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Orbán Viktor: Forradalom
történt a szavazófülkékben!

Pozsgai Imre: 

– Reméltem, hogy ez lesz az 
eredmény. A legfontosabb fel-
adat most a bukott kormány 
romjainak eltakarítása és 
Magyarország újjáépítése. 

Tõkés László: 

– Hogy focistahasonlattal éljek, 
nemcsak az ellenfél volt gyenge, 
hanem a Fidesz is erős volt, mert 
egyesíteni tudta a nemzetet, 
válogatottként! Seszták Ágnest 
idézném, aki azt mondta, hogy 
egy új hungarikum jön ma létre, 
méghozzá a politikai felelősség-

vállalás. Akik iránt ilyen bizalom 
nyilvánul meg, annak erővel kell 
ezt a felelősséget vállalni, és be 
kell fejezni azt a rendszerváltást, 
ami húsz éve elkezdődött!

Navracsics Tibor: 

– A 68 százalékos győzelem 
történelmi esély, példátlan a 
demokráciában. Erre mond-
ják, hogy a számok önmagá-
ért beszélnek! A polgárok 
egyértelműen döntöttek, hogy 
kit bíznak meg, hogy kivezes-
sék országunkat a válságból. 
A legnagyobb feladat most az, 
hogy megőrizzük a hitelessé-
günket, tisztességgel és határo-
zott cselekvéssel!

Kósa Lajos: 
– Nagyon sok feladat van, első-
ként a menetrendet kell össze-
állítani, teljesíteni kell azt, amit 
a választókkal megbeszéltünk. 
Kisebb parlamentet csinálni 
nem lesz bonyolult, a hatékony-

nyá tétel a nagyobb feladat! 
A választási eredmények igazol-
ják, hogy jó úton járunk. Nagy 
munka volt nagy győzelemmel, 
amit köszönünk mindenkinek!

Pálffy István:
– Az új kormánynak olyan fel-
adatokkal kell elkezdeni a mun-
kát, amik mindenki számára 
evidensek. Például meg kell 
találni a lehetőségét a családi 
adózásnak és az adócsökken-
tésnek. Kétharmados többséggel 
új médiatörvényt kell alkotni, 
ami egy picit sem emlékeztet a 
korábbira!

A két héttel ezelőtti hangulat-
hoz hasonlóan ismét tömegek 
várták az első eredményeket 
a fővárosi Vörösmarty téren. 
A Fidesz politikusai óvatosan 
bántak a szavakkal mindaddig, 
míg 19 óra után megérkeztek az 
első részeredmények. Miután 
kiderült, kétharmados többsé-
get sikerült elérni a pártnak, 
óriási ováció és hangos buli 

kezdődött a téren. Orbán Viktor 
beszédében elmondta, kitartás-
ból jelesre vizsgázott az ország. 
– Sokkal nagyobb dolog történt, 
mint a hatodik szabad válasz-
tás! Ma forradalom történt a 
szavazófülkékben! – mondta 
Orbán, erre hangos kántálásba 
kezdett a tömeg: megcsináltuk! 
– Ma a magyarok megdöntöt-
ték a rendszert, összeszedték 

minden maradék erejüket, és 
büszkék lehetnek erre a világ-
sikerre! – mondta a pártelnök. 
Orbán beszéde után igazi buli 
vette kezdetét: zenével, lufik-
kal, közös tánccal és „vonato-
zással”, evéssel-ivással. Egy-egy 
győzelmet ünneplő politikus is 
feltűnt az egyre jobb hangula-
tú tömegben. Itt beszélgettünk 
velük az elért sikerekről.
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A Fidesz vezérkara az elsöprõ gyõzelmet ünnepli a választások második fordulójának éjjelén 

Ismét asztalhoz ült a politikai elemzõ és a filozófus

Mráz Ágoston: Megindulhat
Magyarország újjáépítése!
Sebeõk János filozófus és Mráz Ágoston, a Nézõpont Intézet kutatási igazgatója 
ismét asztalhoz ültek, hogy értékeljék a választások végeredményét. 

Sebeők János: – Teljes mérték-
ben igaza volt Orbán Viktornak, 
amikor azt mondta, hogy for-
radalom zajlott a szavazófül-
kékben. 2006 óta kísértett az 
erőszakos forradalom szelleme 
Magyarországon. Budaházy 
Györgyöt és a szélsőséges erő-
szakot a Fidesz most győzte le 
véglegesen. A demokratikus 
választás lényege, hogy az 
ember politikai véleményt alkot-
hat erőszakos eszközök, tojás-
dobálás és hangorkán nélkül. 

Mráz Ágoston: – A közép- 
európai térségben nálunk 
tartott legtovább a posztkom-
munista párt hatalma. Sehol 
máshol ilyen mértékben nem 
őrizte meg a korábbi állampárt 
a hatalmat. Magyarországon 20 
évvel később következett be az, 

ami a régió többi országában 
már lezajlott: ilyen értelemben 
lehet arról beszélni, hogy most 
ért véget a rendszerváltás.  

Sebeők János: – A kétharma-
dos többség nagyon erős felha-
talmazás, amelyet nem szabad 
úgy felfogni, hogy most már 
elengedhetjük a Fidesz kezét. 
A kontrollt és a kritikát nekünk 
kell gyakorolnunk. Egy türelem-
játék veszi kezdetét, amely 
célja, hogy újra felépítsük ezt 
az országot. Nem véletlen, hogy 
a Fidesz gazdaságpolitikusai 
visszafogottan nyilatkoznak a 
jövőt illetően, hiszen még nem 
tudjuk, hogy az elmúlt nyolc év 
kormányzása kapcsán milyen 
csontvázak fognak a szekrény-
ből kizuhanni. Van esély arra, 
hogy az elmondatlan második 

őszödi beszéddel szembesül 
a Fidesz, amikor belenéz a 
pénztárkönyvekbe. 

Mráz Ágoston: – A Gyurcsány–
Bajnai-kormány nagy tanul-
sága az, hogy hiába van egy 
kormánynak többsége a parla-
mentben, ha elveszíti a társa-
dalmi támogatását, akkor nem 
tud kormányozni. Ezért a Fidesz 
elemi érdeke, hogy ne csak a 
választások két hétvégéjén álljon 
mögötte ennyi ember, hanem a 
következő négy évben is. Ehhez  
elengedhetetlen, hogy a világos 
ígéretek, célkitűzések elkezdje-
nek megvalósulni. Nem szabad 
egyik napról a másikra csodát 
várni, de egy mindenre kiterjedő 
változás elindulhat, és ezt nem 
lehet másként, csak a nemzet 
győzelmeként felfogni!� GB
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Sebeõk János és Mráz Ágoston Sámuel egyetértettek: a gyökeres változások a nemzet gyõzelmét jelentik


