fórum, 2005. február 10.; Leisztinger elllen tüntetett a MIÉP Szegeden, 

2005. március 18.; A MIÉP a családok, a munka és a nők pártján, Magyar Fórum,  2006. február 16.  
299 A Csurka István ellen fellázadó MIÉP-esek egyik ér 
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Saját csatornák  

 

Nyomtatott sajtó 

A nemzeti radikálisok legfontosabb csatornája a Magyar Fórum című hetilap. Az újság 

voltaképpen a MIÉP pártlapjaként, helyesebben Csurka István befolyása alatt működik. 

Rengeteg párthirdetést közöl: a MIÉP rendezvényei, az Ifjúsági tagozatának hírei, a Magyar Út 

Körök gyűlései és programjai, felhívásai, kampányanyagai mind megtalálható a lapban. A 

pártelnök publicisztikája minden lapszám első cikkeként jelenik meg „Minden, ami van”, 

később „Magyar szemmel”, 2005-től pedig „Voltunk. Leszünk?” című rovatában. 2006-tól még 

inkább egyértelműsítették a köteléket: a Magyar Fórum „Csurka István lapja” felirattal került 

kiadásra. Nyilvánosan elérhető adatok hiányában becslésekre alapozták az újság olvasottságát. 

Fénykora az ezredforduló volt 45 ezer eladott példányszámmal. Hatását azonban nagyobbnak 

látatják: a MIÉP képviselőjelöltjeivel között interjúkban többször olvashattuk a Magyar Fórum 

cikkekről szóló közös beszélgetésekről, illetve a lap fénymásolatok útján történő 

terjesztéséről.300 Néhány olvasói levél is felbukkan, mely a lap terjesztésének szándékos 

akadályozásáról szól (az újságos nem teszi ki a standra, a postán eltűnnek az előfizetett 

példányok)301. Az újságban 2003-tól teljes terjedelmében közlik a Függetlenség című online 

portál cikkeit. 2004-től az újság layout-ja megváltozott, a fehér-fekete színeket a fekete, a piros, 

a fehér és a zöld váltakozó árnyalataira cserélték. Ettől kezdte a fényképeket is színes kiadásban 

közölték.  

Az újság jellegzetessége a véleményműfajok dominanciája. Híreket egyáltalán nem közöltek. 

A nemzeti radikális közösségen kívüli világ egyáltalán nem létezett számára, nem számolt be 

más pártok rendezvényeiről, sajtótájékoztatóiról, a nemzeti radikális körön kívüli aktív 

politikusként egyedül Dávid Ibolya adott interjút.302 Ezek után nem meglepő, hogy a Magyar 

Fórum hasábjain a belső pluralizmus jelei nem láthatók.  

Említést kell még tenni a Havi Magyar Fórumról is, mely „irodalmi, társadalmi, kulturális és 

politikai” folyóiratként határozta meg önmagát. Évi 12 kiadásának példányszámairól adat nem 

áll rendelkezésemre. Terjedelme meglehetően vaskos: közel 100 oldal. A folyóirat első 3-5 

cikke többnyire valamilyen aktuálisabb politikai kérdést tárgyalt. A Havi Magyar Fórum és a 

hetente jelentkező testvérlap szerzőgárdája között jelentős volt az átfedés: Csurka István, Szőcs 

Zoltán, Csath Magdolna, Vasvári Erika, Kiss Dénes, Fekete Gyula, Hegedűs Loránt. A közéleti 

írások mellett színházról, könyvekről, művészeti alkotásokról közölnek tanulmányokat. 

Filozófiai esszék, novellák kísérőjeként versek és tusrajzok is megjelennek a kiadványoknak.    

 

Rádiós és televíziós műsorok  

Mind a közösségen kívül, mind azon belül a Magyar Rádió Vasárnapi Újság című műsorát is a 

nemzeti radikális közösség csatornájaként azonosították. Nevéhez méltóan hetente egyszer 

reggel hat és fél kilenc között volt hallható. Hírek, történelmi események felelevenítése után a 

történelmi keresztény egyházaknak dedikált „Mondom néktek” című rovat, majd a „Kárpát-

medencei krónika” következett. A műsor legfontosabb része azonban a viszonylag hosszú 

rádiós jegyzet, melyet annak szerzője olvasott fel. A Vasárnapi Újság főszerkesztője Lakatos 

Pál volt, aki 1998-ban a MIÉP országgyűlési képviselőjelöltje volt. A műsorban jegyzetek 

olvasott fel Csurka István, Lovas István és Szentmihályi Szabó Péter, előbbi a Demokrata, 

utóbbi elsősorban a Magyar Fórum munkatársként volt ismert. A Vasárnapi Újságban 

elhangzott jegyzetek témái és stílusa gyakori vita tárgyát képezték: az Országos Rádió és 

                                                           
300 Akikre számíthatunk: Szabó Gábor. Magyar Fórum, 1998. február 12.; Akikre számíthatunk: Bodnár László, 

Magyar Fórum, 1998. február 19.; Akikre számíthatunk: Hernádi Tibor, Magyar Fórum, 1998. március 5.; 
301 Csurka Istvánnak, a MIÉP elnökének!, Magyar Fórum, 1998. február 19.; Nyílt levél, Magyar Fórum, 2001. 

június 7.  
302 Hiszek Magyarország jobb sorsában. Magyar Fórum, 1999. január 28.  
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Televízió Testület előtt többször kezdeményeztek vizsgálatot gyűlöletbeszéd, közszolgálatiság 

megsértése, kisebbségi csoportok sérelmes bemutatásának indokával. Időről időre felmerült a 

műsor profiljának megváltoztatása, melynek hírére a nemzeti radikális csoportok utcai 

megmozdulásokat szerveztek és a rádió vezetőinek petíciókat nyújtottak be.303 A műsor 

megítélését mutatja, hogy a baloldalon igen rossz szemmel nézték Orbán Viktor stúdióbeli 

interjúit, azokat a Fidesz a nemzeti radikálisok felé tett gesztusaiként értelmezték.304 

A MIÉP képviselői a párt érdemei között sorolták a Pannon Rádió 2000 őszén történt 

elindulását305, ellenzői pedig éppen kritikaként rótták fel a MIÉP-es támogatást, és 

törvénysértéssel vádolták a rádiót306. Az „érthető frekvencia” szlogennel bejelentkező adó bár 

könnyűzenei profilú volt, kilógott a korabeli kereskedelmi rádiók sorából: csak magyar zenéket 

játszott, félóránként híreket adott, illetve egyházi műsorokat sugárzott. Zenei arculatát Nagy 

Feró és Schuster Lóránt határozták meg, a rockzene dominanciáját hirdették. Műsorvezető-

szerkesztőként itt dolgozott Chrudinák Alajos, Császár Attila, Franka Tibor, ifj. Hegedűs 

Loránt és Pörzse Sándor. A rádiót többször megbüntették gyűlöletkelő tartalmai miatt, emiatt 

2002-ben többtucat zenész és művész bojkottot hirdetett a rádió ellen.307 A rádióban szokatlanul 

hosszú, 3:30 perces MIÉP-et hirdető spot-ok jelezték, hogy a rádió szellemisége nem áll messze 

a pártétól.308 A Pannon rádió megszűnése után a Magyar Fórum olvasók számára a Kincsem 

rádiót ajánlották. A Magyar Fórumban megjelenő rádióműsor alapján egyértelműen 

beszélgetős műsorokat kínáló frekvenciáról volt szó, melynek szlogenje így hangzott: „egy 

rádió pirosban, fehérben és zöldben és száz százalékban magyar!”.309  

Szintén a Magyar Fórumban méltatták a kábel televíziók műsorai közül a Magyar ATV-n futó 

Sajtóklub című adást. Bayer Zsolt, Bencsik András, Lovas István és Járai Judit hírmagyarázó 

műsora 2001 és 2002 között volt adásban. 

 

Könyvek 

A nemzeti radikális közösség tagjai számára fontos csatorna volt a könyv is. Itt nemcsak a 

közösség számára fontos politikai-értelmiségi vezetők írásait összefoglaló kötetekre, hanem a 

külföldi szerzők Izraelről, a zsidóságról, az amerikai világuralomról szóló munkáira, illetve a 

két világháború között született náci és hungarista művekre is gondolni kell. A Magyar Fórum 

rendszeresen hirdette ugyanis a Gede Testvérek kiadója által terjesztett „Tiltott gyümölcs” 

sorozatában megjelent könyveket.  

Előbbiekre pedig példa Csurka István összegyűjtött publikációit tartalmazó „Magyar szemmel” 

című kötetsorozat. Csath Magdolna sokat írt a globalizációról és az EU-ról.310 Franka Tibor a 

vidéki magyar társadalomról írt „Kinek van? Kinek nincs?” (1997), illetve a „Cigánykérdés 

cigányúton” (2001) című munkáiban a munkanélküliség és az etnikai konfliktusokról írt. A 

2002-es választások kapcsán megfogalmazott véleményét a „Szabad választás, törvényes 

csalás” (2002) című könyvben olvashattuk, míg az „Azok a szép napok” (2004) címmel 

megjelentetett interjúkötetében a rendszerváltás és az Európai Unióhoz történt csatlakozás 

közötti időszakról jobboldali politikusokkal rögzített beszélgetéseket rendezett sajtó alá. 

 

 

                                                           
303 Vasárnapi hajnalhasadás, Heti Válasz, 2001. augusztus 10.; Tüntetés a Vasárnapi Újság mellett, Index.hu, 2003. 

szeptember 4.  
304 Fidesz MIÉP: Mi a különbség?, Hetek, 2003. március 8.  
305 MIÉP leltár I. rész. Csurka és a nerc erő. Magyar Narancs, 2000. november 16.   
306 Az ORTT vizsgálja a MIÉP és a Pannon Rádió kapcsolatát, 2001. november 23.  
307 Több mint 60 előadó a Pannon Rádió ellen, 2002. február 12.  
308 Első hívás (Csurka István 2003-as, EU-ellenes felhívása a Pannon Rádióban), forrás youtube.com.  
309 Kincsem rádió hirdetése, Magyar Fórum, 2006. április 27.  
310 „Kiút a globalizációs zsákutcából” (2001), „Egy éve az EU-ban - Ez még nem a mi Európánk” (2005), „2003 

a fekete év” (2004), „Ez a mi Európánk?” (2003).  
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Internet  

Az vizsgált időszakban kibontakozó online világot a nemzeti radikális közösség is felfedezi. A 

MIÉP 1999-tól üzemeltet párthonlapot, www.miep.hu címmel.311 A site szövegekben, írásos 

anyagokban gazdag: közös digitális platformot nyújt a pártnak, a MIÉP országgyűlési képviselő 

csoportnak, a Magyar Út Körök Mozgalomnak, a Magyar Fórumnak, a Havi Magyar Fórumnak, 

illetve a Bocskai István Szabadegyetemnek. A vizsgált időszak alatt sokat változott a honlap: 

bővült a kapcsolatok listája (a Pannon rádióhoz és a fuggetlenseg.hu online portálhoz is vezetett 

link), illetve a design is fejlődött. A korszakban megkezdi működését a kuruc.info. A Jobbik 

2003 őszétől tette online is elérhetővé kommunikációját.  

 

Lakossági találkozók, nagygyűlések, kulturális események 

A nemzeti radikálisok nagy hangsúlyt fektet a helyi szimpatizánsok és a pártvezetés 

kapcsolattartására. A MIÉP és a Magyar Út Körök éves gyűlése mellett, a párt helyi jelenlétéről, 

gyarapodásáról folyamatosan beszámolt a Magyar Fórum. Apróhirdetésre emlékeztető 

formátumban bejelentették, hogy a MIÉP adott vidéki szervezete megalakult, és feltűntették az 

szervezet elérhetőségét is. A Bocskai Szabadegyetem keretében a MIÉP vezetői járták az 

országot, előadásokat, lakossági fórumokat tartottak. Az adott hónap programjait a Magyar 

Fórum mindig listázta. A Magyar Út Körök és a MIÉP minden nemzeti ünnepen nagygyűlést 

tartott, melynek színhelye többnyire a Hősök tere vagy a Kossuth tér volt. A Trianoni 

békeszerződés kapcsán szervezett megemlékezések rendszerint fáklyás felvonulással értek 

végét. Utcára szólították szimpatizánsaikat az EU csatlakozás ellen, a határon túli magyarokkal 

való szolidaritás kifejezésére, Medgyessy-kormány ellen, illetve az Iraki háború miatti 

tiltakozás okán.   

A nagygyűlések szerepét „felbecsülhetetlen” értékűnek tartották, mert a közös fellépések 

élményéből bátorságot merítenek a MIÉP szimpatizánsok.312 A Magyar Fórum nemcsak a 

demonstrációra való felkészülésben, a toborzásban játszott szerepet, hanem az esemény 

utókövetésében is. Csurka István beszédeit teljes terjedelmében leközölték, a tömegről és a 

szónokról készült fényképsorozat bemutatásnak is nagy teret engedtek.   

A szimpatizánsok szórakoztatásáról és szellemi neveléséről a Bocskai színpad és a református 

egyházhoz tartozó budapesti Hazatérés templomának oldalában lévő Szabó Dezső 

Katakombaszínház gondoskodott. A nemzeti radikálisok körében nagy népszerűségnek 

örvendett a versmondás, és annak megzenésített formái.  

A korszakban virágzó volt a nemzeti radikális közösséghez kötődő hazafias vagy nemzeti rock 

zenekarok koncertélete. Ezekről a szélesebb nyilvánosság keveset, a nemzeti radikális belső 

körök többet tudhattak. Néhány zenekar, mint például az Egészséges Fejbőr a MIÉP 

nagygyűlések utáni koncertjéről, illetve a Magyar Szigetről születtek beszámolók a 

Népszabadságban, illetve az Index.hu-n.313  

 

A nemzeti radikálisoktól független csatornák 

 

Beszélgetős televíziós műsorok, televíziós interjúk 

A nemzeti radikálisok számára alaptétel volt, hogy a nagy példányszámú újságok, népszerű 

online portálok, illetve az elektronikus média elfogultan tájékoztat politikájukról, nem áll szóba 

velük, ellenséges terep számukra. Kifejezetten kritikusak voltak a közszolgálati televízióval, és 

                                                           
311 Első mentett weboldal 1999. december 2-áról származik. Forrás: 

https://web.archive.org/web/19981202163741/http://www.miep.hu:80/ 
312 Magyar Szemmel, Magyar Fórum, 2004. február 19.  
313 Március 15. – pártszínekben, Index.hu, 2002. március 15.;  Magyar Sziget: a sajtónak fizetnie kell, Index.hu, 

2003. augusztus 13.; Népszabadság, 2004. szeptember 16.;  
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a kereskedelmi televíziók műsorkínálatáról is megvetően beszéltek. 314 Ennek ellenére időről 

időre felbukkantak a reggeli közéleti magazinok – Nap-kelte és a Jó reggelt, Magyarország! – 

interjúalanyai között.315 A választások előtti vitaműsorokban a kispártok képviselői között 

szerepelt Csurka István és Zsinka László (főpolgármester-jelölt).316 Csurka István 2002 és 

2006-ban részt vett a „Pártelnökök a közgázon” rendezvényen, melyet a Magyar Televízió 

közvetített.317   

   

Magyar Demokrata 

A nemzeti radikálisok számára elérhető csatorna volt a Magyar Demokrata című hetilap. 

Hosszú interjúkat közöltek Csurka Istvánnal318, illetve a párt képviselőivel: Balczó 

Zoltánnal319, Lentner Csabával320 és Gidai Erzsébettel321. Rövidebbeket Bognár Lászlóval322 

(parlamenti képviselő), Győri Bélával323 (pártszóvivő). Részletesen beszámoltak a MIÉP 

képviselőjelöltjét ért fizikai támadásokról is.324 Az 1998-as országgyűlési választásokra 

készülve a MIÉP kampányanyagát leközölték.325 Később a lap a Csurkával szembeforduló 

politikusok pártjára állt, 2003-ban hosszú beszélgetést jelentettek meg Balczó Zoltánnal.326  

A Jobbik egyik legkorábbi utcai akciójáról is cikket közöltek: 2002 tavaszán a Jobbik az MSZP 

épülete előtt kormányellenes tüntetés kezdeményezett.327  

Az újság különös figyelmet fordított a nemzeti radikalizmus mozgalmi szálára is: a Hatvannégy 

Vármegye Ifjúsági Mozgalom felvonulásait328, illetve a Magyar Szigetet is bemutatta329. Sőt, a 

Magyar Szigetet támogató csekk is elérhető volt a Magyar Demokratában330, illetve a 2003-ban 

az újság a rendezvény hivatalos médiapartnere volt.331 Emellett a Vér és Becsület Egyesület 

eseményeiről is megjelentek cikkek.332 

 

                                                           
 314 Mérlegen a sajtószabadság sorozat a Magyar Fórumban: 1999. február 18.; 1999. február 25.; 1999. március 

11.; Gátlástalan cionista propaganda a Kossuth Rádióban, Magyar Fórum, 2003. január 16.; Helyretétel, Magyar 

fórum, 2004. január 8.; Médiabazár, Magyar Fórum, 2006. február 24.; Zsinka: a média bojkottálja a MIÉP 

főpolgármester-jelöltjét, 2006. szeptember 4. Forrás: kuruc.info. 
315 A NAVA adatbázisban a vizsgált időszakban 14 találatot kaptam MIÉP/Jobbik/nemzeti radikális 

kulcsszavakkal.   
316 Kispártok a nagypolitikában, M1, 2006. március 16. Forrás: NAVA Adatbázis.; Választás 2006, M1, 2006. 

április 3.; Képviselői párbaj, M1, 2006. március 26.   
317 Csurka István a közgázon, MTV, 2002. március 17. Forrás: youtube.com; Pártelnökök a közgázon: Csurka 

István, M1, 2006. március 17. Forrás: NAVA Adatbázis.  
318 A főosztályvezető és a titkárnője MIÉP-es lesz. Interjú Csurka Istvánnal. Demokrata, 1998/8.; Az igazság 

nyelve leszünk. Interjú Csurka Istvánnal. Demokrata, 1998/22.; Amíg nem fogjuk a kormányt hazugságon, segíteni 

fogunk neki. Interjú Csurka Istvánnal. Demokrata, 1999/25; A MIÉP-et nem lehet szétverni. Interjú Csurka 

Istvánnal, Demokrata, 2002/12.  
319 Arckép, Demokrata, 1999/17.  
320 A bankok deficitjét mi fizetjük meg. Interjú Lentner Csabával. Demokrata, 2000/22.  
321 Az új kormány útját csapdák szegélyezik. Interjú Gidai Erzsébettel. Demokrata, 1998/24.; Már húsz éve 

szenvedünk az adósságtól. Interjú Gidai Erzsébettel, Demokrata, 1999/14; Mi leszünk a pannon palesztinok. 

Interjú Gidai Erzsébettel, Demokrata, 2003/15. 
322 Magyar Igazság a parlamentben. Interjú Bognár Lászlóval. Demokrata, 1998/20.  
323 A MIÉP nemet mondott. Interjú Győri Bélával. Demokrata. 2000/19.  
324 Bolsevik terror. Demokrata, 2002/8.  
325 Magyar Demokrata, 1998/16.  
326 A radikalizmus esélyei. Interjú Balczó Zoltánnal. Magyar Demokrata, 2003/27.  
327 Csendes tüntetés a Köztársaság téren. Demokrata, 2002/9.  
328 Emlékezés Trianonra, Magyar Demokrata, 2003/24.; Magyarok Párizsban, Magyar Demokrata, 2006. május 4.   
329 Tettekkel Trianon ellen. Interjú Toroczkay Lászlóval. Magyar Demokrata, 2003/24.; Magyar Sziget, Magyar 

Demokrata, 2003/34.  
330 2003. június 12-i számban.  
331 Magyar Sziget: a sajtónak fizetnie kell, Index.hu, 2003. augusztus 13. 
332 A Magyargyűlölet ellen. Magyar Demokrata, 2003/32.; Provokációk évadja, Magyar Demokrata, 2004/6.   
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Az országgyűlés  

Az országgyűlésben való megszólalás nem a nemzeti radikálisok specifikuma, sőt a korszakból 

mindössze négy évig (1998 és 2002 között) állt a MIÉP frakciójának rendelkezésre. A 

nyilvánosságból és a politikai versenytársaktól elhatárolódó közösség számára a MIÉP 

parlamenti jelenléte teremtett kapcsolatot a többi párt, és az azok által meghatározott politikai 

normák, eljárások, gyakorlatok felé. 

A plenáris üléseken a MIÉP tizenöt fős frakciója összesen 1936 felszólalást jegyzett. Ez 

valamivel több, mint az MDF 17 képviselője által tartott parlamenti beszédek száma. A 

képviselői felszólalások számát rögzítő listán a hetedik és a kilencedik helyen Lentner Csaba 

és Balczó Zoltán álltak, akik még Torgyán Józsefnél is többet beszéltek a plenáris üléseken. 

Ugyanezen lista utolsó száz helyén három MIÉP frakciótag neve volt olvasható. Csurka István 

nem tartozott a legaktívabb frakciótagok közé, nála is többször szólalt meg az említetteken kívül 

Fenyvessy Zoltán, Gidai Erzsébet és Kiss Andor. Leginkább a napirendi pontokhoz fűzték 

mondandójukat (1233 felszólalás), de azonnali kérdéseket is sűrűn tettek fel (423 

felszólalás).333  A MIÉP legaktívabb képviselőinek felszólalásait vizsgálva felsejlik a 

munkamegosztás. Lentner Csaba a költségvetési vitákban exponálta magát, Balczó Zoltán az 

oktatás- és az energiaszabályozás, Gidai Erzsébet pedig a fiskális és monetáris, illetve a 

külgazdasággal kapcsolatos témákat vitte.334 A frakció mindössze öt törvényjavaslatot nyújtott 

be: a helyi önkormányzatokkal, a budapesti agglomerációval, szőlő- és bortermelés kérdésben, 

a polgári perrendtartás és a pártfinanszírozás ügyében.335 A teljes frakció kísérlettet tett Izrael 

állam katonai agressziójának elítélését tartalmazó határozat elfogadtatására is, ám határozati 

javaslatukat a parlament nem vette napirendre.336      

 

 

VIZUÁLIS ELEMEK ÉS EGYÉB MODALITÁSOK  

 

Logók 

A nemzeti radikálisok önkonstrukciójának részeként bemutatom a MIÉP-hez, illetve a 

Jobbikhoz kapcsolódó vizuális elemeket, elsősorban a logókat. A MIÉP logója nem változott 

az első korszakban megismerthez képest.  

 

 
1. kép. A MIÉP logója. Forrás: eredetimiep.hu 

 

 

                                                           
333 Képviselők ciklusonkénti adatai. Forrás: parlament.hu 
334 Képviselő riport. Forrás: parlament.hu 
335 T/792 A helyi önkormányzatokól szóló 1990.évi LXV. törvény és a helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény 

módosításáról; T/767 A polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III.törvény módosításáról; T/374 A pártok 

működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989.évi XXXIII.törvény módosításáról és az 1990.évi országgyűlési 

választásokon minősített pártok részére központi székház juttatásáról szóló 1991.évi XLIV.törvény;  

módosításáról; T/5026 A Budapesti Agglomeráció szabályozási terveinek átmeneti szabályozásáról; T/3044 A 

szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény módosításáról. Forrás: parlament.hu 
336 H4643 Izrael Állam katonai agressziójának elítéléséről. Forrás: parlament.hu 
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2. kép. A Jobbik logója. Forrás: Jobbik.hu 

 

A Jobbik logójának jeleivel és a felkínált jelentésével kapcsolatban, maga a párt szolgál 

magyarázattal. Saját interpretációjukban a Jobbik címere  

 

„(…) egy stilizált vitorlás hajó, amelynek árbocát a kettős kereszt, vitorláit pedig a 

nemzeti színű körök adják. Jelentése, hogy a történelmi tradícióink adják az alapot 

(árboc), amelyre a közösségeinknek (családok, szervezetek, települések, egyházak és 

maga a nemzet) együtt kell felépíteniük magukat. Amennyiben ez sikerül, akkor sikerül 

a vitorláinkba vonnunk a történelem szelét, és a magyar nemzet szélsebesen 

gyarapodhat és büszkén tekinthet saját jövője felé.”337 

 

A logó kerekebb formái, nőies vonalai ellentétben állnak a MIÉP maszkulin, harcias vizuális 

konstrukciójával. A hajózás azonban bátorságot, és kalandvágyat is feltételez, tehát a „hajó” 

jelképével nők és férfiak is könnyen azonosulhatnak. Ha elfogadjuk a Jobbik interpretációját, 

hogy „hajó” látható a képen, akkor érdemes megfigyelni, hogy vitorlája jobbról balra dagad. A 

„szél tehát jobbról fúj, a Jobbik Magyarországért Mozgalom felirat irányából, ami balra viszi a 

kompozíciót. A nemzeti színek alkalmazása is szembetűnő, amely minden bizonnyal 

Magyarországot, a magyar nemzetet jelképezi. A magyar nemzet „hajója” tehát mozgásban van. 

Ez is más, mint a MIÉP esetében: a MIÉP-é zárt, kötött, védekezésre utaló jelképből áll.      
2006-ban a két párt választási szövetségét az alábbi logóval erősítették meg:  

 

 
 

3. kép a MIÉP-Jobbik Harmadik Út választási szövetség logója. Forrás: jobbik.hu  

 

A kombináció a két szervezet egyenlőségét mutatja. Baloldalon a MIÉP-é a korábban alakult, 

régebben műkődő párt, jobboldalon az újabb, a főként fiatalokat tömörítő Jobbik jelképe. A 

logók a nemzeti trikolórt alakalmazzák, a színek pedig egymásra rímelnek (a MIÉP logó belseje 

zöld,a Jobbiké fehér, a pajzs egyiknél zöld, másiknál fehér).A feliratok színe viszont a színskála 

két ellentétes pólusa: fehér és fekete. Ez egyszerre sugallja, hogy a két párt kiegészíti egymást, 

de azt is, elkülönülnek egymástól. A kép két nagyobb részét – a logókat – a Harmadik Út felirat 

                                                           
337 Kérdések és válaszok, 2002. október 10. Forrás: jobbik.hu.  



47 

 

(eszme) és a magyar zászló (érzelmi kötődés) kapcsolja össze. A MIÉP és Jobbik közötti kapocs 

is ekkép értendő.  

 

Tömeg és tér a nemzeti radikálisok önkonstrukciójában 

1997 és 2006 közötti időszakban a MIÉP arculatának fontos eleme az utcai rendezvények 

látképének megjelentítése, ahogyan ezt a Választás 2002-es kiadvány címlapján található kép 

is tanusítja:  

 

 

 
1. kép. MIÉP nagygyűlés a Választás 2002 című kiadvány címlapjáról. Forrás: Magyar Fórum, 2002. 

február 14-i szám.  

 

A MIÉP által készített kiadványban a tömegek MIÉP-es kötődését hangsúlyozták, hiszen a 

kompozícióban mindenki a párt logója alatt áll.  

A párt önképének integráns része volt a Hősök terén tartott nagygyűlés, pontosabban annak 

vizuális reprezentációja. A tér 1997 óta a MIÉP tömegrendezvényeinek helyszíne, Budapest 

egyik legnagyobb, legtágasabb tere. A helyválasztás a történelmi köteléket és a folytonosságot 

is jelképezi, hiszen a Hősök tere a Milleniumi Emlékmű, vagyis a nemzeti pantheon szobrainak 

ad helyet.  

Az 1998-as választások előtt rendezett március 15-i nagygyűlésről szóló képriport legnagyobb 

fényképe a Magyar Fórum címlapján megjelent látkép a téren összegyűlt MIÉP 

szimpatizánsokat mutatta. A képet úgy komponálták, hogy a Műcsarnok és a tér túloldalán lévő 

házak jól látszódjanak. A kompozíció közepén a zászlóerdő, alatta a támogatók köre. A tér 

maga és a szimpatizánsok önálló politikai szereplőként való megörökítése tehát kiemelekdően 

fontos volt a MIÉP számára.  

       

 

 
2. kép 1998-as MIÉP nagygyűlés. 1998. március 15. Forrás: Magyar Fórum 1998. március 19.  
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A 2002-es kampányfüzet belső oldalán található fényképen a nagygyűlés helyszíne ismerhető 

fel, ám itt nagyobb hangsúlyt fektettek a pártvezér és szónok, Csurka István bemutatására. A 

szónok alakja előtérben, de nem középen látható. A vezér, a tüntetésen résztvevők és a Hősök 

terét szimbolizáló Szépművészeti Múzeum a fénykép három egyenrangú szereplője.      

 

 
3. kép MIÉP nagygyűlés a Választás 2002 című kiadvány címlapjáról. Forrás: Magyar Fórum, 2002. február 

14-i szám. 

 

A budapesti Hősök tere és a nemzeti radikálisok MIÉP-hez kötődő körének politikai önképének 

része volt.   

A 2006-os kampány szóróanyagain és MIÉP Ifjúsági Tagoza archív weboldalán található képen 

a tüntetés résztvevői visszakapták önállóságukat, vezető politikus nem került a kompozícióba.   

 

 

 

  

 
4. kép. Részlet a MIÉP 2006-os kampányanyagából. Forrás: OSZK Plakát és kisnyomtatványtár 

 

A kompozíció alapja jelen esetben is a Hősök terén tartott MIÉP nagygyűlés látképe. Távolban 

szemben látható a Műcsarnok, a kultúra megtestesítője, baloldalon pedig a honfoglaló 

magyarok vezéreinek szoborcsoportja. A kép egy nagygyűlés idején készült, nem egyszerűen 

ismeretlen emberek sokaságáról, hanem jól beazonosíthatóan egy párt híveiről. A színpadról 

készített fotó úgy mutatja a tömeget, mint amelyik betölti a teret. Egyfajta csoportképnek tűnik, 

melyen a miéppel szimpatizálók láthatók. A kép tanulsága szerint a párt számára a 

tömegrendezvényeken megjelentek szerepe kettős. Egyrészt büszkélkedik velük, hisz a 
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támogatottságát jelzik a tömegek. Az utcai politizálást is a párt megkülönböztetőjegyeként 

vállalja és hangsúlyozza. Másrészt azonban azonosítja magát a „miépes” tömegekkel mint a 

párt számára fontos szereplővel és a konstruktummal.   

Az Ifjúsági Tagozat által némileg átalakított kompozíción a világos, nagyfényes égen egy idézet 

szerepel, aminek szerzője nincs feltüntetve: „Magyarországot pedig meg kell mentenünk!...”.      

     
 

  
5. kép A MIÉP Ifjúsági Tagozat oldalán között fénykép.   

           

Az idézet többes száma és a tömeg látványa a közös feladatot, az együttes erőfeszítést mutatja. 

A tömeg felett álló idézet adja a célt, mely az együttes cselekvését vezérli. A kép centruma a 

pajzs formájú MIÉP logó és a mögötte részben eltakart Árpádsávos pajzs. Ezek a kompozíció 

integráló elemei. A MIÉP logó és az Árpádsávos pajzs védelmet nyújt a mögötte 

felsorakozóknak, ám aktivitást is vár a szimpatizánsoktól. Figyelemreméltó, hogy az Árpádsáv 

az utcai megjelenésben és a MIÉP Ifjúsági Tagozatának jelképei között tűnik fel először. A 

viszonylag zsúfolt képen nagy betűkkel olvasható a Magyar Igazság és Élet Pártja Ifjúsági 

Tagozatának neve, illetve az ifjúsági szervezet weboldalának neve.  

A mottó és a pajzs egyaránt annak jele, hogy a MIÉP magát honvédő, közösségvédő harcos 

pártként kívánta prezentálni.  

 

 
6. kép A MIÉP honlapja. A kép a 2005. április 3-i állapotot tükrözi. Forrás: web.archive.org 

 

A párt honlapjának vizuális elemei megerősítik a tömeg, a magyar zászló, az Árpád sáv és a 

MIÉP közötti asszociációs kapcsolat megteremtését. A honlapon domináns zöld szín a Magyar 

Fórum és a havi Magyar Fórum layoutjában is megjelenik. A zöld az MDF „hivatalos színe”, 

így a MIÉP a hajdani demokrata fórumos kötődésre is történi utalás. A zöld a piros ellentéte, 
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mely a szocialisták által választott színtől helyezi legmesszebbre a pártot. E tekintetben a párt 

identifikációja a 1997 előtti időszak Csurka-konstrukciójával összhangban van. 

 

A „miépes” vizuális konstrukciója az országgyűlési kampányok időszakában  

                 

A MIÉP képviselőjelöltekkel az 1998-as országgyűlési választásokat megelőző kampányban 

interjúk készültek a Magyar Fórum számára. Az interjúkat majdnem minden esetben fényképek 

kísérték. Ezek a fotók is jól mutatják a MIÉP politikai marketinget elvető stratégiáját.  

 

   
 

 

 
   

7. kép. Válogatás az 1998-as országgyűlési választásokon MIÉP színében indult képviselőjelöltekről. 

Forrás: Magyar Fórum.  

 

Fekete-fehér igazolványkép formátum az egyszerűséget, a hétköznapiságot jelenti. Mindenki 

számára ismerős fénykép-típus. Az igazolványkép elsősorban az állami hatalom által regisztrált 

állapotokat szokta megörökíti. Mindenekelőtt uniformizált személyábrázolás. A beállítás 

egyszerű: a felsőtestre, pontosabban az arcra koncentrál. Célja a személy beazonosítása. Itt 

nincs tere az egyéniségnek, a fantáziának, a művészi kompozíciónak. Az igazolványképek 

szinte mindenkinek előnytelenek. A formátum azt sugallja, hogy a jelöltet, a pártot voltaképpen 

nem érdekli a külcsín. Nem festi magát szebbre, nem kelleti magát. A kép tárgya és jele 

ugyanaz: egy ember, méghozzá egy „miépes” ember. A jelöltek többsége szemkontaktust 

teremt az olvasóval. Ez a közvetlenség jele. Van azonban, aki kinéz a képből. Ezt nem 

korrigálták, nem egységesítették. Az öltözetek is többfélék: a férfiak leginkább öltönyben 

vannak, de teniszpólóban is le lehetett fényképezkedni. A mosoly sem volt kötelező. A nők 

ruhája zárt, magas nyakú, amivel konzervatív, kortalan képet festenek magukról. A képek 

valamiféle heterogenitást sugallnak: férfiak, nők, idősek, fiatalok, középkorúak, elegánsabb és 

egyszerűbb öltözetek keverednek.  
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A MIÉP 2002-es kampányának egyik szemiotikai erőforrása volt Oláh János képviselőjelöltet 

ért fizikai bántalmazás. A vérző fejű jelölt képe, a megtámadott interjúja, a verésre történő 

vissza-visszautalás, illetve a MIÉP-eseket érő tettlegességről szóló beszámolók uralták a 

Magyar Fórum 2002. februári és márciusi lapszámait. A verést a többi párt erkölcstelenségét 

bizonyító tényként tekintik: „a politika és az alvilág összekapcsolódott”338, illetve a MIÉP-pel 

szembeni szimpátia megteremtésére igyekeztek felhasználni. Az aktivistát ajánlószelvények 

gyűjtése közben érte támadás Budapesten a szocialisták erősségének számító XIII. kerületben. 

Az az idő tájt fekete-fehér képeket közlő Magyar Fórumban színes fotón, tehát sokkal 

életszerűbben látható képviselőjelölt nem sokkal a támadás után mutatkozik: feje véres és sáros. 

Arcán a sokk és a meglepődés tükröződik.  

 

 
8. kép. A Sötétség erői támadnak a MIÉP ellen című cikkhez kapcsolt fénykép. Forrás: Magyar Fórum, 

2002. február 14.  

 

 

A megtámadott aktivista a MIÉP-et szimbolizálja, Oláh János bántalmazása a párt elleni 

támadás személyes megélését tette lehetővé. Az aktivista a „miépeseket” fenyegető veszélyt 

reprezentálja: fizikai szenvedést kell elviselnie politikai szimpátiája miatt. A „miépes” ebben a 

konstrukcióban tehát a magyar politika áldozata, személyesen is átéli a pártot ért ütéseket. A 

kép melletti cikkben listázták, hogy a pártaktivistákat milyen támadások érték kampányolás 

során. A párt szimpatizánsai számára tehát a politikai „külvilág” veszélyes hely.  

A „miépesek” prototípusa Csurka István volt. Önálló vizuális megjelenítését tekintve érdemes 

megnézni a Magyar Fórum című újságban megjelent publicisztikáihoz csatolt fényképeket. A 

1997 és 2002 között „Minden ami van” című sorozat mellé közölt képen a pártvezető lefelé a 

publicisztika szövegére néz, míg a 2002 utáni időszakban egyenesen az olvasóra tekint. A 

pillantás irányának megváltozása jelzi, hogy korábbi képein a pártvezér a szövegre figyel, míg 

a későbbi fotókon az olvasóval kíván kapcsolatot kezdeményezni. Mindhárom képen sötét 

öltönyben, fehér ingben látható, ami hagyományosan elegáns férfiviseletnek tekinthető. Míg az 

első két fotón a pártvezető egyedül látható, a harmadikon valamelyik rendezvényük előterében 

látható. A korszak végén közölt kép kompozíciója a pártvezér központi és közvetítő szerepét 

hangsúlyozza: a vizuális konstrukció szándéka szerint Csurka lenne a kapocs a szimpatizánsok 

és a kép nézője között.    

 

 

                                                           
338 Ököljog?, 2002. február 21., Magyar Fórum. 
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9. kép Csurka István fotói a Magyar Fórumban megjelenő publicisztikák mellett. Forrás: Magyar Fórum 

1998, 2002, 2006.  

          

 

Csurka Istvánt többször örökítik meg tömegrendezvények szónokaként, jellemzően beszéd 

közben vagy egyfajta ölelő kartartással. Mindezekkel a nemzeti radikálisok és Csurka közötti 

szoros kapcsolatot kívánják bemutatni: a pártelnök vezeti (beszédekben iránymutatásokkal 

ellátja) és szereti közösségét, mely meghallgatja és követi őt.  

 

 
10. kép A MIÉP március 15-i megemlékezése 2005-ben. Forrás: Magyar Fórum 2005. március 17.  

 

A nemzeti radikálisok vizuális önreprezentációjában az idő előre haladtával a modalitás 

folyamatosan erősödik. A fekete-fehér képeket a magasabb modalitásúnak tartott színes fotók 

váltják fel. A Magyar Fórum 2003 februárjában tér át a színes nyomtatásra, ám a bántalmazott 

képviselőjelölt többször is bemutatott fotója már 2002-ben színes nyomtatásban jelent meg. 

Oláh János ábrázolása kifejezetten naturalisztikus, ami tovább erősíti a reprezentáció 

szándékolt hitelességét. Az ikonográfia része a kontextus megmutatása. A nagygyűlésekről 

készült képek rendre mutatják a tér egészét, ezzel is emelve az önreprezentáció kommunikálni 

vágyott „igazságértékét”. A honlapon és a kampányanyagokban közölt vizuális elemek 

modalitása azonban alacsony marad: a Hősök terén készült tömegfotót a nemzeti radikális 

közösség által gyakran használt motívumok montázsa, illetve Csurkától származó idézetek 

foglalják keretbe.     

 

Az ellenfél vizuális konstrukciója az országgyűlési kampányok időszakában 

 

Az 1998-as kampányban a Magyar Fórum hat részes képregény sorozatot indít Robin Hoorn 

kalandjairól. Robin Hoorn Horn Gyulát, az akkori miniszterelnököt jelentette. A képregény 

voltaképpen Horn Gyula életét meséli el, mint valamiféle antiszuperhős fejlődéstörténetét. 
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Hangsúlyozzák gyermekkori agresszivitását, fiatalkori brutalitását, iskolai rossz teljesítményét, 

döntéseit, melynek következtében a gonosz harcosa lett, s innentől kezdve a „szegényeket 

fosztogatta, s zsákmányt a gazdagoknak adta”.339   

  

 
 

11. kép Robin Hoorn kalandjai. 1. rész Forrás: Magyar Fórum 1998. február 19.  

  

A képregényben feltűnik még Kuncze Gábor (városbíró) és Pető Iván (seriff) szerepében, akik 

bár a kezüket nem piszkolják be, de támogatják és haszonélvezői Robin Hoorn gaztetteinek.  

2002-ben is hasonló munkamegosztást láttattak a szocialisták és a liberálisok között: a 

szocialistákat jelképező izmos, erős, dinamikus fiatalember a Tanácsköztársaság „Fegyverbe!” 

plakátjára emlékeztető alakja alatt miniatűr, de jól öltözött és jól táplált figurák állnak 

„Demokráciát!” követelő zászlókkal. A rajz a nemzeti radikálisok számára készült az ellenfelek 

erőszakos viselkedésének bemutatására. A furkósboton megjelenő sarló és kalapács 

kommunista szimbólum a szocializmus és a korabeli baloldali, illetve liberális körök közötti 

folytonosságot ábrázolja.  

 

 
 

12. kép. Ébresztő Magyarok! című cikk mellett grafika. Forrás: Magyar Fórum, 2002. február. 14.  

 

Az ellenfelekkel kapcsolatos legfőbb vizuális mondanivalójuk a szocialisták és a Fidesz közötti 

azonosság. Az önállótlanságban és az irányítottságban való hasonlóságot mutató montázson 

                                                           
339 Robin Hoorn kalandjai. Magyar Fórum, 1998. április 2.  
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mind Gyurcsány Ferenc, mind pedig Orbán Viktor bábok, akiket egy sötétben alig mutatkozó 

nagyobb entitás mozgat. Mindkét báb egy forrásra van rögzítve, tehát a politikusok különböző 

mozgása megtévesztő, hiszen egy akarat játszik velük. Ilyen képet csak a nemzeti radikálisok 

fórumain lehet látni, hiszen az összekapcsolódás tényét is a nemzeti radikális körök 

hangsúlyozták.  

 

 
13. kép Montázs Csurka István „Megmaradni” című publicisztikája mellett. Forrás: Magyar Fórum, 2006. 

január 12.   

 

Hasonlóan a nemzeti radikális közösségre jellemző Orbán és Gyurcsány egyformaságát 

hangsúlyozó jelek vizuális közvetítése. Mindkét montázson jól látható szerkesztési szándék a 

cselekedetek és a testbeszéd közötti hasonlóság bemutatása. A baloldali és a jobboldali 

miniszterelnök-jelölt közötti különbségek mindössze az öltözködésben, tehát a felszínen 

mutatkoznak. A kép előnytelenül ábrázolja a modelleket, nevetséges arcvonásokkal. A felvétel 

mintegy leleplezi a szereplőket, akik a megkomponált ellenségeskedésük ellenére voltaképpen 

ugyanolyanok és ugyanazt csinálják.    

 

 

    
14. kép Montázs a Magyar Fórum címlapjáról. Forrás: Magyar Fórum, 2006. március 30.; Montázs a 

„Balítéletek. Jobboldal = Fidesz? Egy hazug képlet veszélyei” című cikk mellett. Forrás: fuggetlenseg.hu 

2006. február 16.  

 

Az ellenfelekkel kapcsolatos vizuális konstrukció esetében alacsony modalitású 

kompozíciókkal találkozunk. Mindegyik esetében jól látható, hogy nem az ábrázolás nem a 
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valóságot, hanem a szerkesztői akaratot tükrözi. Az ellenfelek ábrázolását montázsok és rajzok 

segítik.    

 

A nemzeti radikálisok stílusa: spirituális beszéd és frusztráció 

 

Egy politikai közösség önmegjelenítése kapcsán szót kell ejtenünk a stílusról is. Különösen 

fontos lehet ez a nemzeti radikálisok szempontjából, mely kommunikációs és nyelvi 

szempontból is igyekezett megkülönböztetni magát a jobbközép, a liberális és baloldali 

csoportosulástól.  

A nemzeti radikális közösséget alapvetően két stílus integrálja: a hitvallás, a hitvallás 

magyarázataihoz és igehirdetéshez hasonlatos beszédmód és fordulatok, melyet a spirituális 

stílusként írok le, illetve a frusztráció. Lássuk először a spirituális beszéd stílusát!   

A nemzeti radikálisok politikai önképében a kereszténység, elsősorban a református tradíció és 

formák kiemelkedő jelentőségűek. A MIÉP képviselői minden választási kampány előtt 

összefoglalják programjukat, melyet „hitvallás” címmel illetnek. A képviselőjelöltek így 

könyörögnek a túlvilági erőhöz a politikai sikerért:  

  

 „Magyarok Istene, Isten, egyetlen Istenem segíts meg!”340 

 

A MIÉP honlapján a nyitóoldal köszöntője is Istent említi:  

 

 „Isten segítsen valamennyiőnket!”341 

 

A nemzeti radikális politikusok és aktivisták feladata pedig ennek a hitvallásnak a magyarázata 

és terjesztése. A prédikáció stílusa leginkább a szónoklatban és a hosszabb publicisztikákban 

jelenik meg.342 Itt a beszélő és a hallgatóság közötti közösségi és spirituális viszonyt kívánták 

megteremteni (ahogyan a prédikációk során is), ami élesen szemben állt az egyénre és a 

racionális kalkulálásra építő beszédmóddal. A spiritualitás itt Istennel, Jézussal, a Szentírással 

való kapcsolat megteremtését jelentette.  

A nemzeti radikálisok politikája Istentől kapott küldetés. Más pártok programja pedig 

egyszerűen rivális gondolatok gyűjteménye, hanem Magyarországot fenyegető tévtanok listája. 

A prédikáció stílusa elsősorban a Hegedűs család tagjainak megszólalásaiban volt jelen343, 

illetve Csurka Istvánhoz is köthető. A prédikációhoz hasonló beszédmód segítségével a nemzeti 

radikálisok spirituális vezetői a közösség főbb tanait foglalják össze, rámutatnak és óva intenek 

a hamis úttól.  

 

„Egyetlen megoldás: népi nemzeti radikalizmus. (…) Mi maradunk a keskeny úton, amit 

Jézus mutatott.”344  

 

A „prédikátor” feladatokat is ró a közösségre:  

 

                                                           
340 A magyar nemzet radikális mozgalom hitvallása, Magyar Fórum, 1998. március 5.  
341 https://web.archive.org/web/20000302162918/http://miep.hu:80/ 
342 A prédikáció formai elemeinek azonosításában nagyban támaszkodtam Finkenwalder Homiletik, Halbjahrs-

Seminar-Vorlesungen 1935-1939. Nachschriften verschiedener Kurse. in: D. Bonhoeffer, Gesammelt Schriften 

Bd. IV, hg. v. E. Bethge, München 1960 (ford: Steinbach József, 2000). kiadványára.   
343 Isten előtti sorskérdésünk: a parlamenti választás. Magyar Fórum, 1998. április 23.; Isten előtti sorskérdésünk: 

a parlamenti választás. II. rész Magyar Fórum, 1998. április 30.; Isten előtti sorskérdésünk: a parlamenti választás. 

II. rész Magyar Fórum, 1998. május 7.; A Harmadik Út Nagygyűlése, Magyar Fórum, 2005. október 27.   
344 Isten előtti sorskérdésünk: a parlamenti választás. II. rész Magyar Fórum, 1998. április 30. 
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„Merjük hát kifejezésre juttatni hazánk és nemzetünk ellenségeivel 

szembeni halhatatlan gyűlöletet, leplezzük a likudizmus 

mételyét. (…) Krisztus-hitünkben pedig legyünk megvesztegethetetlenek és 

megalkuvást nem tűrőek.”345  

 

Visszatérő fordulatuk az „Isten bennünket így segéljen” lezárás.346  

A spirituális stílus a Jobbik alelnökének, később pártvezetőjének Vona Gábor önképében is 

jelen van:  

„Kiskoromtól fogva érdeklődéssel lapozgattam a képes Bibliát, édesanyám imádkozni 

is tanított, de a keresztelő elmaradt. Egészen tizennyolc éves koromig. Az egyik 

barátommal, mint normális kamaszok példaképeket keresgéltünk, és megannyi 

rocksztár után jutottunk el Jézushoz, akiről elég felszínes információink voltak. (…) Pár 

hónap múlva - a haveri kör teljes megrökönyödésétől kísérve - a mennyországba vetett 

hittel keresztelkedtünk meg.”347 

 

A spiritualitás a személyes hit megvallásában, politikai cselekedetük magyarázatában játszik 

szerepet.  

A radikális közösség megkülönböztető stílusa a frusztráció kifejezése. A frusztrált beszédben a 

megszólalók pontokba szedve, újra és újra elmondják panaszaikat. A stílust jellemzi az 

önsajnálat kifejezése. Ebben a beszédmódban a megszólalók hiányokra, a negatívumokra 

fókuszálnak. A nemzeti radikálisok konstrukciójában Magyarország, a magyarok vagy a 

nemzeti radikális közösség áldozatként tűnik fel. 

 

„Feladjuk a függetlenségünk és önállóságunk egy részét Brüsszelnek. El kell fogadni. 

Jönnek az áremelések. El kell fogadni. Egyes intézmények be lesznek és be vannak 

tiltva, egyes személyek ki vannak rúgva, és helyükbe mindenütt az ő embereik kerülnek. 

El kell fogadni. A cenzúra működik. El kell fogadni. Egy kis adó antennáját kitépik a 

falból, egy gyerekembert, aki odakiált valamit a miniszterelnöknek egy falusi utcán, 

meghurcolnak, egy picike egyesületet, mert nem tetszik a neve, és tagjainak a tartása, 

meghurcolnak, pusztán azért, hogy példát statuáljanak.” 348 

 

A megszólalók hibáztatják a politikai elitet, de elsősorban a Nyugatot, mely becsapta és 

kiszipolyozza az országot és a népet. Sűrűn panaszkodnak, hogy a médianyilvánosságból 

kirekesztik őket, támadják őket, hazugságokat terjesztenek róluk. Hangot adtak annak, hogy 

aktivistáikkal igazságtalanul bántak, munkahelyükön hátrányba kerültek politikai nézeteik 

miatt. A méltatlankodás szavaival emlékeznek meg kulturális életük hátrányos 

megkülönböztetéséről. A bűncselekmények sértetteiről készített riportokban is kifejezésre 

került haragjuk, amikor arról beszéltek, hogy az áldozatok baját elhallgatják. 

 

„(…) nyilván más lenne a helyzet, ha a cigányok lennének az áldozatok. Akkor az 

ombudsmantól Strasbourgig érne a botrány.”349 

 

                                                           
345 Augusztus 20 – MIÉP: Csurka szerint a magyarság megmaradása a kérdés. 2005. augusztus 20. Forrás: MTI 

Adatbázis.  
346 Memorandum, Magyar Fórum, 2005. január 6.  
347 Beszélgetés Vona Gáborral, a JMM alelnökével, 2003. július 10. Jobbik.hu 
348 Magyar Szemmel, Magyar Fórum, 2003. január 16.  
349 Folytatódó cigányterror, kuruc.info, 2006. május 17.  
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A frusztrált stílus segítségével levezető ugyan a politikai kudarcokból, sikertelenségekből 

fakadó érzelmek, ám a sajnáltatás a politikai eredménytelenséggel is összekapcsolja a 

közösséget.   

 

 

ÖSSZEGZÉS  

 

A tanulmány a népi radikális politikai közösség szemiotikai konfigurációját mutatta be. 

Mégpedig azokat a jeleket, amik segítségével a megteremtik politikai közösségüket. Vizsgált 

időszakban a nemzeti radikálisok sikereket és kudarcokat is átéltek, önképük és konstrukcióik 

ennek megfelelően változtak. A nemzeti radikális politikai közösség folytatta az előző 

korszakban megkezdett identitásteremtő munkát, amiben főként a közösségen kívüli politikai 

cselekvőktől való távolságtartásukat igyekezték világossá tenni. A megkülönböztetés egyik 

eszköze az outgroup azonosítása, a másik az ingroup számára felajánlott politikai, kulturális és 

életmódbeli minták kibocsátása. A közösség összetartozásában az az idő tájt kiépülő intézményi 

keretek mellett (MIÉP és Jobbik elsősorban), a személyek (képviselőjelöltek, aktivisták, 

pártvezetők) kiemelkedően fontos szerepet játszottak. A kutatás eredményeit a 1. táblázat 

foglalja össze.  

A kutatás során többféle forrásból gyűjtött adatok alapján arra a következtetésre jutottam, hogy 

a nemzeti radikális politikai közösség legfontosabb konstrukciója, szemiotikai erőforrása az 

ellenségeinek megkonstruálása. A nemzeti radikális közösség ellenségei nemcsak a rivális 

pártok és politikusok, hanem a politikán túl aktív kulturális elit, illetve a zsidóság.  

Megemlítendő a magyarsággal kapcsolatos konstrukció. A populista politikusokkal ellentétben, 

a nemzeti radikális közösség vezetői a korszakban nem udvaroltak a választóknak, s annak sem 

láttam jelét, hogy bármilyen módon igyekeznének kitapogatni az állampolgárok preferenciáit. 

A nemzeti radikálisokat leginkább mozgósító témák közé tartozott a határrevízió, a határon túli 

magyarság megsegítése, az euroatlanti integráció kritikája, illetve a Demszky Gábor vezetette 

Budapest politika és a liberális kultúrpolitika ellenzése.  

A nemzeti radikalizmus diskurzusában elsősorban a védelemhez és az ellenálláshoz kapcsolódó 

elemeket találunk: védelmet a magyarságnak, a magyar kultúrának, a gazdaságnak, illetve 

ellenállni a mindezeket fenyegető belső és külső erőknek. A diskurzusaik alapján tehát egy 

vitaképtelen és kompromisszumkötésre alkalmatlan közösség képe sejlik fel.  

A nagymédiával való elégedetlenségük mellett, az emberekkel való közvetlen kapcsolattartás 

vágya, a magyarok felvilágosítása, felemelése és politikába történő beemelése tükröződött a 

nemzeti radikálisok csatornahasználatában is. Az utcákon és tereken való politizálás, illetve a 

lakossági találkozók sűrűségén túl, a közösségi élet megszervezése (hagyományőrzés, 

kulturális programok) is a nemzeti radikális politikai identitás része. 

A nemzeti radikális politikai közösség megkülönböztető stílusként a spirituális és a frusztrált 

beszédmódot azonosítottam. Előbbivel a közösség túlvilági kapcsolódásait és 

megalapozottságát igyekeztek biztosítani, utóbbi a panaszkodás formáit alkalmazza a 

közösséget érintő folyamatos kudarcok feldolgozására. A nemzeti radikálisok számára a 

politikai kommunikáció a ventilálás feladatát is betöltötte.   
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1. táblázat. Összefoglaló a nemzeti radikálisok szemiotikai erőforrásairól. 

  

Konstruktumok 

 

 

Konstruktum jellemzői 

A
k

to
ro

k
 

ingroup: nemzeti radikálisok szervezetek MIÉP; Jobbik; Magyar Út Körök; Hatvannégy 

Vármegye Ifjúsági Mozgalom 

outsider; autentikus; keresztény; tettre kész; fiatal generáció 

képviselője  

személyek Csurka István;  

képviselőjelöltek 

Alapítóatya és tehertétel; 

A „miépes” prototípusa; áldozat 

outgroup: többi politikai 

cselekvő 

szervezet MSZP; SZDSZ; FIDESZ szálláscsinálók; külföldi érdekek képviselői 

EU, NATO gyarmatosítók 

csoportok zsidóság; izraeliek  kiszipolyozzák a magyarokat 

személyek  Torgyán József, Bácsfi Diána és a többiek provokatőr 

 állampolgárok  magyarság tunya; passzív; rossz egészségügyi és mentális állapotú; szegény; 

áldozat 

Ü
g

y
ek

 

határrevízió 2000 körül lényeges; elpuskázott lehetőség; erőtlen magyar 

külpolitika; vajdasági magyarok védelme 

a határon túli magyarság megsegítése védelem; törődés; határon túli magyarok példaképek  

az euroatlanti integráció kritikája ellenállás; semlegesség; megtévesztések leleplezése 

Demszky Gábor vezetette Budapest politika ellenzése  kiárusítás; külföldi tulajdonlás ellenzése; plázák ellenzése; 

bevándorlás ellenes; fogyasztói társadalom-kritika 

liberális kultúrpolitika ellenzése multikulturalizmus ellenesség; magyar kultúra védelme 

D
is

zk
u

rz
ív

 e
le

m
ek

 

nemzeti radikalizmus diskurzusa védelem és szembeszegülés 

metaforák  Trianon Folyamatos veszteségek sora; magyarság önfeladása; politikai tabu;  

közösségtudat; magyarság összetartozása  

Háttérhatalom Minden történés magyarázat; megfoghatatlan; láthatatlan; 

egyértelmű és jól követhető; erőszakos;  

Harmadik/Magyar Út birodalmaktól történő távolságtartás; 

nemzeti függetlenség; 

szuverenitás 

Rend rendteremtés; erkölcsös élet; szigorú büntetés; magyar termékek 

védelme 

C
sa

to
rn

á
k

 

saját csatornák  nyomtatott sajtó Magyar Fórum Csurka István lapja; véleménycikkek 

Havi Magyar Fórum  irodalmi, társadalmi; kulturális és politikai folyóirat 

rádiós és 

televíziós 

műsorok  

Vasárnapi Újság  egyházi információk; határon túli magyarság; jobbközép politikai 

közösség szereplői felé nyitott 

Pannon Rádió, Kincsem rádió nemzeti rock; betelefonálós műsorok; Hegedűs Loránt jegyzetei 

Sajtóklub jobbközép politikai közösség szereplői felé nyitott 

internet EU-ellenes platformok 

könyvek közéleti írások; gazdasági témák; szociográfiai leírások  
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lakossági találkozók  helyi jelenlét  

nagygyűlések térfoglalás; erődemonstráció; Trianon és 1956 emlékének 

hangsúlyozása; Hősök tere; Csurka és a tömeg viszonya 

kulturális rendezvények Szabó Dezső; szavalatok; megzenésített versek 

nemzeti radikálisoktól 

független csatornák 

nyomtatott sajtó Magyar Demokrata 1998 és 2002 között interjúk Csurka Istvánnal, Gidai Erzsébettel, 

Lentner Csabával.  

Szerkesztőségi cikkek: kettős mérce áldozata a MIÉP 

beszélgetős 

televíziós 

műsorok, 

televíziós interjúk 

Nap-kelte; Jó reggelt Magyarország!; Elnökök a 

Közgázon  

ellenséges terep a nemzeti radikálisok számára 

Országgyűlés Lentner Csaba; Gidai Erzsébet; adatok; racionális érvelés 

V
iz

u
á

li
s 

el
em

ek
  

logók MIÉP pajzs; harcos; maszkulin; zárt; statikus; hagyomány 

Jobbik hajó; kerek formák; dinamikus; nemzeti színek; kalandvágy 

képek Csurka István  Igazolványkép formátum; tömeggel közösen  

MIÉP képviselőjelöltek  Igazolványkép formátum; egyszerű öltözetek 

Tömeg Árpád sáv; magyar zászló; MIÉP zászló 

Ellenség mindenki egy tőről fakad; egy nagyobb erő mozgatja őket 

S
tí

lu
so

k
 spiritualitás Isteni kapocs; túlvilági kötődés; személyes hit megvallása 

frusztráció panaszkodás; önsajnálat; hibáztatás; áldozati pozíció   

 

 


