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Bevezetés2 

A dolgozatban a baloldali politikai közösség szemiotikai erőforrásainak feltérképezé-

sére és leírására teszünk kísérletet. A hálózatelemzésekből kirajzolódott közösségeket 

azért nevezzük „baloldalinak”, mert a közösség tagjai is elsősorban ebben a kategóri-

ában jelölik meg önmagukat és bizonyos fokú összetartozásukat is ez alapján fogal-

mazzák meg. A közösség hálózatelemzés segítségével azonosított tagjainak kommu-

nikációját meghatározott dimenziókon keresztül vizsgáltuk. Így leírhatóvá váltak a 

baloldali közösség azon specifikumai, amelyek leginkább jellemzik a közösséget és 

elválasztják, megkülönböztetik őket a többi politikai részközösségtől. A baloldali po-

litikai közösségre úgy tekintünk, mint egy részközösségre, amely a teljes magyar po-

litikai közösség egyik komponense. 

A dolgozat célja, hogy bemutassa a baloldali politikai közösség szemiotikai konfigu-

rációját és annak változásait az 1990 és 1997 közötti időszakban úgy, hogy az össze-

hasonlításra kerülhessen a (Politikai kommunikáció Magyarországon 1990-2015 kuta-

tás során készült) többi politikai részközösség hasonló struktúrában készített leírásá-

val. 

A dolgozat az előre meghatározott dimenziók mentén épül fel. Az első, a szereplők 

dimenziója a közösség legfontosabb aktorait azonosítja. A második dimenzió tárgyai 

a diskurzusok, olyan általános értelmezési keretek, amelyek a korszak során mind-

végig jelen vannak a közösség kommunikációjában. Ezt követően bemutatjuk azokat 

az ügyeket, amelyek jelentős szerepet töltöttek be a korszak során a baloldali tábor-

ban. Egy másik dimenzió a csatornákat, kommunikációs felületeket mutatja be, ame-

lyek jellemzően közvetítik e közösség üzeneteit a saját és a többi politikai részközös-

ség számára. Végezetül azokat a modalitásokat elemezzük, amelyek ugyancsak jól 

jellemzik a vizsgált politikai közösség politikai kommunikációs tevékenységét. 

Szereplők 

A baloldali közösség meglehetősen sokszínű, az integrációt egyedül a „baloldali” 

címke biztosítja a belsőleg is heterogén szervezetek között, valamint azokon belül. A 

baloldalon a politikai közösség eszmei és cselekvési szinten is megfogalmazódik. 

Eszmei szinten megfogalmazott közösség alatt valamilyen ideológiai- vagy értékala-

pon konstruált összetartozást , míg cselekvési szinten megfogalmazott közösség alatt 

konkrétan végrehajtott vagy végrehajtani kívánt közös cselekvésben vagy cselekvé-

sek sorában megnyilvánuló együttműködést értünk. Abban nagyjából egyetértés van 

a közösség szereplői között, hogy ki tartozik a baloldaliként definiált eszmei alapú 

politikai közösségbe, abban azonban már kevésbé, hogy ezek közül mely szereplők 
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alkothatnak cselekvési alapú politikai közösséget. A dilemma fordítva is megfogal-

mazódik: azokkal a szereplőkkel, akikkel bizonyos közös érdekek mentén szükséges 

vagy kívánatos a közös cselekvés, be lehet-e és kell-e vonni az eszmei szinten megfo-

galmazott közösségbe. A közösségen belül nagy jelentősége van az intézményes po-

zícióknak, elsősorban az intézményes pozíció megszerzésén keresztül válhat bárki is 

a közösség fontos szereplőjévé. Van néhány szimbolikus szereplő is, de szimbolikus 

erőforrásuk intézményes pozíció hiányában csak nagyon korlátozott mértékben tud 

érvényesülni és az időben előrehaladva egyre jelentéktelenebbé válnak. 

Szervezetek 

MSZP: 1990 után a közösség egyedüli önálló parlamenti reprezentációval bíró tagja-

ként az eszmei szinten megfogalmazott politikai közösség vezető szerepére tartanak 

igényt, intézményes pozíciójuk pedig biztosítja is, hogy a nyilvánosság előtt a balol-

dal vezető erejeként jelenjenek meg3. Az első parlamenti ciklusban a teljes magyar 

politikai közösségbe való integrációjuk fontos szemiotikai erőforrását jelenti ugya-

nakkor, hogy a baloldali politikai közösségnek nem egyedüli reprezentánsai. A poli-

tikai hely- és legitimációkeresés során fontos retorikai elemként jelenik meg, hogy a 

baloldali politikai közösség egy, az MSZP szervezeténél szélesebb tábort jelent, szá-

mos egyéb szereplővel, a magyar politikai közösség legitim eszmei blokkja, melyet 

az MSZP, mint a közösség egyedüli parlamenti reprezentánsa egészében képvisel4. 

Tehát a szervezet nem pusztán utódpárt, hanem egy rajta túlnyúló eszmei politikai 

közösség megjelenítője.5 Az 1994-es választási győzelem után a legitimáció- és hely-

keresés kényszere megszűnt, innentől már nem a baloldali közösség érdekérvényesí-

tőjeként tekint magára, hanem a nemzet egésze érdekében kormányzó politikai szer-

vezetként. A szervezet a baloldali politikai közösségen belülihegemón szerepe to-

vább növekszik, a párton kívüli, az eszmei közösséghez tartozó egyéb szervezetek 

jelentéktelenné válnak a közösség egészén belül. A párt belülről nagyfokú heteroge-

nitást mutat, tagjait lényegében csak a baloldali címke és az utódpártiság, az előző 

rendszerhez való kötődés terhe köti össze (lásd később). Ugyanakkor az MSZP rend-

kívül sikeres abban, hogy a személyi, stratégiai és ideológiai konfliktusokat intézmé-

nyes kereteken belül tartsa. A konfliktusok és a törésvonalak a nyilvánosság előtt is 

megjelentek és meg is jelenhettek, különösen a konfliktusok intézményes rendezésé-

nek legfőbb eseményei előtt (pártkongresszus stb.), de ezek is oly módon fogalma-

zódtak meg, hogy nem lehetetlenítették el az esetleges vereség utáni együttműkö-

dést. Az ellenvéleményt képviselő szereplők intézményes csatornákat keresnek ál-

láspontjuk tartós képviseletére és megjelenítésére, melynek legfőbb formája párton 

belüli szervezeti egységek létrehozása és működtetése. Ennek eredménye, hogy a 

                                                           
3
 Lásd pl.: „Az MSZP fóruma Pécsett” 1990.09.13. (MTI) 

4
 Lásd pl.: „MSZP-választmány”, 1991.05.25. (MTI) 

5
 Lásd pl.: „Pozsgay - japán interjú”, 1990. 05. 14. (MTI) vagy „Pozsgay nyilatkozata jövőbeni szerepéről”, 

1990.09.11 (Rádiófigyelő) 
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párton, mint szervezeten belül rengeteg alszervezet jön létre, melyek meglehetősen 

nagy autonómiát élveznek és önálló, gyakran a pártvezetés vonalától markánsan el-

térő álláspontokat jelenítenek meg6. A különböző szervezeti egységek túlburjánzásá-

ban a három, magát értékalapon megfogalmazó, az 1994 utáni kormányzással erősen 

kritikus platform (Társulás a Szociáldemokrata Értékekért,  Baloldali Tömörülés, 

Szocialista Platform) csak a jéghegy csúcsát jelenti: ezeken kívül munkacsoportok, 

tagozatok, frakción belüli tömörülések, helyi szervezetek is megjelennek és önálló 

kommunikációt folytatnak.  A nyilvánosságban is megfogalmazott kritikák ugya-

nakkor óvatosak, érvekre fókuszáltak és személyeskedést kerülők voltak. Még az 

egyik legnagyobb vihart kavaró Pozsgay-kilépést is sikerült úgy menedzselni, hogy 

abból a felek kölcsönösen a legkisebb veszteséggel jöjjenek ki – miközben sokan azt 

valószínűsítették, hogy a frakcióvezető kilépése pártszakadást fog eredményezni. A 

nagymértékben intézményesített konfliktuskezelés azonban komoly erőforrást jelent 

a párt számára abban a korszakban, amikor minden más politikai szervezetet belső 

konfliktusok, pártszakadások uralnak. Az MSZP a súlyos egyet nem értések közepet-

te is képes a választók számára egységes képet felmutatni, azáltal, hogy a kifelé is 

látható viták végezetül mindig egy közös fellépésben, konszenzusban vagy határo-

zatban oldódnak fel. A többi szervezet esetében a választó számára komoly bizonyta-

lanságot okoz, hogy nehéz meghatározni, hogy pontosan milyen politikaképre is adja 

a szavazatát.  

Munkáspárt: Az eszmei politikai közösség részeként elismert szereplő, de a cselekvési 

szinten senki sem akar velük közösséget vállalni. Amikor a közösség tagjai baloldal-

ról beszélnek, akkor ebbe a Munkáspártot is beleértik, ahogyan a Munkáspárt ön-

meghatározásának is fontos része saját baloldaliságuk hangsúlyozása. Ugyanakkor a 

pártot a közösség egyetlen fontosabb szereplője sem tekinti potenciális szövetséges-

nek, az együttműködés lehetősége senkivel sem merül fel.7 Erre válaszul a Munkás-

párt gyakran kísérletet tesz az MSZP baloldali közösségből való kiszorítására, két-

ségbe vonva a párt baloldaliságát, különösen annak kormányra kerülése után.8 Az 

MSZP kormányra kerülésével és a párt parlamentből való újbóli kimaradásával a 

Munkáspárt súlya tovább csökkent.  

MSZDP (és a belőle kivált pártok): A baloldali közösség egyetlen olyan szereplője, ame-

lyik nem viseli az előző rendszerhez kötődés súlyos terhét. Lényegében minden a 

közösséghez tartozó szereplő potenciális szövetségesként tekint a pártra9, amely 

azonban éppen múltjának tisztasága (valamint a történelmi sérelmek) miatt tartóz-
                                                           
6
 Lásd pl.: „Az MSZP baloldali platformjának tanácskozása”, 1995.09.16 (MTI) vagy „Horn Gyula az MSZP szoci-

áldemokrata társulásánál”, 1997.05.05 (MTI) 
7
 Lásd pl.: „Az MSZP sajtókonferenciája” 1990.07.05 (Rádiófigyelő) vagy „MSZP országos pártértekezlet -

 Horn Gyula”, 1991.11.16 (MTI) 
8
 Lásd pl.: „A Munkáspárt Elnökségének állásfoglalása” 1995.10.30. (OS) 

9
 Lásd pl.: „MSZP országos pártértekezlet - Horn Gyula”, 1991.11.16 (MTI) vagy „Az MSZP városligeti fóruma”, 

1996.05.01 (MTI)  
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kodik attól, hogy egy cselekvési alapú politikai közösségbe kerüljön az előző rend-

szerhez szervezetileg és személyileg is kötődő szervezetekkel.10 A pártot olyan mér-

tékű belső konfliktusok terhelték, hogy azok lehetetlenné tették, hogy bármilyen cse-

lekvési alapú politikai közösségnek a részeivé válhassanak, még ha néhány kísérlet 

volt is erre. Míg az MSZDP 1990-ben még a második legerősebb parlamenten kívüli 

pártnak számított a Munkáspárt mögött, 1994-ben már az 1%-ot sem tudták elérni, 

így a baloldali politikai közösségen belüli szerepe jelentéktelenné vált. A párt külön-

böző utódszervezeteiből létrejött „történelmi Szociáldemokrata Párt” 1997-ben már 

az FKGP-vel és a KDNP-vel kötött választási szövetségen gondolkodott11, míg a Ka-

polyi László által irányított Magyarországi Szociáldemokrata Párt valódi politikai erő 

nélküli MSZP-szövetségessé vált, erősítve ezáltal a kormányzó párt folyamatosan 

hangoztatott szociáldemokrata képét  

MSZOSZ: A közösség szereplői az összes szakszervezetetről az eszmei valamint a 

potenciális cselekvési politikai közösség részeként beszéltek12, de a közösséghez a 

legerősebben az MSZOSZ kötődött. A rendszerváltást követően az új és régi szak-

szervezetek között hosszadalmas küzdelem bontakozott ki, mely során az új szak-

szervezetek az előző rendszerhez intézményesen kötődő MSZOSZ-el és a hozzá kap-

csolódó szakszervezetekkel álltak szemben. A szakszervezetek között elsősorban a 

szakszervezeti vagyon kérdése okozott súlyos ellentéteket. Az MSZOSZ a kezdetek-

től fogva a magukat baloldaliként definiált politikai szervezetek támogatását kereste, 

a politikai közösség többi tagja viszont az összes szakszervezetet az eszmei alapon 

megfogalmazott politikai közösség részének tekintette és potenciális szövetségesként 

tartotta őket számon.13 Ez sokáig megakadályozta, hogy az MSZOSZ önmagában a 

cselekvési alapú politikai közösség részévé váljon, hiszen a szakszervezeti mozgalom 

belső konfliktusai miatt egy ilyen lépés a többi potenciális szövetségesnek tekintett 

szakszervezettel való kapcsolatot lehetetlenítette volna el. 1992-re azonban világossá 

vált, hogy a szakszervezetek összessége nem kíván a baloldalon létrejövő cselekvési 

alapú politikai közösség részévé válni, ezért megindult az MSZOSZ és az MSZP kö-

zeledése14. Innentől kezdve a két szervezet cselekvési alapú politikai közösséget alko-

tott. 1994-es választásokon a két szervezet szövetséget kötött és 14 MSZOSZ vezető 

került be a parlamentbe az MSZP támogatásával, többen közülük – köztük a szerve-

zet elnöke Nagy Sándor – a párt tagjává is vált. Nagy Sándor elnöki székből távozása 

után az MSZOSZ kormánykritikája is erősödött, és bár az új elnök, Sándor László is 

többször hangsúlyozta, hogy szövetségesként tekint a legnagyobb kormánypártra, 

                                                           
10

 Lásd pl.: „Az MSZDP nyilatkozata”, 1990.09.03 (OS) vagy „A szociáldemokraták egységét kívánják”, 
1991.06.01 (MTI) vagy „A szociáldemokraták egyesítő kongresszusa”, 1997. 04.19 (MTI) 
11

 Lásd: „A szociáldemokraták egyesítő kongresszusa – sajtótájékoztató”, 1997.04.19 (MTI) 
12

 Lásd pl.: „MSZP - szakszervezeti fórum”, 1992.05.08 (MTI) 
13

 Lásd pl.: „Választásokra készül az MSZP – Sajtótájékoztató”, 1990.09.03 (MTI) 
14

 Lásd pl.: „MSZP-kongresszus”, 1992.05.16 (MTI) 
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annak intézkedéseit és azok módját többször is nyilvánosan bírálta.15 Ugyanakkor az 

MSZP-hez hasonlóan az MSZOSZ is meglehetősen heterogén szervezet és számos 

önálló véleményt képviselő és megjelenítő platformmal és tagszervezettel rendelke-

zik. 

Személyek 

Horn Gyula: A baloldali politikai közösség legfontosabb szereplője egyértelműen az 

MSZP-t 1990 májusától elnöklő, 1994-től a miniszterelnöki pozíciót is betöltő Horn 

Gyula. Kiemelkedő szerepét erősíti az is, hogy intézményes pozíciója mellett a közös-

ség szimbolikus szereplőinek egyike is – sőt, ő az egyetlen intézményes pozíciót 

hosszú távon birtokolni képes szimbolikus szereplő. A közösség mindegyik szimbo-

likus szereplőjére, így rá is igaz, hogy ez a szimbolikus szerep kettős jelentéssel is 

rendelkezik: egyszerre a rendszerváltás, az előző rendszer lebontásának egyik fősze-

replője és ugyanannak a rendszernek sokáig kiszolgálója, fenntartója. Horn előbbi 

szerepét igyekezett hangsúlyozni, melyben fontos erőforrást jelentett számára nyuga-

ti elismertsége. A rendszerváltást követő években Horn nyugati politikusok és szer-

vezetek szívesen látott vendége és számos nemzetközi kitüntetést is kap ebben az 

időszakban a német újraegyesítésben játszott érdemeiért. A rendszerváltásban ját-

szott szerepéről Horn Gyula 1991-ben könyvet is írt Cölöpök címmel, amely 1992-ben 

az egyik legnépszerűbb könyvvé vált a magyar könyvpiacon. A könyvben elsősor-

ban politikai életútját, a pártállami rendszerben betöltött szerepét és tapasztalatait 

beszéli el, emellett gyermekkori emlékeit is megosztja. Ez utóbbi időszak részletes 

bemutatásával sokat bírált pártállami múltjának személyes hátterét konstruálja meg 

és ki is hangsúlyozza, hogy szerinte az ember gondolkodásmódját alapvetően meg-

határozzák a gyermekkori tapasztalatok és a szűk család szellemisége. Könyvében 

leírja, hogy szegény munkáscsaládban nevelkedett, édesapja és bátyja is szimpatizált 

a kommunizmus eszméjével. Gyermekkorában számos sérelem érte a hatóságok, 

közszolgák és jómódúak részéről, s mindezek élesen szembefordították őt a Horthy-

rendszerrel, amit „monarchikus diktatúrának” nevez. Könyvében stilisztikai eszkö-

zökkel is utal származására és munkásosztálybeli szocializációjára: helyenként vul-

gáris, közönséges kifejezésekkel tarkított (pl. trógerolás, fater, budi). A Kádár-

rendszer ábrázolása is árnyaltabb a korszak domináns diskurzusához képest. Kádár 

János pályája csúcsán (’60-’70-es évek) eszmeileg rugalmas, emberileg (morálisan) 

korrekt vezető. Ennek köszönhetően Magyarország, vagyis az MSZMP a kommunis-

ta blokkon belül is a legnyitottabb párt. Azonban a ’80-as évekre mindez megválto-

zik, Kádár János és közvetlen környezete nem képes már lépést tartani az esemé-

nyekkel, a fejlődés kerékkötőjévé válik, ezért célszerű elmozdítani a hatalomból. Te-

hát az előző rendszer alapvetően nem volt rossz, de az idő során elavulttá vált, ezért 

volt idő- és célszerű a rendszerváltás. A könyvben többször utal negatív címkékkel 

                                                           
15

 Lásd pl.: „Politikai fórum a juniálison”, 1996.06.09 (MTI) 
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(pl. hamis próféták, urizálók) az új, a rendszerváltó elitre, akik közül néhányan „lel-

kesülten szónokolnak a Horthy-rendszerről”.16  

Horn Gyula múltban játszott szerepe miatt az első ciklus kormánypártjai számára is 

szimbolikus szereplővé vált, akik az ő támadásán keresztül köthették össze az MSZP-

t az előző rendszerrel. A személyes támadások éppen a növekvő nemzetközi elis-

mertségének és kitüntetéseinek időszakában erősödtek fel, és elsősorban 1956-os sze-

repvállalására vonatkoztak, de a Dunagate-ügy és a „guruló dollárok” ügyek segít-

ségével a rendszerváltásban betöltött szerepét is igyekezték gyengíteni.17 Személyé-

nek szimbolikus szerepe tehát lényegében magán hordozta az egész MSZP-t feszítő 

kettőséget, amely egyszerre jelentett erőforrást és támadási felületet is.  

A Horn Gyula által képviselt politikai felfogást depolitizált pragmatizmusnak ne-

vezhetjük. A párt vezetőjeként ez a gondolkodás vált az egész szervezet domináns – 

de nem egyeduralkodó - politikafelfogásává. A politikát egyfajta ügyvezetésként írja 

le, amelyben a szakértelemnek, az érdekképviseletnek és a konszenzuskeresésnek 

kell dominálni, nem pedig ideológiáknak, értékeknek és hatalmi érdekeknek.18 E fel-

fogás gyökereit a Cölöpök könyvben a Kádár-rendszerbeli szerepéig is visszavetíti. 

Bár Kádár János közvetlen munkatársa volt, önmagát azonban legtöbbször a létező 

kommunizmus gyakorlatával és illúzióival szemben szkeptikusnak tünteti fel. „Eret-

nek gondolkodásmódja” miatt gyakran keveredik konfliktusba az ortodox kommu-

nistákkal; leírta, hogy egyik munkatársa akkoriban ellenezte, hogy őt a szocialista 

országok felügyeletével megbízzák, „mert különben áldásos tevékenységem nyomán 

rövidesen hadba keverednénk velük”.19 A rendszerváltás idejére meggyőződésévé 

vált, hogy meg kell szabadulni az ideológiai elemektől és maradványaiktól. Figyelme 

leginkább a gazdasági hatékonyságra és a külpolitikai nyitásra irányul.20 1996-tól a 

közösségen belül is folyamatos támadásoknak, kritikáknak van kitéve.21  

Vitányi Iván: Választmányi elnökként (1990-től 1996-ig) és a Társulás a Szociáldemok-

rata Értékekért platform vezetőjeként az MSZP fontos szereplője. 1990-ben a pártel-

nöki posztra is pályázik, de alulmarad Horn Gyulával szemben, fontosságát azonban 

jelzi, hogy 1994-ben a párt listáján a pártelnök mögött a második helyet foglalja el. 

Bár a nyilvánosságban is gyakran megjelenik, szerepe különösen a párton, belül fon-

tos – sok tekintetben Horn Gyula ellenpontjának számít. Horn Gyula 

politikafelfogásának éppen az ellentétét képviseli, az értékvezérelt politikafontossá-

                                                           
16

 Horn Gyula: Cölöpök. 52. o. 
17

 Lásd pl.: „Horn Gyulát is felelősnek tartja a múlt bűneiért a KDNP alelnöke”, 1992.04.08 (MTI) vagy „Fidesz 
lakossági fórum Nyíracsádon”, 1994.05.02 (MTI) 
18

 Lásd pl.: „Hagyjuk abba az ideológiai zászlók lobogtatását”, 1990.11.12 (Népszabadság) 
19

 Horn Gyula: Cölöpök. 26. o. 
20

 Lásd: Cölöpök. 
21

 „Ülésezett az MSZP szociáldemokrata platformja”, 1995.10.06 (MTI) 
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gát hirdeti.22 Elsősorban ideológiai kérdésekkel foglalkozik, fő törekvése, hogy a sok-

színű politikai közösségen belül meghatározza a közös nevezőt jelentő politikai érté-

keket, elsősorban a szociáldemokrácia címkéje alatt. Az ideológiai kérdések nem csak 

pozitív, de kritikai szinten is megjelennek nála: gyakran alkalmazza a demokrácia-

védő retorikát különösen a jobboldali kormányzattal szemben. Míg Horn Gyula gaz-

dasági törésvonalban gondolkodik és kormánykritikájának alapja gazdasági alapo-

kon áll, addig Vitányi politikai, ideológiai törésvonalat lát. Ez az kérdés politikai stra-

tégiai vetületet is kap, azáltal, hogy a liberális pártokkal való együttműködést a poli-

tikai törésvonal lehetővé, a gazdasági törésvonal pedig lehetetlenné teszi – ez az 

1992-es kongresszuson expliciten is megfogalmazódik23. Vitányi az egész korszakban 

az SZDSZ-szel való politikai közösség létrehozásának propagálója24, 

politikafelfogásának megfelelően a két közösség integrációját értékalapon is elkép-

zelhetőnek tartja. 

Fontos intézményes pozíciót foglal el a párton belül Gál Zoltán, Jánosi György, Csinta-

lan Sándor, Baja Ferenc és Kovács László is, de markáns, egyedi politikai felfogást és 

személyes hatást kevésbé tulajdoníthatunk nekik. Elsősorban a párt kialakított állás-

pontját hangoztatják, kevésbé kapcsolható hozzájuk személyes felfogás.  

Szekeres Imre politikai stílusa azonban a párt egészéhez viszonyítva markáns, különö-

sen 1994-es frakcióvezetővé választásától kezdődően: ő az, aki a konfliktusos, az el-

lenzékkel szembeszálló, azt kemény szavakkal bíráló vonalat viszi a párton belül. 

Leggyakoribb vitapartnere a hasonló stílust képviselő Torgyán József, akivel gyakran 

már személyeskedésbe forduló szócsatái a parlamenti ülések állandó eseményének 

számítanak25, de 1997-ben televíziós vitára is sor került kettőjük között26.   

A párt 1990 és 1994 közötti budapesti elnöke Szabó Lajos Mátyás, szintén markáns stí-

lust képvisel: erőteljes demokráciavédő retorikával jelenik meg a nyilvánosságban. 

Sajtótájékoztatóin folyamatosan bírálja a kormánypártok demokráciaellenesnek ítélt 

lépéseit és felhívja a figyelmet a szélsőjobboldalinak vélt tendenciákra.27 Ez a retorika 

az országos pártszervezet és az ahhoz kötődő szereplők kommunikációjában ritkáb-

ban van jelen.  

Meg kell még említeni a párt 1990 és 1994 közötti pragmatikus vonalát képviselő 

szakpolitikusokat, elsősorban Békési Lászlót és Kósáné Kovács Magdát, akik erősen 

szakmai nyelvezet használva adják szakmai bírálatát az első ciklus kormánypolitiká-

jának. 

                                                           
22 

Lásd pl.: „MSZP kongresszus”, 1995.11.24 (MTI) 
23 

Lásd pl.: „MSZP-kongresszus”, 1992.05.16 (MTI) 
24

 Lásd pl.: „MSZP-kongresszus – vita”, 1992.05.17. (MTI) 
25

 Lásd pl.: http://www.parlament.hu/naplo35/245/2450024.htm  
26

 Lásd: https://www.youtube.com/watch?v=8h02W9pNqOA   
27 

Lásd pl.: „MSZP sajtótájékoztató”, 1992. 01.22 (MTI) 

http://www.parlament.hu/naplo35/245/2450024.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8h02W9pNqOA
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Békesi számára ellentmondásos szemiotikai erőforrást jelent, hogy a szakértőinek is 

nevezett Németh-kormány alatt is szakterülete minisztere volt. Ez egyrészt erősít 

szakmai imidzsét, ugyanakkor lehetővé teszi a kormánypártok számára, hogy szak-

mai alapon megfogalmazott kritikájára személye múltbeli teljesítményének felhány-

torgatásával válaszoljanak. A kormányváltás után azonban mindkét szakpolitikus 

szerepe megváltozik. Békesi előbb pénzügyminiszter lesz, majd lemondása után a 

kormánypolitika és Horn Gyula egyik legkeményebb közösségen belüli bírálójává 

válik. Lemondásának oka, hogy a kormány a hatalomra kerülése után vonakodik 

belevágni válságkezelő programjába, a távozása utáni stabilizációs intézkedéseket 

viszont dicséri.28 Ennek ellenére a kormánypolitika folyamatos bírálója, korábbi 

pragmatikus stílusát itt már komoly politikai jellegű kritikákkal is vegyíti. Jelentősé-

gét az adja, hogy lényegében ő az egyetlen szereplő, aki intézményes erőforrások 

nélkül fejt ki kritikát a miniszterelnökkel szemben: elégedetlensége kinyilvánításához 

nem keres intézményes csatornákat, nem szervez maga köré platformot, vagy csatla-

kozik más, a kormánnyal kritikus párton belüli szerveződéshez.  

A kormányváltás után Kósáné Kovács Magda is egy ideig szakterülete miniszterévé 

válik, de a kormánypolitikával való elégedetlensége miatt Békesihez hasonlóan távo-

zik a kabinetből. 1996-tól az MSZP ügyvezető alelnökévé válik, mely pozícióban a 

konszenzuskereső, kompromisszumorientált kommunikációs stílust képvisel.   

1995-től rövid ideig fontos szereplővé válik Bokros Lajos, aki Békesihez hasonló mak-

rogazdasági szakértői pozíciót foglal el, azonban nagy szerepe van a közösség domi-

náns diskurzusának, a depolitizált pragmatizmusnak a radikalizálásában. A Bokros-

csomag bevezetésével a diskurzus cselekvési szintre emelkedik, azaz a baloldali 

kormány nem csak beszél róla, hanem meg is valósítja azt. Érvelésük szerint a meg-

szorító intézkedésekkel operáló gazdaságpolitika tehát az egyetlen megoldás az or-

szág csődhelyzetből való kilábalására,29 s ennek terheit mindenkinek vállalnia kell, 

hiszen a krízis egyik fő oka a túlköltekező szociális rendszer.30 Bokros Lajos szemé-

lyén keresztül azonban társul ehhez a diskurzushoz egy „szociális érzékenység-

narratíva”. E szerint a társadalmi rétegek egyenlőtlen fejlődése önmagában is akadá-

lyozza a növekedést,31 s a kormányzati intézkedések része az, hogy a szűk felső ré-

tegtől elvont javakat a rászorultak részére csoportosítsa át.32 Ez a narratíva  a leg-

többször defenzív mechanizmusként jelenik meg, elsősorban fórumok és beszélgetős 

műsorok kontextusában. A Bokros-csomag időszakában jelen lévő depolitizált prag-

matizmus diskurzus és a szociális érzékenység-narratíva kettőssége Bokros Lajos 

retorikájában is megjelenik: a szakmai rendezvényeken is gyakran felszólaló pénz-

                                                           
28

 Lásd pl.: „MSZP-kongresszus”, 1996.03.30 (MTI) 
29

 Lásd pl.: „Bokros Lajos a gazdaságpolitikáról”, 1995.10.20 (MTI) 
30

 Lásd pl.: „Bokros Lajos a kormányintézkedésekről”, 1995.03.17 (MTI) 
31

 Lásd pl.: „Bokros Lajos Szegeden” 1995.09.09 (MTI) 
32

 Lásd pl.: MTV Nyitott száj c. műsora 
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ügyminiszterre a közgazdaságtani szókincs használata a jellemző, azonban a fórum-

jellegű eseményeken folytatott párbeszédek során jóval oldottabb, közvetlenebb 

hangnemet alkalmaz.33Végezetül érdemes szót ejteni a politikai közösség azon sze-

replőiről is, akiknek múltbeli szerepe fontos jelentést hordozott a közösség egészében  

Az 1990-es választásokon, a rendszerváltásban fontos szerepet játszó öt 

reformkommunista politikus állt a kampány középpontjában: Nyers Rezső, Pozsgay 

Imre, Horn Gyula, Szűrős Mátyás és Németh Miklós. 1990-ben azonban Horn Gyulát 

kivéve mindannyian kiszorultak a párt élvonalából, Pozsgay Imre a pártból is kilé-

pett, míg Németh Miklós már a választásokon is függetlenként indult, és EVK-

győzelme után nem is ült be a szocialista frakcióba.  

Szerepük Horn Gyuláéhoz hasonlóan kettőségekkel terhelt, mind a rendszerváltó 

szerep erősítése, mind pedig az utódpártiság hangsúlyozására felhasználhatónak 

bizonyult a kommunikációs küzdelmekben. Intézményes szerep hiányában jelentős 

hatást már nem voltak képesek gyakorolni a párt politikájára, de a közösségen belül 

tekintélyük megmaradt – megszólalásaik, kritikáik időnként figyelmet tudtak kivál-

tani a nyilvánosságból. Szűrős Mátyás és Pozsgay Imre elsősorban a párt nemzeti 

vonalát képviselték, céljuk annak hangsúlyosabbá tétele volt, amelyben azonban nem 

jártak sok sikerrel.34 Pozsgay Imre pártból való kilépése egyik fő okának ezt nevezte, 

Szűrős Mátyás pedig az 1992-es kongresszus előtt bírálta nyilvánosan a pártvezetést 

a nemzeti jelleg háttérbe szorulása miatt.35 Horn Gyulát és az általa képviselt politi-

kát egyikük sem támogatta. 

A párton kívüli szereplők közül a Munkáspárt elnökét, Thürmer Gyulát, valamint 

1990 és 1994 között az MSZOSZ vezetőjét Nagy Sándort tekinthetjük fontosabbnak. 

Thürmer Gyulát csak az eszmei politikai közösség tagjának ismerte el a többi szerep-

lő, azáltal, hogy a baloldal részeként ismerték el. A közös cselekvés szempontjából 

azonban nem tekintették legitimnek. A politikai közösség egyik legfontosabb célja az 

előző rendszerhez kötődés bélyegétől való megszabadulás volt, Thürmer azonban 

jelentős mértékben felvállalta a kádári örökséget.36 Thürmer politikai stílusa erősen 

ideologikus és meglehetősen harsány, kemény ideológiai alapú bírálatát adva a kor-

mányzatnak és a politikai elitnek – ideológiai alapú kormánykritikája 1994 után is 

megmaradt. Szimbolikus erőforrásként használja keleti kapcsolatait, a magyar érde-

kek szovjet és kínai kijárójaként jeleníti meg magát. Személyesen találkozik Gorba-

csovval és a kínai pártvezetéssel is.  

Nagy Sándor MSZOSZ-elnökként érdekvédelmi, pragmatikus retorikát alkalmaz, de 

a baloldaliság fontosságát és a szakszervezeti mozgalom természetes baloldaliságát 

                                                           
33

 Lád pl.: uo. 
34

 Lásd pl.: „A befektetés nem térült meg”, 1990.11.13 (Népszabadság) 
35

 Lásd: „Szűrös Mátyás az MSZP kongresszusról és Hornról”, 1992.04.22 (MTI) 
36

 Lásd pl.: „Újra éled az MSZMP”, 1990.12.10 (Rádiófigyelő) 
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hangoztatja.37 1994-től az MSZP-frakció tagja lesz, majd a pártba is belép, sőt 1996-

ban az újonnan létrejövő Szocialista Platform egy fő szervezője és vezéralakja lesz. 

1995-től az MSZOSZ elnökségről is lemond, innentől már egyértelműen az MSZP 

politikusának tekinthető.  

A politikai közösség szereplői között meg kell még említeni a Népszabadságot, amely a 

szocialista jelzőt a rendszerváltás után is használta egészen 1994 nyaráig. A napilap az 

első ciklus első részében erőteljesen bírálta a politikai elitet és ebbe az MSZP elsősor-

ban erőtlenségen alapuló bírálata is beletartozott.38 A véleménycikkek és szerkesztő-

ségi cikkek retorikája ugyanakkor a horni depolitizált pragmatizmushoz áll legköze-

lebb, folyamatosan bírálva a párt- és parlamenti politikát, az ideológiai vitákat és ha-

talmi harcokat, a gazdasági kérdések és a szakértelem felé fordulást sürgetve.39 A 

MSZP kongresszusait megelőzően is elsősorban a lapban fejtették ki elképzeléseiket 

és kritikáikat a párt fontosabb szereplői, és számos, a pártot és annak stratégiáját 

érintő közéleti vitát is itt folytattak le.40 A Népszabadság rendkívül nagy aktivitást 

mutatott az 1994-es koalíciós tárgyalások során, szerkesztőségi- és véleménycikkei-

ben folyamatosan a koalíció megkötése mellett foglalva állást.41 A Horn-kormány 

alatt szerkesztőségi cikkeiben gyakorta a mindennapok depolitizált világának törté-

néseit tárgyalja, kerülve így a kormány bírálatát és dicséretét is. Ugyanakkor véle-

ménycikkeiben és olvasói levelekben teret enged a keményebb kormánybírálatoknak 

is, amelyek gyakran baloldali politikusoktól vagy különböző értelmiségi szereplőktől 

származnak.42 A Népszabadság mellett fontos médium még a Népszava, amely azon-

ban 1994-ig kifejezetten a szakszervezetekhez kötődött, a politikai elit bírálata pedig 

itt is erősen jelen volt.43  

Közösségen kívüli szereplők – viszonyulási pontok 

Liberális pártok: Az egész első ciklus alatt kérdés a liberális pártokhoz való viszonyu-

lás. Az SZDSZ MDF-fel kötött paktumát követően az MSZP igyekszik a szabadde-

mokratákat „rátolni” a kormányra44, de az elbukott népszavazás és az SZDSZ erőtel-

jes kormánybírálata miatt ezzel a stratégiával hamar felhagynak a baloldalon. Az ezt 

követő időszakban a baloldal retorikájának lényege, hogy értékalapon nem tartozik 

egy politikai közösségbe a liberális pártokkal, viszont az érdekazonosság miatt mégis 

van egyfajta közös cselekvési, együttműködési kényszer. 45Az SZDSZ-szel való kap-

                                                           
37

 Lásd pl.: „Városliget - Horn Gyula, Nagy Sándor(MSZOSZ elnöke) fórum”, 1992.05.01 (MTI) 
38

 Lásd pl.: „Krízis”, 1990.10.27, (Népszabadság) 
39

 Lásd pl.: „Valami van”, 1990.06.20 (Népszabadság) 
40

 Lásd pl.: „Szegfű vagy árvalányhaj”, 1992.05.15. (Népszabadság) 
41

 Lásd pl.: „Összemesélés”, 1994. 06.04 (Népszabadság) 
42

 Lásd pl.: „Hattyúdal duóban”, 1996.12.17 (Népszabadság) 
43

 Lásd pl.: „Árnyékban”, 1991.02.12 (Népszava) 
44

 Lásd pl.: Pozsgay Imre parlamenti felszólalása, 1990.06.05 
(http://www.parlament.hu/naplo34/011/0110014.html)  
45

 Lásd pl.: „MSZP sajtótájékoztató”, 1992.09.13 (MTI) 

http://www.parlament.hu/naplo34/011/0110014.html
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csolat akárhányszor felmerül, az MSZP vezető szereplői leszögezik, hogy természetes 

szövetségesként csak a baloldali pártokra és szervezetekre, valamint a szakszerveze-

tekre tekintenek, a liberális pártokkal csak a kormány politikájának ellenzése, az el-

lenzékiség a közös pont – értékközösség nem áll fenn.46 A demokráciavédő retorika 

erősödése azonban ezen a szinten is változást hoz. A kormány és ellenzék közötti 

szembenállás demokratikus – antidemokratikus törésvonalra helyezése a liberális 

pártokat és az MSZP-t értékalapon is közös platformra helyezi, megkönnyítve a kö-

zeledésüket. A Horn- és a Vitányi-koncepció különbsége is ebben rejlett: Horn Gyula 

a társadalmi-politikai törésvonalat gazdasági alapon határozta meg, amely törésvo-

nal a liberális és baloldali pártokat is elválasztja, míg Vitányi Iván az antidemokrati-

kus-demokratikus törésvonalat hangsúlyozta, amely ezeket az erőket értékalapon 

egy platformra helyezte.47 A potenciális politikai közösség határait tehát a politikai 

kontextus kommunikatív konstrukciója formálta. Az SZDSZ-szel való kapcsolat az 

1994-es választások után csúcsosodott ki, ekkor már az MSZP egyértelműen a liberá-

lis párttal való cselekvési jellegű politikai közösség létrehozását, a koalíciót propagál-

ta.48 A koalíció melletti érték- és érdekalapú érvek is megjelentek, így 1994-től meg-

indul tehát a két közösség vezető erejének egymáshoz való közeledése. A koalíciós 

kormányzást azonban rengeteg konfliktust terhelte, amelynek fontos oka volt, hogy a 

két politikai közösség értékalapon nem fogadta el a másikat egy egységes közösség 

részeként.49 A baloldali közösség részéről gyakran megfogalmazódó kormánykritika 

éppen a baloldali, szociáldemokrata értékekről való lemondást vetette a kormányzat 

szemére és a liberális értékek túlzott befolyását bírálta.50 A kormányváltással a közös 

értékalapot jelentő demokráciavédő diskurzus is háttérbe szorult, ami tovább nehezí-

tette a két közösség közeledését. Összességében a korszak egészét nézve azt lehet 

mondani, hogy a kormányzati elit szintjén a liberális politikai közösség és a baloldali 

politikai közösség között létrejött egy cselekvési alapon megfogalmazott politikai 

közösség, amely azonban a deklarált értékek alapján továbbra is elkülönült egymás-

tól. 

A Fidesz megítélése kezdetben jóval pozitívabb volt a baloldali közösségben, mint az 

SZDSZ-é.51 A két pártot egy politikai közösség részének tekintették, így a Fideszhez 

fűződő viszonyt is a fentiekben kifejtett megközelítés jellemezte (értékalapon nem, 

csak érdekalapon van kapcsolat). Bár az első ciklusban jóval ritkábban beszélnek a 

közösség tagjai a Fideszről, mint az SZDSZ-ről, azt sokkal pozitívabb hangnemben 

teszik, mint a nagyobbik liberális párt esetében. Mind a baloldali politikusok, mind a 
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 Lásd pl.: „Befejeződött az MSZP II. kongresszusa”, 1990.11.11 (MTI) 
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 Lásd pl.: „MSZP-kongresszus”, 1992.05.16 (MTI) 
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napilapok véleménycikkei több esetben is elismerősen szólnak a Fidesz politikájáról 

és politikusairól.52 1993-tól azonban egyre több támadás éri, főként a korábbi rend-

szerben játszott szerepük miatt,a baloldali közösség tagjait a Fidesz vezető politiku-

sai részéről,53 amely ezt a pozitív megítélést is egyre inkább rontja. A 1994-es válasz-

tásokon a Fidesz elzárkózott a koalíciós tárgyalásoktól, amely így a korábban érdek-

alapon egy platformon álló szereplőket általában, a liberális blokkot pedig külön is 

szétszakította. A Fidesz a baloldal vezette kormánykoalíció egyre erősebb ellenzéké-

vé vált, azonban az ellenzéki pártok közül még 1994 után is a Fideszt ítélte meg leg-

pozitívabban a baloldali közösség – semmiképpen sem mondhatjuk, hogy a Fidesz a 

baloldali közösség ellenségképévé vált volna.  

Göncz Árpád: A köztársasági elnök személye a teljes baloldali politikai közösség szá-

mára pozitív vonatkoztatási pontot jelent, de nem próbálják a politikai közösség ha-

tárain belülre húzni. Különösen a taxisblokádtól kezdve ő válik a teljes politikai kö-

zösség integrációjának szimbólumává, aki képes ellenállni a teljes politikai közössé-

get dezintegrálni próbáló kísérletektől.54 Az 1991-től egyre erősebb antidemokratikus 

és hatalompolitikai narratíva szerint a politikai közösség kormányzó jobboldala a 

politikai közösséget elfoglalni, talán gyarmatosítani akarja, saját közösségének érté-

keit, személyeit, szemléletét téve egyeduralkodóvá a teljes politikai közösség szint-

jén. Ennek a törekvésnek az ellensúlyaként és a politikai közösség védelmezőjeként 

jelenik meg Göncz Árpád. 55  Az MSZP és az SZDSZ cselekvési alapú politikai közös-

séggé válásával Göncz Árpád is a közösség határain belülre kerül, amit az is jól jelez, 

hogy az MSZP már 1994 végén közzéteszi, hogy a következő évi köztársasági elnök-

választáson Göncz Árpádot támogatja. 

Ellenségképek 

A depolitizált pragmatizmus jeleként is felfogható, hogy alig vannak valódi ellenség-

képek a baloldali politikai közösségben. Negatív viszonyulás inkább defenzív alapon 

történik, azaz a baloldali diskurzusban azok a szereplők jelennek meg negatív hivat-

kozási alapként, akik magát a politikai közösséget támadják. Emiatt válik az első cik-

lusban hosszabb-rövidebb időre negatív hivatkozási ponttá Torgyán József, Kónya 

Imre, Csurka István vagy éppen Balsai István személye56. Nem defenzív jellegű nega-

tív viszonyulás konkrét személyek irányába nem jelenik meg. A második ciklusban a 

baloldali politikai közösséget legkeményebben támadó Torgyán József személye már 

egyre inkább kezd ellenségképpé válni, különösen a választásokhoz közeledve. Bár 

sokáig ő is csak defenzív alapon vált negatív hivatkozási ponttá, 1996 végétől, 1997 
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 Lásd pl.: „A kételkedés joga”, 1990.10.24 (Népszabadság) 
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 Lásd pl.: „Fidesz lakossági fórum Nyíracsádon”, 1994.05.02 (MTI) 
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elejétől egyre többször jelenik meg a fenyegető jövő szimbólumaként.57 Innentől már 

nem csak akkor hivatkoznak rá, amikor a baloldali politikai közösséget vagy annak 

tagjait támadja, hanem olyankor is, amikor az országot, a teljes politikai közösséget 

fenyegető rémképet fel akarják villantani. Ez a konstrukció újra feleleveníti a demok-

ráciavédő diskurzust és a balliberális koalíció választási győzelmének alternatívája-

ként Torgyán Józsefet jelenítik meg.   

Bár megszemélyesített ellenségkép csak a korszak vége felé kezd körvonalazódni, a 

kormány, mint szervezet, az egész első ciklusban folyamatos negatív hivatkozási 

pontot jelent. A közösség tagjai az első ciklusban a legtöbbet a kormánnyal foglal-

koznak, kezdetektől a kormány bírálata a jellemző a szereplőkre. A kormányhoz való 

negatív viszonyulás módja azonban változott a korszakban. 1990-ben egy alapvetően 

jóindulatú, elsősorban az eszközöket bíráló kormánykritika volt a jellemző. A kor-

mányzat céljait, szándékait és legitimitását nem kérdőjelezték meg, inkább csak a 

célok érdekében felhasznált eszközöket bírálták.58 A kormányt hozzá nem értése és 

amatőrizmusa miatt bírálják. 1991-től azonban az eszközöket bíráló kormánykritika 

célokra és szándékokra irányuló kormánykritikává alakul át: a kormányzatot azzal 

vádolják, hogy politikáját saját hatalmi érdekei vezérlik.59 A fordulatot a legjobban 

Horn Gyula 1991. novemberi pártértekezleten elmondott szavai szemlélteti: „Eddig 

nem volt egyértelmű, hogy a kormány hibái a kellő szakértelem hiányára vezethetők-e vissza, 

avagy tudatos politikáról van szó. Mára viszont eldőlt a dilemma. Jól átgondolt irányvonalat 

érvényesítenek: hosszú távra kívánják megteremteni a jobboldali, konzervatív, anakronisztikus 

elemekkel átszőtt politikát.”60. Bár kisebb intenzitással, de a jobboldali kormány a kor-

mányváltás után is negatív hivatkozási pont marad, a Horn-kormány gyakorta állítja 

kontrasztba működését az MDF vezette kormányokkal, hárítja rájuk a felelősséget a 

kialakult helyzetért, vagy éppen hitelteleníti a korábbi kormánypárti, az ekkor ellen-

zéki megszólalókat az előző kormányhoz kötve.61  Fontos ugyanakkor megjegyezni, 

hogy a kormánykritika a kormányra, mint szervezetre irányul elsősorban, nem pró-

bálják azt megszemélyesíteni. Antall József nem válik ellenségképpé. Antall József 

bírálata jóval ritkább, és kormányával ellentétben őt személy szerint nem is támadják 

célokra és szándékokra irányulóan. Boross Pétert miniszterelnökként már jóval több 

kritika éri.  
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 Lásd pl.: „Félidőben a kormány - Horn Gyula értékelése”, 1996.07.10 (MTI) 
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Diskurzusok 

Önvédelmi diskurzus. Kiszorítási kísérletek és az ellenállás diskurzusa 

Mint azt a későbbiekben látni fogjuk a baloldali politikai közösség integrációját nem 

annyira a közös értékek teremtették meg – ha valami közöset találunk a közösség 

tagjaiban az elsősorban a közös tapasztalatban ragadható meg. Az előző rendszerhez 

való kötődés és az új rendszerben az ebből a tényből származó kirekesztettség és 

megbélyegzés tapasztalata majdnem az egész politikai közösség közös élménye. Eb-

ben az élményben osztozik az MSZP, a Munkáspárt, az MSZOSZ, valamint ezek poli-

tikusai és tisztségviselői, de még a Népszabadság és a Népszava újságírói is.62 Ez alól 

a tapasztalat alól az egyetlen kivétel az MSZDP és utódszervezetei, akik azonban ép-

pen a tény miatt próbálnak távolságot tartani a többi szereplőtől és tartózkodnak at-

tól, hogy az általuk is elismert eszmei alapú politikai közösséghez tartozás cselekvési 

alapú közösséghez tartozássá is váljon.63 Már a ciklus legelejétől a közösség tagjainak 

a közös tapasztalata, hogy a teljes politikai élet egy jelentős részének törekvése az ő 

politikai közösségből való kiszorításuk, a rendszerváltás előtti korszakba való szorí-

tásuk. Ezekre a kísérletekre a közösség tagjai mindig határozottan és erőteljesen rea-

gálnak, elismerést követelve maguk és szervezeteik számára.64 A baloldali közösség 

által kiszorítási kísérletekként értelmezett gyakorlatok azonban mindvégig jelen 

vannak a diskurzusban, különösen a jobboldali politikai közösség részéről. Ennek a 

diskurzusnak a lényege, hogy az előző rendszerhez tartozó személyeknek és szerve-

zeteknek nincsen helye az újonnan létrejött politikai közösségben. Elitjét a politikai 

pozíciókból ki kell szorítani, bűnöseit el kell számoltatni, működtetőit nyilvánosságra 

kell hozni. 

Ennek a kísérletnek a kivédésére számos szemiotikai erőforrást alkalmaznak a balol-

dali politikai közösség tagjai. A közösség elitjét támadó kísérletek ellennarratívája a 

rendszerváltás értelmezésével függ össze. Ennek lényege, hogy a rendszerváltást 

nem, de legalábbis nem kizárólag a demokratikus ellenzéknek köszönheti az ország, 

hanem sokkal inkább annak, hogy Magyarországon a rendszert belülről bontották le. 

A rendszer működtetői saját sorsukkal nem törődve, karrier- és egzisztenciális áldo-

zatot hozva és kockázatot vállalva belülről számolták fel a rendszert, enélkül a rend-

szerváltás nem valósulhatott volna meg. A Cölöpök című könyv is hozzájárul a rend-

szerváltó szerep megkonstruálásához. Ebben Horn Gyula leírja, hogy 1988-at követő-

en az állampárt kooperatív módon viszonyult az ellenzéki kezdeményezésekhez (pl. 

Nagy Imre újratemetése) és hogy a rendszerváltás folyamatának nem kevésbé szim-

                                                           
62
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bolikus eseményei voltak az ország külpolitikai lépései is, mint a vasfüggöny lebon-

tása, az NDK-ból érkező állampolgárok nyugatra bocsátása, illetve a romániai forra-

dalommal kapcsolatos szerepvállalás.65 Mindezekről Horn Gyula, külügyminiszter-

ként az események aktív résztvevője, a baloldal rendszerváltással kapcsolatos érde-

meiként számol be. Horn Gyula szerint az 1988. májusi pártértekezlet volt az a fordu-

lópont, amely utat nyitott a demokratikus átalakulásnak Magyarországon, tehát a 

rendszerváltás igazi kezdőlökését a párttagok, a reformkommunisták adták meg.66 

Elismeri azonban, hogy nem volt mindig eltökélt rendszerváltó: „Amit elsősorban 

javunkra lehet írni, az az, hogy felléptünk az uralkodó politika ellen, s radikális vál-

tozásokat igényeltünk”67 Ennek köszönhetően erősödött meg és került pozícióba az 

MSZMP reformszárnya, melynek meghatározó szerepet tulajdonít abban, hogy 1990 

elejéig – egyedüliként Közép-Kelet Európában – törvénybe iktatták a demokratikus 

rendszer intézményes elemeit.6869 Emiatt részt követelnek a rendszerváltásból, ma-

gukat a politikai közösség elitjének többi tagjához hasonlóan rendszerváltóként 

konstruálják meg.70 Még a legnagyobb támadási felületet jelentő utódpártiságot is 

ebbe a narratívába illesztik, mondván a jogutódlás vállalásának célja az volt, hogy az 

állampárt felszámolása rendezett módon mehessen végbe.71 A szükséges jogi utódlá-

son túl azonban elutasítanak minden politikai utódlásra vonatkozó felvetést.72 Az 

ellennarratíva fontos szemiotikai erőforrását jelenti az igény nemzetközi elismerése, 

különösen Horn Gyula személyének különböző nemzetközi kitüntetésekben is meg-

nyilvánuló rendszerváltó szerepének elismerése. Az ellennarratíva fenntartására a 

legnagyobb kihívást a különböző rendszerváltással összefüggő botrányok 

(„Dunagate”, „guruló dollárok”, vagyonelszámolási kérdések) jelentették. A MSZP-t 

és annak vezető politikusait érő támadások elhárítására 1992-től megjelenik a meg-

erősödés-narratíva is, mely a támadások szándékainak „leleplezésére” irányul és azt 

állítja, hogy ezeket az táplálja, hogy a párt egyre erősebb és egyre nagyobb veszélyt 

jelent a kormánypártokra.73  

Az előző rendszerhez való kötődés azonban nem csak a vezető politikusok számára 

jelentett terhet, hanem ennek egy kiterjesztettebb diskurzusa is jelen volt a közbe-

szédben, amely állampolgárok jóval szélesebb körét érintette. Ennek konkrét megje-

lenési formája volt az önkormányzati választások kormánypárti retorikája, a III/III-as 
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törvényjavaslat, vagy éppen a Zétényi-Takács-féle igazságtételi törvényjavaslat, de az 

általános kommunikáció szintjén is sok támadás érte a korábbi rendszer működteté-

sében bármilyen szinten közreműködő állampolgárokat. A baloldali közösség egyfaj-

ta szolidaritási alapon ezek érdekvédelmét is felvállalta és a nem konkrétan szocialis-

ta politikusokat érintő kirekesztési kísérletekre is élesen reagált. Ehhez számos sze-

miotikai erőforrást felhasznált. A legfontosabb eszköz az volt, hogy ezeket a kísérle-

teket a baloldali közösség két ekkor domináns diskurzusához kapcsolták hozzá, an-

nak alátámasztására, igazolására használták fel. 

A depolitizált pragmatizmus diskurzus a kiszorítási kísérletekhez elsősorban a kö-

vetkezményeken keresztül közelít. Az egyik összekapcsolódás a szakértelem-érven 

keresztül jön létre. Ez a gondolat legerősebben az önkormányzati választásokon jele-

nik meg, és lényege, hogy ha a politikai pozíciók megszerzésénél politikai szempont-

ok érvényesülnek, akkor az kontraszelekcióhoz vezet, és nem az adott feladatot leg-

magasabb színvonalon ellátni képes személyek kerülnek az adott pozíciókba. Ha az 

előző rendszerhez való viszony kizár bizonyos szereplőket az állam irányításából, az 

a szakértelem és a szakértői szempontok érvényesülésének gátját jelenti, nem beszél-

ve arról, hogy a politikai szempontok beemelése a szelekció másik oldalának, a poli-

tikai lojalitás alapján történő pozícióbetöltésnek is teret nyit. A politikai szempontok 

beemelése tehát éles ellentétben áll a szakmai szempontokkal.74  

Szintén a szakértelemmel függ össze a múltba fordulás és a jelenre valamint a bi-

zonytalan jövőre fókuszálás éles szembeállítása. E narratíva alapján a kormányzat 

azért nem képes hatékonyan kezelni a fennálló problémákat és azért jellemzi műkö-

dését amatőrizmus, mert a jelen és jövő helyett állandóan a múlttal foglalkozik. A 

múlttal való foglalkozás erőforrásokat von el a jelen és a jövő problémáinak megol-

dásától.75  

Egy harmadik kapcsolódási pont a „politikai” kritikájához fűződik. A depolitizált 

pragmatizmus éles különbséget tesz az ideológiai (politikai) és pragmatikus politizá-

lás között, előbbit feleslegesnek, elitistának és károsnak, míg utóbbit helyesnek, haté-

konynak és hasznosnak tüntetve fel. A múlttal való foglalkozást egyértelműen az 

előbbi típusba sorolja, amelynek csak és kizárólag politikai célja van, az emberek 

mindennapi életére (a pragmatikus politika céljára) nincsen kihatása. Ezt kötik össze 

azzal azérvvel, miszerint az emberek tömegeit nem ezek a kérdések érdeklik, kö-

zömbösek az elitben zajló ideológiai küzdelmekkel, őket a valódi problémák, a gaz-

dasági, nem pedig a politikai kérdések érdeklik.76 
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1991-től a kiszorítási kísérletek diskurzusa egyre gyakrabban kapcsolódik össze a 

„demokráciavédő” diskurzussal, amely egyrészt leleplező jellegű és a szándékra fó-

kuszál, másrészt a tartalomra és a módszerre. Az egyik ide tartozó érv a szándék 

őszinteségét kérdőjelezi meg. Ennek lényege, hogy mindezek a kísérletek a kor-

mányzó erők hatalmi céljait szolgálják, és ezek segítségével az állam egyre nagyobb 

részét tudják elfoglalni.77 Másrészt éppen hogy elterelésnek is szánják, hogy ne a 

kormány számára káros ügyekről legyen szó a közbeszédben.78 A másik érv azonban 

önmagában a kísérleteket minősíti, és ezeket igyekszik a demokratikus politikai kö-

zösségből kirekeszteni: a kirekesztési kísérleteket tisztogatásnak, megfélemlítésnek, 

zsarolásnak és leszámolásnak, ezáltal pedig antidemokratikusnak minősítik.79  

Ezeken túlmenően létezik egy, a támadások tartalmára reagáló önfelmentő érvrend-

szer is. Ennek lényege, hogy nem csak az egyes kiragadott intézményes pozíciók bir-

tokosai voltak a 90 előtti rendszer kiszolgálói, hanem lényegében minden állampol-

gár betagozódott a rendszerbe és annak fenntartójának számított. A rendszer működ-

tetése az azzal való együttműködést jelenti, annak pedig csak egyik formája bizonyos 

intézményes pozíciók vállalása. Mindenki a személyes boldogulását és karrierjét ke-

reste a rendszer keretein belül. Ebben a tekintetben nincsen lényegi különbség a 

rendszer tagjai között, mindenki megkötötte az egzisztenciális biztonságához szük-

séges kompromisszumokat (Horn Gyula: „felmerült bennem: vajon joga van-e pálcát 

törni mások felett azoknak, akik ugyanúgy beilleszkedtek ebbe a rendszerbe, mint akiket vádol-

nak?”)80. A rendszerrel való szembenállás személyes kockázatát csak nagyon szűk 

réteg vállalta és a baloldali közösség tagjai gyakorta gúnyosan beszélnek arról, hogy 

utólag viszont nagyon megnőtt az egykori állítólagos ellenállók száma.81 E narratívá-

nak fontos szemiotikai erőforrását jelenti a támadók saját múltjukkal való szembesí-

tése. Ennek egyik szimbolikus eseménye volt az, amikor Nagy Attila MSZP-s képvi-

selő az igazságtételi törvényjavaslat benyújtójának, Takács Péternek egy 10 évvel ko-

rábbi írását idézte a parlamentben,82 amihez aztán az SZDSZ-es Pető Iván is csatlako-

zott.83 

A kiszorítási kísérletek elleni fellépésnek stílus-jellegű szemiotikai erőforrása is van, 

amely leginkább a Népszabadság szerkesztőségi cikkeiben érhető tetten. Míg a poli-

tikai megszólalásokat általában a felháborodott, dühös érzelmi állapotot tükröző stí-

lus uralja, addig a napilapokban gyakran felhasznált stíluselem a gúny, a szarkazmus 
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és az irónia. Ezek a cikkek humoros formában, parodizálva mutatják be a kormány-

párti szereplők kiszorítási kísérleteit.84 A gúnyos hangnem azt sugallja, hogy ezek a 

lépések komolytalanok. szellemi felsőbbrendűséget fejeznek ki, és nevetségessé te-

szik a kiszorítási kísérleteket. A felháborodást tükröző stílus ezzel szemben komoly 

morális szembenállást jelez, azt mutatja, hogy a beszélő morálisan ítéli el a másik fe-

let. A baloldali közösségnek saját válasza az előző rendszerhez való viszonyulással 

kapcsolatban, hogy nemzeti megbékélésre és a múlt közmegegyezéses lezárására van 

szükség.85 

 

Identifikációs- és értékdiskurzus 

A baloldali politikai közösség meglehetősen heterogén, melyben sokféle diskurzus 

fér meg egymás mellett. A közösséget a „baloldali” öndefiníció integrálja. Ez elsősor-

ban a politikai térben való önelhelyezés eszközének tűnik, amely – különösen a kor-

szak első felében - legitimációs erőforrásként is funkcionál.86 Emögött a demokrati-

kus politikai közösség pluralisztikus felfogása húzódik meg, melynek lényege, hogy 

egy politikai közösség akkor számít jónak, egészségesnek, ha az nem homogén, ha-

nem egyensúly van a bal- és jobboldali politikai célok és értékek politikai reprezentá-

ciója között.87 A baloldaliság egyetlen osztott jelentésének a „nem elit” érdekek kép-

viselete tűnik: a baloldaliság által kijelölt politikai cél a nem az elithez tartozó állam-

polgárok érdekeinek megjelenítése a politikai színtéren.88 Ennek a rétegnek elsődle-

ges kategóriája a „bérből és fizetésből élők”, azonban gyakorta kiegészítik olyan tár-

sadalmi csoportokkal, mint „munkavállalók”, „kisvállalkozók”, „nyugdíjasok”, 

„munkanélküliek”, „az átalakulás vesztesei”.89  

A baloldaliságnál szűkebb körben, de a „szociáldemokrata” kategória is meglehető-

sen integratív szerepet tölt be a politikai közösségben. A baloldalisághoz hasonlóan 

ezt is aluldefiniált, tág és inkluzív módon használják. Népszerűségét erősíti az is, 

hogy a baloldalisággal ellentétben a szociáldemokrácia nem a megelőző rendszer 

ideológiájának a része90, így az 1990-es kongresszuson az MSZP hivatalosan is 

önidentifikációjának a részévé teszi azt. A szociáldemokrata identitással, mintegy 

megkerülve az államszocialista múltat – mellyel való politikai folytonosságot, vagy 
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örökséget tagadnak91 - , nyúlnak vissza a fasizmus ellen küzdő szociáldemokraták-

hoz92. Mindezeken túl az „szociáldemokrácia” az MSZP európai politikai közösségbe 

való integrációját is elősegíti, mivel a párt a szociáldemokrata eszme- és értékvilágon 

keresztül veszi fel és tartja a kapcsolatot az európai baloldali pártokkal. A szociálde-

mokrácia kategória így könnyen összekapcsolható a „demokratikus” és „európai” 

jelzőkkel, amelyek elősegítik az előző rendszertől való elkülönülés hangsúlyozását.  

A „szociáldemokrata” jelzővel identifikálják magukat az MSZOSZ és a szociálde-

mokrata pártok is, a Munkáspárt viszont elveti azt.93  

A két domináns, de tartalmilag kevéssé lehatárolt kategórián túl az ideológia és az 

közösen osztottként tételezett értékek kérdését a baloldali közösség jelentős része 

igyekszik háttérbe tolni. Az MSZP-n belül is számos különböző világnézetű platform 

jön létre (hívő tagozat, a nemzeti kérdésekre jobban fókuszáló tagozat stb.), amelyek-

re a pártvezetés válasza, hogy az MSZP „nem világnézeti párt”, ideológiától függet-

lenül a közösség tagja lehet bárki.94 A legsúlyosabb ideológiai jellegű törésvonal a 

„nemzeti” értékkategória kapcsán jön létre. Előbb Pozsgay Imre lép ki a pártból töb-

bek között azért, mert a nemzeti szemlélet nem jelenik meg az MSZP politikájában95, 

majd 1992-ben Szűrős Mátyás fogalmaz meg nyilvános kritikát ezzel kapcsolatban.96 

A Horn által fémjelzett pártvezetés válasza a kihívásra, hogy általában véve megkér-

dőjelezi a „nemzeti” kategória használhatóságát, politikai orientációs szere-

pét.(„Azok, akik azt mondják, hogy a nemzet sorsát érintő kérdésekkel, nemzeti kérdésekkel 

foglalkozni kell, nem is tudják pontosan megfogalmazni mire gondolnak.”)97.  

A kormányváltás utáni első időszakban csökkent az identifikációs diskurzus intenzi-

tása. A korábbinál jóval gyakrabban jelenik meg azonban a „nemzet” fogalma a kor-

mánypárti szóhasználatban. Ebben a diskurzusban a nemzet fogalma alatt a teljes 

magyar politikai közösséget értik, amely magában foglalja a politikai részközössége-

ket, a magyarországi nemzeti kisebbségeket, illetve a határon túli magyarokat is. A 

nemzethez tartozás önkéntes vállalás eredménye, így kizárni belőle senkit sem lehet, 

ahogyan maga a nemzet sem sajátítható ki egy részközösség által.98 A nemzet-

fogalom előtérbe kerülése a jobboldali politikai közösség egy fontos szemiotikai erő-

forrásának semlegesítési kísérleteként is felfogható. Míg a jobboldali politikai diskur-

zusban a „nemzet” egy értékkategória, és ezáltal a részközösségek szintjén integratív, 

a teljes politikai közösség szintjén polarizáló szerepet tölt be, addig a baloldali közös-
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ség diskurzusában nem önmagában vett érték, hanem ténykérdés: a nemzet létezik 

és különféle érdekek kapcsolhatóak hozzá, ezáltal nem polarizáló jellegű. A nemzet 

érdeke a gazdasági és kulturális felemelkedés, az életminőség feltételeinek megte-

remtése, a széleskörű összefogás és a közösségek közötti párbeszéd létrejötte. 

Az önidentifikációs diskurzus a kormánypolitikával való elégedetlenség hatására 

1996-tól újra megerősödik, a politikai közösségből megfogalmazott kormánykritika 

szemiotikai erőforrásává válik – a kormánypolitikává emelt depolitizált pragmatiz-

mus ellendiskurzusaként jelenik meg. Ennek a diskurzusnak a központi narratívája, 

hogy a liberálisokkal együtt kormányzó párt a pragmatizmus jegyében eltávolodik a 

baloldali, szociáldemokrata, szocialista értékektől, amelyeknek azonban a működése 

alapjának kellene lennie.99 A megerősödő kritika a politikai közösség és kormányá-

nak értékalapú integrációját sürgeti, azt kívánja, hogy a sokáig háttérbe szorított ér-

tékek a kormány politikájában is markánsan jelenjenek meg – akár a liberális szövet-

séges akarata ellenére is. Ennek a törekvésnek a legfontosabb hordozói a párton belül 

megjelenő ideológiai kategóriákat képviselő platformok. 

Az önidentifikációs diskurzus legfontosabb képviselője Vitányi Iván, aki már a kez-

detektől arra törekszik, hogy a politikai közösség értékalapon is definiálódjon. A 

horni depolitizált pragmatizmus diskurzus dominanciája azonban ennek az igyeke-

zetnek komoly gátját jelenti, hiszen az tagadja az ideológiák és értékek politikai jelen-

tőségét.100 Az intézményesen integrált közösség nagyfokú heterogenitása szintén je-

lentős akadályt jelentett Vitányi törekvései előtt, aki 1992-től a pozitív program he-

lyett egyre inkább a kritikai program felé fordul és a demokráciavédelem jelszava 

alatt próbál értékalapú közös nevezőt biztosítani a közösségnek – valamint ennek 

segítségével inkluzívvá tenni azt a liberális politikai közösség irányába is.101 Vitányi 

választmányi elnöki székből való távozása után az akkor már a párton belül évek óta 

működő szociáldemokrata csoportját platformmá szervezte, és ennek segítségével a 

kormánypolitika kritikájaként újra felerősítette az önidentifikációs diskurzust. Ennek 

csúcspontja az volt, amikor Horn Gyula az 1997-es kongresszust megelőzően szemé-

lyesen látogatott el a platform rendezvényére és kijelentette: „Nem vagyok hajlandó 

egyetérteni azokkal, akik általánosságokban és jelszavakban gondolkodnak és nincs kézzel fog-

ható indítványuk a változtatásra.”. Ezt követően a kormányát nyilvánosan „hülye, mor-

bid” nyilatkozatokkal bíráló platformtagokat egyenesen Torgyán Józsefhez hasonlí-

totta.102  
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Fontos megjegyezni, hogy az identifikációs- és értékdiskurzus mindig csak szervezeti 

szinten, vagy a közösség politikai elitjének szintjén fogalmazódik meg. Állampolgári 

szinten nem történik kísérlet politikai közösség létrehozására, politikai identitások 

felkínálására, az állampolgárok számára is követhető vagy követendő politikai érté-

kek megfogalmazására. Az identifikációs- és értékdiskurzus a politikai elit számára 

tűz ki feladatokat, az állampolgárokat továbbra is gazdasági alapon konstruálja meg. 

A baloldaliság és a szociáldemokrácia mindössze annyit jelöl ki, hogy a gazdasági 

alapon megkonstruált társadalom mely részének érdekeit kell képviselni.  

Demokráciavédő diskurzus 

Ez a diskurzus lényegében az identifikációs diskurzus negatív oldala, amely talán 

éppen annak sikertelensége miatt vált egy időben különösen fontossá a politikai kö-

zösségben. Kulcsfigurája ennek is Vitányi Iván, de leggyakoribb megjelenítője az 

MSZP Budapesti Tanácsának 1990 és 1994 közötti elnöke, Szabó Lajos Mátyás. Utób-

bi szinte csak ezt a diskurzust jeleníti meg sajtótájékoztatóin, gyakorta szervezete 

álláspontjaként mutatva fel azt, más csatornát azonban kevésbé tud felhasználni 

kommunikációjában. Vitányi a demokráciavédő diskurzus mellett – mint láttuk - a 

közösség identifikációs- és értékdiskurzusának is prominens hordozója, és a vá-

lasztmányi üléseket követő sajtótájékoztatókon túl fontos kommunikációs csatornát 

jelentenek számára a nagy közfigyelmet élvező kongresszusi felszólalásai, konferen-

ciákon, közéleti-politikai vitákon való megszólalásai, valamint a Magyar Hírlap napi-

lap, melynek hasábjain többször is lehetősége van kifejteni nézeteit.103 A diskurzus 

kezdetei Thürmer Gyulához és a Munkáspárthoz kötődnek, akik már 1990-től gya-

korta alkalmazzák a diskurzus legfontosabb elemeit.104 A szélesebb baloldali közös-

ségben azonban a diskurzus 1991-ig alig volt látható, innentől kezdve azonban egyre 

nagyobb jelentőségre tett szert – ezt igazolja, hogy 1991 őszétől még a közösség leg-

fontosabb szereplője Horn Gyula is alkalmazza időnként, még ha esetében továbbra 

is a depolitizált pragmatizmus marad a fontosabb diskurzus.105 A kormányváltás 

után a diskurzus ismét háttérbe szorul, de a korszak végére, a választásokhoz köze-

ledve ismét egyre gyakrabban jelenik meg elsősorban a fenyegető jövő képére adott 

reakciójaként..106      

Míg a depolitizált pragmatizmus diskurzus tartalmaz pozitív elemeket is és kritikai 

jellege is ebből bomlik ki, addig a demokráciavédő diskurzus kifejezetten kritikai 

jellegű, az 1990-1994 közötti kormányzat és a kormánypártok kritikájának diskurzu-

sa. A diskurzusban nem jelennek meg a demokrácia értékelésén túl pozitív, a kritiká-

tól függetlenül is létező elemek. A diskurzus középpontjában a kormányzat és kor-
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mánypártok politikájának cél- és részben módszeralapú kritikája áll. Mérsékeltebb 

változata a kormányzat hatalompolitikai lépéseit bírálja, azt állítva, hogy a kormány-

zat politikájának elsődleges célja saját hatalmi pozíciójának biztosítása és erősítése. 

Ennek jele a hatalom centralizációs törekvései, a növekvő hatalomkoncentráció és a 

politikai lojalitáson alapuló klientúra építése.107 A diskurzus radikálisabb megfogal-

mazása e kritikát kitágítja és expliciten kijelenti, hogy ezek a lépések veszélyt jelente-

nek a demokráciára, azaz a teljes politikai közösségre.108  

A diskurzusnak van egy a cél- és módszerkritikán túlnyúló ideológiai kiterjesztése is. 

Ennek mérsékeltebb változata a tekintélyelvűséget és a keresztény-nemzeti ideológi-

ának a teljes politikai közösségre való ráerőltetését bírálja109, míg radikálisabb válto-

zata expliciten szélsőjobboldali tendenciákat vél felfedezni a kormányzat és a kor-

mánypártok szereplőinek retorikájában.110 Fontos, hogy a szélsőjobboldali vádat nem 

alkalmazzák a teljes jobboldali politikai közösségre, inkább csak az arra fenyegetést 

jelentő veszélyként jelenítik meg. E narratíva lényege, hogy a szélsőjobboldali gondo-

latok és személyek az MDF közelében, sőt magán az MDF-en belül vannak, és ko-

moly fenyegetést jelentenek a közösség egészére nézve.111  

A diskurzust a közösség szereplői sikeresen összekapcsolják az önvédelmi diskur-

zussal és a baloldali közösség szereplőire irányuló kiszorítási kísérleteket az antide-

mokratikus és szélsőjobboldali tendenciák egyik bizonyítékaként tálalják. Ennek leg-

főbb retorikai eszköze a kísérletek összekötése a „félelem” érzetével, és azzal vádol-

ják a jobboldali közösséget, hogy ezeknek a lépéseknek a célja a félelemkeltés, a meg-

félemlítés, az indulatok feltüzelése, a társadalom megosztása, politikai ellenségek 

konstruálása, ami antidemokratikus célok megvalósulását szolgálja és szélsőjobbol-

dali gondolkozásról árulkodik.112 

A demokráciavédő diskurzus fontos szemiotikai erőforrását jelentik a hasonlatok és 

párhuzamok. A leggyakrabban a Horthy-rendszerrel és az államszocialista rendszer-

rel vonnak párhuzamot a baloldali közösség tagjai.113 Az előbbi párhuzam ideológiai 

alapú, arról szól, hogy a jobboldali közösség által vezetett kormány a Horthy-

rendszerrel érez ideológiai rokonságot, és annak visszaállítására, vagy egy ahhoz 

nagyon hasonló rendszer létrehozására törekszik. Az utóbbi párhuzam a hatalom-

technikai kritikával függ össze és, és azt állítja, hogy a jobboldali közösség lényegé-

ben ugyanolyan jellegű rendszert akar kiépíteni, mint ami az államszocializmusban 
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működött. A hasonlat által javasolt narratívában a rendszer ideológiája lényegében 

indifferens, ugyanúgy csak a hatalmi struktúra fenntartására és a hatalmi ambíciók 

elfedésére szolgál, ahogy az államszocialista rendszerben a marxista-leninista ideoló-

gia.114  

Ez utóbbi párhuzam azért is fontos szemiotikai erőforrás a baloldali közösség számá-

ra, mert ugyanezt a szemiotikai erőforrást alkalmazzák a jobboldali közösség tagjai a 

baloldali közösség teljes politikai közösségből való kiszorítására („baloldali ve-

szély”), különösen 1992-től, mikor egyre több jele van az MSZP megerősödésének.115 

A demokráciavédő diskurzuson keresztül tehát megindul a diszkurzív küzdelem a 

két közösség között egy szemiotikai erőforrásért is, amelynek az igazolásaként a 

jobboldali közösség a baloldali közösség tagjainak személyes múltját, míg a baloldali 

közösség a jobboldali közösség cselekvését és céljait használja fel. A diskurzus sze-

miotikai erőforrásai közé sorolhatjuk azokat az eseményeket és ügyeket, amelyek a 

diskurzus igazolásának szimbólumai váltak. Ezek közé tartozik a Kónya-Pető vita116, 

a Csurka-tanulmány117, a köztársasági elnök kifütyülése118 és egyéb őt támadó kor-

mánypárti cselekvés vagy kijelentés119, a médiával kapcsolatos cselekvések és kijelen-

tések120, valamint az igazságtételi javaslatok és különböző, a baloldali közösségre 

irányuló kiszorítási kísérletek.121  

Mivel a demokráciavédő diskurzus kifejezetten ellenzéki diskurzus volt, ezért a 

kormányváltás után a baloldali közösség kommunikációjában erőteljesen visszaszo-

rul– néhány aktuális jelenségre, történésre való reagáláson és az ezek ellenzékkel va-

ló összekötésén túl lényegében eltűnik a nyilvános diskurzusból.122 A választásokhoz 

közeledve azonban ismét egyre gyakrabban jelenik meg, ekkor azonban főként fe-

nyegetésként, a jövő immáron nem elképzelhetetlen alternatívájaként tűnik fel. En-

nek kifejeződése inkább mérsékelt, ugyanakkor megszemélyesített. Szélsőjobboldali 

veszély helyett inkább jobboldali populizmusról123, Európától való elfordulásról be-

szélnek, ugyanakkor Torgyán József személyében arcot is adnak a fenyegetésnek. A 

narratíva lényege, hogy amennyiben 1998-ban nem az éppen kormányzó koalíció 
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marad hatalmon, az alternatívát Torgyán József, vagy a „Torgyán-Giczy-Csurka” 

koalíció jelenti.124  

A diskurzus egyik legfontosabb következménye a Demokratikus Charta létrejötte és 

a baloldali közösség abban való részvétele. A Demokratikus Charta lényegében a 

demokráciavédő diskurzus hordozójává vált, és Vitányi Iván az egyik prominens 

szereplője lett. Horn Gyula az MSZP elnöksége nevében fel is kérte a párt tagjait és 

támogatóit, hogy csatlakozzanak a Chartához.125 A diskurzus egy másik fontos kö-

vetkezménye, hogy ennek keretében az 1990-1994 közötti kormánnyal és a kormány-

pártokkal nem lehet együttműködni. A diskurzus értelmében a politikai közösséget 

maga a demokrácia integrálja, a kormányzat viszont éppen ezt, ezáltal pedig a politi-

kai közösséget akarja felszámolni. Ennek legélesebb jele, amikor 1992-ben Horn Gyu-

la maga jelenti ki: „az MSZP a jelenlegi MDF-es kormánnyal semmiféle együttműködést 

nem tud elképzelni”. 126 A depolitizált pragmatizmus inkluzív diskurzusával ellentét-

ben tehát ez a diskurzus kiszorító jellegű. Fontos következménnyel bír azonban a 

politikai közösség határaival és integrációjával kapcsolatban. Az eddig tárgyalt dis-

kurzusok nem tették lehetővé a baloldali politikai közösség értékalapú politikai in-

tegrációját, nem kínáltak fel olyan közös, tartalommal is bíró értéket, amelyet a kö-

zösség egésze elfogadott volna. Az integráció egy fontos eleme volt ugyanakkor a 

kormány politikájának elítélése, amelynek a demokráciavédő diskurzus a) kognitív 

(a depolitizált pragmatizmus diskurzusa) és érzelmi (önvédelmi diskurzus) kompo-

nens mellé immár értékszínezetet is adott. Ha pozitív érték nem is tudta egységesen 

integrálni a baloldali politikai közösséget, a negatív, kritikai alapon megfogalmazott 

demokráciavédelem már igényt tarthatott a közösen osztott érték szerepére. Ugya-

nakkor a demokrácia és annak védelme nem csak a baloldali közösségben  , hanem a 

liberális politikai közösségben is értéknek számít. Ebben a diskurzusban tehát a libe-

rális és a baloldali politikai részközösségek azonos  politikai közösség részének szá-

mítanak.127 Míg az önvédelmi diskurzus, valamint a depolitizált pragmatizmus és az 

általa középpontba állított gazdasági kérdések elválasztják a liberális és baloldali po-

litikai közösséget, a demokráciavédelmi diskurzusban ezek egymás természetes szö-

vetségeseinek, egyetlen közösség tagjainak tűnnek. Nem véletlen, hogy a diskurzus 

legfontosabb hordozója, Vitányi Iván a leghangosabb pártolója a liberális pártok és a 

baloldal közeledésének.  A demokráciavédő diskurzus közvetlen cselekvési követ-

kezménye és hordozója, a Demokratikus Charta lényegében a két közösség össze-

kapcsolódásának első lépése volt.  A folyamatos és súlyos koalíciós konfliktusok el-

lenére ebben a diskurzusban a szétválás a legrosszabb forgatókönyvnek nyitott volna 

utat. Szintén a diskurzus következményei közé tartozik az értelmiségi civil szereplők 
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előtérbe kerülése, szemben a depolitizált pragmatizmus diskurzus által preferált 

szakértői civil réteggel.  

Depolitizált pragmatizmus diskurzusa 

A depolitizált pragmatizmus a baloldali közösség domináns diskurzusa, amely első-

sorban a közösség legfontosabb szereplőjéhez, Horn Gyulához kötődik. Gyökerei 

már a választások után megjelennek, de alapelemei nem annyira a politikusi megszó-

lalásokban, mint inkább a napilapok szerkesztőségi- és véleménycikkeiben tűnnek 

fel.128 Az elbukott népszavazási kezdeményezést követően válik hegemón diskurzus-

sá a baloldali közösségben129, de 1991-től erős riválist kap a depolitizált pragmatiz-

mussal sok tekintetben szemben álló „demokráciavédő” diskurzusban. Innentől a két 

diskurzus egymás mellett élése figyelhető meg, de sem az összekapcsolásukra, sem 

pedig a direkt szembeállításukra nem történik kísérlet. A kormányváltással azonban 

a demokráciavédő diskurzus lényegében elhal, míg a depolitizált pragmatizmus 

kormánypolitikává válik – innentől elsősorban az 1996-tól felerősödő identifikációs- 

és értékdiskurzus jelent rá kihívást. A diskurzus hordozói elsősorban az MSZP, va-

lamint annak számos politikusa, a politikai közösséghez tartozó sajtótermékek, külö-

nösen a Népszabadság, de a diskurzus az MSZOSZ-nél is erősen jelen van Nagy 

Sándor elnöksége alatt. Bizonyos elemei a Munkáspártnál is megjelennek, de ott az 

ideológiai, valamint kifejezetten a „demokráciavédő” diskurzus jóval dominánsabb. 

Bár a depolitizált pragmatizmus diskurzusa az egész korszakban dominál, bizonyos 

elemei változnak az időben előrehaladva. A diskurzus történetében a legfontosabb 

cezúrát a Bokros-csomag jelenti, amikor is a diskurzus populista eleme elhal, vala-

mint konszenzusos politikaképe háttérbe szorul és a hangsúlyai makroszintre kerül-

nek – összességében a diskurzus radikalizálódásáról beszélhetünk. 

A depolitizált pragmatizmus mögött egy viszonylag jól meghatározható társadalom- 

és politikakép áll. Ennek alapja, hogy az állampolgárok szintjén nem gondolkoznak 

politikai közösségben. A baloldali politikai közösség a szervezetek és az elit szintjén 

fogalmazódik meg, az állampolgárok számára nem törekednek világos politikai érté-

kek, ideológiák, identitások felkínálására. Ebben egyébként megegyezik az identifi-

kációs- és értékdiskurzus szemléletével. A diskurzus mögött egy homogenizált kis-

emberkép áll. A kisemberek130 a jószándékú, racionális és önálló emberek, akiknek 

legfőbb törekvése a nyugodt biztonságos élet kialakítása.131 Az autonóm és racionális 

kisembernek éppen ezért elsősorban a biztonságos életre vonatkozó gazdasági érde-

kei vannak, és ezeknek az érdekeknek az azonossága integrálja őt egy érdekközös-
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ségbe a többi autonóm kisemberrel. Ennek az érdekközösségnek a politikai megfo-

galmazása kimerül a nyugodt és biztonságos élet kialakítását elősegítő gazdasági 

érdekek politikai képviseletében. A kisember politikához való viszonyulása nem ide-

ologikus, de nem is érdeklődő, vagy a közügyeket szem előtt tartó, hanem pusztán 

az egyéni érdekei alapjántörténik. Mindössze az érdekli, azzal foglalkozik, ami őt 

személyesen érinti – az elvont eszmék, értékek, ideológiák nem mozgatják meg.132 

Ugyanakkor racionális, józan és belátó, nem befolyásolható, nem mohó és nem rövid-

távon gondolkozik: képes elfogadni helyzete átmeneti romlását, racionálisan belátni 

az áldozathozatal szükségességét, amennyiben az hosszútávon megtérül.133  

A diskurzus mögött álló közösségkép tehát hangsúlyozottan nem politikai, hanem 

gazdasági jellegű: az elképzelt közösség mögött nincsenek közösen osztott absztrakt 

politikai értékek, eszmék, narratívák, nem követel meg identifikációt, pusztán érde-

kek vannak. Ezeknek a kisembereknek a diszkurzív konstrukciója a „bérből és fize-

tésből élők”, a „munkavállalók” kategóriája, valamint az alapkategóriát gyakran kí-

sérő és kiegészítő „nyugdíjas”, „kisvállalkozó”, „munkanélküli”, „az átalakulás vesz-

tese” kategóriák. Tehát ide tartozik bárki, aki nem elit.134 Jól látható, hogy mindegyik 

kategóriát gazdasági alapon definiálják, a megszólított társadalmi csoportok nem 

érték- vagy egyéb identitásalapon definiálódnak.  

Ez a társadalomkép kijelöli a politika funkcióját is. A politikának nincsen más célja, 

mint az érdekvédelem és érdekképviselet: az autonóm kisemberek legfőbb törekvé-

sének, a nyugodt és biztonságos élet kialakításának elősegítése. Minden, ami ezen 

túlmutat jelentéktelen, pusztán az elit játéka, színtiszta politika: ideológiák, értékek 

feletti küzdelmek, hatalmi játékok, pártcsatározások.135 A politikát ettől meg kell tisz-

títani, azaz lényegében depolitizálni kell.136 Az állam ügyeit nem politikai alapon kell 

irányítani, azaz a döntéseket nem ideológiai-, érték- vagy hatalmi szempontok alap-

ján kell meghozni, hanem politikamentes módon: szakértelem és konszenzusos plu-

ralizmus alapján.137 A politikai szereplők funkciója az érdekek megjelenítése, a poli-

tika célja pedig az egyes ügyekben ezek konszenzusát szakmai alapon létrehozni. Az 

érdekek pedig adottak, a politikai szereplőknek ezeket csak artikulálniuk kell, nem 

feladatuk az állampolgárok meggyőzése, befolyásolása, formálása.138  

A diskurzus Bokros-csomagot követő változása miatt az érdekpluralista felfogás lé-

nyegében megszűnik. A válság rendszerszintre tolásával immáron egyetlen érdek 
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létezik, minden részérdek ebből vezetődik le, ennek a következménye. Semmilyen 

társadalmi vagy egyéni érdek nem érvényesülhet a rendszerszinten megfogalmazott 

közös érdek beteljesítése, a makrogazdaság szintjén megfogalmazott válság leküzdé-

se nélkül.139 Az egyetlen, közös, oszthatatlan érdek középpontba állítása egy újabb 

fokát jelenti a depolitizálásnak. A közös érdeket a depolitizált szakértelem tudja 

szolgálni, az érdekegyeztetés, a konszenzusra törekvés ehhez képest csak ronthat a 

helyzeten. Retorikai szinten, legitimációs technikaként még bizonyos elemei fennma-

radnak, de az átalakuló diskurzus már nem kívánja meg feltétlenül az érvényesülé-

sét.    

A baloldali politikai közösség depolitizált pragmatizmus diskurzusa ezért folyama-

tosan bírálja az ideológiai célokat szolgáló politizálást (szimbolikus eseménye a cí-

mervita)140, a hatalmi célokat szolgáló politizálást (szimbóluma a párt)141 és a konflik-

tusos politizálást (szimbóluma a parlament)142. Az ideológiai politizálással a gazda-

ságra fókuszáló politikát143, a hatalmi politizálással a szakértői politizálást144, a konf-

liktusos politizálással pedig a konszenzusos politizálást145 állítják szembe. A rossz 

politika szimbóluma a parlament és a párt, míg a jó politikáé a pártok közötti egyez-

tetések. A diskurzus populista elemét jelenti az, hogy a rossz politika bírálatában fo-

lyamatos hivatkozási pontot jelent az autonóm, a politikától gazdasági érdekei érvé-

nyesítését váró kisember, a mindennapi ember. Ez gyakorta megjelenik parlamenti 

felszólalásokban, ahol fontos szemiotikai erőforrást jelent, hogy a mindennapi em-

berre való hivatkozások éppen az ideológiai- és elitpolitizálás szimbolikus helyén és 

szimbolikus eseményein hangoznak el.146 A populáris elem szintén nagyon gyakori a 

sajtótermékekben, ahol a politikai vitákat és döntéseket a mindennapi kisemberek 

helyzetén keresztül értelmezik, rájuk hivatkoznak, sőt sok esetben meg is szólaltatják 

őket.147 A Bokros-csomagot követően a populáris elem a diskurzus politikusi hordo-

zói részéről elhal. A politikai kihívások és sikerek makrogazdasági szinten definiá-

lódnak, nem pedig a mindennapi ember szintjén. A mindennapi ember érdekei a 

makrogazdasági helyzetből vezetődnek le, ezért a makrogazdasági érdekek érvénye-

sítése kerül az előtérbe, még akkor is, ha az a mindennapi ember közvetlen érdekei-

                                                           
139

 Lásd pl.: „Horn Gyula televíziós sajtókonferenciája”, 1995.10.31 (MTI) 
140

 Lásd pl.: „Nem csak az országcímer”, 1990.10.27. (Népszava) 
141

 Lásd pl.: „Horn:Aligha kell új párt”, 1990.11.12 (Népszabadság) 
142

 Lásd pl.: „Valami van”, 1990.06.20 (Népszabadság) 
143

 Lásd pl.: Gál Zoltán parlamenti felszólalása, 1990.10.15 
(http://www.parlament.hu/naplo34/042/0420008.html)  
144

 Lásd pl.: Horn Gyula parlamenti felszólalása, 1990.10.29 
(http://www.parlament.hu/naplo34/046/0460014.html) vagy „Horn Gyula Komlón - bombariadó a választási 
gyűlésen”, 1994.03.31. (MTI)   
145

 Lásd pl.: Horn Gyula parlamenti felszólalása, 1992.02.03. 
(http://www.parlament.hu/naplo34/172/1720004.html)  
146

 Lásd pl.: Katona Béla parlamenti felszólalása, 1990.12.17 
(http://www.parlament.hu/naplo34/060/0600036.html) 
147

 Lásd pl.: „Közvélemény”, 1990.06.20. (Népszabadság) 

http://www.parlament.hu/naplo34/042/0420008.html
http://www.parlament.hu/naplo34/046/0460014.html
http://www.parlament.hu/naplo34/172/1720004.html
http://www.parlament.hu/naplo34/060/0600036.html


30 
 

vel szembe megy.148 A populáris elem azonban csak a politikusok szintjén hal el – a 

médiumok szintjén tovább él. A politikai problémák és kihívások továbbra is gyak-

ran a mindennapi ember szintjén, az ő szemüvegén keresztül értelmeződnek a sajtó-

termékekben. 

A depolitizált pragmatizmus diskurzusa számos összetevővel rendelkezik. Az egyik 

ilyen egy kísérő- vagy melléknarratíva, a válságnarratíva. Ennek lényege, hogy rend-

kívüli helyzet, válság van, amely elsősorban gazdasági alapú, de szociális fenyege-

tettséggel jár.149 A válság jó érvet jelent a politikai működés felfüggesztése és a 

depolitizált pragmatizmus érvényesülése mellett. A válság gyors, szakmailag átgon-

dolt, gazdasági jellegű és közmegegyezéssel övezett cselekvést kíván.150 A válságnar-

ratíva kezdetben a makrogazdasági fókusz mellett a mindennapi emberek szintjén is 

megfogalmazódik, a Bokros-csomagtól kezdve azonban utóbbi egyértelműen előbbi 

alá rendelődik. Csak makrogazdasági válság van, minden más probléma, nehézség 

ennek a következménye, tehát a mindennapi élet válsága önmagában értelmezhetet-

len.  

A „jó” politika és „rossz” politika, az ideális és a valóságos politika szembeállításá-

nak  gyakori eszköze két gyakran alkalmazott metafora. Az ideális politikát gyakran 

egészségi állapottal kapcsolatos metaforákkal írják le. A metafora lényege, hogy az 

ország a beteg, a politika pedig az orvos, akinek a fő funkciója a beteg egészségének 

elősegítése, meggyógyítása. Ez néhol fájdalmas beavatkozásokkal jár, de az áldozat 

megtérülése kalkulálható, belátható. Az orvos csak a beteg érdekeit nézi, felméri a 

tüneteket, felállítja a diagnózist, majd pusztán ezek és saját szaktudása alapján mér-

legeli, hogy milyen beavatkozásra van szükség a vágyott cél, a beteg gyógyulása ér-

dekében.151  

A valós politikát azonban a leggyakrabban háborús metaforákkal írják le: politikai 

harctérről, csatáról, harcról, küzdelemről, pengeváltásról beszélnek.152 A politika sze-

replői háborút folytatnak egymás ellen, melynek tétje a hatalom, terepe a parlament, 

fő aktorai pedig a pártok. A sajtótermékek parlamenti beszámolói hemzsegnek a há-

borús metaforáktól.  

A metaforizálás lényege tehát, hogy az ideális politika az ország érdekében, szakértői 

alapon cselekszik, a valós politika pedig hatalmi érdekeket követ, és a konfliktusok 

uralják.  
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A jó és rossz politika szembeállításának egy másik eszköze a „politika mint cselek-

vés” és a „politika mint kommunikáció” szembeállítása.153 Egyértelműen az utóbbi a 

fontosabb, az előbbi éppen ettől veszi el az erőforrást. A kommunikáció az ideológiá-

val, manipulációval, konfliktussal kapcsolódik össze, míg a valódi politikai tevé-

kenység a cselekvésben nyilvánul meg. A politika lényege tehát a cselekvés, nem pe-

dig a kommunikáció.  

A hatalmi célokért folytatott politizálás egyik legfontosabb szimbóluma a párt154, 

amely pártként komoly diszkurzív kihívás elé állítja a depolitizált pragmatizmust 

hirdető MSZP-t is. A kihívással való megbirkózás egyik fontos szemiotikai erőforrá-

sát jelenti a párt politikusainak rendszerváltó szerepe. Gyakori hivatkozási pont, 

hogy a párt vezető politikusai önként vállaltak részt saját hatalmi helyzetük leépíté-

sében: az általános jó érdekében lemondtak saját hatalmukról, bizonyítván, hogy 

számukra a hatalom nem fontos.155 A hatalmi szándékok hárítása a jövőre vonatkoz-

tatva is megjelenik: az 1994-es kampányhoz közeledve gyakran megfogalmazódik, 

hogy a párt célja nem a kormányra kerülés, pusztán az, hogy fontos döntéseket nél-

külük ne lehessen meghozni az országgyűlésben.156 

A diskurzusnak természetesen politikai tevékenységben megnyilvánuló vonásai is 

vannak. Az egyik legfontosabb következmény az, hogy milyen témákkal foglalkoz-

nak és milyen témákkal nem foglalkoznak a diskurzus hordozói.  

A baloldali közösség szereplői elsősorban gazdasági kérdésekkel foglalkoznak.157 

Ugyanakkor az ideológiai vitákban meglehetősen visszafogottságot hirdetnek, (Horn 

Gyula, MSZP kongresszus, 1990. november: „Nagyon kérek mindenkit, hogy hagyjuk 

abba az ideológiai zászlók lobogtatását. Nem erre van ennek a pártnak szüksége, hanem a cse-

lekvésre.”)158. A diskurzus stilisztikai következménye a szikár, kimért, érzelemmentes 

nyelvezet és stílus, néhány szereplő esetében erős szakmai beszédmóddal (pl.: Békési 

László, Kósáné Kovács Magda). A politikai stílusra gyakorolt következmény a kon-

szenzuskereső retorika, az eszközalapú bírálat preferálása a cél- vagy szándékalapú 

bírálattal szemben, az együttműködés szándékának és fontosságának folyamatos 

hangoztatása, valamint az egyeztetés, közmegegyezés, konszenzus, nemzeti egyetér-

tés fogalmak állandó használata. Ebben a retorikában a politikának nemzeti integrá-

ciós funkciója van, mely során a különböző érdekeket és értékeket képviselő politikai 

erők konszenzusos, egyeztetéses alapján biztosítják, hogy a részérdekek és –értékek 
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integrálódjanak a politikai közösségben. Fontos következménye a diskurzusnak az is, 

hogy ennek keretében a civil szférából a szakértők értékelődnek fel, az értelmiség 

pedig háttérbe szorul. Az erőteljes fókusz miatt elsősorban a közgazdász szakértők 

válnak fontossá.  

Az MSZP kormányra kerülésével a retorikából cselekvés lesz, és a depolitizált prag-

matizmus politikafelfogása kormánypolitikává válik. Ennek egyik eszköze a válság-

narratíva fenntartása, sőt erősítése – még ha formája meg is változik. A kormány 1996 

végéig arról beszél, hogy az ország súlyos válságban van, melynek mélypontja az 

1994-es kormányváltás („El kell mondanom önöknek őszintén, hogy 1994 őszén, amikor 

számba vettük azt, hogy mivel kell szembenézni, felrémlett - legalábbis bennem -, hogy a hely-

zet, az ország rendbetétele reménytelen”159). A válság kényszerpályát jelent, a kormány 

politikájának lényegében nincsen alternatívája.160  

A depolitizált pragmatizmus diskurzusának kormányideálja a felelős kormányzás: 

szakmai alapon, a tényeket felmérve, a jól meghatározott célok érdekében vállalni a 

politikailag népszerűtlen, hatalmi pozíciót fenyegető, ideológiától független lépése-

ket. A válságban pedig a felelős kormány célja nem lehet más, mint az egész ciklus 

során emlegetett stabilizáció. A felelős kormány ellenpontja a politikai kormányzás, 

amelyet az előző ciklusban a jobboldali kormánykoalíció testesített meg: politikai 

döntéseiket nem a valós tények, hanem az ideológiai szempontok és a rövidtávú ha-

talmi érdekek határozták meg. A válságnarratíva szerint azonban a politikai kor-

mányzás immár nem jelent alternatívát, a helyzet súlyossága miatt nem érvényesül-

het, a kormányzás kényszerpályán mozog. 161  Az országot fenyegető veszély rém-

képét más posztszocialista országok (pl.: Bulgária) helyzetének felvillantásával érzé-

keltetik.162 A kormányzás célja tehát nem más, mint az apokaliptikus állapotok elke-

rülése.  

1996 második felétől a válságnarratíva oldódik, a stabilizáció innentől már nem mint 

cél, hanem mint kormányzati teljesítmény jelenik meg.163 A negatív víziót pozitív 

váltja fel: az európai vízió. Ennek lényege, hogy a kormányzat célja az ország felzár-

kóztatása Európához, az európai színvonalhoz.  

A depolitizált pragmatizmus kormányzása egyértelműen gazdasági jellegű kor-

mányzás. Mind a negatív vízió elkerülése, mind a pozitív vízió megvalósulása szá-

mokban jól megragadható, mérhető gazdasági célok teljesítését igényli. Ezért a kor-
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mányzás célja nem más, mint a gazdasági mutatók folyamatos javítása. A kormány-

zat saját teljesítményét is szinte kizárólag gazdasági alapon értékeli, a gazdasági, 

számokban is megragadható intézkedéseit állítja a nyilvános kommunikációja kö-

zéppontjába.164 A kormányzás szemléleteretorikailag szintén a depolitizált pragma-

tizmus diskurzusába illeszkedik. Folyamatosan hangoztatott jelszavak a konszenzus, 

egyeztetés, önkorlátozás és párbeszéd. A kormány számos retorikai és cselekvésben 

is megnyilvánuló lépést tesz arra, hogy az érdekegyeztetésen, párbeszéden, konszen-

zuson alapuló kormányzati víziót átültesse a gyakorlatba. Érvelésük szerint ennek 

akadályát jelenti azonban a felelőtlen és politikai alapon működő ellenzék, amely 

nem partner ezekben a törekvésekben.165 A narratíva szerint a kormánnyal ellentét-

ben az ellenzék politikai alapon működik, amely igazolásának gyakori retorikai esz-

köze már 1996 végétől az ellenzéki kritikák „előrehozott kampány”-ként, azaz politi-

kaiként való minősítése.166   

Ügyek 

A baloldali közösség az 1990-es népszavazást és néhány alkotmánybírósági bead-

ványt leszámítva direkt akciókkal ritkán képviseltette magát a közéletben. Ellenzéki 

politikai közösségként elsősorban reaktív szereplő volt, mely a fontosabb esemé-

nyekben igyekezett magát megjeleníteni, de ezek kezdeményezése nem a közösség 

tagjaihoz fűződött, és azok lefolyására sem gyakoroltak komolyabb hatást. Kor-

mányzati pozícióban értelemszerűen már jóval kezdeményezőbb szerepet töltenek be 

a közösség szereplői, de itt is intézményes cselekvési eszközöket preferálják és a gaz-

dasági jellegű kormányzásból kifolyólag inkább csak a gazdasági környezet kihívása-

ira reagálnak. Konkrét ügyek kezdeményezésében és tematizálásában sem jeleskedett 

a közösség, inkább bizonyos témák vagy ügytípusok tartósabb megjelenítése volt a 

jellemző.  

Köztársasági elnök választás – MDF–SZDSZ paktum 

A baloldali közösség első, de rövid életű ügye 1990 tavasza és nyara között. Az ügy 

kiindulópontja, hogy az MDF és az SZDSZ megegyezést kötött arról, hogy a köztár-

sasági elnököt a kerekasztal tárgyaláson hozott döntéssel ellentétben nem közvetle-

nül, hanem közvetetten fogják megválasztani. Az előzmények közé tartozik az 

SZDSZ és a Fidesz által még a parlamenti választásokat megelőzően kezdeményezett 

és sikeressé váló négyigenes népszavazása, amely a rendszerváltás egy szimbolikus 

eseményévé vált, mely retorikájában az MSZMP reformszárnyának és különösen 

Pozsgay Imrének a rendszerváltók köréből való első komolyabb kiszorítási kísérlete 

volt. Az ügy kezdeményezése kívülről és alulról (Király Zoltán független képviselő, 
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helyi pártszervezetek) jön, de végül a központi párt is beleállt, a Munkáspárthoz ha-

sonlóan.  

Az ügy lényegében egy populista diskurzusba illeszkedik, melynek bizonyos elemei, 

bár némileg eltérő formában a későbbi depolitizált pragmatizmus diskurzusban is 

jelen vannak. Ennek lényege, hogy az elit az emberek feje felett paktumokkal dönt el 

fontos kérdéseket, amiről azonban az embereknek kellene döntenie.167  

A depolitizált pragmatizmus ekkor már a napilapokban jelen lévő populista eleme 

viszont némileg más jelentést takar. Az elit és az emberek szembenállása itt is jelen 

van, ez azonban nem a cselekvés és a döntés hordozójának kérdésében nyilvánul 

meg, hanem sokkal inkább a politikai interakciókkal függ össze. A depolitizált prag-

matizmus populizmus-narratívája szerint a politikai cselekvést az elitek egymás kö-

zötti interakciói határozzák meg, nem pedig az elit és a társadalom közötti interakci-

ók. Azaz az elit csak a saját problémáival és ügyeivel foglalkozik (hatalmi csatározá-

sok, ideológiai kérdések), nem pedig az emberek problémáival és ügyeivel (gazdasá-

gi kérdések). Ez a populizmus-narratíva nem kérdőjelezi meg a népképviseleti elvet, 

azt, hogy az embereket érintő döntéseket a választott képviselőknek kell meghozni-

uk.  

A népszavazás ezen túlmenően egy kommunikációs pozicionálás cselekvésben meg-

nyilvánuló következményének is felfogható. A parlamentben politikai karanténba 

zárt MSZP a paktumot arra igyekezett felhasználni, hogy az SZDSZ-t a kormányra 

„tolja”, ezáltal pedig az ellenzékiséget kisajátítsa. Ennek legfontosabb szemiotikai 

erőforrása a „paktumpártok” minősítés, legitimációs forrása pedig a sikeres népsza-

vazás lehetett volna.168  

A baloldalt azonban folyamatos defenzívába szorítja az ellendiskurzus, mely arról 

szól, hogy az egész kezdeményezés az utódpárt hatalomátmentési kísérlete, a pár 

hónappal korábban még hatalmi pozícióban lévő szereplők, különösen Pozsgay Imre 

nem tudnak belenyugodni hatalmuk elvesztésébe.169  

Bár a szükséges 200 ezer aláírást sikerült összegyűjteni, a kezdeményezés csúfos ku-

darcot vallott, a választásra jogosultak mindössze 14%-a vett részt a népszavazáson. 

Az SZDSZ erősödő kormánykritikája miatt a „paktumpártok” diskurzus is egyre ke-

vésbé volt tartható, ezért ez is hamar elhalt. A későbbi baloldali politika szempontjá-

ból azonban nagy jelentősége van annak a következtetésnek, amit Horn Gyula von le 
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 Lásd pl.: Katona Béla parlamenti felszólalása, 1990.07.04. 
(http://www.parlament.hu/naplo34/020/0200096.html)  
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 Lásd pl.: Pozsgay Imre parlamenti felszólalása, 1990.06.05. 
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 Lásd pl.: Horn Gyula parlamenti felszólalása, 1990.06.18. 
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a népszavazás kudarcáról: az embereknek elege van a politikából, amely nem a való-

di, őket érdeklő problémákkal foglalkozik, a gazdasági kérdések felé kell fordulni.170  

Gazdaságpolitika 

A depolitizált pragmatizmus diskurzusából következő ügy. Ennek lényege, hogy a 

politikának a gazdaságra kell fókuszálni, a gazdasági problémákat kell megolda-

nia.171 Ezek a „valódi problémák”, ezek érdeklik az embereket, ezt várják a politiká-

tól.172 Minden más –beleértve a baloldali közösséget hátrányosan érintő múlttal való 

foglalkozást – mellékes, lényegtelen, amely csak a politika lényegéről tereli el a fi-

gyelmet és vonja el az erőforrást.173 A gazdaságpolitikában, különösen válsághely-

zetben, a célok azonosak, jól megfoghatóak, ezért ideológiailag nehéz megközelíteni. 

Itt ezért helye van a szakértői megközelítésnek és a szakértői kritikának.  

A gazdaságpolitika mindvégig központi témája maradt a baloldali közösségnek, az 

itt megfogalmazott kormánykritika az első ciklusban elsősorban a kormányzat ama-

tőrizmusát, hozzá nem értését bírálta, mellyel saját szakértői tőkéjét állította szem-

be.174 A gazdaságpolitika mint ügy azonban sokáig a liberális blokktól való elkülönü-

lést is magában hordozta: a baloldali közösség az állam aktívabb gazdasági szerep-

vállalását, egyfajta „gazdasági mérnöki” szerepét képviselte, szemben a piacorientál-

tabb liberális táborral. Horn Gyula a két közösség összekapcsolódása legnagyobb 

akadályának éppen a gazdaságpolitika területén mutatkozó eltérő felfogásokat lát-

ta.175 A gazdaságpolitika a kormányváltás után az új balliberális kormánynak is az 

elsődleges fókusza volt és a gazdaságpolitikával kapcsolatos tárcákat a baloldali kö-

zösség tagjai töltötték be. Fontos szemiotikai erőforrás a válság-narratíva, valamint 

az első ciklusban a gazdaságpolitikai szakértelmet személyében hordozó Békési 

László. Az ügy szimbolikus eseménye a taxisblokád, ahol a kormányzat amatőriz-

musát és a gazdaságra nem eléggé fókuszáló, inkább ideológiai jellegű kormányzást 

folytató politikáját szembe lehetett állítani a baloldali közösség által képviselt gazda-

sági fókuszú és szakértelem-orientált politikai alternatívájával.176 

Társadalompolitika és szociális kérdések 

1991-től a egyre inkább előtérbe kerülnek a szociális ügyek. Ez az ügy azonban első-

sorban az első ciklusra jellemző, a kormányváltás után háttérbe szorul.  Ez az ügy 
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 Lásd: „Vélemények a népszavazásról”, 1990.07.30. (Rádiófigyelő) 
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 Lásd pl.: Horn Gyula parlamenti felszólalása, 1990.06.26. 
(http://www.parlament.hu/naplo34/017/0170014.html)  
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 Lásd pl.: „Sajtótájékoztató az MSZP elnökségi üléséről”, 1990.07.31. (MTI) 
173

 Lásd pl.: „Pártvélemények – MSZP”, 1990.10.15. (MTI) 
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 Lásd pl.: „Az MSZP kongresszusának második napja”, 1990.11.10. (MTI) 
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 Lásd pl.: „Az MSZP a maga útját járja”, 1992.05.15. (Népszabadság) 
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 Lásd pl.: „A Magyar Szocialsta Párt nyilatkozata az üzemanyagárak emelésének nyomán előállott helyzetről”, 
1990.10.26. (MTI) 
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egyszerre kapcsolódik az identifikációs- és értékdiskurzus, valamint a depolitizált 

pragmatizmus egyes elemeihez is.  

Az érvelés arról szól, hogy a gazdasági átalakulásnak egyre több a vesztese és a poli-

tikának e vesztesek érdekében, védelmében kell lépéseket tennie.177 Az ügy narratí-

vájának társadalomképe, szakértő megközelítésmódja, válságnarratívája és erőteljes 

gazdasági fókusza a depolitizált pragmatizmus diskurzusából jön.  

A szociális fókusz azonban erősen összekapcsolódik az identifikációs- és értékdis-

kurzussal is, összekötve a szociális kérdésekkel való foglalkozást a baloldalisággal.178 

Tehát más ügyekkel ellentétben a szociális téma érték-dimenziót is kap. Ez a tágabb 

gazdaságpolitikai szemléletre is kiterjed. A gazdaságpolitika céljaként a szociális pi-

acgazdaság kiépítése jelenik meg, amelyet szembe állítanak a pusztán piacra fóku-

száló gazdaságpolitikával. 179 Utóbbi bírálatára olyan szemiotikai erőforrásokat is 

bevetnek, mint a „vadkapitalizmus” fogalma180, vagy a helyenként feltűnő „latin-

amerikanizálódás” tendenciája181. Ez a szemlélet ismét töréspontot jelent a liberális 

blokk és a baloldali közösség között. A baloldali narratíva szerint a liberális pártok a 

piaci kapitalizmus mellett áll és a vállalkozói réteget képviseli, szemben az általuk 

képviselt szociális piacgazdasággal és nem elit társadalmi rétegével.182 Az ügy narra-

tívájában gyakran megjelennek a munkanélküliség, létbizonytalanság, leszakadás és 

szolidaritás fogalmaira történő hivatkozások. 

1994-től a depolitizált pragmatizmus kormánypolitikájában, különösen a diskurzus 

radikalizálódását követően, háttérbe szorul a szociális ügy. Ezt elsősorban azzal a 

retorikával indokolja a kormányzat, hogy „kényszerpályán” van az ország, és a leg-

jobban úgy lehet kezelni a szociális gondokat, ha az országot stabilizálják, majd a 

későbbi korszakban, ha felzárkózunk Európához.183 A Bokros-csomag alapvetően 

megszorító jellegű kormányzati intézkedés, amely a társadalom egészét érinti. A 

kormány azonban kísérletet tesz arra, hogy összekapcsolja ezt a szociális érzékeny-

ség kategóriájával. Ennek a kísérletnek a megtestesítője Bokros Lajos, aki kommuni-

kációjának fontos eleme, hogy vagyonos technokrataként egyaránt kész felvállalni a 

többletterheket, ugyanakkor nagyfokú empátiát tanúsít a rászorultakkal szem-

ben.184185  
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 Lásd pl: „Kovács László MSZP-képviselő a rendszerváltásról”, 1992.08.03. (Rádiófigyelő) 
178

 Lásd pl.: „MSZP-konferencia - 1. folyt.”, 1991.11.17. (Rádiófigyelő) 
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 Lásd pl.: „Nemzetközi baloldali konferencia”, 1991.09.13. (MTI) 
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 Lásd pl.: „Nyomdász Szakszervezeti kongresszus Balatonfüreden - napirenden a privatizáció visszásságai”, 
1992.11.13. (MTI) 
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 Lásd pl.: „MSZP országos párttanácskozás - Horn, Békesi”, 1992.12.05. 
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 Lásd pl: „Kovács László MSZP-képviselő a rendszerváltásról”, 1992.08.03. (Rádiófigyelő) vagy „Horn Gyula a 
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 Lásd pl.: „Horn Gyula televíziós sajtókonferenciája”, 1995.10.31 (MTI) 
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 Lásd pl.: MTV Nyitott száj c. műsora 
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A szociális ügyet felfalja a gazdaságpolitika, mint ügy, azt állítva, hogy a szociális 

szempontokat a gazdaságpolitikai szempontok előtérbe helyezése képes a leginkább 

szolgálni, tagadják a „szociális”, mint ügy relevanciáját. A társadalmi érdekek homo-

genizálásával az egyedi érdekeket reprezentáló szociálpolitika lekerül a napirendről. 

Innentől a szociális ügy a baloldali politikai közösség kormánykritikájának lesz esz-

köze az identifikációs- és értékdiskurzushoz kapcsolva.186 A baloldali és szociálde-

mokrata értékeket erőteljesen összekapcsolják a szociális üggyel és azt állítják, hogy a 

szociális ügyek kormánypolitikán belüli háttérbe szorulása a baloldal és szociálde-

mokrata értékek elárulását jelenti – a baloldali és szociáldemokrata értékeken nyugvó 

kormányzati alternatívának a szociális ügyeket kell előtérbe állítania.     

Szakszervezeti ügyek 

A szakszervezetei ügy a szakszervezetekkel kapcsolatos szabályozási és szövetségkö-

tési kérdésekre vonatkozik. A szakszervezeti érdekképviselet fontosságának identi-

tásalapot is adnak, miszerint a baloldaliság tradicionálisan összekapcsolódik a szak-

szervezetiséggel, a baloldali politika civil lábát hagyományosan a szakszervezetek 

jelentik.187 Ezen okok miatt az MSZP igyekszik a szakszervezeti autonómia védelme-

zője és szakszervezetek döntéshozatalba való bevonásának szószólója lenni a politi-

kai színtéren és a törvényhozásban.188 Összességében tehát a szakszervezetek hatalmi 

pozíciójának megerősítési igényét hangoztatják.  

A szakszervezetekkel való párbeszéd és együttműködés fontosságának hangsúlyozá-

sa a kormányra kerülés után is megmarad. Felfogásuk szerint az érdekszervezetek és 

a kormány termékeny munkakapcsolata a szociális béke alapfeltétele, ezért nem kí-

vánnak olyan döntést hozni, amely nem nyeri el a szakszervezetek támogatását.189 

Ugyanakkor a szakszervezetek, köztük az elsődleges szövetséges, az MSZOSZ is 

gyakran bírálja a kormánypolitikát és azt, hogy a szakszervezetek bevonása a politi-

kai döntésekbe a gyakorlatban kevésbé érvényesül, mint azt a kormánypolitikai reto-

rikából következne.190  

Külpolitika 

A baloldali közösség hangsúlyosan foglalkozik külpolitikával is, de azon belül is ki-

emelkedő ügye a szomszédos országokkal való viszony javítása, valamint különösen 

kormányon az euroatlanti integráció.  
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 Lásd pl.: „Bokros-bejelentés - Horn Gyula nyilatkozata” 1995.11.23 (MTI) 
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 Lásd pl.: „Ülésezett az MSZP Munkástagozata - Horn Gyula, Nagy Sándor”, 1995.11.12. (MTI) 
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 Lásd pl.: „MSZP - szakszervezeti fórum (Horn)”, 1992.05.08. (MTI) 
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kongresszusának politikai állásfoglalása”, 1996.03.31. 
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 Lásd pl.: „Sándor László az érdekképviselet feladatairól”, 1996.05.15. 
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A külpolitikai megközelítés fontos szemiotikai erőforrását jelenti Horn Gyula szemé-

lye, aki volt külügyminiszterként és a külügyi bizottság elnökeként különösen aktív 

külpolitikai témákban, de nyugati kapcsolatai és elismertsége önmagában is fontos 

hitelességi erőforrásként szolgál külpolitikai tevékenységében. Ehhez az ügyhöz szo-

rosan kapcsolódnak a közösség más kiemelkedő szereplői, így Kovács László és 

Thürmer Gyula is.  

Az euroatlanti integráció az MSZP kormányra kerülése után a depolitizált pragma-

tizmus diskurzusának pozitív víziójává válik. A vízió elsősorban gazdasági alapon 

fogalmazódik meg, azaz fókuszában a nyugati jólét, nem pedig az európai értékek 

állnak. Az európai vízió beteljesítésének fontos állomását jelenti a NATO-hoz és az 

Európai Unióhoz való csatlakozás elősegítése, amely a nemzetközi politikai és gaz-

dasági szervezetek elismerésének függvénye. Ezt az elismerést a politikai és különö-

sen a gazdasági stabilizáció és teljesítmény segítségével lehet kivívni, amely újabb 

érvet jelent a depolitizált pragmatizmus politikája mellett.  

Ebbe a diskurzusba, illetve vízióba illeszkedik a határon túli magyarok ügye is. A 

határon túli magyarok ügye kitüntetett szerepet játszik a jobboldali politikai közös-

ségben, így a témában való aktivitás lényegében a jobboldal „ügygazda” szerepének 

a gyengítését, alternatívaállítást is szolgál, valamint az MSZP nemzeti karakterének 

erőteljesebb megjelenítését célozza valaminta helyzet realista és pragmatikus kezelé-

sét hangoztatja. A realisztikus cél csak a határon túli magyarság kisebbségi jogainak 

biztosítása és védelme lehet, a cél megvalósítása azonban pragmatikus, nem pedig 

ideologikus eszközöket kíván. Ez konszenzusorientált, konfliktuskerülő, tárgyalásos 

diplomáciával érhető el, nem pedig a konfliktusok mélyítésével. Ennek eszköze pe-

dig a szomszédos országokkal alapszerződés-kötése, melynek keretében a realiszti-

kus nemzeti cél elérése (kisebbségi jogok védelme) érdekében lemond a határok reví-

ziójának céljáról. Ez összekapcsolódik az európai vízióval is, hiszen az euroatlanti 

integráció csak a realisztikus célok követésén keresztül valósulhat meg.. Az 1993-as 

ukrán-magyar megállapodást követően Romániával és Szlovákiával már a Horn-

kormány kötötte meg az alapszerződést.  

A külpolitikai pragmatizmus a politikai és gazdasági diplomácia egyéb területein is 

megjelenik. A korszak elején például gyakran bírálják, hogy ideológiai okokból meg-

gyengültek a gazdasági és politikai kapcsolatokat a keleti országokkal és az egyolda-

lú nyugati orientációt. Érvelésük szerint a nemzeti érdekeket előtérbe helyező külpo-

litikából száműzni kell az ideológiai megfontolásokat.  

Érdemes még megjegyezni, hogy a Munkáspárt és Thürmer Gyula is nagy figyelmet 

fordított a külpolitikai kérdésekre, és számukra is fontos szemiotikai erőforrást jelen-

tettek külföldi politikai kapcsolataik és fontos politikai szereplőkkel való tárgyalása-

ik. Bár ezek - Horn Gyula kapcsolataival ellentétben - kifejezetten a keleti országokra 
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(Szovjetunió, Kína stb.) korlátozódtak, Thürmer egy-egy fontosabb találkozója képes 

volt felkelteni a média figyelmét is, amelyet egyébként parlamenten kívüli párt veze-

tőjeként ritkán élvezhetett.  

A korrupció visszaszorítása 

A szociális ügyeknél hangsúlyozott kritikai elem a kormány társadalompolitikájával 

kapcsolatban konkrét ügyként is megjelenik, a korrupció visszaszorítására fókuszálás 

képében. A narratíva szerint a korrupció elharapózása a jobboldali kormány ideolo-

gikus klienspolitikájának az eredménye. A kormány arra koncentrált, hogy pártkato-

nákat helyezzen kulcspozíciókba, és a hozzá lojális személyeket és gazdasági elitet 

tegye meg a gazdasági átalakulás nyerteseivé. 191  Ennek szimbolikus ügye a privati-

zációs folyamat, amely ezen okok miatt zátonyra futott,192  és bár a privatizációt a 

kormányváltás után is folytatni kell, de mindenképpen változtatni kell a struktúrá-

ján193. A privatizáció ügyét tehát szorosan összekötötték a korrupció elleni harccal, 

amely a kormányzó baloldal számára is fontos ügy maradt. A depolitizált pragma-

tizmus diskurzusa szerint a korrupció visszaszorításáért folytatott harchoz a legfon-

tosabb lépés, hogy a párkatonák helyett tisztességes, hozzáértő szakemberek kerülje-

nek az illetékes pozíciókba.194 

1996-ban a korrupciós diskurzus és annak privatizációval való összekötése azonban 

visszacsapott az akkor kormányzó szocialistákra. Miközben a privatizáció korrupció-

tól való megtisztításáról beszéltek, 1996 őszén kitört a Tocsik-botrány. A privatizációs 

botrányba belebukott a privatizációs miniszter is, de az MSZP-vel akkor kapcsoló-

dott össze erősen, amikor a párt pénztárnoka, Boldvai László is vádlottá vált az ügy-

ben. Innentől fogva a Tocsik-botrány, valamint a privatizációs folyamat korrupcióit 

az ellenzék folyamatosan összekötötte az MSZP-vel (valamint az SZDSZ-szel)195, 

amely a kormánykoalíció és a párt politikusait folyamatosan védekezésre kényszerí-

tette. A vádakkal szemben Horn Gyula és a kormány teljes elhatárolódással válaszol 

és azok hiteltelenítésére olyan szemiotikai erőforrásokat használ fel, mint a vádlók 

hiteltelenítése, többek között az 1993-as MDF-Fidesz székházbotrány és az előző cik-

lus privatizációval összefüggő korrupciós ügyeinek felemlegetésével. 196 A defenzív 

pozíciót azonban nehezíti, hogy a párt egy képviselője többek között a korrupciós 

ügyekre hivatkozva lép ki a pártból és a frakcióból (Aszódi Ilona Katalin).197 
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Alkotmányozás 

A 1994-től induló kormányzati ciklust végigkísérte az alkotmányozás ügye, amelyet 

a koalíció kezdeményezett a kormányprogramban. Bár az alkotmány készítése szem-

ben áll a depolitizált pragmatizmus gazdasági fókuszával, a megcélzott folyamat és 

annak retorikája illeszkedett a domináns diskurzus politikaképéhez. Bár a koalíció-

nak meg volt az alkotmányozáshoz szükséges kétharmados többsége, önkorlátozást 

gyakorolt, és széles párbeszéden alapuló, az ellenzék bevonásával elkészített alkot-

mányozás mellett döntött. 198 Az alkotmányozás folyamatát is nagymértékben 

depolitizálni igyekeztek. Korán megegyeztek abban, hogy az alkotmányozás során 

az 1989-1990-ben kialakított alkotmányos rendszert lényegében érintetlenül hagyják, 

az alkotmányozás nyelvezete pedig szintén erősen depolitizált volt, a szakmai szem-

pontok érvényesítését célozta199, nagy szerepet szánva a tudományos, szakértő hát-

térnek –  kevés helyet hagyva ezáltal a politikai szempontok érvényesülésének. A 

gyakorlatban azonban sokkal vontatottabban és „politikusabban” ment az alkotmá-

nyozás, melyet éppen a baloldali közösség politikai ellenállása akasztott meg 1996-

ban. Ennek oka, hogy a közösségen belül felerősödött az identifikációs- és értékdis-

kurzus és képviselői a baloldali értékek, a szociális szempontok erőteljesebb figye-

lembevételét követelték az alkotmányban.200 Bár az alkotmányozás ügye végighúzó-

dott a cikluson, nem vált jelentős üggyé a baloldali politikai közösségben. Például 

Horn Gyula alig foglalkozott a kérdéssel, a gazdasági fókusz nagymértékben háttér-

be tolta a kérdést. 

Bokros-csomag  

Némileg kilóg a sorból, hiszen a Bokros-csomag inkább konkrét-ügy, semmint issue-

értelemben vett ügy. Ugyanakkor a politikai közösség kommunikációs szerkezetének 

formálódásában meglehetősen nagy szerepet játszó fordulópontként lehet számon 

tartani. A Bokros-csomaghoz köthető az uralkodó diskurzus, a depolitizált pragma-

tizmus radikalizálódása, amelynek reakciójaként felerősödött annak ellendiskurzusa, 

az identifikációs- és értékdiskurzus is. A Bokros-csomag a depolitizált pragmatizmus 

gyakorlati igazolását jelentő válságnarratívát rendszerszintre tolta, ezáltal a társa-

dalmi érdekeket homogenizálta, mindent a makrogazdasági érdekek alá rendelt, az 

érdekpluralista, konszentusorientált politikafelfogást technikai szintre süllyesztet-

te.201 A homogenizált érdek-felfogás a mindennapi emberek érdekeit háttérbe tolja, a 
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makrogazdasági érdekből levezetettnek tekinti – ez pedig táptalajt jelent az identifi-

kációs- és értékdiskurzus kritikai alapon történő újjáéledésére. A depolitizált prag-

matizmus radikalizált változata a korszak végéig kitartott, komoly külső és belső el-

lenállást váltva ki.202203   

Csatornák 

A közösség tagjai számára fontos csatornának számított a sajtótájékoztatók, kong-

resszusi felszólalások, parlamenti felszólalások, mely csatornák azonban jelentős 

részben szervezeti kontroll alatt álltak. A sajtótájékoztatók mindig szervezeti ese-

ményhez vagy állásfoglaláshoz kötődnek, a kongresszusi és a fontosabb parlamenti 

felszólalási lehetőségek pedig szintén a pártközpontok ellenőrzése alatt állnak. A 

kormányváltás után a parlamenti kommunikáció felértékelődik. Horn Gyula minisz-

terelnök gyakran vesz részt az Országgyűlés ülésein, ahol leginkább az azonnali kér-

dések órájában aktív.Az MSZP helyi szervezetei sajtóközlemények útján képesek 

még elérni a nyilvánosságot. A Munkáspárt sajtótájékoztatók és közlemények útján 

szólal meg. A párt számára fontos események a majálisok és a pártrendezvények. A 

Munkáspárt nem tagja az Országgyűlésnek, így az számára elérhetetlen csatorna.  

A lakossággal való közvetlen találkozások viszonylag szabadabb, kevésbé formális 

megnyilvánulási lehetőséget biztosítanak a közösség tagjainak, e csatornán keresztül 

a szélesebb nyilvánosság elérésére azonban csak az ismertebb szereplőknek van esé-

lye. Szintén kevésbé formális megnyilvánulási lehetőséget biztosítanak az általában 

más pártok, szervezetek politikusai részvételével tartott nyilvános tanácskozások, 

konferenciák, viták. Az MSZP a vizsgált korszakban nem alkalmaz szóvivőt a közös-

séggel való kapcsolattartásban. A sajtótájékoztatókon és a rendezvényeken is a párt 

elnöksége és a közösség prominens tagjai (Horn Gyula, Pozsgay Imre, Kovács László 

stb.) vesznek részt. 

 

Bár a baloldali közösség szereplőinek számos sajtótermékben lehetőségük van meg-

nyilvánulni, a közösség legfontosabb sajtó-csatornája a Népszabadság és a Magyar 

Hírlap.  

A Népszabadságban számos alkalommal jelenik meg interjú a baloldal prominens 

szereplőivel, de ami talán még fontosabb, hogy a közösséget érintő közéleti-politikai 

vitáknak is a napilap biztosít felületet. Ez különösen szembetűnő az MSZP kongresz-

szusok közeledtével, amikor számos politikus a lap véleményrovatában fejti ki véle-

ményét a párt kívánatos politikájáról. Ugyanakkor Debreczeni József, Göncz Árpádot 
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élesen bíráló karakteres cikke204 is a lapban jelenik meg, és az azt követő válaszcikkek 

is itt kapnak helyet. Ezen túlmenően a véleménycikkek között számos nem politikus 

szakértő, illetve értelmiségi politikai gondolataival találkozhatunk (pl.: Bayer József, 

Heller Ágnes, Ágh Attila), akiknélszámos esetben érezhető a kommunikációs rokon-

ság a baloldali közösséggel.  

A Magyar Hírlap is számos baloldali politikusnak biztosít közvetlen megnyilvánulási 

felületet, szembetűnő ugyanakkor Vitányi Iván markáns jelenléte. Vitányi a Magyar 

Hírlapban véleménycikkekben és interjúk tekintetében is nagyobb mértékben van 

jelen, mint más baloldali politikus. A két napilap a kormányváltás után is megmaradt 

elsődleges csatornának, de ekkor már a korábbinál többször nyilatkoznak a balolda-

liak a Magyar Nemzetnek és az Új Magyarországnak is. 

Az elektronikus médiumokat mint csatornákat a baloldali közösség használja. Köz-

vetlen nyilatkozatok, interjúk többnyire rádióadásban fordulnak elő, de tevékenysé-

gükről, akcióikról a televízió is beszámol hírműsoraiban. Horn Gyula a kormányvál-

tás előtt rendszeresen nyilatkozik rádióműsorokban, azt követően ez már kevésbé 

jellemző. 

1994-től a megszólalók köre is változik. Míg a korábbi időszakban Horn Gyula meg-

szólalásai domináltak az említett médiumokban, a későbbiekben jóval szélesebb a 

nyilatkozók skálája. Közülük is kiemelhető Kovács László, Szekeres Imre és Jánosi 

György. Horn Gyula már pártelnökként előszeretettel nyilatkozik külföldi lapoknak, 

mely megszólalásokról a magyar médiumok is rendszeresen beszámolnak (pl: Der 

Spiegel, Handelsblatt, The Wall Street Journal, ORF, Kurier, Die Woche, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, Libération stb.). Miniszterelnökként a hazai lapoknak jóval rit-

kábban nyilatkozik, a külföldi médiumok felé való nyitottsága azonban továbbra is 

megmarad.  

 

Egyéb modalitások 

Az egyéb modalitások között elsőként a kommunikáció formájáról érdemes szót ej-

teni.  

A baloldali közösség kommunikációját elsődlegesen az intézményes jelleg dominálja. 

A kommunikáció intézményesen szervezett, a közösségen belül, aki hatást akar gya-

korolni, az intézményes úton tudja ezt megtenni. Ha valaki valódi hatást akar kivál-

tani kommunikációjával a közösségben, akkor intézményes csatornákat keres: párt-

gyűlések, írott anyagok, nyilatkozatok, kiáltványok, programok, közlemények. Ha a 
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közösség szervezetein belül vitás kérdés, probléma merül fel, akkor annak feloldásá-

ra megfogalmazására intézményes kommunikációs eszközöket keresnek a szereplők.  

A vizuális modalitások terén elég kevés forrással rendelkezünk, nagyrészt a közös-

ségünkhöz tartozó sajtótermékek képeire tudunk támaszkodni. Azonban kevés visz-

szatérő elem és jellegzetesség volt itt is megfigyelhető. Néhány szembetűnő jelenség: 

- Kevés a beállított kép, inkább pillanatképek dominálnak 

- A parlamenti tudósítások képei általában könnyedebb, emberközeli, néha 

humoros, vagy humoros kommenttel ellátott pillanatokat örökítenek meg. 

Kevés olyan képpel találkozunk, amely a formális parlamenti eseményekhez 

kötődik (pl.: felszólalás), sokkal inkább az informális elem a domináns (pl.: be-

szélgetések, arcvágások stb.). Ezzel szemben a diplomáciai eseményeknél 

vagy a reprezentatív és szimbolikus belpolitikai eseményeknél (ünnepek) az 

események formális elemeit örökítik meg (kézfogás, közös vonulás stb.). 

- A kép szereplői általában mozgásban vannak, mind a formális elemeket meg-

örökítő, mind az informális elemeket megörökítő képeknél. 

- Túlzás lenne általános jelenségnek állítani, de egyes esetekben feltűnnek éles 

kontrasztokat a maga természetességében ábrázoló képek. Jó példa erre Né-

meth Miklós és Antall József205, vagy a legfiatalabb képviselő, a fideszes és li-

berális Glattfelder Béla, és a rangidős képviselő, az MDF-es és erősen konzer-

vatív Kéri Kálmán békés beszélgetései az ülésteremben206. 

Összefoglalás 

Az általunk vizsgált politikai részközösség egy elsősorban intézményesen integrált 

politikai közösség, amelynek legfontosabb integráló ereje a „baloldali” címke. Ezzel 

kézenfekvő, s egyben indokolttá válik a baloldali jelző használata a közösség megne-

vezésében. 

A baloldali politikai közösség szemiotikai konfigurációjára leginkább a vizsgált kor-

szakban keletkező diskurzusaik világítanak rá, valamint az azokhoz kapcsolódó, kö-

zösségen belüli és kívüli szereplők. A depolitizált pragmatizmus mint uralkodó dis-

kurzus a korszak egészében jelen van és a baloldali közösség legfontosabb szemioti-

kai erőforrásaként tűnik fel. A közösség számára meghatározó ügyek közül szinte 

ezzel a diskurzussal kapcsolódik össze. Időben párhuzamos diskurzusok olykor 

megjelennek, azonban ezek többnyire nem tudják kiszorítani a depolitizált pragma-

tizmus diskurzust domináns szerepéből.  

Az MSZP és Horn Gyula a közösség legmeghatározóbb aktorai. A kormányváltás 

előtt és után is e két szereplő volt a cselekvési szintű közösség legfőbb támpontja. A 
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diskurzusok, és ennélfogva az ügyek tematikáját is meghatározták, így a közösség 

tagjai a politikai állásfoglalásaikat ezen szereplőkhöz igazodva tették meg. 


