
Zavaros a Fidesz értékrendszere? 
 

Nem is sejtettem, hogy a magyar családok húzódoznak az áldozatvállalástól, amíg az MTI 

egyik szeptember 18-i hírének címét el nem olvastam: „Fidesz: a kormány áldozatvállalásra 

kényszeríti a családokat”. Hát igen – gondoltam – valóban vannak, akik viszolyognak minden 

nehézségtől, és a kívánatos életet úgy képzelik el, mint egy napfényes, virágesős május elsejei 

felvonulást. Aztán mindjárt egy másik ámulatba estem: éppen a szocialista-liberális kormány 

készteti felelősségük belátására a hitványan vonakodókat? Pont azok a magyarországi pártok, 

amelyek a világ jelenlegi általános beirányzottságának megfelelően a szabadságot inkább a 

legkényelmesebb álláspont választásának lehetőségében láttatják? Zavaromat fokozta, hogy 

hirtelen nem tudtam eldönteni: a Fidesz végül is dicséri a kormányt, vagy pedig egy 

számomra nem követhető módon bírálja? 

Közben arra gondoltam, hogy hiszen a családok természetszerűen áldozatokat vállalnak, 

mert e nélkül nem is létezhetnének. A gyermekek és a felnevelésükkel kapcsolatos 

nehézségek vállalása nélkül nincs család. Erre nem kell egyetlen normális embert sem 

kényszeríteni; viszi őket a gyermekek létének, az együtt való életnek az öröme. Nem is lehet 

senkit arra kényszeríteni, hogy értelmes életet éljen (aminek alapfeltétele az értelmes célokért 

hozott áldozat), ha nem akar! 

Amennyiben az idézett megfogalmazás a mai kormány bírálata, akkor jelentése szerint az 

áldozatmentes életvitelt részesíti előnyben, ami a liberális világfelfogást jellemzi. 

Tovább olvasva láttam, hogy ezek a szavak Varga Mihálytól, az előző pénzügyminisztertől 

származnak, aki pedig egyáltalán nem tartozott az Orbán-kormány számos káderpolitikai 

melléfogásai közé. Varga Mihály kétségtelenül jobb szakember a mai pénzügyminiszternél, és 

minden benyomás szerint tiszteletreméltó egyéniség is. Az általa mondottakból rögtön 

kiderült, hogy Medgyessyék nem áldozatvállalásra, hanem fokozott terhek elviselésére, az 

idézetthez hasonló megfogalmazásban: méltánytalanul súlyos áldozatok vállalására 

kényszerítik a kis- vagy átlagos jövedelmű magyar családokat. Gazdaságpolitikájuk alapján 

ítélve feltehetően azért, hogy az ország milliomosai jobban élhessenek. 

Remélhetőleg eljutottam a helyes értelmezéshez: Varga Mihály egy véletlen rossz 

fogalmazásáról van szó, nem pedig a Fidesz hajdani ultraliberalizmusa valamely beteges 

maradványáról. 
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(Az írás egy ideig a Jobbik.net honlapján volt olvasható.) 


