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A Politikatudományi Szemle 2014/3. számában jelent meg Boda Zsolt, Szabó 
Gabriella, Bartha Attila, Medve-Bálint Gergő és Vidra Zsuzsanna Politikától 
vezérelve. A büntető populizmus diskurzusai a magyar politikában és a médiában 
című esettanulmánya, amelyben a szerzők kísérletet tettek arra, hogy „a három 
csapás elvét a hazai büntetőjogba beemelő reform” és „az azt övező közéleti 
diskurzus” elemzésével „feltérképezzék a büntető populizmus mint közpolitikai 
diskurzus mintázatait a médiabeli és a politikai közbeszédben”, tekintettel arra, 
hogy Magyarország „a közép-európai régióban  előretörő populizmus jellem-
ző esete” (88. oldal).

A szerzők tanulmánya kitűnő, de úgy gondolom, hogy az általuk alkalma-
zott hipotézisek, valamint a diskurzuselemzések miatt olyan, a témában fontos 
jog- és politikatörténeti tények és összefüggések maradtak fi gyelmen kívül, me-
lyek ismeretében árnyaltabb képet festhettek és ezért talán eltérő következteté-
sekre jutottak volna.

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK

Az alapvető problémát a következőkben látom.
1. A kiindulópontnak tekintett populizmusról általában, valamint a kö zép-

európai régiót és Magyarországot illetően különösen, elnagyolt képet adnak, 
inkább a szakirodalomra, s kevésbé saját empirikus elemzéseikre hagyat-
koznak. 

2. A populizmus igen tömör meghatározásai (72. és 79. oldal) után a populiz-
must lényegében a jobboldalhoz és a radikalizmushoz kötik, ezért a magyar 
baloldali és liberális populizmussal, s benne a baloldali büntető populizmussal 
nehezen tudnak mit kezdeni.

3. A büntető (büntetőjogi) populizmust nem helyezik egy szélesebb jogi (jog-
politikai) populizmus keretei közé.

4. Az általuk ily módon populistának minősített (jobboldali) diskurzussal 
szembeni (baloldali-liberális) ellendiskurzust automatikusan antipopulista 
diskurzusként értelmezik.
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5. Nem vizsgálják a 2009-ben napirendre került „három csapás” politika- és 
jogtörténeti előzményeit, ebből kifolyólag az a látszat is keletkezik, hogy Ma-
gyarországon az ún. büntetőpopulizmus 2009-től datálódik.

6. Összességében az elemzés arra épül, hogy egy jól körülhatárolható – a bün-
tető és politikai populizmussal foglalkozó – szakirodalom téziseit és az ezek-
ből megalkotott saját hipotéziseiket az empirikus magyar anyagon teszteljék 
(71., 73. és 84. oldal), nem pedig arra, hogy átfogó empirikus elemzést vé-
gezzenek a magyarországi büntetőjogi és politikai populizmusról, amelynek 
végülis mellékes eredménye lehetne a vonatkozó szakirodalom korrekciója.

MEG NEM FOGALMAZOTT KÉRDÉSEK

A szerzők úgy érvelnek, hogy „a büntető populizmus (penal populism) az an-
golszász országok igazságszolgáltatási gyakorlatából ismert jelenség” (69. oldal), 
a „három csapás” elve az Egyesült Államokból származik, és „a büntető po-
pulizmus egyik forrása Magyarországon … kétségkívül a radikális jobboldal 
lehet”: a radikális jobboldali Jobbik, amely „a bűnözés és igazságszolgáltatás 
problémáját a politikai napirend részévé tette”, és a Fidesz „többek között a Job-
bik kihívására is igyekezett választ adni akkor, amikor 2009-ben témává tette 
a három csapás elvét a parlamentben” (75. oldal).1 „Az pedig, hogy hatalomra 
jutása után törvénybe is iktatta, jól illusztrálja Minkenberg tézisét a kelet-euró-
pai mérsékelt jobboldali pártok radikalizálódásáról. Bizonyos mérsékelt pártok 
persze hatalmi számításból is magukévá tehették a büntető populizmus érv-
rendszerét…” Az érvelésből tehát az derül ki, hogy a „három csapás” az Egye-
sült Államokból származó elv, amelyet a mérsékelt jobboldali Fidesz a radiká-
lis Jobbik kihívására adaptált Magyarországon, pártpolitikai kihívásra adott 
válaszként és hatalmi számításból. Az viszont nem derül ki, hogy ha a radiká-
lis jobboldal csak az „egyik” forrása „lehet” a három csapásnak, mi lehet a másik 
forrás, továbbá nem teszik fel a logikusan adódó kérdést: az Egyesült Államok-
ban milyen politikai erők forszírozták és vezették be a három csapást? Vajon 
az Egyesült Államokban is a – Jobbikkal párhuzamba állítható – radikális jobb-
oldal tematizálta politikailag a bűnözés és igazságszolgáltatás problémáját?

Arról csak később olvashatunk (80. és 89. oldal), hogy ellenzékben a Fi-
desz a három csapást elvét alkalmazó Szlovákia példájára is hivatkozott, a 
szerzők azonban nem térnek ki arra, hogy Szlovákiában milyen politikai 
erők nyomására vezették be a három csapást, vagy hogy ott is a – Jobbikkal 
párhuzamba állítható – radikális jobboldal tematizálta-e politikailag a bű-
nözés és igazságszolgáltatás problémáját. Véleményem szerint megkerülhe-
tetlen tény, hogy Szlovákiában 2004-ben Mikuláš Dzurinda mérsékelt jobbolda-
li (jobbközép) kormánya vezette be a Három csapás törvényt Trikrát a dost´ 
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néven, és azt Robert Fico baloldali kormánya a 2008-as kormányváltás után 
hatályban tartotta.

Ha a szerzők nem csak a magyar, hanem a hivatkozott angolszász „bün-
tető populizmus” politikai hátterét is vizsgálták volna, kiderülhetett volna, 
hogy angolszász közegben a „büntető populizmusnak” a konzervatív „törvény 
és rend” (law and order) elve az alapja, abban gyökerezik, abból nő ki.

Az angolszász politikai-jogpolitikai konzervativizmus (politics of law and order) 
vizsgálata2 természetesen nem érvénytelenítené a jobboldali populizmus 
és/vagy radikalizmus elemzését, viszont már fogalmilag is tálcán kínálna 
olyan kézenfekvő témákat (konzervatív populizmus, konzervatív radika-
lizmus, radikális/jobboldali konzervativizmus vs. liberális konzervativiz-
mus stb.), amelyek más megvilágításba helyeznék a mérsékelt/konzervatív 
pártok és a radikális/szélső jobboldal közötti különbségeket és átfedéseket: 
biztos, hogy a mérsékelt/konzervatív pártok radikalizálódnak? Biztos, hogy 
egyszerűen csak átvesznek témákat és politikákat a radikális/szélső jobbol-
daltól? 

A szlovák mintából is adódik a kérdés: a „három csapás” Dzurinda-kor-
mány általi bevezetése is „jól illusztrálja” Minkenberg tézisét3 a kelet-európai 
mérsékelt jobboldali pártok radikalizálódásáról? 

Természetesen Magyarországon a szerzők által felvázolt oksági összefüg-
gések létezhettek, és vezethettek a „három csapás” bevezetésére a szlová-
koktól és Minkenberg tézisétől függetlenül is (ha nincs Jobbik, vagy margi-
nális, az Orbán-kormány nem hozza meg a törvényt), de a tanulmány végül 
bizonytalanságban hagyja az olvasót az okokat illetően azzal, hogy a 73. ol-
dalon óvatosabban fogalmaznak: „Ezzel nem azt feltételezzük, hogy a média 
és a populista mozgalmak »okozzák« a büntető populizmus megjelenését és 
terjedését. A mozgalmak és a média azonban megteremthetik és népszerű-
síthetik a büntető populizmus érvrendszerét és nyelvezetét, amely hatással 
lehet a közvéleményre is.” Ezért nagyon úgy tűnik számomra, hogy a Min-
kenberg-tézissel valójában kabátot varrtak a gombhoz: kevésbé a tényleges 
és empirikus összefüggéseket és okokat, inkább példát vagy bizonyítékot 
kerestek egy tézishez: a mérsékelt jobboldali pártoknak a radikális jobbol-
dali pártok miatti radikalizálódására. 

Mint írják, „kontextus szempontjából fontos, hogy 2008–2009 a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom nevű radikális párt felemelkedésének időszaka 
volt” (75. oldal), és elemzésük a „három csapás” elvét intézményesítő bün-
te tőjogi reform politikai és médiadiskurzusaira irányul. Ezért sikkad el a 
kérdés szerintem, hogy volt-e a Fidesznek a „három csapást” megelőzően 
(2009 előtt) büntetőpolitikája, és ha volt, populista volt-e vagy sem, és ha volt 
populista büntetőpolitikája, az a „három csapásnak” a szerzők által homály-
ban hagyott egyik lehetséges forrása-e, többek között.



126

LÖFFLER TIBOR

AZ ANTIPOPULISTA MDF KONZERVATÍV 

POPULISTA BÜNTETŐPOLITIKÁJA?

A látszattal ellentétben ezek a kérdések nem a Minkenberg-tézis helytálló-
ságát illetően, hanem olyan tények miatt fontosak, amelyeknek nincs nyoma 
a tanulmányban: a Fidesz Orbán Viktor első kormánya idején (1998–2002) 
már hatalmon volt, és így volt alkalma saját büntetőpolitika érvényesítésére; 
az első Orbán-kormánynak az a Dávid Ibolya (MDF) volt az igazságügy-mi-
nisztere, aki 2009-ben antipopulista konzervatívként és az általa már populistá-
nak tartott Fidesz és Orbán Viktor ellenfeleként fenntartásokkal ugyan, de 
támogatta a „három csapás” koncepcióját.

A 80–81. oldalon részletesen olvashatunk a Fidesz törvényjavaslatáról, 
de az MDF álláspontjáról semmit sem. Márpedig Dávid Ibolya leszögezte, 
hogy az MDF támogatja a csomagot, amely „valójában visszaállítja a ’98-as 
polgári kormányzás idején hatályban volt”, és 2003-ban Bárándy Péter által 
megszüntetésre javasolt rendelkezéseket „az elkövetők feltételes szabad lábra 
helyezésével, feltételes szabadságával, próbára bocsátással” kapcsolatban. 
„Visszahoz ez a törvényjavaslat számos olyan büntetőpolitikai intézményt – 
a többszörös és különös visszaeső kedvezményeinek megvonását, illetve 
korlátozását, a középmérték szabályait –, amiért itt megküzdöttünk egyszer, 
és az Országgyűlés már elfogadta.”4

Dávid Ibolya felszólalása tehát nagyon is jelzi, hogy „a bűnözés és igaz-
ságszolgáltatás problémáját” már jóval a Jobbik előtt „a politikai napirend 
részévé tette” a mérsékelt jobboldal két pártja, a Fidesz és az MDF.

Dávid Ibolya antipopulista konzervatívként mindig is a Btk. szigorításának, azaz 
a szigorú büntetőpolitikának a híve volt. Egy évvel korábban arra a kérdésre, hogy 
egyetért-e azzal, hogy sokkal szigorúbb büntetési tételekre lenne szükség, avagy 
úgy látja-e, hogy önmagában a szigor még nem hoz fordulatot a társadalmi 
okok gerjesztette bűnözésben, azt válaszolta, hogy „1998 és 2002 között, igaz-
ságügyi miniszterként a szigorú és következetes törvények mellett köteleztem el 
magam”. „A gyermekek, a kiszolgáltatottak sérelmére, a kábítószer hatása alatt 
elkövetett bűncselekmények kategóriájában … szigorítottuk a büntető törvény-
könyv szabályait [...] 1998 és 2002 között csökkent az elkövetett bűncselekmények 
száma Magyarországon. Egyébként fi gyelemre méltó, hogy a jelenlegi, libera-
lizálást folytató kormány, amikor szembetalálta magát az utcán egy 12 éves, 
késelő gyermekkel, tehetetlenségében a vétőképesség korhatárának leszállí-
tásával, tehát szigorítással állt elő...”5

A választási vereség után Dávid Ibolya az alábbiak szerint összegezte 2002-
ben a kormányzati politikát. Az identitása szerint „polgári” kormány „szigorú 
büntetőpolitikát” érvényesített annak céljából, hogy szűküljenek a bűnelkövetés 
esélyei, legyen határozott a bűnüldözés, hatékony az igazságszolgáltatás és le-
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gyen következetes a végrehajtás. Szigorították a Büntető törvénykönyv rendel-
kezéseit, szigorúbbá váltak a büntetéskiszabási szabályok, megteremtették a 
ténylegesen életfogytig tartó büntetés lehetőségét. A büntetőpolitika szigorítása a 
büntetések végrehajtására is kiterjedt, a börtönből való eltávozás rendszabá-
lyainak módosításával elejét vették annak, hogy a veszélyes bűnözők vissza-
éljenek ezzel a lehetőséggel és újabb bűncselekmény elkövetésére nyíljon al-
kalmuk.6 Igazságügy-miniszterként egy parlamenti vitában 2001-ben a fő célok 
között a törvényesség, a rend és a biztonság megvalósítását említette. A kormány 
pozitív lépésének minősítette a büntetőpolitika szigorítását: „A kormányzati 
ciklus eltelt három évében a büntetőjog területén markáns váltás történt, szi-
gorodott a büntetőpolitika”.7 

A FIDESZ KONZERVATÍV BÜNTETŐPOLITIKÁJA A KILENCVENES ÉVEKBEN

A „törvény és rend” Dávid Ibolya által képviselt konzervatív jogpolitikájával 
összhangban volt, véleményem szerint, a politikai szövetséges Fidesz–Magyar 
Polgári Párt 48 pontos, rövidített választási programja, amelyben az olvasható, 
hogy „A polgárok joggal várják el, hogy az adóforintjaikból fönntartott állam 
védje meg családjuk, otthonuk biztonságát. A polgárok nem akarnak bizony-
talanságban és félelemben élni [...] A brutális gyilkosságok, robbantások, rab-
lások életünk mindennapi részévé váltak. A polgárok okkal félnek kimenni az 
utcára. De veszélyeztetve érzik magukat már otthonaikban is. Mind jobban ag-
gódnak gyermekeik, szeretteik biztonsága miatt. A hatalomból most távozó 
kormány évek óta nem tett kellően hathatós lépéseket a bűnözési hullám le-
csillapítására. Magatartása bátorítólag hatott és hat a törvények megsértőire. 
A velünk élő félelem olyan métely, amely képes belülről felemészteni a társada-
lom életerejét, a közösségek és a polgárok közötti bizalmat [...] Magyarország-
nak olyan kormányra van szüksége, mely képes a bizonytalanság és félelem lég-
körének felszámolására. A polgári kormány célja a polgárok biztonságának meg-
teremtése és szavatolása, a közbizalom helyreállítása [...] Nem fogadjuk el, hogy 
a polgároknak kell bezárkózniuk rácsokkal és hevederzárakkal védett ottho-
naikba, ahelyett, hogy a bűnözők kerülnének valóban rács mögé. A polgárok 
gyakran joggal várják el, hogy a bűnelkövetőkkel szemben következetesebb és szigo-
rúbb ítéletek szülessenek. A napjainkban egyre jobban terjedő erőszakos, fegy-
veres bűnelkövetések ellen valóban indokolt bevetnünk a szigorú büntetések el-
rettentő erejét. Gyermekeink védelmében fel kell emelnünk a gyermekek és kis-
korúak sérelmére elkövetett bűncselekmények büntetési tételeit. Szigorítjuk az 
autólopás büntetését. A hivatalos személyek jogi védelmét kiterjesztjük a tá-
madásoknak gyakran kitett taxisofőrökre is. A szigorú ítéleteket végre is kell 
hajtanunk. Az életfogytiglanra ítélt bűnöző valóban élete végéig börtönben marad.”8 
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A választási program bővebb változata még azt is tartalmazza, hogy „a 
törvényhozónak a büntetési tételek emelésével világos üzenetet kell küldenie a függet-
len bírói hatalmi ágnak, hogy nem tartja szerencsésnek, hogy az ítélkezési gya-
korlat enyhe a közbiztonság jelenlegi helyzetéhez képest”!9

Orbán Viktornak az Országgyűlésben 1998. július 2-án mondott beszédé-
ben az állt, hogy a megalakuló kormány céljai között az első, hogy „a polgáro-
kat és családjaikat megszabadítsa a félelemtől”. „Nem nyugodhatunk bele, hogy 
brutális gyilkosságok, robbantások, rablótámadások életünk mindennapi ré-
szévé váljanak [...] ha a szabadság nem párosul renddel, akkor a zűrzavar, a fel-
fordulás, a bűnözés és a vele együttjáró megaláztatottság előbb-utóbb felemész-
ti a szabadságot is. A megalakuló kormány a szabadság kormánya lesz, de csak 
akkor válhat azzá, ha a rend, a törvényes rend kormánya is lesz egyúttal.” A kor-
mányfő meghirdette a közrend megteremtését, a rendőrség megerősítését, a törvé-
nyes rend helyreállítását. Ha hiányzik a törvények erejébe vetett bizalom – érvelt 
–, ha elgyengül az állam és a rendőrség, ha a bűnelkövetők nem kapják meg időben 
arányos büntetésüket, elembertelenedett világban találhatjuk magunkat [...] 
Ennek a kormánynak tehát az a hivatása, hogy a biztonság és a nyugalom kor-
mánya legyen. A kormány el fogja kerülni a megélhetési bűnözésre való hivatko-
zás ingoványos talaját is. A bűnözés társadalmi okait természetesen meg kell 
értenünk, ha orvosolni akarjuk a bajok forrását. Ám joggal várjuk el a jogalkal-
mazóktól, hogy számukra ne létezzen középút a jog és a jogtalanság között, és 
hogy a megértést ne keverjék össze a megbocsátással.”10

2002-ben a Fidesz–MPP és az MDF közös választási programjában A jog 
erejével című pont azt ígérte hogy az új Btk. „megőrzi a polgári kormány bün-
tető jogpolitikájának szigorát”: „Megújult szemlélete nem annyira a bűnelkövetők 
jogainak biztosítását, hanem a bűncselekmények áldozatainak érdekét, hely-
zetük javítását állítja középpontba”11 

A FIDESZ ÉS AZ MDF KONZERVATÍV BÜNTETŐPOLITIKÁJA 

A „HÁROM CSAPÁST” MEGELŐZŐEN

A Fidesz 2006-os programjának A Félelem nélküli élet című fejezetében a kö-
vetkezőket találjuk: „Mit kell tennünk azért, hogy az emberek ne érezzék úgy, 
hogy a törvények nem a bűnözőkkel, hanem velük szigorúak, vagy azért, hogy a 
politikusok ne mentegethessék a bűnözőket megélhetési bűnözőknek ne-
vezve őket? Érvényt kell szerezni a törvény betűjének és szellemének. Olyan 
új államot kell létrehoznunk, amely a bűnüldözés során nem tesz különbséget 
törvénysértés és törvénysértés között. Véget vetünk annak az embereket 
joggal irritáló gyakorlatnak, hogy egyesek kivételes elbánást kapnak a törvény 
részéről, hogy sztárügyvédek járják ki az enyhe büntetéseket, amelyeket jó magavise-
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let alapján még rövidíteni is lehet [...] A bűnözést radikálisan vissza kell szorí-
tani Magyarországon, ahogy egyszer már, 1998-2002 között sikerült [...] Aki 
idősek és gyermekek ellen követ el bűncselekményt, az csak a legszigorúbb 
elbánásban részesülhet az állam részéről. Szigorítjuk a Büntető törvénykönyvben 
az idősek és a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények bünteté-
seit. A büntetés-végrehajtásnál semmilyen kedvezmény nem illetheti meg az elköve-
tőt, nem lehet idő előtt szabadlábra helyezni, akármilyen jól is viselkedik”.12

Párhuzamosan az MDF expressis verbis „konzervatív büntetőpolitikát” hir-
detett meg a 2006-os programjában. A Közbiztonság című fejezet két alfeje-
zetének beszédes címe: „Konzervatív fordulat a büntetőpolitikában” és „Új büntető 
kódexet!”. „Valós társadalompolitikán alapuló valós büntetőpolitikára van szük-
ség. Olyan összetett szemléletmódra, amely tekintettel van arra, hogy az 
emberek biztonságérzete a jóléti politikák és büntetőpolitika szoros összhang-
ján nyugszik. Az emberek biztonságérzetét megelégedettségük, a munkanél-
küliség csökkenése, a munkahelyek biztonsága, a beruházások, illetve a 
munkaalkalmak növekedése, az infl áció féken tartása, az egyéni gyarapo-
dás reménye és lehetősége, a tisztességes és biztos megélhetés értékének 
megerősödése adja. Ezt tudja a hatékony és erélyes büntetőpolitika a maga esz-
közeivel megtámasztani, megerősíteni. A törvényesség és a morál erélyével, 
a visszatartó erő felmutatásával és a bűnözésben rejlő kockázat növelésével. Az em-
berek jelenleg szinte mindegyik tényező tekintetében hiányt szenvednek, 
ezért biztonságérzetüket erősíteni kell egyrészt a jóléti intézkedéseken keresztül, 
másrészt hatékony büntetőpolitikával, ahol a jogkövető ember biztonságban, a 
jogsértő bizonytalanságban érezheti magát [...] Az új Btk. előkészítése nem halo-
gatható tovább [...] A Kódexben érvényre kívánjuk juttatni, hogy jogállam-
ban a bűn elkövetése elsősorban egyéni felelősség, és csak másodsorban 
élethelyzet kérdése, a polgárok biztonságérzete a bűnözők bizonytalanság-
ban tartásán múlik, amihez szigorú és következetes állami intézkedésekre van 
szükség a bűnözők kockázatának növelésével. Mindenki számára legyen az 
világos, hogy a kormány és a törvény az áldozatok, a tisztességes emberek pártján 
áll, és a bűnözők jogai csak ehhez képest és nem emellett és különösen nem ezzel ver-
sengve érvényesülhetnek.”13

2006. november 20-án Reform vagy deform címen tartott beszédet Dávid 
Ibolya az Országgyűlésben, amelyben bírálta a büntetőtörvénykönyv liberális 
átalakítását, és megjegyezte, a korábbi büntetőpolitikát utódja primitívnek ne-
vezte, ami jelzi, hogy Dávid következetesen értelmezte konzervatív–liberális el-
lentétként a jogpolitikai alternatívákat. Az általa 2004-ben, ellenzékben 
és már Orbán ellenfeleként közreadott Konzervatív Kiáltványban is azt írta: 
„A korszerű konzervatív politika hármas jelszava: szabadság, rend, érték”.”14
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A BALOLDALI POPULIZMUSRÓL

Véleményem szerint a szerzők elnagyolt képet festenek a populizmus és an-
tipopulizmus kettősségéről. Úgy tűnhet, ahogy az a politikai és szakmai dis-
kurzusokat is uralja, mintha Magyarországon a populizmus természete szerint 
jobboldali lenne (populisták a jobboldalon vannak), míg az antipopulisták a 
baloldaliak és/vagy a liberálisok, akik általában szakmai érvekkel és szakpolitikai 
koncepciókkal állnak elő.15 Kategorizálásuk szerint a büntetőpolitika területén 
populista a Fidesz, a Jobbik és a Magyar Nemzet, míg antipopulista az LMP 
és a Népszabadság. Mint írják, az antipopulista büntetőpolitikát „többnyire 
kriminológus szakértők, emberjogi mozgalmak és baloldali pártok kép viselik”. 
Bár a „három csapás” vitája nyomán óvatosan megjegyzik, hogy az MSZP 
„némelyik megnyilvánulása ugyancsak ide [populizmusba] sorolható”. (72. és 
88. oldal), empirikusan kellőképpen alá nem támasztott hipotézisük eleve az, hogy 
„büntetőpolitikával kapcsolatos politikai diskurzus a bal-jobb tengely alapján 
válik szét: a politikai baloldal jellemzően ellenzi, míg a jobboldal támogatja a 
populista intézkedéseket”. Talán ezért van, hogy a baloldali MSZP büntető-
politikáját úgy sorolják óvatosan a „büntetőpopulizmus” fogalma alá a 2009-
es és 2010-es diskurzusok elemzése alapján, hogy szóba sem hozzák a Btk. 
Bajnai-kormány alatti szigorítását, a 2009. évi LXXX. törvényt! Annyit írnak csak, 
hogy Draskovics Tibor igazságügy-miniszter pedig a „három csapásnál is szigo-
rúbb intézkedéseket tervezett”, és hogy Bárándy Gergely (MSZP) azzal védte a 
Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok büntetőpolitikáját a kormányváltás után, 
hogy „szinte csak súlyosabb intézkedések kerültek megállapításra, megszava-
zásra az elmúlt időszakban”.

A baloldali antipopulizmus tézisével szemben a következő fenntartása-
im vannak: 1) a populizmust a baloldali pártok, értelmiség és szaktudósok 
előszeretettel tematizálják mint jobboldali radikális jelenséget, ezért elemzé-
seikben és tematizációjukban szinte fel sem merül a baloldali és/vagy liberális 
populizmus lehetősége; 2) ezzel szemen empirikus elemzésekkel kimutatható 
a baloldali populizmus markáns jelenléte, Magyarországon különösen; 3) a 
baloldali populizmusnak megvan a maga sajátos, „populus”-ként értelmez-
hető célközönsége (kisemberek, nyugdíjasok, szegények, kisebbségek stb.), 
amelyek megnyerésére a baloldalon populistának értelmezhető technikákat, 
nyelvezeteket, beszédmódokat alkalmaznak.

A tanulmány szerint populizmusnak kell tekintenünk 1) a közvélemény vélt 
vagy valós elvárásainak való megfelelést és ezáltal politikai népszerű ség szer-
zését (70. oldal); 2) a hétköznapi véleményekre, az emberek felől érkező kívá-
nalmakra, valamint érzésekre és intuíciókra hivatkozást tények és adatok he-
lyett (79. és 81. oldal); 3) az elnyomott, csendes többségre és a hétköznapi em-
berekre hivatkozást. 
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BALOLDALI BÜNTETŐPOLITIKA: 

VÁLASZ A RADIKÁLIS JOBBOLDAL KIHÍVÁSÁRA?

Ebben a megközelítésben Dávid Ibolya 2001-es parlamenti felszólása és azt 
követő írása valóban populistának minősíthető: „Szóval a törvényesség, a rend 
[sic!] és a biztonság az, ami számomra, igazságügy-miniszterként és az ál-
lampolgárokért felelős politikusként is kiemelkedő tevékenység. [...] A polgárok 
államba vetett bizalmának záloga az életkörülmények javulása és a biztonság-
érzet. Ebben a biztonságérzetben, azt hiszem, hogy az elmúlt három év igen sokat 
lépett előre [...] a bűnüldözésnek a jelenlegi helyzete, ami sokkal jobb, mint az 
előző négy évben, statisztikában is és a társadalom érzületében is kimutatható 
volt”.16 A kormányzati politikának feltétele, hogy „tisztában legyen a polgárok 
érzületével”, mert ennek révén „érezheti a polgár, hogy róla szól, érte van a kor-
mányzás, utóbbi pedig megóvja a kormányzást az esetlegességtől.17 Csakhogy 
az így értelmezett populizmus politikai kontextusát nagyon is árnyalja az, hogy 
Kuncze Gábor a Horn-kormány liberális belügyminisztereként (SZDSZ) azzal 
érvelt egy felszólalásában, hogy „én nem statisztikák alapján tájékozódom a 
közbiztonság alakulásáról. Ha a polgárok biztonságérzete rossz, és rossz a vélemé-
nyük a közbiztonságról, akkor őket semmilyen statisztikával nem lehet meg-
győzni ennek az ellenkezőjéről. Ezért én azt gondolom, hogy amíg a polgárok 
biztonságérzete rossz, addig nekem is rossz a véleményem a közbiztonságról. Éppen 
ezért követ el a kormány mindent annak érdekében, hogy ezen a helyzeten ja-
vítson”.18 Korábban is azt mondta, hogy „ahhoz igazán kedvem nincsen, hogy 
statisztikai adatok alapján vitatkozzunk, hiszen én közbiztonság-ügyben nem 
a statisztikák, hanem a polgárok véleménye alapján tájékozódom. Kétségkívül, az 
állampolgárok a közbiztonság alakulásáról nincsenek jó véleménnyel [...] a kor-
mány – ezt talán a meghozott intézkedések is bizonyítják – nem nézi tétlenül 
és közömbösen a bűncselekmények számának alakulását, hanem igenis min-
dent elkövet annak érdekében, hogy gátját szabja a növekedő bűnözésnek, 
annak a növekedő bűnözésnek, ami egyébként számunkra egy rossz dolog, az 
állampolgárok ezt rosszul élik meg, ugyanakkor viszont nemzetközi összehason-
lításban Magyarországon a bűnügyi helyzet átlagosnak tekinthető, igaz ez az 
Európa nyugati felével történő összehasonlításban is. Ez persze a magyar ál-
lampolgárt nem érdekli, mert ő a saját maga számára szeretne jobb közbiztonsá-
got, és éppen azt szolgálják a kormányzat idén – többek között – meghozott 
intézkedései, hogy ezt a biztonságot számukra nyújtani lehessen”.19 A hétköz-
napi véleményekre, az emberek felől érkező kívánalmakra, valamint érzések-
re hivatkozás példáira lelhetünk a liberá lis SZDSZ 1998-as választási program-
jának a közbiztonságról szóló fejezetében is: „a kormányzatnak nem pusztán a 
bűnözési helyzet objektív folyamataira kell tekintettel lennie, hanem olyan bün-
tetőpolitikát kell folytatnia, amely a polgárok szubjektív fenyegetettségérzését csökken-
ti. A félelmet, bizonytalanságot keltő bűncselekmények elleni hatékony rend-
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őri fellépés nem pusztán a felderítés eredményességén mérhető, hanem azon 
is, hogy a polgári biztonságérzetét sikerül-e helyreállítani. A közbiztonságról al-
kotott kép alapvetően befolyásolja az ország lakosságának közérzetét. A jó köz-
érzethez ezen a téren arra van szükség, hogy a polgárok érzékeljék: az állam 
megfelelő védelmet nyújt az életüket, testi épségüket, tulajdonukat, méltósá-
gukat veszélyeztető bűncselekményekkel szemben. A közbiztonság mércéjének 
– mint eddig is – a polgárok biztonságérzetét tekintjük, ezért fokozott erőfeszítéseket 
kell tennünk e biztonságérzet javítása érdekében”.20

Az ország közbiztonságáról 1998-ban tartott politikai vitanapon a balolda-
li Szekeres Imre (MSZP) is érzésekre hivatkozott: „Ha valakinek betörnek a 
lakásába, ha valakinek ellopják az autóját, azt nem hatja meg, hogy a statisz-
tikai adatok alapján javult a közbiztonság. [...] S azt sem értékeli, hogy a mai 
magyar közbiztonság Európában még mindig a jobbak közé tartozik. [...] Gon-
dolkodásunkat és tetteinket tehát a realitások mellett a polgárok szubjektív ér-
zései is meghatározzák. [...] Készülve a mai vitára, szakértőkkel, rendőrökkel, szak-
emberekkel beszélgetve kiderült, hogy sokan közülük úgy érzik, a jogszabályok 
jelenleg nem az áldozatot, hanem az elkövetőt támogatják.21 Egy jogállamban csak 
a bíróság mondhatja ki valakiről, hogy bűnös, csak a törvények alapján ítélke-
ző bíróság szabhatja meg a büntetés mértékét. A Magyar Szocialista Párt par-
lamenti frakciója azonban meg van arról győződve, hogy tartósan nem távo lodhat 
el egymástól a jog és az emberek igazságérzete. Állampolgárként és politikusként 
egyaránt biztos vagyok azonban abban, hogy meg kell védenünk a társadalmat, 
és meg kell büntetni a bűnözőket.”22

Érdemes hozzáfűzni, hogy Draskovics Tibor is azzal érvelt utóbb, hogy 
amit a Fidesz „három csapás programként” hirdetett meg, „kevesebb, mint 
amit mi előterjesztettünk”!23 A Btk.-nak a „három csapásnál” ezek szerint sok-
kalta szigorúbb módosítását Bajnai Gordon miniszterelnök a következők 
szerint indokolta: „nagyon világos üzenetet küld Magyarországon minden-
kinek: annak, aki fél a bűnözéstől, és azoknak a keveseknek, akik a bűnö-
zéssel tartanak rettegésben sokszor kis falvakban családokat, egyedülálló 
embereket. Azt mondjuk a mai törvénnyel, hogy aki erőszakos cselekményt, 
fegyveres erőszakos cselekményt követ el, ő sokkal szigorúbb büntetésre számít-
hat. Aki megvédi magát, őt sokkal jobban védi majd a törvény is, ahogy védi 
majd az intézkedő rendőrt is. Nagyobb lehetőséget nyújtunk a bíráknak 
abban, hogy szigorúbban ítéljék meg azokat a cselekményeket, amelyek fenye-
getik az emberek biztonságát. Ezzel az intézkedéssel üzenni szeretnénk 
azoknak is, akik ma a szélsőségesek által felvetett, valós kérdésekre gyalázatos 
válaszjavaslatokat tartalmazó üzenetek felé fordultak az elmúlt időben.”24 

A Btk. baloldali szigorítása és a baloldali miniszterelnök szavai alapján 
kérdés, hogy 2009. évi LXXX. törvény a büntető populizmus eklatáns példá-
ja-e, és hogy a törvény által a mérsékelt baloldali MSZP radikalizálódott-e. 
Továbbá: a szocialisták és a velük szavazó liberálisok (SZDSZ) a Jobbik ki-
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hívására populista választ adtak-e a büntetőjog szigorításával, avagy ese-
tükben a büntetőjog szigorítása és az antipopulizmus megfér egymással?

*

Hozzászólásomban azt igyekeztem érzékeltetni, hogy a diskurzuselemzés 
akkor hatékony igazából, ha felöleli a releváns résztvevők és az eredmény 
összességét. Alaposabb elemzésben nem maradhat fi gyelmen kívül sem az 
MDF álláspontja és retorikája, sem a Btk. Bajnai-kormány alatti módosítása, 
illetve annak a Fidesz eredeti javaslatára is utaló kommunikálása. Már csak 
azért sem, mert – mint láttuk – a baloldali Bajnai-kormány azt állította, hogy 
a Btk. módosításával a „három csapásnál” szigorúbb alternatívát kínálnak. A 
szerintem is termékeny diskurzuselemzés akkor szorítható merev kronoló-
giai keretek (kontextus) közé, ha a diskurzus tárgyának bizonyíthatóan nincs 
előzménye. A „három csapásnak” azonban volt, és a diskurzusban résztve-
vők (MDF) ráadásul nyíltan is beszéltek erről. A források „beszéltetésével” 
igyekeztem illusztrálni, hogy a büntetőpolitika terén a baloldali és liberális 
pártok is magától értetődően alkalmaznak olyan retorikai megoldásokat, 
amelyek a szerzők meghatározása alapján populistának tekinthetők. Ezek 
diszkurzív politikatudományos elemzése nemcsak megkérdőjelezi a popu-
lizmus és a jobboldali pártok merev összekapcsolását, hanem felveti a nem 
populista politikai-kormányzati döntések populista kommunikálásának ket-
tősségét – melynek vizsgálata izgalmas vállalkozás lehet egy diskurzus-
elemzés során.
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