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Bene Márton – Bata Attila 

A baloldali politikai közösség politikai kommunikációja 

Az alábbi tanulmány a baloldali politikai közösség 1997 novemberétől 2006 szeptember közepéig 

tartó politikai kommunikációját mutatja be. A baloldali közösség a teljes második korszak egyik leg-

nagyobb politikai közössége: központi aktora, az MSZP az időszak mindhárom országgyűlési választá-

sán a legtöbb voksot kapta, szavazóinak száma 2002-ben és 2006-ban is meghaladta a 2,3 millió főt. A 

párt és a közösség négy különböző kormányt és három kormányfőt adott az országnak, de az első 

korszakhoz hasonlóan 4 éven keresztül ellenzéki pozíciót is betöltött. Miközben számos folyamatos-

ság megfigyelhető az első korszakkal, jelentős változások is végbementek a közösség politikai kom-

munikációjában. Ráadásul a korszak nem tekinthető homogén egésznek, folyamatosan zajló változá-

sok és gyors lefolyású átalakulások is jelen vannak. A baloldali közösség második korszakának politikai 

kommunikációja azért is különösen érdekes, mert példát ad arra, hogy egyetlen politikai aktor ho-

gyan képes jelentősen átalakítani a közösség politikai kommunikációját, hogyan tudja jelentősen 

megváltoztatni a meglévő és a közösségbe integrálni korábban nem alkalmazott szemiotikai erőforrá-

sokat. Az egyes szemotikai erőforrások leírásából kiderül, hogy Gyurcsány Ferenc előtérbe kerülése 

majdnem minden szemiotikai erőforrásra hatást gyakorolt, a közösség politikai kommunikációjának 

egészét át tudta alakítani. Továbbá, ebben a korszakban létrejött egy új, a belülről erősen tagolt kö-

zösség egészét integrálni tudó szemiotikai erőforrás: Orbán Viktor negatív konstrukciója. Az 1998-tól 

fokozatosan, de meglehetősen gyorsan kialakuló, Orbán Viktor által megtestesített ellenségkép cent-

ripetális erőként ellensúlyozni tudta a többi szemiotikai erőforrás centrifugális hatását. 

A dolgozat tehát a magyar politikai közösség egyik, ha nem a legnagyobb politikai közösségének ki-

lenc évnyi politikai kommunikációjának leírására tesz kísérletet. Természetesen egy ekkora közösség-

ben ilyen hosszú időszak alatt a kommunikáció nagyon sokrétű, összetett és mennyiségében is rend-

kívül kiterjedt. Munkánk során arra törekedtünk, hogy azonosítsuk a közösség által alkalmazott leg-

fontosabb szemiotikai erőforrásokat, amelyek lehetnek aktorkonstrukciók, diskurzusok, ügyek, csa-

tornák vagy éppen egyéb modalitások. Fontos szemiotikai erőforrások alatt olyan erőforrásokat ér-

tünk, amely a korszak egészében vagy annak egy jelentős részében a baloldali közösség kommuniká-

ciójának kiemelt eleme volt. A leírás tehát természetesen nem teljes körű, a rövidebb ideig jelen lévő 

vagy a korszak egészében marginálisabb szerepet játszó szemiotikai erőforrások tárgyalására jelen 

keretek között nincsen módunk. Így bár hiába volt 1999-ben pár hónapig a közösség kommunikáció-

jának középpontjában a közvetlen köztársasági elnök választás kérdése vagy éppen volt jelen egész 

korszakban az egészségügy vagy éppen az agrárium mint ügy, ezek nem váltak kellően jelentőssé, a 

közösség kommunikációját hosszabb távon meghatározó szemiotikai erőforrásokká ahhoz, hogy jelen 

áttekintésünkben tárgyalni tudjuk. A legfontosabb szemiotikai erőforrásokat azonosítani tudtuk, így 

ezek tekintetében tanulmányunk átfogó.  

A közösség kommunikációjának feldolgozása fél évet vett igénybe, az adatgyűjtés 2016 decembere és 

2017 júniusa között zajlott. Ebben a szerzőkön kívül gyakornokok is közreműködtek.1 Az adatgyűjtés 

első lépésben eseménycentrikus volt és évenkénti ütemezésben haladt: minden évből kiválasztottuk 

a legfontosabbnak látszó eseményeket és a baloldali közösség tagjainak azok körül kialakuló kommu-

                                                           
1 Itt szeretnénk köszönetet mondani a kutatásban való részvételéért és hasznos munkájáért Erdősi Georginá-
nak, Szabó Péternek és Szolcsányi Péternek.  
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nikációját vizsgáltuk. A baloldali közösség tagjainak a korszak kezdetén az első korszak végén a közös-

séghez tartozó szereplőket tekintettük, majd az eredmények alapján ezek körét folyamatosan alakí-

tottuk. Adatgyűjtésünk azonban nem korlátozódott csak az egyes események körüli kommunikációra: 

a fontosabb ügyek és szemiotikai erőforrások vizsgálatát lineárisan is elvégeztük, bizonyos szavakra, 

kifejezésekre és személyekre célzott kereséseket is végeztünk. Ezen kívül a kutatás közben felbukka-

nó fontosabb, a közösségben reakciókat kiváltó, de az adott eseményeken kívüli kommunikációkat is 

megkerestük. Annak érdekében, hogy az eseménycentrikus kiindulópont miatt lényegesebb kommu-

nikáció ne kerülje el figyelmünket, alaposan áttekintettük a korszak történéseiről, kommunikációjáról 

szóló elemzéseket, tanulmányokat (pl.: Magyarország Politikai Évkönyvei, Népszabadságban havonta 

publikált Political Capital kommunikációs elemzések) és az azokban kiemelt kommunikációkat külön 

is megvizsgáltuk. Adatforrásaink között kiemelt szerepet játszott a közösség két kiemelt csatornájá-

nak számító napilap, a Népszabadság és a Népszava az Arcanum adatbázisában elérhető, szavak sze-

rinti keresést is lehetővé tevő archívuma, az MTI, a parlamenti jegyzőkönyvek, illetve a Magyarország 

Politikai Évkönyvei sorozat, de ezeken kívül más, nyilvánosan elérhető adatforrásokra (hetilapok 

könyvtári archívumai, online hírportálok és egyéb oldalak, YouTube stb.) is támaszkodtunk.  

Kutatásunk egyik fontos kiindulópontja, hogy csak a kommunikáció többszörösen visszatérő elemei-

vel foglalkozunk, egyszeri, vissza nem térő jelenségeket figyelmen kívül hagyunk. Csak olyan konst-

rukciókat, diskurzusokat, csatornákat vagy egyéb modalitásokat tekintünk a közösség szemiotikai 

erőforrásának, amelyek többszörösen visszatérnek a közösség tagjainak kommunikációjában. Éppen 

ezért a tanulmányok leírásai és megállapításai nem egy-egy megnyilatkozáson, hanem több kommu-

nikáción alapulnak. Mindezzel együtt próbáltuk minél részletesebben igazolni a kutatás eredményeit, 

ezért minden fontosabb kijelentésünket hivatkozással láttunk el. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a 

kijelentések nem kizárólag ezeken a hivatkozásokon alapulnak, ezek csak egyedi illusztrációját adják a 

számos kommunikációban megfigyelhető jelenségeknek.    

A tanulmány a legfontosabb szemiotikai erőforrásokat gyűjti össze és azok elemeit írja le részletesen. 

Emiatt a tanulmányok szerkezete némileg egy enciklopédiára hasonlít, amelyben szócikkek sorakoz-

nak egymás után. Bár jelen esetben ezek a „szócikkek” erősen kapcsolódnak egymáshoz és a közös-

ség politikai kommunikációja csak ezek együttes feldolgozásán és egymáshoz való viszonyán keresztül 

érthetőek meg, azok számára is hasznossá próbáltuk tenni az írásokat, akik csak egy-egy szemiotikai 

erőforrás, egy-egy „szócikk” iránt érdeklődnek (a két tanulmányban tárgyalt szemiotikai erőforráso-

kat az 1. táblázat foglalja össze). Ennek érdekében a tanulmány enciklopédikus felépítését erősítettük 

azzal, hogy minden egyes bemutatott szemiotikai erőforrás után azok legfontosabb jellemzőit, illetve 

a hozzá kapcsolódó szemiotikai erőforrásokat röviden összefoglaltuk. Az erőforrások közötti kapcso-

latok a hasonló használaton, együttes előforduláson alapulnak, a kapcsolatokat viszont nem egy rigid 

módszertan szerint, hanem intuitíven, az adatgyűjtés- és feldolgozás tapasztalataira támaszkodva 

teremtettük meg. Éppen ezért e kapcsolatokat nem rigorózus tudományos eredményként, sokkal 

inkább illusztrációként és a tájékozódást elősegítő eszközként érdemes kezelni. Fontos az is, hogy az 

egyszerűség kedvéért e kapcsolatokat szimmetrikusként kezeltük, tehát ha egy erőforrásra jellemző 

egy másik erőforrással való együttes alkalmazás, akkor a kapcsolatot mindkét erőforrásnál jeleztük. 

Jó példa erre, hogy bár Németh Miklóst saját konstrukciójában nem kapcsolták össze az akkor még 

háttérben lévő Medgyessy Péterrel, utóbbit színrelépése után gyakran hasonlították Némethez, ezért 

a kapcsolatot már Némethnél is jeleztük. A szemiotikai erőforrások leírásában egyes elemek, jelensé-

gek több helyen is feltűnnek. Egyes jelenségek egyszerre képezhetik részét bizonyos aktorok konst-

rukciójának, adott diskurzusoknak vagy akár ügyeknek is. A szócikk jellegű felépítés miatt az ily mó-
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don óhatatlanul fellépő ismétlődéseket nem gyomláltuk ki, bár néhol a bővebb tájékozódás érdeké-

ben a részletesebb tárgyalásért másik szemiotikai erőforráshoz irányítjuk az olvasót. Ugyanazoknak a 

jelenségeknek a leírásai így több helyen is megjelenhetnek a tanulmányban, ugyanakkor megismétlé-

sük szükséges ahhoz, hogy a szemiotikai erőforrások önmagukban olvasva is megérthetőek legyenek. 

Az ismétlődések meghagyása a tanulmányok terjedelme miatt azoknak is hasznos lehet, akik az anya-

got egészében kívánják feldolgozni. Összességében reményeink szerint az enciklopedikus felépítés 

erősítése elősegíti, hogy azok is eredményesen tudják használni a tanulmányt, akik nem a baloldali 

politikai közösség politikai kommunikációjának egésze, hanem annak csak egy-egy aspektusa iránt 

érdeklődnek.        

1. táblázat: A baloldali politikai közösség kommunikációjának legfontosabb szemiotikai erőforrásai (1997. november –
2006. szeptember) 

Szemiotikai erő-
forrás típusa 

Szemiotikai erőforrás Előfordulásának jellemző 
ideje2 

oldal 

Aktorok MSZP 1998-2006  

 Munkáspárt 1998-2006  

 egyéb pártok 1998-2006  

 MSZOSZ 1998-2006  

 Horn Gyula 1998-2001  

 Kovács László 1998-2005  

 Németh Miklós 1999-2001  

 Medgyessy Péter 2001-2004  

 Gyurcsány Ferenc 2002-2006  

 egyéb baloldali politikusok 1998-2006  

 értelmiség 1998-2006  

 baloldali médiumok 1998-2006  

 MDF és politikusai 1998-2006  

 SZDSZ és politikusai 1998-2006  

 Orbán Viktor 1998-2006  

 Fidesz 1998-2006  

 egyéb jobboldali szereplők 1998-2006  

Diskurzusok Biztonság és nyugalom 1998-2006  

 múlthoz való viszony 1998-2006  

 nemzeti  1998-2006  

 Európa/Nyugat 1998-2006  

 demokráciavédő 1998-2006  

 polarizáció/integráció 1999-2006  

 repolitizált pragmatizmus 2004-2006  

 modernizációs 2004-2006  

 belső ügyekkel foglalkozó 1998-2006  

 ifjúság 1998-2006  

 folyamatosság 1999-2006  

 alternatív baloldali 1998-2006  

Ügyek Külpolitika 1998-2006  

 Társadalompolitika 1998-2003  

 Fejlesztéspolitika 2004-2006  

                                                           
2 Az egyszerűség kedvéért 1998 írtuk legkorábbi dátumnak, de ez természetesen mindenhol magában foglalja 
még 1997 novemberét és decemberét is. 
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 Korrupció  1998-2006  

Csatornák hagyományos média 1998-2006  

 értelmiségi médiumok 1998-2006  

 személyes interakciók 1998-2006  

 internet 1998-2006  

 hagyományos marketing 1998-2006  

 intézményes csatornák 1998-2006  

 egyéb „kreatív” csatornák 2005-2006  

Egyéb modalitások bürokratikus stílus 1998-2004  

 szakpolitikai stílus 1998-2006  

 cinizmus, gúny 1998-2006  

 gyurcsányi stílus 2002-2006  

 sokszínűség/zavarosság 1998-2006  

 individualizmus 1998-2006  

 szórakozásközpontúság 1998-2006  

 modern elemek 2006  

 női vezetők 1998-2006  

 színek 1998-2006 (2002 és 2005 
fordulópont) 

 

 új logó 2005-2006  

 kifütyülés és nyilvános atroci-
tások 

2002-2006  

 

A baloldali közösség aktorai 

A baloldali közösség kommunikációjában kitűntetett szerepet foglalnak el az aktorkonstrukciók. A 

kommunikáció jelentős részben aktorokról szól, a viszonyulások elsődleges forrásainak ők számíta-

nak. A csaknem kilenc év alatt rengeteg aktorkonstrukció van jelen a közösségben, az alábbiakban a 

közösség kommunikációját legnagyobb mértékben meghatározó aktorok konstrukcióját mutatjuk be. 

Az aktoroknak azért is kiemelt jelentősége van, mert a korszak tagolása is leginkább ebben a dimen-

zióban ragadható meg. A közösség saját aktorai között a korszak első hónapjait még Horn Gyula hatá-

rozta meg, 1998 és 2001 között viszont Kovács László, majd a három tenor konstrukciója dominálta a 

baloldali közösséget. 2001 második felétől Medgyessy Péter konstrukciója került az előtérbe, majd 

2004-től Gyurcsány Ferenc konstrukciója határozza meg a baloldali politikai kommunikációt. A folya-

matosságot a saját aktorok tekintetében az MSZP jelenti, amely mindvégig a közösség kommuniká-

ciójának központjában áll, minden más szervezetet marginális szerepbe szorítva. A saját aktorok 

konstrukciójában markánsan jelen van a negatív viszonyulás, a sokszínű, a közösséget belülről is 

megosztó konstrukció, illetve az előző korszakból „megörökölt” depolitizált jelleg. Gyurcsány Ferenc 

konstrukciója azonban látványosan eltér bármilyen korábbi baloldali politikai szereplő konstrukciójá-

tól, személyének előtérbe kerülése ezáltal már önmagában egyfajta szakaszhatárt jelöl. Az első kor-

szakhoz viszonyítva a legjelentősebb változás azonban a külső aktorok konstrukciójában figyelhető 

meg: a korszak elején viszonylag rövid idő alatt létrejön az első számú ellenségkép konstrukciója Or-

bán Viktor személyében, az ő közösségben való egységes és negatív konstrukciója komoly integrációs 

erőforrásként funkcionál az egyébként számos szemiotikai erőforrás mentén megosztott politikai 

közösségben. Ilyen erejű ellenségkép az első korszakban még nem létezett, az akkor negatívan meg-

konstruált aktorok politikai versenyben való marginalizált pozíciójuk miatt nem jelentkeztek olyan 

fenyegetésként, mint Orbán Viktor a második korszak csaknem egészében. Az Orbán Viktor által 
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megtestesített ellenségkép ráadásul nem csak a baloldal egészében, hanem a baloldali és a liberális 

közösség között is integrációs erőforrásként szolgált. Az alábbiakban előbb a közösség saját 

aktorainak konstrukcióit és főbb szereplőit mutatjuk be, majd a külső aktorok konstrukciójára térünk 

rá.      

Saját közösséghez tartozó aktorok 

A második korszakban a baloldali politikai közösség középpontjában már csak egyetlen politikai szer-

vezet, a Magyar Szocialista Párt áll. Az egész korszak alatt háborítatlanul élvezett monopolhelyzet 

azonban nem járt együtt a közösségen belüli pozitív konstrukcióval. Éppen ellenkezőleg: a korszak 

jelentős részében az MSZP-t mint szervezetet a közösség egésze –saját politikusait is beleértve – ne-

gatívan konstruálta meg. A negatív konstrukció már az 1998-as választás előtt is jelen volt, de a vá-

lasztási vereséget követően egészen a 2002-es választási kampány nyitányáig nagyon markánssá vált. 

A szervezetről festett negatív kép a 2002-es választási győzelmet követően hamar új életre kelt és 

csak 2005 közepe-vége táján, a Gyurcsány Ferenchez és Hiller Istvánhoz köthető fordulattal szorult a 

háttérbe.  

A korszak elején a párt elsősorban, mint néhány befolyásos politikus gazdasági érdekkijáró- és érvé-

nyesítő szervezete jelent meg. Sorozatos bírálatok érték az MSZP-t a kormányzati szerep 

klientúraépítésre való kihasználásáért, korrupcióért, gazdasági hálózatépítéséért. Ezt a konstrukciót 

jól példázzák Lengyel László három nappal a választások második fordulója előtt a Népszabadságban 

megjelent gondolatai: „ma sokkal szorosabb és áthatolhatatlanabb hálózat szövődött a szocialista 

érdekkijáró rendszerben, mint amitől Antall és az MDF tartott 1990-ben. Ennek az érdekkijáró láncnak 

immár nemcsak a hazai, hanem a multinacionális vállalatok is részei, s annál erősebben fonják össze 

hálóikat, minél több óvatlan megjegyzés hangzik el, vagy minél inkább visszacsinálásba kezd az új 

kormány.(…) Birodalom ők a birodalomban, vagy inkább provincia a provincián.”3. Gyurcsány Ferenc 

egy korai, még „közgazdász”-ként jegyzett véleménycikkében úgy fogalmaz: „a párt olyan laza szemé-

lyi egyesülés,  amelyet a nosztalgikus emlékezet, a hivatásos pártelit közvetlen, valamint a politikai, 

gazdasági, kulturális holdudvar közvetett hatalmi érdeke tart össze.”4 A korrupcióval való összekötés 

a későbbiekben is megmarad, a párt és a politikai közösség egyik legnagyobb tehertételeként tekin-

tenek a rájuk égő korrupciós és erkölcsileg megkérdőjelezhető ügyekre. Vezető szocialista politikusok 

baloldali közösség médiumaiban szinte minden interjúban kapnak a párt és annak politikusainak kü-

lönböző ügyeire vonatkozó kérdéseket5, még ha ezt gyakran etikai és nem jogi vétségként tálalják is a 

kérdezők. A korrupciós ügyek közösségen belüli hangoztatása a 2002-es kormányváltással sem ér 

véget, még vezető pártpolitikusok is tesznek nagy visszhangot kiváltó utalásokat a párt politikusaihoz 

kötődő ügyekre6 Az érdekkijáró- és érvényesítő konstrukció egy másik eleme, a gazdasági élet szerep-

lőivel való élénk kapcsolatok vádja a 2002-től kezdődő időszakban kap újra nagyobb hangsúlyt. Bár 

nem vált domináns MSZP-konstrukcióvá, de a közösség egy, az alternatív baloldali diskurzussal össze-

kapcsolható szelete előszeretettel hangsúlyozza, hogy az MSZP a nagytőkések pártja, a nagytőkések 

és pénzvilág érdekeit érvényesítik a politikában7, ennek a konstrukciónak pedig szimbolikus szereplői 

Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc. Ez a konstrukció egyébként egybevág a közösségen kívüli do-

                                                           
3 Lengyel László: Melankólia-Magyarország. Népszabadság, 1998.05.21.  
4 Gyurcsány Ferenc: MSZP-megújulás: balról a közép felé. Népszabadság, 1999.05.28. 
5 Lásd pl.: Lendvai Ildikó-interjú, Népszabadság, 2003.09.10.  
6 Lásd pl.: Szili Katalin-interjú, Hír TV, 2003.09.02. vagy Népszabadság: Jánosi ismét válaszokat vár, 2003.08.23. 
7 Lásd pl.: Tabajdi Csaba: Ébresztő! Népszabadság, 2004.07.23.  
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mináns MSZP-konstrukcióval is8. Az önérdekkövető- és érvényesítő konstrukció egy másik szinten is 

megjelenik: eszerint a párt politikusainak elsődleges célja saját politikai karrierjük építése, a pozíció-

szerzés9 és a párt szervezeti dinamikáját is lényegében ez az aspektus adja meg. E konstrukció szerint 

a párt teljes működése az érdekszövetségek egymással szembeni küzdelmén alapszik, a „párt össze-

tartó ereje a késő szocialista érdekkijáró rendszer”10, az MSZP-ben nem koncepciók harca folyik, ha-

nem „erőközpontok pozícióharca”11, Szili Katalin nagy visszhangot kiváltó megszólalásában pedig 

arról beszél, hogy a párton belül egy „zsákmánypárt” is létezik12. Az érdekcsoportokból álló szervezet 

konstrukcióját indirekt módon az is erősíti, hogy a párt belső ügyei nagy figyelmet élveznek a nyilvá-

nosságban, a párt legtöbb politikusát pedig általában valamely belső érdekcsoport (pl.: budapesti, 

nemzeti, önkormányzati, ifjúsági stb.) tagjaként, semmint individuális politikusként konstruálják meg. 

A közösség médiumai a legtöbb politikai döntést és cselekvést az érdekcsoportok narratívájából írják 

le és a döntések mögött meghúzódó érdekeltségeket, stratégiákat, pozíciós küzdelmeket latolgatják.  

A párt szervezeti működését sok kritika éri, működését bürokratikusnak, hierarchikusnak, túlzottan 

formálisnak, nehézkesnek tartják a megszólalók.13 Az egyik leggyakrabban emlegetett szervezeti vo-

nás a párt „többszólamúsága”, amelynek negatív14 és pozitív konstrukciója („véleménynyilvánító, 

vitatkozó, demokratikus párt”15, „sok kis autonómia színes pártja”16) is létezik. E kettősséget a leg-

plasztikusabban Tamás Ervin fogalmazza meg, amikor azt írja: „A szocialisták ereje a sokféleség, 

gyengéje a sokféleség.”17 A párt a ”többszólamúságban” megnyilvánuló demokratikus jellege számít 

lényegében a párt egyetlen markánsan jelen lévő pozitív konstrukciójának, Kemény Csaba például a 

„magyar politikai élet egyik legdemokratikusabb pártjának” nevezi az MSZP-t.18 A párt demokratikus 

jellegét gyakorta szembeállítják a Fidesz negatívan megkonstruált vezérelvű, antidemokratikusnak 

tartott szervezeti működésével, így a demokráciavédő diskurzus szemiotikai erőforrásaként is alkal-

mazzák.19 Gyakran gúny tárgyát is képezi azonban e pozitív konstrukció, mely során a demokratikus-

ságot a szervezetlenséggel, állandó belső küzdelmekkel kötik össze.20 Továbbá számos megszólaló 

kétségbe vonja a párt demokratizmusát, sokkal inkább az elitek hatalmát és befolyását hangsúlyoz-

zák, melyek bár valóban gyakran szemben állnak egymással, tagjainak megegyezései és kompromisz-

szumai érvényesülnek a párton belül.  A párttagság így az erős emberek akaratának rendelődik alá, 

azok eszközévé válik. Gyurcsány Ferenc ezzel kapcsolatban 2001-ben így fogalmaz: „A szocialista párt 

alulról építkező demokratikus párt, sorsa rövidtávon mégis pár tucat befolyásos ember kezében van. 

                                                           
8 Lásd pl.: Orbán Viktor beszéde a Sportarénában, 2005.11.06. Lásd: MTI: Fidesz - szövetségi gyűlés - Orbán: 
2006 legyen a változás éve vagy Tóth Gy. László: A múlt, a vesztesek és a nagytőkések pártja. Magyar Nemzet, 
2005.02.16. 
9 Lásd pl.: Ripp Zoltán: A szőnyeg alatt. Népszava, 1999.08.24. vagy Vitányi Iván MSZP-kongresszusi beszéde, 
2000.11.25.   
10 168 Óra: Balsors, 1998.05.28. 
11 Karl Imre-interjú, Népszava, 1999.12.21. 
12 Lásd: Népszabadság: „Három párt” az MSZP-ben, 2004.12.01. 
13 Lásd pl.: Medgyessy Péter interjú, Népszava, 2001.03.17. 
14 Lásd pl.: Tamás Ervin: (Ön)jelöltek kánikulában, Népszabadság, 2000.06.06. vagy Ágh Attila-interjú, Népsza-
badság, 2004.07.31. 
15 Lendvai Ildikó-interjú, Népszava, 2001.05.19. 
16 Lásd: Gyurcsány Ferenc beszéde, 2004.07.17. http://nol.hu/archivum/archiv-145939-125800 
17 Tamás Ervin: Önjelöltek kánikulában, 2000.06.06. 
18 Kemény Csaba: Az MSZP politikai dilemmái. Népszabadság, 2001.03.26. 
19 Lásd pl.: Lendvai Ildikó-interjú, Népszava, 2001.05.19 
20 Lásd pl.:Krajczár Gyula: A piros sarokban Medgyessy, Népszabadság, 2001.05.17. vagy Tamás Ervin: Terep-
rendezés, Népszabadság, 2003.09.03. 
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Vannak közöttük jelenlegi és korábbi pártvezetők, pártonkívüliek, független közemberek.” 21. Tamás 

Ervin egy szerkesztőségi cikkében az MSZP-ben létező „szpáhi birtokok” és „hitbizományok” létezésé-

ről ír22, és erre rímel Lengyel László megállapítása is arról, hogy  „a pártban patrónusok, kliensek és  

megyei  választófejedelmek  vannak”23. Ennek az elitista működésmódnak szimbóluma a párt kong-

resszusa, amelyet a politikai közösségen belül gyakran bírálnak azért, hogy elsődleges funkciója az elit 

kompromisszumra bírása, majd annak demonstrálása és érvényesítése, ami viszont megfosztja a tag-

ságot a beleszólás lehetőségétől.24 Uj Péter plasztikus megfogalmazásában: „Az MSZP már csak ilyen 

kongresszusokat szokik csinálni: előtte megy a frakcióbirkózás,  tagozatok  tagolódnak, platformok  

platformálnak,  áramlatok áramlanak, jelöltek jelölődnek, aztán jön a kongresszus, és mintha hirtelen 

mindenki benyomott volna egy levél Seduxent két korsó sörrel, elcsöndesedik, bágyadtan  szavaz  és 

ünnepel;  az aktuális vezetés, amelynek lekokizása a prekongresszuális zsibongás tárgya, röhögve 

választódik újjá, azok pedig, akik nagy leleplező-támadó felszólalásokra készültek, szépen a fenekük 

alá gyűrik a teleírt brosúrákat, és egykedvűen tapsolnak. Így volt ez már Horn idejében, és így van 

most, Kovács alatt is.”25 Gyurcsány 2004-es győzelmét sokan éppen e tendencia megtöréseként, a 

tagság elittel való szembeszállásaként, a „végek lázadása”26-ként értelmezték27, hiszen ez volt az első 

olyan kongresszus, amelynek lehetősége nyílt magas vezetői pozícióba (pártelnök, miniszterelnök-

jelölt, miniszterelnök) egynél több jelölt közül választani, ráadásul az elit által egységesen támogatott 

jelölt egyértelmű vereséget szenvedett.  

A párt konstrukciójának a „többszólamúsággal” és a „pozícióharc” értelmezéssel összefüggő konst-

rukciója, hogy politikájának nincsen tartalma. Eszerint az értelmezés szerint alapkérdésekben sincsen 

egyetértés28,  „százfelé húz és ugyanannyiféleképp beszél”29 „nem  elég  karakteres, nem mutat hatá-

rozott, világos képet arról, mit és hogyan akar”30. A tartalomnélküliségének vádja kormányzati pozí-

cióban is fennmaradt, de ez inkább a kormányt éri31, a párt ekkor mint teljesen kiüresedett entitás 

jelenik meg. Horn Gyula például arról beszél, hogy a kormányzás alatt „olyan kihalt a Köztársaság tér, 

mint  egy  siralomház”32, míg Vitányi Iván egyenesen „tetszhalott”-nak minősítette a pártot33, politi-

káját pedig a három „T”, a „tunyaság, tehetetlenség és töketlenség” politikájaként jellemezte az 

MSZP 2004-es miniszterelnök-jelölő kongresszusán34. A tartalomnélküliség konstrukciója a 2006-os 

kampányban változik meg: ekkor már arról beszélnek a megszólalók, hogy szemben a Fidesszel az 

MSZP-nek világos politikai koncepciói vannak. Nagy N. Péter a Népszabadságban úgy fogalmaz: „Az 

MSZP 2004-es belső fordulata után vált nem elsősorban a másik oldallal szemben megfogalmazható 

                                                           
21 Gyurcsány Ferenc: Reform és kiegyezés, Népszabadság, 2001.03.30.  
22 Tamás Ervin: Átmenet, Népszabadság, 2003.03.28. 
23 Népszabadság: MSZP: új név, új székház, új emberek?, 2002.09.30. 
24 Lásd pl.: Kovács László-interjú, Népszabadság, 2001.05.21. (a kérdésekben), Aczél Endre: Hatezer leütés az 
MSZP-ről, 2001.04.30. 
25 Népszabadság: Azt mondod kongresszus?, 2000.11.28. 
26 Ripp Zoltán: Apokalipszis mostanában. Gondolatok a Magyar Szocialista Válságpártról.  Mozgó Világ, 2004 
szeptember.  
27 Lásd: Sebes György: Lehet választani, Népszava, 2004.08.23; Népszabadság: A tagság megbüntette a 
pártelitet, 2004.08.27. 
28 Lásd pl.: Nagy Sándor-interjú, Népszava, 1999.11.17.  
29 Aczél Endre: Horn, de nem csak ő, Népszabadság: 2000.09.19. 
30 Népszabadság: Medgyessy vállalná az MSZP-lista vezetését, 2001.03.19. (Medgyessy Péter nyilatkozata) 
31 Lásd pl.: Lengyel László: A szocialista dilemma, Népszabadság, 2003.03.29. 
32 Népszabadság: A nemzeti középtől a polgári baloldalig, 2003.03.31.  
33 Népszava: Változtatáson gondolkodik az MSZP, 2004.01.26. 
34 Lásd: Ripp Zoltán: Válság és fordulat: Az MSZP 2004-ben. Magyarország Politikai Évkönyve, 2004. 
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karakterű ellenféllé. (…)Ha azokat a gondolatokat keressük, amelyek az MSZP programját szervezik, 

könnyen tájékozódhatunk. Ezekkel találunk sok azonosulásra alkalmas mozzanatot.”35 

A tartalomnélküliség mellett a gyenge politikai teljesítmény is gyakori bírálat tárgya. Bár mindkét 

szocialista vezetésű kormányzati ciklusból vannak olyan elemek, amelyeket széles körű elismernek 

(pl.: külpolitika, ideológiai semlegesség), a baloldali közösség egésze meglehetősen kritikus a párt 

politikai teljesítményével.36 A legélesebben talán Kósa Ferenc fogalmaz ezzel kapcsolatban, aki szerint 

„a nép kétszer adott bizalmat az MSZP-nek a kormányzásra, de a szocialista párt még nem bizonyítot-

ta, hogy méltó rá.”37Az MSZP mint párt szereplését még a viszonylag pozitívan megítélt kormányzati 

szereplés (Gyurcsány-kormány) időszakában is bírálják. Mészáros Tamás például azt írja: „Ilyen kö-

rülmények között a szocialistáknak végképp nem szabadna annyira szerencsétlennek mutatkozniuk, 

hogy az már-már valószerűtlennek tűnjön. Nem elég impotensnek lenni, annak is kell látszani. A jelen-

ség mindenesetre azért riasztó, mert hiába szerepel Gyurcsány egy személyben jól, ha a párt mögötte 

szervezetlenül viselkedik, és arról győzi meg a választókat, hogy káderei nem képesek felnőni felada-

taikhoz.”38 

Az egész korszakot végigkísérő konstrukció még a párt és annak szereplőinek az előző rendszerhez 

kötése. Ez általában nem olyan expliciten történik, mint a szervezet külső konstrukciójában, amely az 

MSZP-t gyakorta a kommunista állampárt jogi és szellemi örököseként jeleníti meg. Sokkal inkább 

utalásokban, párhuzamokban jelenik meg, melyeket mindig negatívan, a párt kritikájaként fogalmaz-

nak meg a megszólalók. Az explicitebb utalások példáját jelenti, amikor Lengyel László „Kádár János 

és Horn Gyula”39 pártjaként hivatkozik az MSZP-re, vagy amikor Ágh Attila arról beszél, hogy „Az 

MSZP-ben a késő Kádár kori technokrácia pragmatikus vonulatának folytonossága mutatható ki.”40, 

míg a finomabb párhuzamok között jó példát jelent Uj Péter beszámolója az MSZP-kongresszusról, 

melyben „elvtársiasan oldott, indiszkrét légkör”-ről ír41. Utóbbiak jóval gyakrabban vannak jelen, de 

előbbiek is előfordulnak a baloldali közösség diskurzusában.  

Mindezek után nem jelent meglepetést, hogy a párt önostorozó jellege, önbizalomhiánya és önsors-

rontó politikája is konstrukció tárgya. Ágh Attila ezt a következőképpen fogalmazza meg: „[Az MSZP 

politikusai (…)] néha szégyenlősen az optimizmus ösvényére tévednek, de jobban kedvelik a „padlón 

vagyunk” édesbús hangulatát, (…) az MSZP politikusai a „defetizmusban verhetetlenek", nincs olyan 

történés, amiből ne tudnának pesszimista következtetéseket levonni.”42 Az önbizalomhiány oka sokak 

szerint a múlt miatt érzett szégyen és bűntudat, amely más nem csak a rendszerváltás előtti időszak, 

de a Horn-kormány alatt végrehajtott Bokros-csomag miatt is terheli a pártot.43  Az önbizalomhiány 

egy másik példája, hogy a 2002-es kampányban elemzői közhellyé vált az MSZP-szavazók rejtőzködé-

se, ami korábban csak a MIÉP szavazókra volt jellemző.44 E helyzet megváltoztatására szólít fel Gyur-

                                                           
35 Nagy N. Péter: Nil Nocere, Népszabadság, 2006.04.07.  
36 Lásd pl.: Ágh Attila-interjú, Népszabadság, 2004.07.31. 
37 Lásd: Népszabadság: „Három párt” az MSZP-ben. 2003.12.01 
38 Mészáros Tamás: A Fidesz szerencséje. Népszava, 2005.07.23.  
39 Lengyel László: Keleten a helyzet változatlan, Népszabadság, 2000.07.08. 
40 Ágh Attila interjú, Népszabadság, 2004.07.31.  
41 Népszabadság: Azt mondod: kongresszus?, 2000.11.28. 
42 Ágh Attila: Az MSZP-ben újra helyzet van. Népszava,2001.03.30. 
43 Gyurcsány Ferenc: MSZP-megújulás: balról a közép felé. Népszabadság, 1999.05.28. vagy Lengyel László: 
Keleten a helyzet változatlan, Népszabadság, 2000.07.08. 
44 M1: Az MSZP 2002-es választási kampánya – A Medgyessy-kampány, 19.50. 
https://www.youtube.com/watch?v=6h8TR1UJzqI&t=16s  

https://www.youtube.com/watch?v=6h8TR1UJzqI&t=16s
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csány Ferenc, amikor már 1999-ben arról ír: „Erő, büszkeség és bátorság kell. Az MSZP-ből mindez 

hiányzik.” 45A büszkeség és az önbizalom hatalomra kerülése után is egyik központi üzenete lesz46, 

melyet külön „identitáskampánnyal” is megtámogatnak. Ennek hatására az önostorozás konstrukció-

ja jelentősen visszaszorul. A harmadik elem, az önsorsrontó konstrukció lényege, hogy az MSZP saját 

magának generál válságokat, akkor is, amikor a politikai környezet egyébként kedvező, vagy legalább-

is nem hátrányos a párt számára.47  

Az MSZP konstrukciójában alkalmazott az egyik legjellemzőbb, visszatérő nem textuális modalitás a 

gúny használata. A pártról író, azzal kapcsolatban megnyilvánuló szereplők gyakran gúnyosan írnak a 

párt működésmódjáról és gyengének ítélt teljesítményéről. 48   

MSZP 

Jellemző konstrukciók: érdekkijáró- és érvényesítő szervezet; korrupt; bürokratikus; többszólamú; 

demokratikus; elitvezérelt; tartalomnélküliség; gyenge teljesítmény; állampárti múlt; önostorozó; 

önbizalomhiányos; önsorsrontó 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: egyéb baloldali politikusok aktor; SZDSZ és politikusai aktor; 

biztonság és nyugalom diskurzusa; múlthoz való viszony diskurzusa; demokráciavédő diskurzus; belső 

ügyekkel foglalkozó diskurzusok; külpolitika ügy; társadalompolitika ügy; fejlesztéspolitika ügy; kor-

rupció ügy; hagyományos médiumok csatorna; személyes interakciók csatorna; internetes eszközök 

csatorna; hagyományos marketing csatornák; intézményes csatornák; egyéb kreatív csatornák; bü-

rokratikus stílus; cinizmus, gúny stílus; sokszínűség/zavarosság egyéb modalitás; szórakozásközpon-

túság egyéb modalitás; női vezetők egyéb modalitás; színek egyéb modalitás; új logó egyéb modalitás     

A korszak elején még a politikai közösség perifériáján megtalálható volt a Munkáspárt is, mely a kor-

szak végére már teljesen kiszorult a baloldali közösség elismert szereplői közül. 1998 és 2000 között 

folyamatos – bár nem túl markáns - vita tárgyát képezte a Munkáspárt közösségen belüli helye. A 

Munkáspárt 1998-ban együttműködést ajánl az MSZP-nek, amely akkor ezt elutasítja, azonban a 

Munkáspárt ekkor még nem szorul ki teljességgel a politikai közösségből. Kovács László 1998 őszén 

még nem zárta ki a Munkáspárttal való együttműködést 49, 2001-ben pedig az SZDSZ képviselői azért 

nem vettek részt az MSZP kongresszusán, mert arra a Munkáspárt képviselőit is meghívták.50 A kong-

resszust pár hónappal megelőzően viszont Medgyessy már kizárta a Munkáspárttal való választási 

együttműködés lehetőségét 51. A Munkáspárt közösség peremén való billegését jól szemlélteti, hogy 

2000-ben a választmány kivette Vitányi programtervezetéből azt a részt, amely a Munkáspárttól való 

elhatárolódást tartalmazta. Kasza László, újságíró erre reagálva a Népszabadság hasábjain arról ír: „A 

Munkáspárt politikai  hitvallása  ismert:  kiállás  Szaddám Húszéin és Milosevics mellett, a bukott 

rendszer visszasírása és Kádár dicsőítése.  (Emlékeztetőül: Kádár rendszere diktatúra, ő maga diktátor 

                                                           
45 Gyurcsány Ferenc: MSZP-megújulás: balról a közép felé. Népszabadság, 1999.05.28. 
46 Lásd: Gyurcsány Ferenc kongresszusi beszéde, 2004.08.25. 
47 Lásd pl.: Nagy N. Péter: A megkönnyebbülés rejtélye. Népszabadság, 2001.06.11. vagy Aczél Endre: Párt és 
viszály, Népszabadság, 2004.07.26. 
48 Lásd pl.: Uj Péter: Komoly csapat, Népszabadság, 2001.04.11. vagy Tamás Ervin: Leírás, Népszabadság, 
2001.04.10. 
49 Népszabadság: Az MSZP kemény válaszokat ad, 1998.09.04.   
50 Lásd Népszabadság: Jóléti rendszerváltást hirdetnek a szocialisták. 2001.06.09.   
51 Medgyessy Péter-interjú, Népszabadság, 2001.05.10. 
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volt).”52 A párt legitim közösségen belüli szerepét körülölelő vitákon túl azonban azt is fontos látni, 

hogy a Munkáspárt még saját akcióival sem volt képes aktívan megjelenni a baloldali közösség mé-

dianyilvánosságában. A parlament elé szervezett 2000-es tüntetéséről a Népszava be se számolt, de a 

Népszabadságban is csak egy rövid MTI-jelentést ért meg az esemény, a cikkhez mellékelt kép pedig 

Kádár-képével menetelő idős tüntetőket ábrázolt.53 2002 után a Munkáspárt erőteljes kormánybírá-

lata és a Fidesszel közös aláírásgyűjtése a kórházak privatizációja ellen eldönti a „billegés” kérdését, 

innentől a baloldali közösség csaknem egyöntetű véleménye szerint a párt nem a politikai közösség 

része. Gyurcsány Ferenc például egy vidéki politikai rendezvényen arról beszél, hogy a Munkáspárt és  

Fidesz „a csábító páros”, Orbán és Thürmer kapcsolata pedig „a politikában  populizmus,  a  szexben 

pedig perverzió”54. A 2006-os kampányban a Népszabadság a Munkáspárt kampányeseményéről írja 

azt, hogy „közös ellenségkép, hasonlóan kimunkált megoldási javaslatok - a szélsőbal és a radikális 

jobboldal akár közös összejöveteleket is tarthatna, ha a csomagolásról meg tudnának egyezni.”55  

Munkáspárt 

Jellemző konstrukciók: kádárista; Fidesszel együttműködő; nem a közösség része 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: múlthoz való viszony diskurzusa, gúnyos stílus 

A korszakban a két szociáldemokrata utódpárt méginkább perifériára vagy éppen azon túlra szorult. 

Az MSZDP korábbi elnöke Király Zoltán már 1997-ben az MSZP-t választotta a pár hónappal későbbi 

választáson az 1%-ot elérni sem tudó MSZDP helyett és maga is a párt eljelentéktelenedését és az 

MSZP baloldali monopolhelyzetét hangsúlyozta: „A történelmi szociáldemokrata párt most már vég-

leg elvesztette a visszatérés lehetőségét. Ez olyan tény, amelyet a magam bőrén is éreztem. (…)  A 

magyarországi szociáldemokrácia jövője az MSZP kezében van. Ha pedig azt akarom, hogy a törté-

nelmi szociáldemokrata múlt is megjelenjen, és egy politikus pedig a jövő felé tekintsen, akkor szá-

momra egyetlen cselekvési tér marad pártkeretek között: ez pedig a Magyar Szocialista Párt.” 56A 

Kapolyi László vezette MSZDP 2002-től az MSZP szoros szövetségese, közéleti láthatatlanságára a 

pártelnökkel készített interjúban a Népszabadság újságírója is felhívja a figyelmet.57 A másik utódpár-

tot, a „történelmi” Szociáldemokrata Pártot a politikai közösség nem csak, hogy jelentéktelennek 

tekinti, de a Fidesszel és a parlamentből kiszoruló FKGP-vel való szorosabb kapcsolata miatt nem is 

tekinti a politikai közösség részének. Ez a konstrukció legplaszikusabban Szász István soraival szemlél-

tethető: „így hát nagyon valószínű, hogy a Történelmi Szociáldemokrata Pártnak is az elsorvadás 

szánalmas szerepe jut. Hacsak! Hacsak Szűrös vezetésével az MSZP-t (szélsőjobbról) támadó fura 

szociáldemokraták nem tagozódnak be az Orbán Viktor által meghirdetett új jobboldali Unió Pártba. 

Az bizonyos, hogy elnökük kacskaringós pályafutása egy ilyen fordulatnak nem lenne akadálya”58. A 

pártot 2003 és 2005 között vezető, 2002-ig az MSZP parlamenti frakciójában ülő Szűrős Mátyás ko-

rábbi pártját, a 2002-es választásokon országos listát állító, de az 1%-os eredménytől is messze elma-

                                                           
52 Kasza László: Hasznos vita az MSZP-ben, Népszabadság, 2000.08.09. 
53 Népszabadság: Tüntetés a „szociális alkotmányért”. 2000.03.09  
54 Népszava: Nem irigylem magukat, gondolom maguk sem engem, 2004.11.25. 
55 Népszabadság: Egy újabb nap a végeken. 2006.04.01. 
56 Király Zoltán-interjú, Népszabadság 1998.03.19. 

57 Kapolyi László- interjú, Népszabadság, 2003.05.12.   

58 Szász István: Szánalmas szerep, Népszava, 2003.01.25. 
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radó Új Baloldal pártot hasonlóképpen nem tekinti a politikai közösség részének a baloldali diskur-

zus, Németh Péter egyenesen „Fidesz-kreatúrának” minősíti a szervezetet59. 

Egyéb pártok   

Jellemző konstrukciók: jelentéktelenség, Fidesszel együttműködő („történelmi” Szociáldemokrata 

Párt, Új Baloldal) 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Fidesz aktor 

Az MSZOSZ az előző korszakhoz képest szintén jelentősen visszaszorult a baloldali diskurzusban. Az 

1998 és 2002 közötti ciklusban az MSZOSZ hat képviselője is parlamenti helyhez jutott az MSZP listá-

ján, képviselőik azonban jelentős részben különböző „etikai” ügyekkel kapcsolódtak össze. H. Bíró 

László például úgy fogalmazott: „A honatyává ávanzsált funkcik pedig adták-vették a szakszervezet 

tőkéjét, vagyis nyomásgyakorló képességét. Hogy ki járt jobban, az MSZP vagy a szakszervezeti tag-

ság, nem tudni. Az biztos, hogy a parlamenti széksorokban ülők nem fizettek rá.”60 Bár az MSZOSZ és 

az MSZP között 2002-ben és 2006-ban is köttetett választási megállapodás és több közös rendez-

vényre is sor került különösen Gyurcsány Ferenc időszakában 61 a szakszervezet jelentős mértékben 

kiszorult a baloldali politikai közösség diskurzusából. A szakszervezetek politikai 

eljelentéktelenedésére Nagy N. Péter a következőképpen hívja fel a figyelmet: „A közélet egészének 

úgy általában lekókad a feje, ha szakszervezetekről hall. (…) A szakszervezetek egyre inkább magukra 

maradnak.  Nincs párt, amelynek számára stratégiai szövetségesek lennének. (…) A szocialisták sokkal 

visszafogottabbak velük, mint korábban, Németh Miklós egyenesen egy szakszervezetek nélküli szö-

vetségi rendszerben gondolkodik, de korántsem ez volt az a tétele, ami erős szenvedélyeket ébresztett 

volna a pártban.”62 A szervezet azonban a baloldali politikai közösség elismert része marad, amelyet 

jól szemléltet Hiller István kijelentése, aki úgy fogalmaz: „Az ember nem gép, a közös érzelem is ösz-

szetart minket”63 

MSZOSZ 

Jellemző konstrukciók: jelentéktelenség; a közösség része; korrupció 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: személyes interakciók 

csatorna (május 1.), korrupció ügy 

Összességében tehát megállapítható, hogy a magukat a baloldali közösség részeként konstruáló 

MSZP-n kívüli politikai szervezetek vagy a közösség nyilvánosságából vagy magából a közösségből is 

kiszorultak, az MSZP negatív konstrukciója ellenére is monopolszereplővé vált.   

A baloldali közösség tagjaként számos politikus megkonstruálódik, de közülük öt olyan személyt lehet 

kiemelni, akik egy-egy időszakban a közösség kommunikációjának meghatározó szereplőjévé váltak.   

                                                           
59 Németh Péter: A Fidesz négy csapásiránya. Népszava, 2002.04.10. 
60 H. Bíró László: Puccskísérlet. Népszava, 1999.08.11. 
61 Lásd pl.: Népszabadság: Gyurcsány munkáspolitikát ígér, 2005.09.19. 
62 Nagy N. Péter: Döntsd a fogpiszkálót. Népszabadság, 2000.11.15. 
63 Népszabadság: Gyurcsány munkáspolitikát ígér, 2005.09.19. 
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Az első Horn Gyula, az első korszak baloldali közösségének legfontosabb személyi aktora volt. A má-

sodik korszaknak csak az elején, az 1998-as választásokig számított a legfontosabb aktornak, vezető 

szerepe azonban 2001 közepéig, Medgyessy Péter előtérbe kerüléséig megmaradt. Ezt követően 

némileg háttérbe szorult, de egészen a korszak végéig megőrizte fontos szerepét. A politikai közösség 

vezető szereplői közül Horn Gyula a legnegatívabban megkonstruált aktor, bár ez a negatív konstruk-

ció nem egyeduralkodó a közösség egészében.  

Személyes karakterjegyei közül többen is hangsúlyozzák fölényességét és agresszivitását.64 Politikai 

karakterét elsősorban a ravaszság és a taktikázás keretében konstruálják meg65, „az egyetlen, aki 

hajlandó stratégiai lépésekre elszánni magát”66. Politikai taktikájára a domináns konstrukció szerint a 

kamarillapolitika67, a belső nyilvánosságban, a háttérben való politikai érdekérvényesítés a jellemző, a 

„gyeplő- és ostorkezelés kulisszák mögötti fortélyainak”68 szakértője, aki „mindig ráérzett egyesek 

gyenge pontjaira, s ha csak tehette, nem csoportokkal hadakozott, hanem vezéreikkel járatta bolond-

ját”69. Ennek oka, hogy Horn Gyulát a hatalomnak a „kemény akarása”70jellemzi. Politikai stílusát 

ezen kívül még a pragmatizmussal kötik össze gyakran71. Személyes konstrukciójának szintén mar-

káns része az államszocialista rendszerrel való összekapcsolása, de a jobboldali közösség konstrukció-

jától eltérően ez nem 1956-os tevékenységével kapcsolatban jelenik meg, hanem inkább a megelőző 

rendszer politikai stílusának, jelentéseinek hordozójaként láttatják a korábbi miniszterelnököt. Politi-

kai vezetési stílusát, a „kamarillapolitizálást” és pragmatizmusát is gyakorta kádárista jellegűnek mi-

nősítik72, de személyét is többször összekötik az előző rendszernek tulajdonított ember- és politikus-

képpel. A 168 Óra az 1998-as választási vereség után az MSZP-t értékelve például a következőt írja: 

„Mint minden pártban itt is az aparátcsikok győztek. Horn Gyula ennek a megtestesítője, a párton 

kívül pedig a késő kádári „kisembermítosz” megjelenítője.”73 

A 2002-es ciklusig a politikai közösség egyöntetűen úgy látja, hogy Horn Gyula nagyon nagy befolyás-

sal bír a párt működésére, politikai cselekvéseiben pedig autonóm módon jár el, nem köti vagy nem 

tudja őt kötni a párt vezetése. Vitányi Iván például a párt választmányi ülésén úgy fogalmaz: „Az a 

benyomásom, hogy változatlanul Horn Gyula pártja vagyunk Horn Gyula nélkül”74. Aczél Endre azt 

állítja: „A Magyar Szocialista Párt mai belső vitájának nemzője Horn Gyula.”75, Oláh Zoltán szerint 

pedig „jelenleg a szocialista pártban nincs olyan személy, akire a volt pártelnök-miniszterelnök hall-

gatna”76. A befolyásos, autonóm politikus konstrukciójának Horn Gyula számos politikai akciója 

nyersanyagként szolgál: szervezeti - (árnyékkormány felállítása77, frakcióvezetői – pártelnöki poszt 

                                                           
64 Lásd: Lengyel László: Melankólia-Magyarország. Népszabadság, 1998.05.21., Népszabadság: Azt mondod 
kongresszus?, 2000.11.28., Medgyessy Péter-interjú, Népszabadság, 2001.05.10. 
65 Ágh Attila: Kormányzati kudarc és a Tisza, Népszava, 2000.02.28. 
66 H. Bíró László: SZEM-esnek áll?, Népszava, 2000.09.21. 
67 Lásd pl.: Murányi Marianna: Fej fej mellett, Népszabadság, 2001.04.03. 
68 Tamás Ervin: Egyebek, 2000.06.23. 
69 Tamás Ervin: Önjelöltek kánikulában, 2000.06.06. 
70 Aczél Endre: Árnyékkormány, utódlás, belső viták. Népszabadság, 1999.07.26. 
71 Ágh Attila-interjú, Népszabadság, 2004.07.31. 
72 Lásd pl.: Ripp Zoltán: Hatalmi harcok háttere, Népszava, 2000.06.27. vagy Ágh Attila-interjú, Népszabadság, 
2004.07.31. vagy Lengyel László: Melankólia-Magyarország. Népszabadság, 1998.05.21 
73 168 Óra: Balsors, 1998.05.28. 
74 MSZP: Választmányi ülés, MTI, 1998.11.21.  
75 Aczél Endre: Árnyékok, Népszabadság, 1999.07.14. 
76 Oláh Zoltán: A rettenthetetlen, Népszava, 1999.02.12. 
77 Lásd pl.: MTI: Szocialista falunap Balmazújvárosban. 1998.07.25. 
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szétválasztása78) és politikai stratégiai (FKGP-vel való potenciális szövetség79) felvetésekkel él, minisz-

terelnököt javasol80, köztársasági elnök-jelölttel rendelkezik81, Orbán Viktor miniszterelnökkel négy-

szemközti tárgyalásokat folytat82, politikai mozgalmat indít (Szövetség az Európai Magyarországért 

[SZEM])83 és bár formális pozícióval nem rendelkezik, kijelenti, hogy igényt tart arra, hogy az MSZP 

vezetése konzultáljon vele az párt államfő-jelöltjéről.84 Vezető szerepének legpregnánsabb demonst-

rálása, amikor a sajtó jelenlétében a politikai vezető szerepre bejelentkező Németh Miklóssal a párt-

elnök Kovács László, a párttisztséggel nem rendelkező Horn Gyula társaságában találkozik egy fővá-

rosi cukrászdában.85 A „cukrászdacsúcs”86 hozza létre a „három tenor” konstrukcióját, melynek lé-

nyege, hogy három egymással szemben álló szereplő, Horn, Németh és Kovács küzd egymással a mi-

niszterelnök-jelöltségért. A „három tenor” fogalma a 2000-es év szocialista belharcának központi 

konstrukciója volt, amely 2001-re, Németh Miklós háttérbe szorulásával kopott ki a diskurzusból. 

Horn Gyula politikai lépéseit azonban meglehetősen negatívan fogadta a baloldali politikai közösség 

jelentős része: többször is „szarkeverésként” írják le87 és a háttérbe húzódását, visszavonulását sürge-

tik a megszólalók88. Konstrukciójának része az is, hogy a Fidesz politikusaival, különösen Orbán Vik-

torral jó kapcsolatot ápol. A Fidesz politikusai többször is dicsérően szólnak a volt miniszterelnökről89, 

Orbán Viktor pedig többször tárgyal vele négyszemközt, míg ugyanezt más szocialista politikusokkal, 

főként az erre törekvő Kovács Lászlóval, nem teszi meg. Ezt újságírók interjúkérdésekben többször fel 

is vetik Kovács Lászlónak90, de többen hangsúlyozzák azt is, hogy ezek a lépések a Fidesz és Orbán 

Viktor részéről csak taktika, melynek lényege az MSZP belső konfliktusainak gerjesztése.91  

Horn Gyula múltbeli teljesítményének megítélésében már vegyesebb a kép. Lengyel László az 1998-as 

parlamenti választások második fordulója előtt pár nappal az „önsorsrontó miniszterelnöki politiká-

ról” írva úgy fogalmaz, hogy a „miniszterelnöknek sikerült bizonyítania ország-világ előtt, hogy még 

mindig nem ért hozzá, még mindig nem tanult bele a miniszterelnökség nevű szakmába”. Ugyanitt 

lényegében amellett érvel, hogy még Orbán Viktor megválasztása is jobb Horn Gyula pozícióban ma-

radásánál: „Ha a mostani csatározás végül a répa meséjére hajaz, örömmel  fogom gyermekemnek  

mesélni.  A megöregedett, reszketeg Kuncze nagyapó és a félénk Kovács nagyanyó hiába gyürkőztek 

neki a veteményeskertben túlérő Horn-répának - nem tudták kihúzni. Bekiáltanak a fiatal és izmos 

Vityenkának, jönne már segíteni. Jön is Vitya jó kedvvel, döngő léptekkel, vele kutya, macska, kisegér. 

(A „három a magyar igazság, ráadás Csurka” vaddisznói a kerítésnél túrnak.) Hopp, a répa kijön, min-

                                                           
78 Lásd pl.: Népszava: Elvetették Horn javaslatát. 2000.01.29. 
79 MTI: Horn Gyula a szocialista-kisgazda közeledés mellett. 1998.12.11. 
80 Lásd pl.: MTI: Horn Gyula az elmúlt egy évről. 1999.07.18.  
81 Lásd: MTI: Horn Gyula a közvetlen államfőválasztásról. 1999.04.15. 
82 Lásd pl.: MTI: Orbán – Horn találkozó volt hétfőn. 1999.05.04. 
83 Lásd: MTI: Megalakult a Szövetség az Európai Magyarországért. 2000.09.01. 
84 Horn Gyula a közvetlen államfő-választásról. MTI, 1999.04.15. 
85 Lásd: Népszabadság: Együtt Kovács, Horn és Németh, 1999.12.31. 
86 Lásd pl.: Oláh Zoltán: Szocialista cukrászda, Népszava, 2000.01.03.  
87 Lásd pl.: Aczél Endre: Árnyékkormány, utódlás, belső viták. Népszabadság, 1999.07.26. vagy Kasza László: A 
bőség nyomora, Népszabadság, 2001.04.19.  
88 Ripp Zoltán: Hatalmi harcok háttere, Népszava, 2000.06.27. vagy H. Bíró László: SZEM-esnek áll?, Népszava, 
2000.09.21.  
89 Lásd pl.: Szájer József nyilatkozata. MTI: OGY – EU-integrációs bizottság, 2000.09.20. vagy MTI: Párbeszéd 
félidőben – Kövér László, 2000.11.25. 
90 Lásd pl.: Kovács László-interjú, Népszabadság, 1999.10.07. 
91 Lásd pl.: Szanyi Tibor nyilatkozata, MTI: OGY – EU-integrációs bizottság, 2000.09.20 vagy Oláh Zoltán: A ret-
tenthetetlen, Népszava, 1999.02.12. 
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denki hanyatt esik. Lesz répaleves - nem szeretem új vetemény.”92 Az 1998-as választási vereséget is 

sokan Horn Gyula nyakába varrják93, mások pedig a pártban tett károkért kárhoztatják.94 Ugyanakkor 

vannak olyanok is, akik kifejezetten méltatják Horn Gyula politikai teljesítményét. Thurzó Tibor sze-

rint Horn Gyula volt a „második kommunista indíttatású politikus, aki saját árnyékát átlépve pártja 

érdekeit képes volt a nemzet jövőjének alárendelni”95, Gyurcsány Ferenc pedig egy korai, még köz-

gazdászként jegyzett cikkében úgy fogalmaz: „messze versenytársai fölé emelkedett és maradandót 

alkotott.”96 

Horn Gyula a közösség diskurzusában egy csatornával, a lakossági fórumokkal is egyértelműen össze-

kapcsolódik.97 Az egész korszakban jellemző rá a lakossági fórumok tartása, és számos nagy visszhan-

got kiváltó kijelentése (pl.: a Vasárnapi Újsággal kapcsolatos kijelentése 2003-ban98) ezeken a rendez-

vényeken hangzott el.     

Medgyessy Péter előtérbe kerülésével és Németh Miklós visszavonulásával a „három tenor” konst-

rukciója megszűnt létezni, ráadásul Horn Gyula önálló kezdeményezéseinek egyike sem ért célt, így 

innentől kezdve a diskurzusban játszott szerepe is mérséklődött. Bár a korszak végéig aktívan jelen 

volt a baloldali közösség nyilvánosságában, élénk médiafigyelmet kiváltó párt- és kormánybírálatai99 

pedig fenntartották az autonóm szereplő konstrukcióját, a diskurzusban már csak egyike volt a párt 

és a közösség számos fontos szereplőjének, nem pedig annak egyik vezető személyisége.   

Horn Gyula személyéhez kapcsolódik, de mégis külön konstruktumként létezik a közösségben kormá-

nyának, a Horn-kormánynak a konstrukciója. A Horn-kormánynak pozitív és negatív konstrukciója is 

létezik a baloldali diskurzusban.  Pozitív teljesítményként elsősorban külpolitikai és makrogazdasági, 

stabilizációs teljesítményüket éri elismerés100, bár ezeket gyakran az adott területért felelős minisz-

terrel, semmint Horn Gyula személyével kötik össze.101 A kormányzás a legerősebben egyértelműen a 

Bokros-csomaggal kapcsolódik össze, ennek megítélése pedig már jelentősen megosztja a baloldali 

közösséget is. Egyrészt sokan az 1998-tól kezdődő ciklus gazdasági sikereiben látják igazolódni a cso-

mag helyességét102, Gyurcsány Ferenc például 1999-ben úgy fogalmaz: „Az MSZP-nek semmi oka 

nincs arra, hogy az elmúlt húsz év legsikeresebb gazdaság- politikai eredményét megalapozó Bokros-

csomagot szégyellje. Legalább a párton belül el kellene hinni, hogy a Horn-kormány válságkezelésből 

jelesre vizsgázott - bármit mondjanak is erről a ma kormányzók.”. Mások, különösen az alternatív 

baloldali diskurzushoz tartozó megszólalók később is bírálják neoliberális és megszorító jellegűnek 

                                                           
92 Lengyel László: Melankólia-Magyarország. Népszabadság, 1998.05.21 
93 Lásd pl.: Uj Péter: Komoly csapat, Népszabadság, 2001.04.11. vagy Mile Lajos: Kavarja vagy nem kavarja? 
Népszava, 1999-09-09 
94 Lásd pl.: Ripp Zoltán: A tévedésnél több. Népszabadság, 2000.11.24. 
95 Thurzó Tibor: Kormányfők, koalíciók, kényszerek. Népszava, 1999.12.30. 
96 Gyurcsány Ferenc: A győzelemnél kevesebb. Népszabadság, 2000.11.16. 
97 Tamás Ervin: Önjelöltek kánikulában, 2000.06.06. vagy Lásd pl.: Oláh Zoltán: Szocialista cukrászda, Népszava, 
2000.01.03. 
98 Horn Gyula-interjú, Hír TV, 2003.10.12. 
99 Népszabadság: A nemzeti középtől a polgári baloldalig, 2003.03.31., vagy Népszabadság:Horn: Nélkülözhetet-
len az állam. 2005.07.11. 
100 Bayer József: Soha sincs jó idő. Népszabadság, 1998.05.15. 
101 Lásd pl.: Lengyel László: Aggodalom és remény. Népszava, 1998.05.22.  
102 Lásd pl.: Füzes Oszkár: Cezúra az ajtófélfán. Népszabadság, 1999.02.06. vagy Kovács László évértékelő sajtó-
tájékoztatója. MTI, 2000.12.29. vagy Gyurcsány Ferenc: MSZP-megújulás: balról a közép felé. Népszabadság, 
1999.05.28. 
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titulálva.103 A Horn-kormány konstrukciójához tartozik még a korrupció, illetve az MSZP-fejezetben 

már részletesen tárgyalt klientúra-építés és gazdasági érdekkörökkel való összefonódás is.104 Végeze-

tül a Horn-kormány a későbbi diskurzusokban a pragmatikus politizálás szimbólumává is válik.105 

Horn Gyula 

Jellemző konstrukciók: fölényes; agresszív; ravasz; taktikus; kamarillapolitikus; hatalomvágy; prag-

matikus; kádári; befolyásos; autonóm; a három tenor egyike 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: múlthoz való viszony diskurzusa; Európa/Nyugat diskurzus; 

belső ügyekkel foglalkozó diskurzusok; külpolitika ügy; hagyományos médiumok csatorna; személyes 

interakciók csatorna (lakossági fórumok), szakpolitikai stílus  

A választási vereség után az MSZP elnökévé Kovács László vált, aki egészen 2004-ig a közösség egyik 

vezető aktora, a „három tenor” egyike volt. 2005-től EU-biztossá választják, innentől fogva a baloldali 

politikai közösségen belüli kommunikációs jelentőségét elveszti. Kovács Lászlót a korszak első részé-

ben, nagyjából 2003-ig egyértelműen pozitívan konstruáltak meg a közösség tagjai és ezt a pozitív 

konstrukciót csak néhány kihívás éri. 2003-tól azonban a politikus konstrukciója egyre negatívabbá 

válik, elsősorban pártelnöki tevékenységét érik súlyos kritikák.  

Személyiségének domináns konstrukciója a kulturáltság, a szelídség, a diplomatikus modor, a kor-

rektség illetve a morális tisztaság106. E konstrukció másik oldala azonban, hogy nem tekintik karizma-

tikusnak, sőt többen kifejezetten szürke egyéniségnek tartják107. A karizma hiánya és a szürkeség 

sokak szerint nem feltétlenül jelent hátrányt, sőt, egyesek szerint talán éppen előnyt jelenthet az 

ezen jellemzők birtokában lévő Orbán Viktorral szemben.108 Lengyel László úgy fogalmaz: „lehet, hogy 

Kovács reszketeg kis vitéznek látszik, de az orbáni taktikával szemben ez hatásos”.109 Személyiségé-

nek konstrukciója erősen összefügg külpolitikai szakértő imidzsével. A baloldali közösségen belül 

mind a Horn-kormány alatti, mind pedig a Medgyessy-kormány alatti külpolitikáját elismerés övezi110, 

személyiségét és annak vonásait pedig gyakran diplomata mivoltával kapcsolják össze.111 Jól példázza 

diplomata konstrukciójának pártvezető-konstrukciójához képesti elsőbbségét, hogy a megszólalók 

általában egyetértenek abban, hogy Kovács Lászlót nem jellemzi a „hatalomnak az a kemény akará-

sa”, amely „Horn Gyula (…) egyetlen pillantásából kiolvasható volt”, „külügyminiszterként érezte iga-

zán jól magát” és egy új kormányban „gondolkodás nélkül elfogadná ugyanezt a tisztet.” 112 Diploma-

                                                           
103 Lásd pl.: Simó Endre: Ha nincs alternatíva… Népszava, 2000.05.20. vagy Krausz Tamás-felszólalás, Népsza-
badság: Vitányi:MSZP, kelj fel és járj. 2004.01.26. 
104 Lásd pl.: Lengyel László: Melankólia-Magyarország. Népszabadság, 1998.05.21. vagy Simó Endre: Ha nincs 
alternatíva… Népszava, 2000.05.20. 
105 Lásd pl.: Ágh Attila: Kormányzati kudarc és a Tisza, Népszava, 2000.02.28. 
106 Lásd pl.: Lovas Zoltán: A szocialista párt félidőben, Népszabadság, 2000.04.27. vagy Vitányi Iván: Fények és 
árnyak, Népszabadság, 1999.07.19. 
107 Lásd pl.: Németh Péter: Hajszálrepedés. Népszava, 2000.10.27. vagy Uj Péter: Komoly csapat, Népszabadság, 
2001.04.11. 
108 Lásd pl.: Lovas Zoltán: A szocialista párt félidőben, Népszabadság, 2000.04.27 
109 Népszava: A jövőről döntenek vagy csak a holnapról. 2000.11.25. 
110 Lásd pl.: Kasza László: Hasznos vita az MSZP-ben, Népszabadság, 2000.08.09. vagy Sebes György: Csak a 
biztos biztos. Népszava, 2004.08.04.  
111 Tamás Ervin: Egyebek, 2000.06.23. 
112 Aczél Endre: Árnyékkormány, utódlás, belső viták. Népszabadság, 1999.07.26. 
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ta konstrukciójához jól illeszkedik a hídember, az „integráns” szerep113, amelyet saját maga is legfon-

tosabb politikai karakterjegyének tekint114. Összekötő szerepe nem csak a párton belüli erőcsopor-

tokkal kapcsolatban jelenik meg, hanem Kovácsot többen is az SZDSZ-felé nyitottabb, a párt liberáli-

sabb politikai vonalához tartozó politikusként jelenítik meg.115 Párton belüli helyzetével kapcsolatban 

ugyanakkor sokan úgy látják, hogy pártelnöki pozíciója ellenére gyengének számít, legitimitása ala-

csony116, még ha helyenként vannak jelek arra is, hogy ezen változtatni próbál117. Párvezetői teljesít-

ményének megítélése vegyes, bár kezdetben inkább pozitív, 2003 után viszont túlnyomórészt nega-

tív. Javára írják a demokratikus vezetési stílust118, a párt válságból való kivezetését119, a 2002-es vá-

lasztás megnyerését120 és a párt erkölcsi megtisztításáért tett erőfeszítéseit121. 2003-tól viszont erő-

teljes kritikákkal szembesül pártvezetői munkájával kapcsolatban. Horn Gyula például arról beszél, 

hogy a „párt nincsen vezetve” és fel is szólította Kovácsot, hogy a pártelnökséget bízza másra122, Ágh 

Attila arról ír, hogy Kovács alatt „a pártvezetés egyszerűen nem működött. Nem „rosszul működött" - 

nem működött.” 123, Tabajdi Csaba pedig úgy fogalmaz, hogy „pártelnökként szétmállott alatta a párt 

vezetése.”124 A pártelnök munkájának egyik legfőbb kritikusa Gyurcsány Ferenc, aki már akkor is bírál-

ta pártvezetői teljesítményét, amikor a közösség egésze még elsősorban az elismerés hangján szólt 

Kovács Lászlóról.125 

Kovács László 

Jellemző konstrukciók: kulturált; szelíd; diplomatikus; morálisan tiszta; nem karizmatikus; szürke; 

nem érdekli a hatalom; külpolitikai szakértő; hídember; SZDSZ felé nyitott; liberális; pozíciója gyenge; 

2003-ig jó pártelnök; 2003-tól rossz pártelnök; a „három tenor” egyike 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Medgyessy Péter aktor; SZDSZ és politikusai aktor; Euró-

pa/Nyugat diskurzus; polarizáció/integráció diskurzus; belső ügyekkel foglalkozó diskurzusok; folya-

matosság diskurzus; külpolitika ügy; társadalompolitika ügy; hagyományos médiumok csatorna; sze-

mélyes interakciók csatorna; bürokratikus stílus 

1999 tavaszán Németh Miklós, a rendszerváltás előtti utolsó miniszterelnök, aki 1991-től az EBRD 

alelnökeként tevékenykedett Londonban, egy interjúban nem zárkózott el attól, hogy hazatér és újra 

politikai szerepet vállal az MSZP-ben.126 Nem sokkal később Horn Gyula évértékelő beszédében jelez-

te, hogy bár Németh Miklós esetleges hazatérésének örülne, de nem vezető szerepben képzeli el 

korábbi kollégáját.127 Ezt követően egy csaknem kétéves küzdelem veszi kezdetét a „három tenor” 

                                                           
113 Lásd pl.: Horn Gyula-interjú, Népszava, 2001.04.07. vagy Kasza László: A messiás. Népszabadság, 1999.07.21. 
114 Kovács László-interjú. Népszabadság, 2000.11.29.  
115 Lásd pl.: Kraczár Gyula: A piros sarokban Medgyessy. Néspzabadság, 2001.05.17. vagy Aczél Endre: Hatezer 
leütés az MSZP-ről, 2001.04.30. 
116 Tamás Ervin: Magánember. 1999.08.09 
117 Lásd pl.: H. Bíró László: A baloldal ruhája. Népszava, 2000.11.24. 
118 Lásd pl.: Sáling József-interjú. Népszava,  1999.09.22. 
119 Lásd pl.: Jánosi György-interjú. Népszava, 2001.06.09. 
120 Lásd pl.: Kis Tibor: Ki kicsoda? 2004.08.17. 
121 Lásd pl.: Kasza László: Hasznos vita az MSZP-ben, Népszabadság, 2000.08.09. 
122 Népszabadság: Miskolctól a fővároson át Tapolcáig. 2003.09.08. 
123 Ágh Attila-interjú, Népszabadság, 2004.07.31. 
124 Tabajdi Csaba: Ébresztő! Népszabadság, 2004.07.23. 
125 Gyurcsány Ferenc: A győzelemnél kevesebb. Népszabadság, 2000.11.16. 
126 Lásd: Németh Miklós-interjú, Népszava, 1999.05.28.   
127 Lásd: Horn Gyula az elmúlt egy évről. MTI, 1999.07.18. 
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között, mely a baloldali diskurzus első számú témájává válik. Németh Miklóst a közösség kezdetben 

rendkívül pozitívan konstruálja meg, de ez a konstrukció folyamatosan erodálódik, 2001-re már kife-

jezetten negatívvá válik. A korszak későbbi részére Németh Miklós eltűnik a baloldali politikai diskur-

zusból, de az 1999 és 2001 közötti időszakban a közösség kommunikációjának egyik központi tárgya.  

A baloldali közösségben az 1998-as választások után elindult egyfajta „vezér” iránti vágyakozás, me-

lyet táplált egyrészt Orbán Viktor, másrészt Tony Blair politikai sikere. Ahogy a Népszabadság fogal-

maz: „Többen úgy vélik, „a magyar Tony Blair még csak valahol a baloldal környékén sétál””.128Né-

meth Miklós színrelépése sokakban ezeket a reményeket ébresztette fel, így többen egyfajta „Messi-

ás” szerepben konstruálták meg129, aki képes lehet felnőni Orbán Viktor méltó kihívójának szerepé-

hez. A Németh Miklós személyéhez fűzött csodavárás még interjúkérdésekben is megjelenik130, a 

konstrukció markáns jelenlétét pedig jelzi, hogy a „megváltó” és „messiás” jelzőket Kovács László131 

és Németh Miklós132 is próbálja visszautasítani. A „messiás” konstrukciót azonban erősíti az a kép, 

miszerint Németh Miklós nem egyszerűen integrálódni akar az MSZP szervezetébe, hanem egy új 

csapatot is alkot a párt „ártatlanjaiból”. Inkább a kiválasztottakkal tart megbeszéléseket, nem pedig a 

pártelitjének tagjaival133, ez pedig a közösség jónéhány tagjának kritikáját is kiváltja134, míg mások a 

párton belüli konfliktusok feloldójaként, a párt „új igazodási pontja”-ként tekintenek rá135. A megszó-

lalók Németh Miklósban látják a potenciált arra, hogy legyőzze a politikai képességeiben nagyra érté-

kelt, azonban egyre negatívabban megkonstruált Orbán Viktort, és 1994 után újra győzelemre vezes-

se a baloldalt.136 Kéri László például már 1999 decemberében összehasonlító elemzést ír a Népszaba-

dásban Németh Miklós és Orbán Viktor politikai karakteréről arra hivatkozva, hogy nagy valószínű-

séggel e két jelölt fog versengeni a hatalomért 2002-ben.137 A „messiás”-konstrukció része, hogy 

rendszerváltásban játszott szerepe miatt a megszólalók gyakran Németh-mítoszról vagy Németh-

legendáról beszélnek, amely körüllengi személyét138. A Németh-mítosz, a rendszerváltó szerep fontos 

szemiotikai erőforrását jelenti, hogy az 1999-es év a határnyitás évfordulója, ennek jegyében pedig 

Németh Miklós (Horn Gyulával egyetemben) számos az évfordulóval kapcsolatos rendezvényen jele-

nik meg, történelmi szerepe így számos cikkben aktualitásként is előjön.139 A Németh Miklóssal 

szembeni csodavárás gyakran gúny tárgyát is képezi. Uj Péter például így gúnyolódik a volt miniszter-

elnökhöz fűzött reményeken: „Hát hol vagy, Németh Miklós, hogy zokognám vizesre a VOR-zakód 

vállát?! Gyere vissza, Németh Miklós, jaj, de nagyon várunk! Jöjj el, Németh Miklós, te szülj nekem 

rendet!”140 

                                                           
128 Népszabadság: Még nincs magyar Tony Blair. 1998.11.21. 
129 Lásd pl.: Aczél Endre: Árnyékok. Népszabadság: 1999.07.14. 
130 Lásd pl.: Nagy Sándor-interjú, 1999.11.23. 
131 Népszabadság: Földes: Nem kell stratégiaváltás. 1999.11.29. 
132 Kovács László és Németh Miklós találkozója, MTI, 2000.05.15. 
133 Lásd pl.: Aczél Endre: Árnyékkormány, utódlás, belső viták. Népszabadság, 1999.07.26. 
134 Lásd pl.: Ripp Zoltán: A szőnyeg alatt. Népszava, 1999.08.24. 
135 Pölz Zoltán: Két férfi, egy eset. Népszava, 1999.08.17.   
136 Lásd pl.: Tamás Ervin: Magánember. 1999.08.09 vagy Németh Péter: A kihívó? Népszava, 2000.07.20. 
137 Kéri László: Németh Miklós és Orbán Viktor. Népszabadság, 1999.12.02. 
138 Lásd pl.: Aczél Endre: A „Németh-mítosz”. Népszabadság, 2000.06.01. vagy Tamás Ervin: Magánember. 
1999.08.09 
139 Lásd pl.: Velancsics Béla: Történelmi színjáték epizodistákkal. Népszava, 1999.09.08. vagy Veér András: Miért 
kedvelem  Németh Miklóst. Népszava, 2000.12.21. 
140 Uj Péter: Fejátültetés. Népszabadság, 1999.09.29. 
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Kezdeti konstrukciójának fontos eleme még a nyugati tapasztalat, az európaiság és a szakértői kor-

mány vezetése, illetve a banki tapasztalat alapján neki tulajdonított szakértelem141. Ezt a konstrukciót 

a politikus tudatosan próbálja erősíteni. Politikába való visszatérésének időszakában számos szakmai 

rendezvényen vesz részt és tart beszédet EBRD-alelnökként 142, fő politikai üzenete pedig a nyugat-

hoz, Európához való csatlakozásról, az ahhoz szükséges politikai lépésekről szól, ráadásul ezeket 

EBRD-alelnökként a „bennfentes”, szakértő pozíciójából fogalmazza meg. A baloldali médiumoknak 

adott interjúi is megerősítik ezt a képet: a baloldali politikusokkal készített interjúk esetében megfi-

gyelhető, hogy az interjúalanyokat nagyrészt belső csatákról és politikai stratégiákról kérdezik az új-

ságírók, szakpolitikai kérdések alig-alig merülnek fel. Ezzel szemben Németh Miklós interjúi kifejezet-

ten szakpolitikai kérdésekről szólnak és annak ellenére, hogy a párt többi prominens személyiségéhez 

hasonlóan a párt hatalmi küzdelmeiben erősen érintett szereplőként konstruálják meg, politikai stra-

tégiai kérdések ritkán jelennek meg.143 Ennek ellenére meglepő, hogy szakpolitikai üzenetei a balol-

dali közösség egészében nagyrészt visszhangtalanul maradnak, pedig még markáns, többször ismételt 

szlogent is bevezetett gozzá („EU-csatlakozás a rendszerváltással azonos vagy azt meghaladó jelentő-

ségű esemény lesz az ország történelmében.”144). Hazatérése után a szakértői konstrukció helyét egy-

re inkább a népi, vidéki, keresztény politikus konstrukciója veszi át145, és ennek „nyugatos” konstruk-

cióval való ellentmondására többen fel is hívják a figyelmet.146 A párt vezetése ez utóbbi konstrukciót 

igyekszik erősíteni: a Németh esetleges feladatairól vitát folytató választmányi ülésen, Horn Gyula 

amellett foglalt állást, hogy a volt miniszterelnöknek a „vidékkel, az agráriummal, a faluval kellene 

foglalkoznia”147, nem pedig a korábbi konstrukcióhoz közelebb álló gazdasági vagy európai ügyeket 

osztanák rá. 

A „messiás”-konstrukció mellett a kezdetektől jelen voltak negatív konstrukciók is Németh Miklóssal 

kapcsolatban, melyek az időben előrehaladva egyre markánsabbá váltak. Már a visszatérésének fel-

vetésekor megjelentek azok a hangok, mely szerint Németh Miklós hosszas távolléte miatt nem kívá-

natos, hogy egyből a párt vezetőjeként térjen vissza. Ennek csak egyik oka a magyar politikai helyzet-

ben való járatlansága, sokan inkább azt vetik a szemére, hogy a közösség nehéz időszakaiban nem 

volt jelen, így nem érdemli meg, hogy annak élére álljon. Horn Gyula például kiemeli, hogy Németh 

Miklós „nem élte át azt a rengeteg kínt, feszültséget, gyalázkodást, ami az MSZP-t az elmúlt években 

érte” és ezért ő azoknak az érvényesülését támogatja, akik sokat áldoztak életükből a párt- és kor-

mányzati munkára.148 Ez a nézet nem csak a párt politikusainál jelenik meg149, hanem a közösség más 

szereplőinél is150. A párton belüli érvényesülés intézményes csatornáinak kikerülése miatti kritikákról 

más esett szó151, ezt azonban Gyurcsány Ferenc a politikai közösségtől való távolságtartással is össze-

kapcsolja: „A volt miniszterelnök azt hitte, hogy a pártot kívülről lehet átalakítani, ezért - és talán 

                                                           
141 Lásd pl.: Kasza László: A messiás. Népszabadság, 1999.07.21. vagy Kéri László: Németh Miklós és Orbán Vik-
tor. Népszabadság, 1999.12.02. 
142 Lásd pl.: Magyarországi régiók – EU-csatlakozás – konferencia, MTI, 1999.07.14. 
143 Lásd pl.: Németh Miklós-interjú. Népszabadság, 1999.12.20. vagy Népszava, 1999.12.24. 
144 Lásd pl.: MTI: Európai csatlakozás és a régió. 1999.08.16. 
145 Lásd pl.:.Kasza László:Hasznos vita az MSZP-ben, Népszabadság, 2000.08.09. Aczél Endre: Hatezer leütés az 
MSZP-ről. Népszabadság, 2001.04.30. 
146 Lásd pl.: Ripp Zoltán: A tévedésnél több. Népszabadság, 2000.11.24 
147 MSZP országos választmányi ülés – sajtótájékoztató, MTI, 2000.12.16. 
148 Lásd: Horn Gyula az elmúlt egy évről. MTI, 1999.07.18. 
149 Lásd még: Népszava: Tiszta MSZP-t akarnak a balosok, 1999.09.13. 
150 Lásd pl.: Aczél Endre: Elvarratlan párt. Népszabadság, 2000.11.25. 
151 De lásd még: Kovács László-interjú, Népszava, 1999.08.14. 
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önvédelemből - kívül maradt a politikai azonosulás szimbolikus határain. Nagyon kevésszer mondta 

például azt, hogy mi, és bántóan sokszor, hogy ők vagy ti.”.152 

Sokan bírálják kommunikációs képességeit is. Kommunikációs stílusát, beleértve a verbális modalitá-

son túli modalitásokat is (öltözködés, hanglejtés) a megszólalók általában az államszocialista rendszer 

kommunikációs stílusának feleltetik meg153. Kéri László például úgy fogalmaz: „A nyáron  megszólalt  

egy  esti  tévéműsorban.  Nem akartam hinni a fülemnek, mintha egy hetvenes évekbeli dokumen-

tumfilmben beszéltek volna a járási pártbizottság agitprop osztályáról.” 154 Szintén folyamatos kriti-

kák tárgya bizonytalansága és döntésképtelensége, hiszen hosszú hónapokig csak lebegteti hazatéré-

sét és politikai szerepvállalásának mikéntjét.155 Ez az aspektus gyakori gúny tárgyát is képezi. A Nép-

szabadság vicchír-rovatának visszatérő eleme Németh Miklós hazatérése: „Most már szinte majdnem 

teljesen biztos, hogy ha csak valami nem jön közbe, és semmi rendkívüli esemény nem történik, akkor 

Németh Miklós exkormányfő a közeli jövőben fontolóra veszi, hogy vagy hazatér, vagy nem.”156. Ér-

dekes, hogy hazatérése után ezzel szemben éppen türelmetlensége miatt éri visszatérő kritika157. 

Összességében, az időben előrehaladva domináns konstrukcióvá válik, hogy politikai teljesítménye 

rendkívül gyenge, „mítosza alatt szerepel” a politikai küzdelmekben és kudarcot vallott, vereséget 

szenvedett a „három tenor” küzdelmében158, „ha úgy tetszik, kipukkadt egy lufi.”159. 2001-től Németh 

Miklós szerepe a baloldali közösség diskurzusán belül jelentéktelenné válik. Németh esetében fontos 

kiemelni, hogy Horn Gyulához hasonlóan rá is jellemzőnek tartják egy speciális csatorna, a lakossági 

fórumok intenzív használatát, ugyanakkor esetében azt is kiemelik, hogy a médiát, mint csatornát 

ritkán és gyengén alkalmazza kommunikációjában160.  

Németh Miklós 

Jellemző konstrukciók: messiás; Orbán Viktor méltó ellenfele; rendszerváltó mítosz; európai; 

szakértó; népi; vidéki; keresztény; nem volt jelen, nem érdemli meg a párt vezetését; a politikai kö-

zösséggel szemben távolságtartó; kádári; gyenge kommunikáció; bizonytalan; döntésképtelen; tü-

relmetlen; gyenge politikai teljesítmény; a „három tenor” egyike. 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Medgyessy Péter aktor; Orbán Viktor aktor; múlthoz való vi-

szony diskurzusa; nemzeti diskurzus; Európa/Nyugat diskurzus; demokráciavédő diskurzus; belső 

ügyekkel foglalkozó diskurzusok; külpolitika ügy; személyes interakciók csatorna; szakpolitikai stílus; 

cinizmus, gúny mint stílus. 

A „három tenor” küzdelmének kifulladásával egy időben lép a színre 2001-ben a párton kívüli Med-

gyessy Péter, aki Németh Miklóshoz hasonlóan szintén egy Népszava-interjúban jelzi, hogy nem zár-

                                                           
152 Gyurcsány Ferenc: Nagyvonalúság, jóhiszeműség. 2000.11.24. 
153 Lásd pl.: Németh Péter: A kihívó? Népszava, 2000.07.20. 
154 Lásd pl.: Kéri László: Németh Miklós és Orbán Viktor. Népszabadság, 1999.12.02. 
155 Thurzó Tibor: Kormányfők, koalíciók, kényszerek. Népszava, 1999.12.30. 
156 Népszabadság: Tollas pressz. 2000.02.07. 
157 Lásd pl.: Ágh Attila: MSZP: meglepetések vígjátéka. 2000.11.22. vagy Baloldali értelmiségi klub – Burány 
Sándor, MTI, 2000.11.02. 
158 H. Bíró László: A baloldal ruhája. Népszava, 2000.11.24. vagy Krajczár Gyula: A medve és a barlang, 
2001.05.11. 
159 Németh Péter: Hangszálrepedés. Népszava, 2000.10.27. 
160 Lásd pl.: Baloldali értelmiségi klub – Burány Sándor, MTI, 2000.11.02. 
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kózik el az MSZP miniszterelnök-jelölti pozíciójától.161 Konstrukciójának dinamikája hasonló Kovács 

Lászlóéhoz és Németh Miklóséhoz: a kezdeti pozitív konstrukció az időben előrehaladva folyamato-

san erodálódik, a miniszterelnöki posztról való 2004-es távozásakor már szinte egyöntetűen negatí-

van konstruált aktorként jelenik meg, a hátralévő két évben pedig már csak múltbeli szerepével kap-

csolatban tűnik fel a közösség diskurzusában.  

Kezdeti konstrukciójának lényegi eleme, hogy elsősorban Kovács László karakterével vonják párhu-

zamba. Krajczár Gyula Medgyessyt Kovács „gondolkodásbéli és mentalitásbéli ikertestvér”-ének ne-

vezi162, de Lendvai Ildikó is „két egyenértékű, stílusában sem különböző ember”-ről beszél a két politi-

kus kapcsán.163 Mások ezzel szemben inkább Németh Miklóshoz hasonlítják, mondván, a szocialisták 

a személyében megkapták „Németh Miklós javított kiadását”164. Ezek a párhuzamok jelzik, hogy 

Medgyessy kezdeti konstrukciójában megtalálhatunk számos, a vezető szocialista politikusok eseté-

ben gyakran fellelhető konstrukciót. Először is személyiségét a higgadtság, szelídség, nyugodtság 

fogalmaival írják le165, és ezek a karaktervonások azok, amelyeket maga Medgyessy is hangsúlyoz, 

mikor saját személyét Orbán Viktor személyiségével állítja szembe: „Remélem, hogy a személyiségem 

nyugalmat, higgadtságot és kiszámíthatóságot áraszt, és ez alternatíva Orbán Viktorhoz képest.”166. 

Ez a konstrukció a választók körében is visszhangra talál, az M1 választási műsorában egy megszólí-

tott szavazó Medgyessyvel kapcsolatban azt emeli ki, hogy  a későbbi miniszterelnök „józanul, meg-

fontoltan, szépen halkszavúan”  nyilatkozik meg a politikával kapcsolatban, amivel az ő szimpátiáját is 

megnyerte.167 Medgyessynél is megjelenik a szakértői, technokrata és depolitizált imidzs: a közösség 

megszólalói szerint „pedáns államigazgatási szakember, precíz irányító, inkább hivatalnokba ojtott 

politikus, mint fordítva”168 és „pénzügyi-gazdasági  szakemberségének lehet olyan pozitív üzenete, 

hogy talán az általa vezetett kormány nem veszik el a túlpolitizáltságban”169, Kovács László pedig 

arról beszél, hogy „közgazdasági  ismeretei  olyan alaposak, hogy azokkal Orbán Viktor nem kelhet 

versenyre”170. Németh Miklóshoz, Kovács Lászlóhoz és különösen az első korszak Horn Gyula-

konstrukciójához hasonlóan gyakran megjelenik, hogy Medgyessy „európai” stílusú politikus171, amit 

a közösségen kívüli, de „természetes szövetséges”-nek tekintett SZDSZ elnöke, Demszky Gábor is 

kiemel, mint olyan jellemzőt, ami a két párt közötti párbeszédet elősegítheti.172 Ugyanakkor a poszt-

kommunista konstrukció feltűnik Medgyessynél is173, de esetében ez kezdetben kevésbé kapcsolódik 

össze személyiségével vagy „mítoszával”, ahogy azt Horn Gyula vagy Németh Miklós kapcsán láttuk. 

Az ügynökügy kipattanása után ebben némi változás áll be, a baloldali közösség azonban kevésbé 

                                                           
161 Medgyessy Péter-interjú. Népszava, 2001.03.17. 
162 Krajczár Gyula: A piros sarokban Medgyessy, Népszabadság, 2001.05.17. 
163 Lendvai Ildikó-interjú, Népszava, 2001.05.19. 
164 Lásd: Kende Péter: A nómenklatúra-burzsoázia diszkrét bája.  
165 Lásd pl.: Népszava: Megvan az MSZP kormányfőjelöltje. 2001.05.17. vagy Tamás Ervin: Tartás és betartás. 
Népszabadság, 2001.06.09. 
166 Medgyessy Péter-interjú. Népszava, 2001.03.17. 
167 M1: Az MSZP 2002-es választási kampánya – A Medgyessy-kampány, 21.20. 
https://www.youtube.com/watch?v=6h8TR1UJzqI&t=16s  
168 Aczél Endre: Jelöltek, Népszabadság, 2001.03.30. 
169 Népszava: Megvan az MSZP kormányfőjelöltje. 2001.05.17. 
170 Kovács László-interjú. Népszabadság, 2001.05.21. 
171 Lásd pl.: Kasza László: A bőség nyomora, Népszabadság, 2001.04.19. vagy Aczél Endre: Nincs kímélet és nem 
is lesz. Népszabadság, 2001.05.30. 
172 Lásd: Kovács László-interjú. Népszabadság, 2001.05.21.  
173 Lásd pl.: Aczél Endre: Jelöltek, Népszabadság, 2001.03.30. 

https://www.youtube.com/watch?v=6h8TR1UJzqI&t=16s
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múltja, mint inkább őszintétlensége miatt bírálta ezzel kapcsolatban a miniszterelnököt.174 Konstruk-

ciójának az egész időszakban állandó elemének számítanak kommunikációs hiányosságai175 és Kovács 

Lászlóhoz hasonló karizmátlansága.176 Medgyessy Péter nem volt az MSZP-tagja, ezért időnként meg-

jelenik párton kívüliségének konstrukciója is177, de ez nem válik dominánssá, hiszen szervezetileg 

sokféle módon kötődik a párthoz: a Horn-kormányban pénzügy-miniszter volt és jelölté válása előtt 

már a párt gazdasági kabinetjét vezette, „igaz, párton kívüli, de éppúgy a szociálliberális tábor tagja, 

mint a volt külügyminiszter”178. Személyiségének konstrukciójához tartozik Németh Miklóshoz hason-

lóan bankár-volta, illetve vagyona és meggazdagodása. Ez a szakértői imidzs mellett hitelességi kér-

déseket is felvet a közösségen belül179, de az ezzel kapcsolatos kritikákat nem fogadja el a közösség 

egésze180. A Népszabadság például Medgyessyvel készített interjújában „bankár-politikusnak” titulál-

ja a későbbi miniszterelnököt és meg is kérdezi tőle, hogy „egy bankár képes hiteles üzeneteket meg-

fogalmazni?”181 Politikai irányultságát gyakran a blair-i harmadik úttal vonják kapcsolatba182, illetve a 

közösségen belül ugyanahhoz a liberális szárnyhoz sorolják, mint Kovács Lászlót183. Kompromisszum- 

és párbeszédkéssége is hozzátartozik konstrukciójához184, amelyet az „árkok betemetése”, illetve a 

„nemzeti közép” szlogenjével maga is hangsúlyoz. 

Kormányzati tevékenysége következtében éppen legfontosabb pozitív konstrukciói, a szakértőiség, 

illetve a higgadtság, vezetési képességek erodálódnak a leggyorsabban. A 100 napos programokat 

követő közgazdászi kritikák és a 2003-tól sűrűsödő gazdasági gondok sokat ártanak kompetenciájá-

nak megítélésében. Lengyel László például úgy fogalmaz: „Nincs senki a kormányban, aki a közgazda-

sági racionalitást keményen képviselné az elpolitizálódott miniszterelnökkel szemben. (…)Egyre kétsé-

gesebb, hogy Medgyessy képes és alkalmas a gazdasági gondok megoldására”185 A cselekvésképte-

lenségre, tehetetlenségre és folyamatos rögtönzésre is gyakran felhívják a figyelmet186, Gyurcsány 

Ferenc pedig már Medgyessy lemondása után, miniszterelnök-jelölti kampányában fogalmaz úgy, 

hogy „(…) változás kell. Vissza kell adni a cselekvés erejét, hogy a tettrekészség felváltsa a tehetetlen-

ség képzetét.”187 Lemondása utáni tevékenységével már csak ritkán szerepel a baloldali politikai kö-

zösség diskurzusában, de a pártot érő bírálatai meglehetősen negatív fogadtatásban részesülnek. 

Mészáros Tamás például a Népszavában úgy fogalmaz: „De bármilyen sérelmei vannak is Medgyes-

synek, azok ma aligha tartoznak a nyilvánosságra. (…) az ember nem sz...rik a saját fészkébe. Akkor 

                                                           
174 Lásd pl.: Váncsa István:Talált, süllyed. Élet és Irodalom, 2002.06.21. 
175 Lásd pl.: Dessewffy Tibor: A két szótorony, 2003.02.15. 
176 Lásd pl.: Murányi Marianna: Fej fej mellett. Népszabadság, 2001.04.03. 
177 Lásd pl.: Medgyessy Péter-interjú, Népszabadság, 2001.05.10. 
178 Murányi Marianna: Fej fej mellett, Népszabadság, 2001.04.03. 
179 Lásd pl.: Kende Péter: A nómenklatúra-burzsoázia diszkrét bája. 
180 Lásd pl.: Aczél Endre: Nincs kímélet és nem is lesz. Népszabadság, 2001.05.30. 
181 Medgyessy Péter-interjú, Népszabadság, 2001.05.10. 
182 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszabadság, 2002.12.07. vagy Jánosi György-interjú. Magyar Hírlap, 
2003.11.29.  
183 Lásd pl.: Murányi Marianna: Fej fej mellett. Népszabadság, 2001.04.03. 
184 Lásd pl.: Kasza László: A bőség nyomora, Népszabadság, 2001.04.19. 
185 Lengyel László: A szocialista dilemma. Népszabadság, 2003.03.27. 
186 Lásd pl.: Népszabadság: Véresen komoly szappanopera. 2004.08.06. vagy Tamás Ervin: Korszakhatár. Nép-
szabadság, 2004.08.04 
187 Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszabadság,   
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sem, ha úgy érzi, méltánytalanul bántak vele.” 188 A diskurzusban lemondása után már csak minisz-

terelnöki tevékenységével van jelen, amelynek konstrukciója a későbbiekben sem változik meg. 

A Medgyessy-kormány szimbólumává a 100 napos programok váltak, melyeket a közösség kezdet-

ben meglehetősen pozitívan fogadott, a hitelességet, a választási ígéretek teljesítését és a társadalmi 

jólét növelését látták bennük.189 A gazdasági nehézségek 2003-as megjelenésétől azonban a 100 na-

pos programok a felelőtlen osztogatás metaforáivá váltak.190 A 100 napos programok a kormány 

szakértelmébe vetett hitet is erősen erodálták, hiszen a gazdasági nehézségek felbukkanásakor Med-

gyessyt is folyamatosan szembesítik azzal, hogy szakértők és közgazdászok már a kezdetektől jelezték 

azt, hogy a programoknak súlyos következményei lesznek.191 2003-tól folyamatos kritika éri a kor-

mányzatot a problémákkal való szembenézések, a stratégia és vízió, valamint a döntésképesség hiá-

nyáért192. Lengyel László úgy fogalmaz: „Ellentétben Orbán Viktorral, aki döntésgyárrá, hatalmi gépe-

zetté változtatta önmagát, Medgyessy menekült és menekül a döntések elől. Így a Medgyessy-

kormány kérdései nem eldöntetnek, hanem eldőlnek. (…) A Medgyessy-kormány politikai vonal, stra-

tégia nélkül működik, kizárólag arra ügyel, hogy valamennyi lépése kellően népszerű és jól bemutat-

ható legyen.”193. A Medgyessy-kormány működését a baloldali közösség általában véve kudarcként 

értelmezi. Röviddel Medgyessy lemondása előtt Tamás Ervin azt írja: „egyelőre még a körvonalait 

sem látni annak, hogy mit tud majd felmutatni a kormány 2006-ban. A száz napot ma már nemcsak 

por, hanem hamu is fedi (…) Komoly változást tudniillik semmilyen téren nem tudott felmutatni.”194A 

későbbi időszakban a Medgyessy-kormány és annak „osztogató” politikája a költségvetési felelőtlen-

ség és a későbbi gazdasági problémák metaforájává válik.195 Maga Gyurcsány Ferenc is többször hi-

vatkozott a megszorítások szükségességének okaként a Medgyessy-kormány lehetőségeket figye-

lembe nem vevő 2002-es választásokat követő politikájára196. 

Medgyessy Péter 

Jellemző konstrukciók: Kovács Lászlóhoz és Németh Miklóshoz hasonló; higgadt; szelíd; nyugodt; 

szakértő; európai; államszocialista múlt; gyenge kommunikátor; nem karizmatikus; párton kívüli; 

vagyonos; bankár; harmadik utas; liberális; kompromisszumkész; cselekvésképtelen; tehetetlen; 

csapondó; a 100 napos programok a felelőtlenség metaforái  

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Kovács László aktor; Németh Miklós aktor; biztonság és nyuga-

lom diskurzusa; nemzeti diskurzus; múlthoz való viszony diskurzusa; Európa/Nyugat diskurzus; polari-

záció/integráció diskurzus; modernizációs diskurzus; külpolitika ügy; társadalompolitika ügy; hagyo-

mányos médiumok csatorna; személyes interakciók csatorna; bürokratikus stílus; színek egyéb moda-

litás; kifütyülés és nyilvános atrocitások egyéb modalitás 

                                                           
188 Mészáros Tamás: Nem csak ízlés kérdése. Népszava, 2005.07.09. 
189 Lásd pl.: Veress Jenő: A százegyedik napon. Népszava, 2002.09.04. 
190 Lásd pl.: Petschnig Mária Zita: A rossz irányt folytatja a Medgyessy-kormány. Mozgó Világ, 2004(3). vagy 
Ripp Zoltán: Válság, viszályok, pártújítás. Népszabadság, 2004.08.07. 
191 Lásd pl.: Medgyessy Péter-interjú. Népszabadság, 2003.12.24. 
192 Lásd pl.: Várkonyi Iván: Téli gumi. Népszabadság, 2003.01.11. vagy Tamás Ervin: Korszakhatár. Népszabad-
ság, 2004.08.04. 
193 Lengyel László: A szocialista dilemma. Népszabadság, 2003.03.27. 
194 Tamás Ervin: Korszakhatár. Népszabadság, 2004.08.04. 
195 Nagy N. Péter: Szorító érzés. Népszabadság, 2006.06.12. 
196 Lásd pl.: Népszabadság: „Nem várunk tovább”. 2006.05.30. vagy Népszabadság: Új egyensúlyt ígér Gyur-
csány. 2006.06.09. 
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Gyurcsány Ferenc 2002-től a politikai közösség egyik legfontosabb, 2004-től már egyértelműen a 

legfontosabb aktora egészen a korszak végéig. 2004 és 2006 közötti jelentősége, a közösség kommu-

nikációjában betöltött szerepe minden korábban domináns szerepet betöltő baloldali szereplőnél 

nagyobb volt. Ugyanakkor a közösség perifériáján a korábbi időszakban is jelen van, 1999 elejétől a 

baloldali közösség napilapjaiban időről időre „közgazdászként” vagy „vállalkozóként” jegyzett cikkek-

kel jelentkezik, amelyek elsősorban a baloldal megújításával foglalkoznak197. E korai cikkek sajátossá-

ga, hogy szinte minden esetben reakciókat váltottak ki a baloldali közösség számos tagjából. A közös-

ség olyan prominens tagjai méltatták válaszcikkre, mint Hegyi Gyula, Vitányi Iván vagy éppen Ripp 

Zoltán, akik bár vitába szállnak állításaival, írásait „okos cikk”-nek198, „lendületes vádiratnak”199 vagy 

éppen „ügyes írásnak”200 aposztrofálják. Erőteljes pártkritikái azonban nem csak bíráló reakciókat 

váltottak ki, de a közösség számos periférikusabb szereplője egyetértően hivatkozik a későbbi minisz-

terelnök megállapításaira.201 A reakciók kiváltásának képessége nagyobb szerepvállalását követően is 

fennmarad. Miniszterelnöki főtanácsadóként és sportminiszterként is folyamatosan a reflektorfény-

ben van és pozíciói jelentőségét jócskán meghaladó figyelem és vita övezi személyét és megnyilatko-

zásait. Markáns médiajelenléte202, provokatív felvetései (lásd pl.: „árnyékhatalom”)203, karakteres 

cikkei204 arról árulkodnak, hogy ez nem állt messze a későbbi miniszterelnök politikai szándékaitól 

sem. A korszakot végigkísérő konstrukcióinak a legfontosabb jellemzője, hogy nagyon eltér attól, 

ahogyan a többi baloldali politikust akár ebben, akár az előző korszakban megkonstruálja a közösség. 

Csizmadia Ervin már 2003-ban azt írja: „A hazai közönség az elmúlt bő évtizedben hozzászokott egy 

kínálathoz, amibe Gyurcsány sehogyan sem illik bele”205 

Már személyiségének konstrukciója is jelentős eltéréseket mutat a domináns baloldali politikus-

konstrukcióktól. Gyurcsányt kifejezetten határozott206, karakteres207, tehetséges208, lendületes és 

aktív209politikusnak tekinti a közösség, tehát egy felettébb dinamikus személyiségnek210.  

Gyurcsány konstrukciója a baloldal gyakori depolitizált konstrukcióihoz képest kifejezetten politikusi. 

Ezt a politikusi konstrukciót Gyurcsány sem veti el: miniszterként egy újságírói kérdésre válaszolva 

úgy fogalmaz: „Vannak szakpolitikus miniszterek - jó, ha vannak egy kormányban -, és vannak politi-

kus miniszterek. Habitusomat tekintve az utóbbiakhoz sorolom magam.”211. Gyurcsány Ferencet már 

Medgyessy Péter főtanácsadójaként is rendkívüli politikai ambíciókkal rendelkező szereplőként 

konstruálják meg.212 Ambícióit maga a későbbi miniszterelnök sem rejti véka alá, szocialista politiku-

                                                           
197 Lásd pl.: a fentebb már idézett cikkeket.  
198 Hegyi Gyula: Van miről beszélnünk a baloldalon. Népszabadság, 1999.02.15.  
199 Vitányi Iván: Korai az öröm, korai a bánat. Népszabadság, 1999.06.03. 
200 Ripp Zoltán: A tévedésnél több. 2000.11.24. 
201 Lásd pl.: Tóbiás József: Váljunk a közember lobbistáivá. Népszabadság, 1999.08.09. vagy Thoma László: Hol a 
baloldal mostanában. 1999.11.08.  
202 Political Capital: Fordulat és reform. Népszabadság, 2003.06.05. 
203 Népszabadság: Árnyékállamot épít a Fidesz. 2003.10.29. 
204 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc: Merjünk baloldaliak lenni. Mozgó Világ, 2004 január. 
205 Csizmadia Ervin: Személyi kérdés. Népszabadság, 2003.05.17. 
206 Lásd pl.: Hiller István-interjú, Népszabadság, 2005.10.01. 
207 Lásd pl.: Tamás Ervin: Szkander. Népszabadság, 2004.08.19.  
208 Lásd pl.: Népszabadság: Véresen komoly szappanopera. 2004.08.06 
209 Lásd pl.: Bozóki András: Új versengés.  Mozgó Világ. 2004(3) 
210 Lásd pl.: 168 Óra: Változatok egy karrierre. 2004.09.02.  
211 Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszava, 2003.08.09.  
212 Lásd pl.: Aczél Endre: Tatától a Kossuth térig. Népszabadság,  2004.08.02. 
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soktól szokatlan módon már főtanácsadóként is kijelentette: „Arra törekszem, hogy befolyásoljam az 

MSZP és a kormány politikáját.”213. Azt, hogy a közösség a Gyurcsánynak tulajdonított politikai ambí-

ciókat határtalannak látta, jelzi az a Népszava-interjú is, amikor az újságíró egyenesen a frissen kine-

vezett sportminiszternek szegezte a kérdést: vállalná-e a kormányfőjelöltséget.214 Már Medgyessy-

tanácsadójaként is nagyhatalmú, befolyásos politikai szereplőként konstruálják meg.215 Jelentőségét 

jól mutatja, hogy bár 2002 és 2004 között személyét sokszor Medgyessy Péter személyéhez kötik216, a 

Népszabadság már 2002-ben felteszi neki a kérdést, hogy ő „találta ki Medgyessyt az MSZP- nek?”217. 

A fékezhetetlennek bemutatott politikai ambíciók Gyurcsány esetében különös módon nem kötőd-

nek össze a hatalomvágy-konstrukciójával, mint például Horn Gyula esetében. Ennek oka talán az 

lehet, hogy a párt és annak politikusai esetében gyakran megjelenő „tartalomnélküliség” konstrukció-

ja Gyurcsánynál nincsen jelen. Épp ellenkezőleg, a baloldal „legkoncepciózusabb személyiség”218-

ének, ideológusának tekintik219, aki hajlandó a „vízióalkotásra”220. Politikai tartalmának hitelességét 

pedig az is alátámasztja, hogy a „szociálliberális értelmiség partnerként fogadta be, ami a vezető szo-

cialista politikusok körében ritka kivételnek számított.”221. A fentebb már idézett reakciókon kívül ezt 

támasztja alá az is, hogy a „Merjünk baloldaliak lenni!” vitairatát a közösség értelmiségének két veze-

tő fóruma, a Mozgó Világ és az Egyenlítő is kimerítően tárgyalta222, előbbi még vitaestet is szervezett 

róla a szerző jelenlétében223.  Politikai irányvonalához általában konkrét tartalmat is kapcsolnak, a 

blairizmus magyarországi képviselőjének tekintik224. E konstrukciót láthatóan maga Gyurcsány Ferenc 

is táplálja: a blairizmus ideológiai hátterének tekintett, Giddens által jegyzett „A Harmadik út” című 

könyv magyar kiadását Gyurcsány saját cége adta ki, annak bemutatóján, akkor még csak vezérigaz-

gatói szerepben, Gyurcsány tartott beszédet225, korai cikkeiben előszeretettel idézte és értelmezte a 

harmadik út politikáját226, később miniszterelnökként pedig „Haladó gondolatok Európáról” címmel 

közös cikket jegyzett  a brit kormányfővel227, aki a 2006-os kampányban az MSZP kampánygyűlésére 

is ellátogatott.228 

Politikusi konstrukciójának része, hogy míg a többi baloldali politikust rendszeresen gyenge kommu-

nikációs képességűként konstruálja meg a közösség, Gyurcsány esetében kifejezetten dicsérik kom-

                                                           
213 Lásd: Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszabadság, 2002.12.07. 
214 Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszava, 2003.06.04. 
215 Csizmadia Ervin: Személyi kérdés. Népszabadság, 2003.05.17. 
216 Lásd pl.: Jánosi György-interjú. Magyar Hírlap, 2003.11.29. vagy Népszabadság: Gyurcsány Ferenc távozik a 
Medgyessy-kormányból?, 2004.07.19. 
217 Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszabadság, 2002.12.07. 
218 Népszabadság: MSZP: elnökjelöltek, programok. 2004.07.19. 
219 Lásd pl.: Csizmadia Ervin: Személyi kérdés. Népszabadság, 2003.05.17. 
220 Tamás Ervin: Átmenet. 2003.03.28. 
221 Ripp Zoltán: Válság és fordulat: Az MSZP 2004-ben. Magyarország Politikai Évkönyve, 2004. 
222 Lásd pl.: Agárdi Péter: Pamflet? Röpirat? Kiáltvány? Program?: Stílustani reflexiók Gyurcsány Ferenc "Mer-
jünk baloldalinak lenni!" címû írásához.  - Egyenlítõ: társadalomkritikai és kulturális folyóirat, 2004. 2. sz. vagy 
Kállai R. Gábor: Posztmodern szoc(dem)reál.  - Egyenlítõ: társadalomkritikai és kulturális folyóirat, 2004. (2. 
évf.) 2. sz. 
223 Lásd:Mozgó Világ, 2004 (30. évf.)/3. 
224 Lásd pl.: Heiszler Vilmos: Új(ra) szociáldemokrácia! Népszabadság, 2004.08.24. vagy Jánosi György-interjú. 
Magyar Hírlap, 2003.11.29. 
225 Lásd: Népszava: Harmadik utas vita kezdődik a magyar közéletben is. 1999.04.30. 
226 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc: Ki kísérti Európát? Népszava, 1999.07.02. vagy Gyurcsány Ferenc: Van verseny-
képes alternatíva. Népszabadság, 1999.02.10. 
227 Lásd: Tony Blair – Gyurcsány Ferenc: Haladó gondolatok Európáról. Népszabadság, 2004.10.14. 
228 Lásd: Népszabadság: Tony Blair rokonszenv-látogatása. 2006.02.18. 

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=19697
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=19697
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munikációs adottságait, aki „csiszolt magyar nyelven beszél”229 és „rengeteget is szerepel”230. Kom-

munikációja jellemzőjének a racionális érvelő jelleget tekintik231, aki „népművelést tart, alapfokú gaz-

daság és pénzügyi ismereteket oktat a választóknak.”232Kommunikációjának másik markáns eleme 

saját személyének korábban nem látott mértékű előtérbe állítása, amely miatt személyes élete, csa-

ládja, érzései is jóval gyakrabban kerülnek a baloldali közösség kommunikációjának fókuszába.233 

Gyurcsány kommunikációja számos ponton elősegíti a személyére koncentráló kommunikációt. Poli-

tikai kérdésekkel, döntésekkel kapcsolatban előszeretettel avatja be az olvasót személyes dilemmái-

ba, azokkal kapcsolatos érzéseibe és érezteti a döntési szituáció személyes aspektusait234. Bár kom-

munikációjában nagy szerepet tölt be a többes szám első személyű megfogalmazás, ám legalább 

ilyen fontosak egyes szám egyes személyben megfogalmazott politikai üzenetei. Ennek legmarkán-

sabb jele a 2006-os kampány, melynek egyik központi kampányüzenete Gyurcsány Ferenc személye 

és a „látom, hiszem, akarom” szlogen. Személyes, politikán túli életét is gazdagon illusztrálja, élénk 

kapcsolatot tart fenn a Blikkel235 és a Gyurcsány-blog is a miniszterelnök személyesebb oldalának 

felmutatására szolgál236. 

Konstrukciójának fontos eleme, hogy sokan Orbán Viktor méltó kihívóját látják benne, amelyet már 

1998 óta keresett a baloldali közösség237. Már 2003-ban is jelen van a baloldali közbeszédben, hogy 

Gyurcsány méltó ellenfele lehet Orbánnak238 és nagy feltűnést kelt239, hogy kijelentéseivel magát 

Orbán Viktort is reakcióra bírta240, de a 2004-es miniszterelnökjelölti-kampányban is megjelenik 

Gyurcsány „ellen-Orbán” konstrukciója.241 Miniszterelnökké választása után ez a konstrukció megerő-

södik és egyértelműen Orbán Viktor méltó ellenfeleként jelenik meg, amelyet Gyurcsány a volt mi-

niszterelnökkel való folyamatos konfrontációval, majd a 2005-ben kettőjük között megrendezett vi-

tával tovább fokozott. A vita után fogalmazott úgy Ripp Zoltán, hogy „ a baloldalon is tisztában van-

nak vele, hogy nem mást, Orbánt kell legyőzniük, ha a Fidesz fölé akarnak kerekedni. Ez ad az MSZP-

ben megszokottnál nagyobb autoritást Gyurcsánynak. Csak tőle remélhetik, hogy személyes küzde-

lemben képes riválisa fölé kerekedni.”242 a 2006-os választás kampánya pedig már egyértelműen a két 

meghatározó politikus személyes küzdelméről szólt.243  

                                                           
229 Vámos Tibor: Gyurcsány-kommentárok. Mozgó Világ 2004 (30.évf.)/3.  
230 Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszava, 2003.08.09.  
231 Lásd pl.: Mészáros Tamás: A Fidesz szerencséje. Népszava, 2005.07.23. vagy Nagy N. Péter: Sisakrostélyon 
át. Népszabadság, 2005.07.09. 
232 Political Capital: Ötlet nélküli politikusok. Népszabadság, 2005.03.22. 
233 Lásd pl.: Népszabadság: A kormányfőjelölt arcvonalai. 2004.09.28. vagy Dési János: Táncoló Gyurcsány, 
2006.02.16. 
234 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszabadság. 2004.11.11. vagy Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszabad-
ság, 2006.04.05. 
235 Lásd: Kiss Balázs – Rigó Ágnes: Politikai celebritások Magyarországon. Magyarország Politikai Évkönyve, 
2005. 
236 Lásd: Horváth Tamara: A Gyurcsány-blog. In Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna – Szabó Gabriella (szerk.): 
Tükörjáték. A 2006-os országgyűlési választási kampány elemzése. L’Harmattan 
237 Lásd pl.: Népszabadság: Még nincs magyar Tony Blair. 1998.11.21. vagy Lengyel László: Keleten a helyzet 
változatlan, Népszabadság, 2000.07.08. 
238 Lásd pl.: Petri Lukács Ádám: Orbán tart Gyurcsánytól. Népszava, 2003.10.20. 
239 Lásd pl.: Népszava: Gyanakvás és elzárkózás jellemzi a politikát. 2003.11.13. 
240 Népszabadság: Orbán Gyurcsányt támadja. Népszabadság, 2003.10.30. 
241 Lásd pl.: 168 Óra: Változatok egy karrierre. 2004.09.02. 
242 Ripp Zoltán: Gyurcsány vagy Orbán? 2005.07.16. 
243 Lásd pl.: Várkonyi Tibor: Viktor, hová lettél? Népszava, 2006.04.03. 
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Gyurcsány Ferenc azonban nem csak Orbán Viktor, hanem a szocialista elit ellenpontjának is számí-

tott. Már korai cikkeiben is a pártelit kérlelhetetlen kritikusának pozíciójába helyezkedett és a reagá-

lók is egyértelműen ebben a szerepbe helyezték megnyilatkozásait.244 2004-ben a Medgyessy-

kormány politikájától is világosan távolodni kezdett245 és 2004 őszére már annak belső kritikusaként 

konstruálta meg a nyilvánosság246. A pártelittel szembeni ellenpont jellegének leggyakoribb konstruk-

ciója azonban az, hogy a baloldali közösség tagjai 2002 és 2004 között folyamatosan azt hangsúlyoz-

zák, hogy Gyurcsány Ferencet a párt vezetői nem kedvelik247. Ennek oka pedig egyesek szerint az, 

hogy nem a hagyományos szocialista karrierpályát járta be (amely már Németh Miklós esetében is a 

kritikák egyik forrása volt), ezért „idegen testnek érzik” a párton belül.248 Ennek megfelelően nem 

meglepő, hogy a 2004-es miniszterelnökjelölt-kampányban a „forradalmár” szerepében, a változás 

garanciájaként konstruálták meg249, különösen a pártelithez tartozó és konstrukciójában is a hagyo-

mányos szocialista politikus jegyeit hordozó250 ellenfelével, Kiss Péterrel szemben. 

Megosztó személyiségének251 egyik központi eleme vagyona, meggazdagodása, illetve ennek körül-

ményei. A párton és a közösségen belül is folyamatosan támadják vagyonával kapcsolatban, különö-

sen 2002 és 2004 között. Szili Katalin például a nómenklatúrától való megszabadulás fontosságáról 

beszél252, Jánosi György pedig azt a kérdést vetette fel, hogy szüksége van-e a pártnak egy milliárdos 

üzletemberre253, míg Tabajdi Csaba arról ír, hogy „a rendszerváltozás előtt és után a privatizáció, az 

eredeti tőkefelhalmozást „segítő"   adórendszer nyomán éppen eléggé meggazdagodott a magyar 

oligarchia. Legyen neki elég a megszerzett vagyon, és tartsa távol magát a politikától, legfőképpen a 

Magyar Szocialista Párttól.”254. E kijelentésekben nem hangzik el közvetlenül Gyurcsány Ferenc neve, 

de a kommentárok egyértelműen a rá történő utalásokat olvassák ki ezekből.255 A Gyurcsánnyal 2002 

és 2004 között készült interjúk is folyamatosan tematizálják vagyonosodásának kérdését, olyan 

konstrukciókkal szembesítve a későbbi miniszterelnököt, mint  hogy „a  jobboldalon  és  néhányan  az 

MSZP-ben sem fogadják el önt hiteles személyként, mert szerintük annak a vagyonátmentő 

exkommunistának a prototípusa, aki rendszerváltás előtti kapcsolatait felhasználva szónokol egy 

pártnak a társadalmi igazságosságról.”256 vagy éppen, „Ne  kerüljük  meg a  családi-anyagi- gazdasá-

gi   szálakat,   amelyek   miatt nem csupán a jobb-, hanem a baloldalon  is támadták.”257. Gyurcsány 

vagyonosságának egy ellenkonstrukcióját igyekszik megteremteni, melynek központi eleme a self-

made man-imidzs, az alacsony sorból, rossz családi körülményekből magát felküzdő szorgalmas, 

                                                           
244 Lásd pl.: Vitányi Iván: Korai az öröm, korai a bánat. Népszabadság, 1999.06.03. vagy Ripp Zoltán: A tévedés-
nél több. 2000.11.24. 
245 Lásd pl.: A „Merjünk baloldaliak lenni!” tanulmány és vitája.  
246 Lásd pl.: Népszabadság: Véresen komoly szappanopera. 2004.08.06. vagy Népszabadság: Gyurcsány távozik 
a kormányból? 2004.07.19. 
247 Lásd pl.: Aczél Endre: Ha. 2004.07.20. 
248 Lásd: Aczél Endre: Őrzők. 2003.09.04. 
249 Lásd pl.: Népszabadság: Kormányfőjelöltet keresnek a szocialisták, 2004.08.21 vagy Népszabadság: 
Párosverseny a kormányfői székért. 2004.08.23. 
250 Lásd pl.: Political Capital: Nagy auguszusi szoc. forradalom. Népszabadság, 2004.09.04.  
251 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszabadság, 2004.08.24. 
252 Szili Katalin-interjú, Hír TV, 2003.09.02.  
253 Népszabadság: Miskolctól a fővároson át Tapolcáig. 2003.09.08. 
254 Tabajdi Csaba: Ébresztő! Népszabadság, 2004.07.23. 
255 Lásd pl.: Lendvai Ildikó-interjú. Népszabadság, 2003.09.10. 
256 Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszabadság, 2002.12.07. 
257 Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszabadság, 2004.08.24. 
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ambíciózus és sikeres ember üzenete.258 A gazdagság átkonstruálási kísérletének sikerességébe vetett 

hitének markáns jele, hogy a 2006-os kampány televíziós reklámfilmjeiben egy limuzin hátsó ülésén 

ülve fejti ki politikai gondolatait, amivel kapcsolatban bizton számíthatott arra, hogy ellenfelei vagyo-

nát fogják hangsúlyozni.259 

A Horn- és Medgyessy-kormánnyal ellentétben a Gyurcsány-kormány nem igazán konstruálódik meg 

önálló aktorként a baloldali diskurzusban. Mindig magáról Gyurcsány Ferencről, az ő lépéseiről, dön-

téseiről esik szó, kormánya, mint önálló aktor alig jelenik meg. Kormányzatának legfontosabb dönté-

seit és eredményeit, a 100 lépés programot260, az EU-költségvetési források tárgyalásában kivívott 

eredményeket261, a kettős állampolgárságról döntő népszavazást követő nemzetpolitikai lépéseket262 

mind Gyurcsány Ferenc személyéhez, semmint kormányához kötik a diskurzusban. Elemzésében a 

Political Capital is hangsúlyozza, hogy „a kormányzati kommunikációt megnehezíti, hogy sok kor-

mánytag gyakorlatilag láthatatlan, alig szólal meg. Vagyis kifelé úgy tűnik, Gyurcsány egyszemélyes  

kormányt vezet.”263 A kormány miniszterelnöknek való alárendelődését a korabeli politikatudományi 

szakirodalom figyelmét sem kerülte el, Körösényi András ennek kapcsán 2006-ban a magyar politika 

prezidancializálódásáról ír264. 

Gyurcsány Ferenc 

Jellemző konstrukciók: határozott; karakteres; tehetséges; lendületes; dinamikus; politikai ambíciók-

kal rendelkezik; befolyásos; koncepciózus; ideológus; blairista; jó kommunikátor; személye és család-

ja előtérbe kerülése; Orbán méltó ellenfele; az MSZP pártelitjének ellenfele; a változás garanciája; 

megosztó; vagyonos; korrupt módon gazdagodott meg 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Orbán Viktor aktor; múlthoz való viszony diskurzusa; nemzeti 

diskurzus; Európa/Nyugat diskurzus; demokráciavédő diskurzus; polarizáció/integráció diskurzus; 

repolitizált pragmatizmus diskurzus; modernizációs diskurzus; ifjúság diskurzus; folyamatosság dis-

kurzus; külpolitika ügy; fejlesztéspolitika ügy; korrupció ügy; hagyományos médiumok csatorna; ér-

telmiségi médiumok csatorna; személyes interakciók csatorna; internet csatorna; hagyományos mar-

keting csatorna; intézményes csatornák; szakpolitikai stílus; cinizmus, gúny stílus; gyurcsányi stílus; 

szórakozásközpontúság egyéb modalitás; kifütyülés és nyilvános atrocitások egyéb modalitás 

A baloldali közösség nagyon sok politikusi aktorból áll, számos politikus aktív részvevője a közösség 

diskurzusainak, akár beszélőként, akár a beszédek tárgyaként. A kommunikációk középpontjába hosz-

szabb távon azonban csak a fent részletesen tárgyalt öt politikus tudott bekerülni. Róluk mondaható 

csak el, hogy a diskurzusban centripetális szerepet játszottak, egy adott időszakban a közösség kom-

munikációjának egy meghatározó hányadát az ő személyük dominálta. Továbbá, ők azok, akiket a 

baloldali közösség saját személyiségükben konstruált meg, nem pedig egy, a közösséget alkotó 

kollektívum részeként. A baloldali közösségre különösen jellemző, hogy a számos, a diskurzusban 

                                                           
258 Lásd az idézett interjúk vagy 168 Óra: Változatok egy karrierre. 2004.09.02.  
259 Lásd pl.: Rogán: Magyarországot limuzinszocialisták kormányozzák. 2006.03.25. 
260 Lásd pl.: Pintér Zoltán: Ballépés? Népszabadság, 2005.05.31. 
261 Lásd pl.: Ripp Zoltán: A választás tétje. Népszabadság, 2006.04.01. 
262 Lásd pl.: Népszava: Szimpátiával fogadták Gyurcsányt. 2005.10.22. 
263 Political Capital: A tyúkok hallgatnak. Népszabadság. 2005.05.20. 
264 Körösényi András: Gyurcsány-vezér. A magyar politika prezidencializálódása. Magyarország Politikai Évköny-
ve, 2005. 



28 
 

jelen lévő politikust kevésbé saját személyiségként, sokkal inkább egy –egy csoportosulás részeként 

konstruálnak meg. Ennek keretében tekintik Jánosi Györgyöt és Nagy Sándort a párt népi szárnya, 

Lendvai Ildikót és Vitányi Ivánt a liberális csoportosulás, Tóbiás Józsefet és Ujhelyi Istvánt a fiatalok, 

Katona Bélát Németh Miklós-, Hiller Istvánt Gyurcsány Ferenc-körének egy-egy képviselőjének.  

Nagyon röviden azért érdemes kitérni egy-két jelentős, de dominánssá nem váló politikus aktor 

konstrukciójára. Hiller István 2004-től a párt elnöke, e szerepe pedig domináns pozícióra predeszti-

nálná. Gyurcsány Ferenc dominanciája azonban jelentősen háttérbe tolja a pártelnök szerepét, nem 

képes olyan szerepet betölteni a közösség diskurzusán belül, mint Kovács László az ellenzéki időszak-

ban. Ráadásul már 2005 közepétől megalakult az országos választást előkészítő bizottság Gyurcsány 

Ferenc vezetésével, amely egészen a 2006-os választásokig a párt első számú testületévé vált, így 

Hiller korszakunkra eső pártelnökségének jelentős részében formailag sem számít a párt első számú 

vezetőjének.265 Ehhez hozzájárul az is, hogy konstrukciójának egyik döntő eleme személyének Gyur-

csány Ferenchez kötése, a közösség diskurzusában Hiller István a miniszterelnök közvetlen szövetsé-

geseként266, nem pedig egy sajátos jellemzőkkel rendelkező aktorként tűnik fel. Önálló konstrukciójá-

nak legfontosabb eleme értelmiségi volta267, pártelnökké válása előtt a baloldali közösség a párt egyik 

fontos ideológusának tekinti268.  

A közösség diskurzusában folyamatosan, de különösen belső válságként megkonstruált szituációk-

ban, nagy figyelmet élveznek azok a pártvezetők, akiket a pártvezetéssel kritikus politikusokként 

konstruálnak meg269. A korszak elején ide tartozik Nagy Sándor, majd Jánosi György és Szili Katalin. 

Közös bennük, hogy egy időben a párt legszűkebb vezetői körébe tartoznak, hosszabb-rövidebb időre 

hivatalos pártelnök-jelöltekké is válnak, elsősorban a párt nemzeti vonalához sorolják őket270, a nyil-

vánosságban időről-időre elhangzó belső kritikáik pedig komoly visszhangot váltanak ki a közösségen 

belül. Visszatérő aktorai még a baloldali diskurzusnak különböző konstrukciókkal (pl.: korrupció, „fe-

negyerek”, tehetséges politikus, nő, fiatal) összekötve Szekeres Imre, Baja Ferenc, Schmuck Andor, 

Lamperth Mónika, Juhász Ferenc, Lendvai Ildikó és Tóbiás József, de ezek az aktorok nem válnak a 

közösség valódi vonatkoztatási pontjaivá. 

Egyéb baloldali politikusok 

Jellemző konstrukciók: párton belüli csoportok reprezentánsaiként konstruálódnak meg; pártveze-

téssel kritikus politikusok nagy figyelmet élveznek 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; belső ügyekkel foglalkozó diskurzusok; sokszínű-

ség/zavarosság egyéb modalitás 

A politikai közösség részét képezik különböző értelmiségiek és szakértők is. Ezeknek egyik részét 

azok a párthoz közel álló, publicisztikákkal és interjúkkal gyakran jelentkező értelmiségiek jelentik, 

akik az egész korszakban, folyamatosan kommentálják, értelmezik és elemzik a párt és a közösség 

                                                           
265 Lásd: Népszava: Nem lesz változás az MSZP élén. 2005.06.15. 
266 Lásd pl.: Népszava: Szili Katalin biztos pont akar maradni. 2004.09.09. 
267 Lásd pl.: Hiller István-interjú, 2003.05.20. 
268 Lásd pl.: Népszabadság: A nemzeti középtől a polgári baloldalig, 2003.03.31. 
269 Lásd pl.: Népszabadság: „A változás híve vagyok”. 2004.09.09. vagy Jánosi György-interjú. Népszabadság, 
2003.11.20. vagy Tamás Ervin: Robinok az MSZP-ben. Népszabadság: 2000.12.13. 
270 Lásd pl.: Népszava: Szili a nemzeti baloldal jelképe vagy Vitányi Iván: Nem értem. Népszava, 2001.02.07. 
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belső folyamatait. Megállapításaik, kijelentéseik gyakran a baloldali közbeszéd részévé válnak, gondo-

lataikkal gyakran szembesítik a politikusokat is a velük készített interjúkban271. Sokatmondó, hogy e 

szembesítéseknél elsősorban a kritikai megjegyzéseiket használják fel, tehát egyfajta belső kritikai 

funkciót töltenek be a közösségen belül. Ehhez a gyakran idézett, a párt körüli ügyeket folyamatosan 

kommentáló körhöz tartozik Ripp Zoltán, Ágh Attila, Kéri László, Lengyel László és még a korai Gyur-

csány Ferenc is. Ezeknek a szereplőknek külön konstrukciójuk nem figyelhető meg, a gyakori idézések 

olyan szereplőkként láttatják őket, akiknek a gondolatai számítanak. 

Az értelmiség egy másik része kevésbé vesz részt az aktuális politikai folyamatok folyamatos kom-

mentálásában, inkább tágabb politikai kérdésekben foglalnak állást és folytatnak egymással nyilvános 

vitákat. Visszatérő nyilvános értelmiségi vita tárgya a baloldaliság mibenléte272, de komoly viták foly-

nak például a háború kérdéseiről273, történelmi kérdésekről274 vagy éppen magáról az értelmiségről 

és annak szerepeiről275. Az értelmiség harmadik markáns csoportjára, a „közgazdászokra” elsősorban 

2002 után hivatkoznak sokat, főként a felelőtlen gazdaságpolitikával szembeni kritikáik és a reformok 

sürgetése melletti érveiket hangsúlyozzák a diskurzusban276. 

Az értelmiségi szereplőkben közös, hogy személyenként ritkán konstruálódnak meg, viszont kijelen-

téseik a baloldali közösség csatornáiban nagy figyelmet élveznek: a Népszabadság, a Népszava, a 

Nap-Kelte, a 168 Óra, a Klub Rádió mind előszeretettel közli az értelmiségiek cikkeit, készít velük in-

terjúkat, illetve gyakran beszámolnak a különböző közéleti konferenciákon elhangzott gondolataikról. 

Az értelmiség egységes kommunikációs szereplőként is gyakran megnyilvánul a sokuk által aláírt ki-

áltványok, követelések formájában. Ezek változatos tartalmúak, de leggyakrabban a demokráciavéde-

lem diskurzusa alá tartoznak: szélsőségesnek ítélt döntéseket, kijelentéseket ítélnek el vagy ezekkel 

kapcsolatban szólítanak fel lemondásra egyes politikai szereplőket277. A közösséghez tartozó értelmi-

ség határai azonban erősen vitatottak. A megszólalók gyakran beszélnek balliberális értelmiségről, 

mások viszont vitatják, hogy a baloldali és a liberális értelmiség egy közösséghez tartozik-e egyálta-

lán278, az SZDSZ körüli liberális értelmiség pedig gyakran külön szereplőként jelenik meg. A tiltakozó 

nyílt levelek viszont mindenképpen egy olyan csatorna, ahol a baloldali és liberális értelmiségiek egy 

szereplőként jelennek meg. Ezt jól példázza a 2002-es választási kampányban közzétett nyílt levél, 

melyben a közösséghez tartozó értelmiségiek úgy buzdítottak szavazásra, hogy nem a konkrétan tá-

mogatandó erőt nevezték meg, hanem a „radikális jobboldali kormánypolitika, amely tűri és támo-

gatja  az idegengyűlöletet, a rasszizmust, korlátozza a demokratikus társadalmi és államéletet” ellen 

szólítanak fel a részvételre279. Az értelmiség szemiotikai erőforrás jellege abban is megnyilvánul, hogy 

                                                           
271 Lásd pl.: Kovács László-interjú. Népszabadság, 2000.09.25. 
272 Lásd pl.: Tamás Gáspár Miklós: Új osztálypolitika, Népszabadság, 1998.11.18 és az ezt követő vita vagy ép-
pen Szalai Erzsébet: Baloldal - új kihívások elõtt. Népszabadság, 2002.07.06. és azt követő vita, vagy más csa-
tornán Andor László - Földes György - Knausz Imre: Tradíció és újítás a baloldalon. Egyenlítõ: társadalomkritikai 
és kulturális folyóirat, 2003. 1. sz. 14-20. o. és azt követő vita. 
273 Lásd pl.: Szalai Erzsébet: Regresszió. 1999.05.19. 
274 Lásd pl.: Kende Péter: Szobor egy gyilkosnak? 2002.04.22. 
275 Lásd pl.: Szalai Erzsébet: Egy válságértelmiségi dohogásai. Népszabadság, 2003.09.16. 
276 Lásd pl.: Dési János: És a vita folyik tovább. Népszava, 2003.07.18. 
277 Lásd pl.: Népszabadság: Kampány a rasszizmus ellen, 2001.05.09. vagy Népszabadság: Nyílt levél Semjénről. 
2005.03.02. 
278 Lásd pl.: Szalai Erzsébet-interjú. Népszabadság, 2003.04.23. 
279 Lásd pl.: Magyarország válaszúthoz érkezet. Politikai hirdetés. Népszabadság, 2002.03.11. 

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=19554
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=19554
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az MSZP-ben többen is hangsúlyozzák az értelmiségi szereplőkkel való erősebb kapcsolatot280 és en-

nek elégtelen volta a párttal szembeni kritikai diskurzus egyik fontos eleme281.   

Értelmiség 

Jellemző konstrukciók: Tekintélyes, bizonytalan határok 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Európa/Nyugat diskurzus; demokráciavédő diskurzus; belső 

ügyekkel foglalkozó diskurzusok; alternatív baloldali diskurzus; hagyományos médiumok csatorna; 

értelmiségi médiumok csatorna; intézményes csatornák; szakpolitikai stílus; sokszínűség/zavarosság 

egyéb modalitás 

A közösség tagjai közé tartoznak egyes médiumok is. A két napilap, a Népszabadság és a Népszava 

különösen fontos szerepet tölt be, a párt és a közösség belső életének egyik legfontosabb platformja-

inak számítanak. A lapok újságírói folyamatos kommentálói, értelmezői és kritizálói a közösségen és a 

párton belüli folyamatoknak (lásd pl.: Aczél Endre, Németh Péter, Tamás Ervin, Nagy N. Péter, Mészá-

ros Tamás), elemzéseik pedig időnként még politikusi reakciókat is kiváltanak.282 Bár a lapok többször 

kinyilvánítják, hogy a „balliberális” közösséghez való tartoznak283, a baloldali közösség politikusaival 

készített interjúkban a politikusok szempontjából meglehetősen kemény kérdéseket tesznek fel, ami 

alól még a kampányhajrában készített MSZP miniszterelnök-jelölti interjúk sem jelentenek kivételt284 

és bőven teret engednek a pártot és politikusait bíráló véleménycikkeknek, akár a kampánycsend 

előtti utolsó napon is285. A Népszabadságot politikusok286, értelmiségiek287 és olvasók288 is bírálják 

helyenként a baloldali közösséghez nem illeszkedő véleménye, tudósítása vagy éppen nem a közös-

séghez tartozó szereplők gondolatainak közlése miatt. A lap közli ezeket a véleményeket, de Aczél 

Endre Vitányi Ivánnal vitába szállva az újságírói függetlenség mellett érvel: „Nekem, amikor egy bizo-

nyos jelenségcsoportot vagy ügyet elemezni kívánok, a publicisztika adta határok között az MSZP 

éppen úgy „anyag”, mint a Fidesz vagy a kisgazdapárt. Ezen semmit sem változtat, hogy milyenek a 

politikai rokonszenveim (emeszpések — amint ezt mindenki tudja, ebből soha nem csináltam titkot). 

(…) Mindenesetre én az ügyintézésnek változatlanul az újságírói módját fogom választani, és egyez-

zünk meg: semmivel nem tartozom az MSZP-nek. Mint ahogyan a párt se nekem.”289 

A közösséghez sorolhatóak még olyan médiumok is, mint a 168 Óra, az ATV vagy éppen a Klub Rádió 

és olyan műsorok is, mint a Nap-Kelte vagy a Megbeszéljük, bár önálló aktorként ritkán konstruálód-

nak meg. A közösséghez tartozást jól példázza, hogy a Népszavában a Nap-Kelte és a Klub Rádió mű-

sorát minden nap külön közlik, a Megbeszéljük műsorból pedig rövid kivonatot közölnek. A baloldali 

                                                           
280 Lásd pl.: Simon Gábor: Változtatva folytatni. Népszava, 2004.10.25. 
281 Lásd pl.: Tabajdi Csaba: Ébresztő! Népszabadság, 2004.07.23. 
282 Lásd pl.: Vitányi Iván: Fények és árnyak, Népszabadság, 1999.07.19. 
283 Lásd pl.: Népszabadság: Gondolkozási idő. 1998.05.08.  
284 Lásd pl.: Medgyessy Péter-interjú, Népszabadság, 2002.04.05. vagy Gyurcsány Ferenc interjú, Népszabadság, 
2006.04.05. 
285 Lásd: Krómer István: Államszocialista vagy polgári út. Népszabadság, 1998.05.08. vagy Balog Zoltán – Mráz 
Ágoston Sámuel: Magánügy vagy személyes közügy. Népszabadság, 2006.04.07. 
286 Lásd pl.: Vitányi Iván: Fények és árnyak, Népszabadság, 1999.07.19. vagy Horn Gyula: Miért aggódóm a Nép-
szabadságért. 1999.01.06. 
287 Népszabadság: Nyílt levél. 1999.03.08. 
288 Népszabadság: Rólunk. 2006.04.07. 
289 Aczél Endre: Árnyékkormány, utódlás, belső viták. Népszabadság, 1999.07.26. 
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médiát a közösség tagjai már túlontúl függetlennek tartják. Mészáros Tamás például a 2005-ös Gyur-

csány – Orbán vita kapcsán úgy fogalmaz: „Megkockáztatom, hogy amennyiben a honi sajtó közszol-

gálati meg úgynevezett balliberális felfogású fórumai megfelelnek az objektív elemzés kötelezettsé-

gének, úgy Gyurcsány fölénye még egyértelműbb, hatása pedig kiterjedtebb lehetett volna. A Fidesz-

nek az a kétségtelen szerencséje, hogy a magyar nyomtatott és elektronikus újságírás szellemileg 

egyáltalán értékelhető része jobbára folyamatosan kompenzál. Elfogulatlanságát bizonyítandó, me-

nekül az olyan értékelési feladatok elől, amelyek eredménye túlságosan kedvezőtlen a jobboldal szá-

mára. Tisztelet az igen kevés kivételnek, azok a televíziók, rádiók és újságok, amelyek nem állnak köz-

vetlen jobboldali pártirányítás alatt, semmitől nem félnek inkább, mint annak esetleges látszatától, 

hogy a koalíció javára dolgoznak.”290 

Baloldali médiumok 

Jellemző konstrukciók: Kritikus, független 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: belső ügyekkel foglalkozó diskurzusok; korrupció ügy; hagyo-

mányos médiumok csatorna; internet csatorna; cinizmus, gúny stílus 

Közönségen kívüli aktorok 

Potenciális szövetségesek 

Az SZDSZ konstrukciója nagyon hullámzó a baloldali közösségben. A párt megítélése ellenzéki pozíci-

óban inkább semleges,291 kormányzati időszakban inkább negatív, választások előtt pedig inkább 

pozitív. Választások közötti időszakokban a két párt és politikai közössége közötti különbségek, a vá-

lasztások idején viszont a hasonlóságok kapnak hangsúlyt. 

A szabad demokraták az egész időszakban az MSZP potenciális szövetségeseként konstruálódnak 

meg. Az 1998-ig tartó koalíciót leginkább házasság- vagy párkapcsolat metaforával írják le; de nem 

egy boldog-, hanem sokkal inkább érdekházasságként, sőt visszatérő elem a prostituálódás metaforá-

ja is.292 A metafora lényege, hogy az együttműködés racionális okokból szükséges, de érzelmi vagy 

elvi okokból egyáltalán nem kívánatos.293 Az Orbán-kormány alatt a baloldali közösség és az SZDSZ 

eltávolodik egymástól. Demszky Gábor szabad demokrata elnök meghirdeti az egyenlő távolságtartás 

politikáját, amit a baloldal – az elnök személyével együtt – fenntartásokkal kezel.294 A baloldal reakci-

ója az eljelentéktelenítés, a párttal keveset foglalkoznak, akkor is inkább csak lesajnálóan, melynek 

lényege, hogy az SZDSZ távolságtartása nem más, mint a túlélésért való küzdelem.295  Ugyanakkor 

továbbra is potenciális szövetségesként tekintenek a pártra: az SZDSZ meghívást kap a párt kongresz-

szusára, és a baloldal hangsúlyozza a párttal való együttműködés fontosságát az országos és a fővá-

                                                           
290 Mészáros Tamás: A Fidesz szerencséje. Népszava, 2005.07.23. 
291 Lásd pl.: Népszabadság: Az ország érdeke a párbeszéd, 1999.10.07. 
292 Lásd pl.: Népszabadság: Egy bátor tettről, 1998.03.02. 
293 Lásd pl.: Ripp Zoltán: Cél a konszolidáció, Népszava, 1998.03.10. Popper Péter: Van másik? Népszabadság, 
1998.05.08. vagy Seres László: A jó irány tartásáról, Népszava, 1998.03.09. 
294 Lásd pl.: Népszabadság: Döntésemet az ésszerűség diktálta, 2001.05.21. vagy MTI: Az SZDSZ országértékelő 
rendezvénye – MSZP-reagálás. 2001.01.30. 
295 Lásd pl.: Debreczeni József: Az ellenzék esélyei. Népszava, 2000.06.10. vagy H. Bíró László: Hatpárti kétpárt-
rendszer. Népszava, 2000.07.31. 
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rosi színtéren egyaránt.296 2001-től az SZDSZ ismét felértékelődik a közösségben, Medgyessy Péter 

természetes szövetségesként beszél a pártról.297 Ismét a két tábort összekötő elemek kerülnek elő-

térbe: a kormányváltás szándéka és a közös értékek.298 Ez azonban elsősorban a Fidesz- és az Orbán-

kurzus teljes elutasítását jelenti. Ripp Zoltán a következőképpen ábrázolja a liberális párt szerepét: „… 

a legfontosabb a politika egész irányának megfordítása, a gátlástalanul hatalomközpontú, hazugsá-

gokon és a közjavak lenyúlásán alapuló Fidesz-vircsaft megszüntetése. Az SZDSZ ennek az üzenetnek 

a világos megfogalmazásával és egyúttal az által elfoglalt egyértelmű kormányváltó pozícióval ma a 

választási harc legfontosabb pártja. Az MSZP győzelmi esélyeit is megtámogató jó szereplése lehet az 

ország jövője szempontjából döntő kormányváltás legfőbb biztosítéka”.299 Az MSZP és az szabad de-

mokraták közötti különbözőségek is pozitív értelmezést nyernek, mely szerint ezekkel az SZDSZ ki-

egészíti a szocialistákat. Az SZDSZ pozitív konstrukcióját erősíti, hogy a párt Demszky Gábor után 

Kuncze Gábort választja elnökké. A régi-új elnök személye elismert a közösségben: kompetens és a 

baloldal felé nyitott politikusnak tartják.300 Az együttműködés jegyében a két párt politikusai közös 

rendezvényeken szerepelnek, majd 2002-ben ismét koalíciós kormányt hoznak létre.  

A Medgyessy-kormány első időszakában hiteles és racionális pártként jelenik meg,301 ám ezt követő-

en újabb hullámvölgy következik a párt konstrukciójában. Ismét a különbségek kerülnek előtérbe,302 

az MSZP részéről különböző vádak fogalmazódnak meg a szabad demokraták irányába: az SZDSZ fele-

lőtlen,303 cserben hagyja az MSZP-t,304 de a legfontosabb, hogy politikai súlyához képest túlzott igé-

nyeket támaszt a kormányzás során.305 Ezeket a kritikákat nemegyszer Medgyessy Péter miniszterel-

nök fogalmazza meg, akinek az SZDSZ korruptságát tárgyaló nyilatkozata a csúcspontot jelenti a koa-

líciós partnerek közötti konfliktusban.306 Ugyancsak súlyos kritikák fogalmazódnak meg az szocialista 

párt részéről a 2005-ös köztársaságielnök-választás kapcsán.307 2006-ban a szocialista párt ismét kö-

zeledik az SZDSZ-hez, a korábbi választások alkalmával alkalmazott retorika kerül ismét előtérbe: az 

együttműködés, a közös célok és értékek,308 valamint az egymást kiegészítő különbségek hangsúlyo-

zása – utóbbit Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az „édes savanyú szósz” hasonlattal szimbolizálja,309 

Hiller István pártelnök pedig azt hangsúlyozza, hogy nincsen alternatívája az SZDSZ-szel való együtt-

működésnek.310 

SZDSZ 

                                                           
296 Lásd pl.: MTI: Tisztújítás az MSZP budapesti szervezetében (3) - új elnök, 2000.10.21. vagy Népszabadság: 
Nem akarom a régi idők moziját látni, 2000.10.30. vagy Medgyessy: Az MSZP győzni akarását jelenti Kovács 
döntése, 2001.05.17. 
297 Medgyessy Péter sajtótájékoztatója 2001.05.16. Lásd: Népszabadság: Medgyessy: Az MSZP győzni akarását 
jelenti Kovács visszalépése. 2001.05.17. 
298 Lásd pl.: Népszabadság: Ketten a „megszenvedett” egységről. 2001.06.11. 
299 Lásd:  
300 Lásd pl.: Sebes György: A 24. órában. Népszava, 2001.06.15. 
301 Lásd pl.: Nagy N. Péter: Történt valami? Népszabadság, 2002.06.20. vagy Nagy N. Péter: Önkép, Népszabad-
ság, 2003.07.19. 
302 Lásd pl.: Népszabadság: Horn: Nélkülözhetetlen az állam, 2005.07.11. 
303 Andor László: Tévedések játéka. Népszabadság, 2004.08.25. 
304 Lásd pl.: Népszabadság: Mind hosszabb koalíciós vitalista, 2003.10.09. 
305 Lásd pl.: Ágh Attila-interjú, Népszabadság, 2004.07.31. 
306 Lásd: Népszabadság: Nekem még vannak feladataim, 2004.08.19. 
307 Lásd pl.: Népszabadság: Kormánypárti nyilatkozatok az államfőjelölés kapcsán. Népszabadság, 2005.04.21. 
308 Lásd pl.: Nagy N. Péter: Nil nocere, Népszabadság, 2006.04.07. 
309 Lásd: Népszabadság: Kampányzárás – ízelemzéssel, 2006.04.07. 
310 Hiller István-interjú, Népszabadság, 2005.10.01. 
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Jellemző konstrukciók: kényszerű szövetséges; racionális szövetség; értékellentétek; jelentéktelen és 

túlélésért küzdő párt; választások idején közös cél (Orbán leváltása, hatalomtól távoltartása) összekö-

ti a két közösséget; zsaroló; túlzott igényeket támaszt. 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; Kovács László aktor; Európa/Nyugat diskurzus; 

demokráciavédő diskurzus; színek egyéb modalitás (kék).  

Az MDF konstrukciója kezdetben nagyon negatív. A MDF az ideologikus és múltba forduló politikát 

képviseli a baloldali közösség szemében. 311 A párt tagjaira gyakran bukott és leszerepelt politikusok-

ként hivatkoznak, utalva ezzel a sikertelennek tartott 1990 és 1994 közötti jobboldali kormányzásra, 

amit „nagyon gyorsan kivetett a társadalom”.312 A baloldali közösség szerint 1998-ban az MDF a Fi-

deszbe kapaszkodva akar visszajutni a hatalomba.313 Ezzel a párt a közösség ellenségképzésének egyik 

fő alanyává válik 1998-ban: rajtuk keresztül a Fidesz győzelme a jobboldali visszarendeződés veszé-

lyeként jelenik meg, a közösség pedig ennek a megakadályozását tartja a legfontosabbnak.314 Az el-

lenségkép MDF-et elsősorban Lezsák Sándor és Boross Péter személye szimbolizálja. 

Az 1998-as választások után e konstrukció fokozatosan oldódni kezd, a korszak végére pedig jelentő-

sen átalakul. A Dávid Ibolya vezette MDF 2000-től kezdve többször is konfrontálódik a Fidesszel, ez 

pedig szimpátiát vált ki a baloldali közösségben. Ettől kezdve egyre inkább és mind határozottabban 

pozitívan konstruálódik meg a párt. Pozitív konstrukciójának egyik eleme a párt nyugatias, européer 

stílusa és politikája.315 A baloldali közösség tagjai többször is elismerően szólnak Dávid Ibolyáról, az 

MDF-et pedig a kívánatos, a helyes jobboldali pártként jelenítik meg.316  Ennek jegyében az MDF még 

potenciális szövetségesként is feltűnik időnként a baloldalon. A 2006-os választások előtt időszakban 

születnek erről elképzelések, ám végül mindkét párt elzárkózik, így jelentősége is csekély marad.317 

Tehát, ha csak mérsékelt formában is, de az Orbán Viktorral és a Fidesszel való konfrontáció az ideo-

lógiai ellentétek és múltbeli szembenállás ellenére is integratív potenciált jelent a baloldali közösség 

és az MDF illetve Dávid Ibolya között.  

MDF és politikusai 

Jellemző konstrukciók: Az MDF kezdetben a az ideologikus és múltba forduló politika szimbóluma; 

jobboldali visszarendeződés veszélye; 2000-től az Orbánnal és Fidesszel konfrontálódó, felelős, nyu-

gatos politika megtestesítője; potenciális szövetséges; az elismert jobboldali szereplő 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Fidesz aktor; Európa/Nyugat diskurzus  

Ellenségképek 

A baloldali közösségen belül a korszak egyik legfontosabb fejleménye Orbán Viktor személyének kö-

zéppontba kerülése. A baloldali közösség kommunikációjában Orbán Viktor központi szerepet tölt 

                                                           
311 Lásd pl.: Népszabadság: Sokan fölismerték, mi a tét, 1998.05.22. vagy Bilecz Endre: Visszajönnek? Népsza-
badság, 1998.05.11. 
312 Lásd pl: Népszabadság: Sokan fölismerték, mi a tét, 1998.05.22. 
313 Lásd pl.: Bilecz Endre: Visszajönnek? Népszabadság, 1998.05.11. 
314 Lásd pl.: Uo. 
315 Lásd pl: Petri Lukács Ádám: Egy hiteles konzervatív, Népszava, 2004.06.10. 
316 Lásd pl.: Petri Lukács Ádám: Egy hiteles konzervatív, Népszava, 2004.06.10. 
317 Lásd pl.: Népszabadság: Horn: Nélkülözhetetlen az állam, 2005.07.11. 
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be, állandó hivatkozási alap és viszonyítási pont a közösség számára. A korszakban viszonylag rövid 

időn belül, de fokozatosan válik a közösség első számú ellenségképévé. Az 1998-as választások idő-

szakában konstrukciója még inkább pozitív, politikusi személyéről kifejezetten kedvező vélekedés él a 

közösségben, egyedül potenciális szövetségesei miatt bírálják. Választási győzelmét követően viszont 

folyamatosan romlik a közösségen belüli megítélése, 2000-től már egyértelműen a legfőbb ellenség-

képnek és negatív vonatkoztatási pontnak számít a baloldalon. Az ellenségképpé válás egyik csúcs-

pontjának Kende Péter A Viktor című könyve számít, amely Orbán Viktorról nem csak politikusként, 

hanem emberként is lesújtó képet fest.  

Központi szerepét jól mutatja, hogy többet van jelen a baloldali diskurzusban, mint a baloldali politi-

kusok. A 2002-es választás előtti két hónapban például neve kétszer annyiszor (583) jelenik meg a két 

baloldali napilap, a Népszabadság és a Népszava hasábjain, mint a baloldal miniszterelnök-jelöltjének, 

Medgyessy Péternek (291) a neve. Markáns jelenlétéhez ekkor még minden bizonnyal hozzájárult az 

is, hogy a kampány idején hivatalban lévő miniszterelnök volt, de a 2006-os kampányban még annál a 

Gyurcsány Ferencnél is többet szerepelt a neve a két napilapban (Orbán 601 alkalommal, Gyurcsány 

546 alkalommal), akinek médiajelenléte minden korábbi baloldali politikust, illetve miniszterelnököt 

felülmúlt a nyilvánosság egészében.318 Orbán Viktor a baloldali közösség legfőbb integrátorává válik, 

az ő ellenségképe a teljes közösségben egységes: minden szereplő egyetért abban, hogy az ő hata-

lomtól való távoltartása a baloldal elsődleges politikai célja, akinél ez megkérdőjeleződik, az kikerül a 

közösségből (lásd: Munkáspárt, Szűrős, Új Baloldal), aki pedig ezzel egyezik, az egyéb politikai nézetei 

ellenére is a közösség tagja lesz (lásd pl.: Debreczeni József319). Orbán Viktor legfőbb ellenségképként 

való megkonstruálása ráadásul a baloldali és liberális közösség integrációjának is a legfontosabb ele-

me. 

Az ellenségképzés időbeli dinamikája a leglátványosabban Orbán ideológiai konstrukciójában nyilvá-

nul meg. Az 1998-as kampány során a baloldali közösség tagjai még kifejezetten dicsérik Orbánt, ro-

konszenves és versenyképes politikusnak tartják.320 Pozitív konstrukcióját csak lehetséges szövetsé-

gesei, a szélsőjobboldallal és a politikai populizmussal összekapcsolt Csurka István és Torgyán József 

erodálják. Emiatt politikusi személyét gyakran Antall József személyével vonják párhuzamba: eszerint 

Orbán Antall szellemi és politikai örököse,321 aki alapvetően jó szándékú, morálisan jó politikus. 

Ugyanakkor a rossz szövetségeseket is megörökölte a néhai kormányfőtől, mégpedig azokat, akiktől 

még Antall is távol tartotta magát. Jól illusztrálja ezt a képet Aczél Endre írása: „igyekezetében azon-

ban szembe találja magát azokkal, akiket dr. Antall végképp nem szívlelt, és akikkel egy ponton túl 

nem is közösködött: Torgyánnal és Csurkával. (Előbbi kilépett az Antall-féle koalícióból, utóbbit kizár-

ták az MDF-ből.) Az új parlament konzervatív-nemzeti oldalán rajtuk kívül, fájdalom, mások nincse-

nek, nem lesznek.”322 Az antalli hasonlat azonban hamar feloldódik: a rossz szövetségesek megma-

radnak, de Orbán már nem csak szükségből kapcsolódik velük össze, hanem közte és a valós (Tor-

gyán) illetve potenciális (Csurka) szövetségesek között már elvi rokonságot is felvetnek: konstrukció-

                                                           
318 Lásd pl.: Török Gábor: Politikai napirend, 2004: a fordulatok éve. Magyarország Politikai Évkönyve, 2004; 
Török Gábor: Politikai napirend, 2005: a kvázi-kétpárti verseny éve. Magyarország Politikai Évkönyve, 2005 és 
Török Gábor: Politikai napirend, 2006: tendenciák és határok. Magyarország Politikai Évkönyve, 2006 
319 Lásd pl.: Debreczeni József: Az írástudók ájulása. Népszabadság, 2006.03.11. cikkét és az írás reakcióit.  
320 Lásd pl.: Tanács István: Jó vita, Népszabadság, 1998.05.21. 
321 Lásd pl.: Aczél Endre: Az „antalli keret”, Népszabadság, 1998.05.13. 
322 Uo. 
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juk egyre inkább átfedésbe kerül.323 Ennek az eszmei rokonságnak a szimbólumaként Orbán egyes 

kijelentései nagy visszhangot kapnak és az egész korszakban fennmaradnak a baloldali közösség dis-

kurzusában (lásd pl.: az MSZP-SZDSZ kormány „idegenszerűnek” nevezése még 1997-ben324 vagy a 

baloldal genetikai meghatározottságára való utalás a 2005-ös tusnádfürdői beszédben325). 

Orbán Viktor baloldali közösségben jelenlévő konstrukciója kifejezetten politikusi, ami szemben áll a 

baloldali politikai elit (pl. Kovács László, Medgyessy Péter, Németh Miklós) jellemzően depolitizált, 

szakértői képével. Ez a politikusi konstruckió több elemből épül fel.  

Egyik legerősebb és az egész időszakon átívelő konstrukciója a profizmus. Emiatt kezdetben Orbánt 

irigykedve és elismerően figyelik a baloldalon: tehetséges, ösztönösen jó politikai érzékkel megáldott 

politikusnak tartják,326 akihez hasonló nincsen a baloldali térfélen.327 Profizmusának egyik eleme ma-

gas szintű kommunikációs képessége,328 amelynek hiánya gyakran megjelent a baloldali közösség 

politikusainak kritikájaként. Orbán Viktor kommunikációját azonban gyakran tartalomnélküliséggel 

vádolják. E szerint a kormányfő beszédei, noha továbbra is jól megkomponáltak, valójában tartalmi-

lag üresek, semmitmondók, „a forma győzött a tartalom felett”.329 A jól felépített beszédek a tudatos 

semmitmondás eszközei, az üresség, ügyes csúsztatások és a hatásvadász szófordulatok jellemzik. A 

tartalmi hiányosságot Orbán ütőképes retorikával és szónoki bravúrokkal tölti be, emiatt gyakran 

alkalmazzák a színész, mutatványos és más előadói címkéket.330 Kommunikációja azonban alkalmas 

arra, hogy saját „híveit” manipulálni tudja. A tartalomnélküliséget jelzi az is, hogy Orbánt rendszere-

sen úgy jelenítik meg, mint aki a szakpolitikához nem ért, a gazdaságpolitikában331 és a külpolitikában 

is gyenge.332 A tartalomnélküliség konstrukciójára épül rá 2004-től a „szélkakas” és a „populista” 

konstrukció, amely továbbra is Orbán kommunikációjára koncentrál. Ebben az értelmezésben Orbán 

Viktor számára az elvek lényegtelenné váltak, azt mondja, amit a választók hallani akarnak, nem azt, 

ami jó az országnak, vagyis politikai kommunikációját kizárólag a politikai hatalom megszerzésének 

szempontjai vezetik.333 A közösség tagjainak véleménye szerint Orbán politikai profizmusát jelzi, hogy 

bármilyen szerepet képes eljátszani, amit politikai érdekei megkívánnak (konfrontatív, konfliktuskerü-

lő, pártok felett álló, népvezér stb.). Lengyel László mindezt így szemlélteti: „Orbán hivatásos, bármi-

lyen szerepet eljátszik, Jágótól Othelloig, Cassiótól Desdemonáig, vérszomjas tigristől a szelíd őzig”.334 

Gyurcsány Ferenc előtérbe kerülésével Orbán Viktor addig elismert kommunikációs képességei meg-

                                                           
323 Lásd pl.: Medgyessy Péter-interjú. Népszabadság, 2002.04.05. 
324 Orbán Viktor beszéde a Zeneakadémián, 1997.06.12. 
325 A baloldali szereplők élesen bírálták a „genetikai meghatározottságra vonatkozó megjegyzést” Orbán beszé-
dében, de fontos megjegyezni, hogy a pontos orbáni megszólalás így hangzott: „Sokan persze szkeptikusak, 
mondván, hogy különböző - genetikainak talán túlzás lenne mondani -, inkább fogalmazzunk úgy, hogy történe-
ti meghatározottság miatt ennek az esélyei csekélyek. Én azonban optimistább vagyok, mint akik így fogalmaz-
nak.” Lásd: http://nol.hu/archivum/archiv-372316-185852 
326 Lásd pl.: Kéri László: Németh Miklós és Orbán Viktor, Népszabadság, 1999.12.02. vagy Németh Péter: Ma-
gyar-magyar csúcs, Népszava, 1999.02.13. 
327 Lásd pl.: Lengyel László: Keleten a helyzet változatlan, Népszabadság, 2000.07.08. 
328 Lásd pl.: Füzes Oszkár: Cezúra az ajtófélfán, Népszabadság, 1999.02.06. 
329 Lásd pl.: Mészáros Tamás: A reklám és hordozója, Élet és Irodalom, 2001.02.09. 
330 Lásd pl.: Mester Ákos: Ennyi, 168 óra, 2000.02.10. Tamás Ervin: Produkció, Népszabadság, 2001.02.09. 
331 Lásd pl.: Kéri László: Németh Miklós és Orbán Viktor, Népszabadság, 1999.12.02. vagy hírTV: Orbán-
Gyurcsány vita 2005 (2.rész), 19.50. https://www.youtube.com/watch?v=6sy6XAfBBSQ 
332 Lásd pl.: Ripp Zoltán: Csatazaj és „kampánykezdet”, Népszava, 2002.02.28. 
333 Lásd pl.: Népszava: Újhelyi: Orbán küldje vissza a levelezőlapot, 2005.08.03. 
334 Lengyel László: Keleten a helyzet változatlan, Népszabadság, 2000.07.08. 

https://www.youtube.com/watch?v=6sy6XAfBBSQ
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kérdőjeleződnek a közösségen belül.335 Gyakran megjelenik a baloldali diskurzusban, hogy megfuta-

modik a vitáktól, beszédei, szónoklatai áttetszőek, Gyurcsány Ferenccel szemben már egyáltalán nem 

nyújt kiemelkedő teljesítményt.336  

Szintén a politikusi konstrukcióhoz tartozik, hogy Orbán saját közössége vezéreként jelenik meg a 

baloldali diskurzusban. Orbán vezérkonstrukciója két alappillérre épül. Az egyik, hogy nincs senki, aki 

versenyezhetne vele a karizma és cselekvőképesség dimenziójában, sem pártján, sem az egész jobb-

oldalon belül.337 A másik pillér pedig a jobboldali közösség önkéntes alárendelődése Orbán vezetésé-

nek és lojalitása a vezér iránt. Orbán vezér-szerepe helyenként irigylésként is megfogalmazódik a 

baloldali közösségben: Orbán vezérsége integrálja a jobboldalt, a dezintegrált baloldalon viszont hi-

ányzik egy ilyen szereplő.338 Ugyanakkor a vezér-szerep erőteljes bírálat tárgya is, a diktatórikus mű-

ködés szimbólumaként jelenik meg gyakran.339 2002 után a baloldali diskurzus Orbán-kritikájának 

egyik fontos eleme lesz, hogy a volt miniszterelnök nem csak a jobboldal, hanem a teljes magyar poli-

tikai közösség vezéreként jeleníti meg magát.340 A vezér-konstrukció egyik legfontosabb eleme a poli-

tikai tábor irracionális, elsősorban érzelmi kötődése Orbán Viktorhoz. A jobboldali közösség – amely a 

baloldal közösség felfogásában értékorientált, átideologizált és könnyen manipulálható – rajong Or-

bánért, aki könnyűszerrel manipulálja őket érzelmeiket tápláló prédikációival.341 Orbán Viktor és a 

jobboldal viszonyát gyakran szemléltetik szakrális motívumokkal,342 amelyhez szorosan kapcsolódnak 

a „hívek” és a „prédikáció” fogalmak.343 A konstrukció fontos szimbóluma a Kende Péter könyvének 

borítóján is megjelenő ikonikussá váló kép, melyen egy idős hölgy kezet csókol Orbán Viktornak. A 

vezér és tábora közötti irracionális kötődés  szimbólumának számítanak a polgári körök is: a közösség 

szerint a polgári körök alapvetően és elsősorban Orbánhoz,  nem pedig a Fideszhez kötődő szerveze-

tek. Orbánt a polgári körökön belül nem csak tisztelik és rajongják,344 hanem magasztalják is: Szalay 

Tamás Lajos egy, a polgári körök levelező fórumáról származó idézettel illusztrálja ezt. Ebben egy 

illető Nostradamus egyik jóslatában véli felismerni Orbán Viktort, amelyben a jós úgy fogalmaz, hogy 

„…fiatal magyar vezeti a népeket, miközben Izráel a tengerbe vész…”. Az illető hozzáteszi: „Isten óvja, 

védje Orbán Viktort és a magyar nemzetet!”345 

A politikus-konstrukció további eleme, hogy Orbán Viktort a hatalom akarása jellemzi, hatalmi ambí-

cióinak nincsenek korlátai. Elsődleges politikai eszközei az erő és akarat, 346 ami szemben áll a balol-

dali közösség által helyesnek tartott eszközökkel, mint a párbeszéd, a kompromisszum és az egyezte-

tés. Politizálásának fő terének az utcát tekintik, nem pedig a parlament, ennek keretében pedig sok-

szor mint a hatalom érdekében a tömeg irracionális érzelmeire rájátszó néptribünként konstruálják 

                                                           
335 Lásd pl.: Ripp Zoltán: Csatazaj és „kampánykezdet”, Népszava, 2002.02.28. vagy Népszabadság: Pengeváltás 
volt, párbaj nem, 2005.07.09. vagy Sebes György: Helyzetben, Népszava, 2005.07.09. 
336 Lásd pl.: Várkonyi Tibor: Viktor, hová lettél? Népszava, 2006.04.03. 
337 Lásd pl.: Bilecz Endre: Hannibál a kapuk mögött, Népszava, 2001.05.26. 
338 Lásd pl.: Ágh Attila: MSZP: meglepetések vígjátéka. Népszava, 2000.11.22. 
339 Lásd pl.: Lendvai Ildikó interjú. Népszabadság, 2000.10.12. vagy Ripp Zoltán: Pártok és stratégiák, Népsza-
badság, 2003.08.02. 
340 Lásd pl.: Petri Lukács Ádám: Az adekvát válasz. Népszava, 2003.10.300. 
341 Lásd pl.: Ripp Zoltán: Pártok és stratégiák, Népszabadság, 2003.08.02. 
342 Lásd pl.: Nagy N. Péter: Hangok árja. Népszabadság, 2004.02.12. 
343 Lásd pl.: Nagy N. Péter: Orbántól Havelig és vissza. Népszabadság, 2005.11.07. 
344 Lásd: Szalay Tamás Lajos: Téglajegyekből szőtt selyemháló, Népszava, 2003.09.06. 
345 Szalay Tamás Lajos: Orbán Viktor a Nostradamus-jóslatokban? Népszava, 2003.09.06. 
346 Lásd pl.: Szász István: Rossz komédia, Népszava, 2002.03.28. 
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meg,347 szembeállítva az ideálisként megjelenített felelős, parlamenti politikussal. Folyamatosan a 

demokratikus rendszer korlátait feszegeti.348 Állampolgári diskurzusokban gyakran diktátorként jele-

nik meg.349  

Orbán konstrukciójának fontos eleme az is, hogy a baloldal szerint Orbán Viktor döntő szerepet ját-

szik a társadalom politikai alapú megosztásának folyamatában, amely a polarizáció/integráció diskur-

zus egyik központi eleme. Ezt a konstrukciót olyan Orbántól származó, a baloldali közösségben nagy 

visszhangot kiváltó megnyilatkozások táplálják, mint a balliberális kormány „idegenszerű”-nek bé-

lyegzése,350 a „másik Magyarország”-ról szóló megjegyzése351, „a haza nem lehet ellenzékben” kije-

lentése,352 a 2002 utáni balliberális kormányzás „ideiglenes állapot”-ként rögzítése353, illetve a balol-

dal genetikai meghatározottságára való utalása.354 

Amellett, hogy Orbán Viktor központi szereplő a baloldali közösség kommunikációjában, folyamatos 

viszonyítási pontként is jelen van az időszakban. A baloldal minidig hozzá méri magát: hozzá hasonlí-

tották például Németh Miklóst,355 Kovács Lászlót356 és Gyurcsány Ferencet357 is, bár utóbbi kísérletet 

tesz ennek a gyakorlatnak a felszámolására.358 Az összehasonlítás jellemzően a politikusi képességek 

dimenzióiban történtek, ideértve a kommunikációt, a hitelességet és a közösség-integrációs kompe-

tenciákat. 

Orbán ellenségképként nem csak mint politikus, de mint ember is megkonstruálódott. Ebben nagy 

szerepet játszott Kende Péter 2002-ben megjelent A Viktor című könyve, amely hosszú hónapokon 

keresztül vezette a könyveladási listákat, a baloldalon pedig „becsületbeli ügy”-gyé vált szerezni belő-

le egy példányt.359 A könyv Orbán Viktor a baloldali közösségben már létező politikusi konstrukciójá-

nak, a hataloméhes, autoriter hajlamú vezető képének a személyes hátterét vázolja fel. A könyv na-

gyon sötét képet fest a miniszterelnökről, személyiségéről és közvetlen környezetéről: az Orbán gye-

rek- is ifjúkorát, illetve családi kapcsolatait beleértve apja könyörtelen veréseit és feleségével való 

súlyos konfliktusait, illetve származásából fakadó súlyos kisebbségi komplexusait részletesen tárgyaló 

könyv bemutatja, hogy a miniszterelnök „hogyan lett egy, a hatalom mindenekfeletti machiavelliz-

musát mesterfokon gyakorló, könyörtelen, uralkodói allűröktől sem idegenkedő kelet-európai Nagy-

főnök”.360 Orbán Viktor személyes konstrukciójának része, hogy neve a baloldali közösségben gyakran 

összekapcsolódik a korrupcióval, családi kapcsolatain keresztül korrupciós ügyekben érintettnek tart-

                                                           
347 Lásd pl.: Ripp Zoltán: Pártok és stratégiák, Népszabadság, 2003.08.02. vagy Petri Lukács Ádám: Idegenek, 
elnyomók, illem, Népszava, 2003.11.04. 
348 Lásd pl.: Kéri László: Németh Miklós és Orbán Viktor, Népszabadság, 1999.12.02. 
349 Lásd pl.: Népszava: Idősellenség, 1999.08.26. vagy Népszabadság: Főhajtás, 2002.03.05. illetve a 2002-es 
kampány állampolgári SMS-ei (www.edemokracia.hu). 
350 Lásd pl.: Bauer Tamás: Orbán, Gyurcsány és a demokrácia, Népszabadság, 2003.11.05. 
351 Lásd: Népszava: Gyanakvás és elzárkózás jellemzi a politikát, 2003.11.13. 
352 Lásd: Ripp Zoltán: Gyurcsány vagy Orbán, Népszava, 2005.07.16. 
353 Lásd pl.: Petri Lukács Ádám: Idegenek, elnyomók, illem, Népszava, 2003.11.04. 
354 Lásd: Népszava: Újhelyi: Orbán küldje vissza a levelezőlapot, 2005.08.03. 
355 Kéri László: Németh Miklós és Orbán Viktor, Népszabadság, 1999.12.02. 
356 Lásd: Népszava: Kovács az ország érdekében kötne koalíciót a Fidesszel, 2000.12.08. 
357 Lásd pl.: Nagy N. Péter: Sisakrostélyon át, Népszabadság, 2005.07.09. 
358 Népszabadság: Nem kell mindenkit lekaszabolni, 2002.12.07. 
359 Lásd: Nagy N. Péter: A Kende. Népszabadság, 2002.02.05.  
360 Szász István: „A Viktor” – könyvben, őszintén. Népszabadság, 2002.01.16. 
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ják.361 Az állampolgári diskurzusokban továbbá gyakran előkerül Orbán vélt cigány származása,362 

amelyre még a jobboldalról is érkezik reakció.363 

A Fidesz és Orbán Viktor konstrukciójához is szorosan kapcsolódik az Orbán-kormány konstrukciója. 

Legerősebb eleme a hatalmi politizálás vádja: eszerint a Fidesz vezette kormány mindent uralma alá 

akar vonni, magáévá teszi a hatalmi pozíciókat, közintézményeket, elfoglalja a közmédiát,364 kontrol-

lálja a civil szférát. 365 A kormány továbbá csorbítja az ellenzék parlamenti lehetőségeit, amellyel „le-

építik a parlamentet, kiürítik a parlamentarizmust”.366 A hatalmi politizálás gyakran az „egész pályás 

letámadás” metaforájában fogalmazódik meg. Szorosan kapcsolódik ehhez az agresszivitás és erőpo-

litika mint eszköz: a kormány nem folytat vitát és nincs tekintettel másokra, mindent erőből akar 

megoldani. Nagy Sándor ezt a következőképpen jellemzi: Egyre inkább világossá válik, hogy a válasz-

tásokon győztes politikai erő fiatal, tanult, több idegen nyelvet beszélő politikusai a belpolitikában 

csak és kizárólag egy nyelven értenek és beszélnek: az erő nyelvén.367 

További fontos elem a kormány konstrukciójában a szolidaritás hiánya. Ennek lényege, hogy a kor-

mány gazdaságpolitikája a gazdagoknak, a felső középosztálynak kedvez és mindezt a szegények ro-

vására teszi. Közteherviselési politikájának köszönhetően nem csökken, hanem nő a különbség a tár-

sadalmi rétegek között, ezzel pedig megosztja a társadalmat.368 Ehhez kapcsolódik a kormány kor-

ruptsága, amellyel elsősorban a klientúrapolitikára és a zsákmányelvűségre utalnak. A kormány a 

hozzá közel álló személyeket pozícióhoz és vagyonhoz juttatja, akik élősködnek a közjavakon és ki-

fosztják az országot.369 

A kormány gazdasági teljesítményének megítélése a korszakban nem egységes. Olykor a baloldalon 

elismerik eredményeit, de azokat is a Bokros-csomag utóhatásainak tekintik.370 2004 után az Orbán-

kormány a felelőtlen költségvetési politika elindítójaként jelenik meg.371 

Gyurcsány Ferenc árnyékállam koncepciója szerint az Orbán-kormány leváltása után sem szűnik meg 

létezni: politikai kinevezettjein keresztül (pl. legfőbb ügyész, Magyar Rádió elnöke, Magyar Nemzeti 

Bank elnöke) továbbra is jelen van és hatalmat gyakorol, ezek a szereplők a kormányváltás után is 

képesek a Fidesz számára kedvező irányba terelni az eseményeket,372 illetve bázisai egy alternatív 

hatalomgyakorlás megszervezésének, vagyis egy árnyékállam létrehozásának.373 

 Orbán Viktor 

                                                           
361 Lásd pl.: Németh Péter: Alantasan. Népszava, 2001.05.31. 
362 Lásd pl.: index.hu fórum 
363 lásd pl.: http://index.hu/belfold/gral1005o/  
364 Lásd pl. MTI: MSZP-kongresszus – Horn Gyula vagy Füzes Oszkár: Támadás! Népszabadság, 1999.10.20. 
365 Lásd pl.: Bonifert Mária: Ki az EU-érett, Népszava, 2000.08.02. 
366 Lásd pl.: Népszava: Be kell fejezni a vitákat, 2000.10.21. vagy Népszabadság: Sokan a mormotához hasonlí-
tottak, 2000.12.28. 
367 Nagy Sándor felszólalása, Országgyűlési Napló, 1998.09.28. 
368 Részletesen lásd polarizáció/integráció diskurzus 
369 Lásd pl.: Népszava: Az MSZP-ben nincs bosszúvágy, 2000.12.04. vagy Népszabadság: Sokan a mormotához 
hasonlítottak, 2000.12.28. vagy Ripp Zoltán: A szabad demokraták esélyei, Népszava, 2002.03.28. 
370 Lásd pl: Népszava: Be kell fejezni a vitákat, 2000.10.21. 
371 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc parlamenti felszólalása. 2005.09.12. 
372 Lásd pl.: Bauer Tamás: Orbán, Gyurcsány és a demokrácia, Népszabadság, 2003.11.05. 
373 Lásd pl.: Népszabadság: Árnyékállamot épít a Fidesz, 2003.10.29. 

http://index.hu/belfold/gral1005o/
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Jellemző konstrukciók: a baloldali diskurzus legtöbbet szereplő aktora; elsőszámú ellenségkép; a 

közösség egyik legfontosabb integratív szemiotikai erőforrása; Antall József örököse; eszmei rokonság 

a szélsőjobboldallal; politikus konstrukció; professzionális politikus; jó kommunikátor; tartalomnélkü-

liség; szerepjátszás; populista; szélkakas; vezér; irracionális kötődések; a hatalom akarása; erő és 

akarat mint legfontosabb eszközök; diktátor; politikai megosztottságot gerjeszt; fontos viszonyítási 

pont a baloldalon; rossz/gonosz ember; korrupt; cigány 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Németh Miklós aktor; Gyurcsány Ferenc aktor; Fidesz aktor; 

biztonság és nyugalom diskurzusa; nemzeti diskurzus; Európa/Nyugat diskurzus; demokráciavédő 

diskurzus; polarizáció/integráció diskurzus; repolitizált pragmatizmus diskurzus; folyamatosság dis-

kurzus; külpolitika ügy; korrupció ügy 

A Fidesz konstrukciójának dinamikája és tartalma is nagyon hasonló Orbán Viktoréhoz, a két konst-

rukció jelentős átfedést mutat egymással. A még ellenzéki, de kormányra készülő Fideszt tapasztalat-

lanként és felelőtlenként jelenítik meg, és bár a baloldali közösség tagjai neheztelnek a pártra a jobb-

oldali fordulat és a bukott MDF-fel való együttműködés miatt,374 a Fidesz inkább pozitív konstrukció-

ját mutatja, hogy még 1998-as választások két fordulója között is beszélnek néha a baloldalon a 

nagykoalíció lehetőségéről.375 A Fidesz kormányra kerülésétől kezdődően a párt megítélése folyama-

tosan romlik a közösségben, a közösség egyik domináns ellenségképévé válik a Fidesz.376 Ezzel egy-

idejűleg a párt és Orbán Viktor konstrukciója egyre inkább összeolvad.377 

A párt kezdeti konstrukciójának középpontjában a jobboldali fordulat áll, ennek szimbolikus momen-

tuma a Fidesz-MDF szövetség. A baloldal szerint a Fidesz korábban liberális párt volt, de ideológiavál-

tás következett be, amelynek eredményeképpen jobbra tolódott: konzervatív és nacionalista világné-

zet, retorika jellemzi egyre inkább a pártot.378 A párt, amely korábban bírálta a kormányzó jobboldal 

politikáját, immár önmaga képviseli azt, és a leváltott jobboldali elitet újra hatalomba akarja emel-

ni.379 A konstrukció fontos eleme a Fidesz és az antalli politika párhuzamba állítása. A párt ideológiai 

és szakpolitikai tekintetben is az antalli örökséget képviseli, annak folytatójaként jelenik meg. Ugyan-

akkor a Fidesz számára is kihívást jelentenek a szélsőséges jobboldali pártok (FKGP és MIÉP), ame-

lyekkel a hatalom megszerzése érdekében kénytelen szövetkezni, de komoly veszélyt jelentenek a 

kormány stabilitására és megítélésére egyaránt.380 A kezdeti konstrukció további meghatározó része 

az éretlenség és a felelőtlenség. Előbbivel a fideszesek életkorára és kormányzati tapasztalatlanságá-

ra utalnak, utóbbival a párt túlzott, betarthatatlan kampányígéreteire.381 Mindezek szemben állnak a 

szakértőiként és felelősként felmutatott baloldali politizálással. 

Az MDF-féle ideologikusság nagy hangsúlyt kap 1998-2002 között, ennek fő eleme a múlt felé fordu-

lás, visszafordulás. E szerint a Fidesz politikáját áthatja a nosztalgia; a párt példaértékűnek tekinti a 

                                                           
374 Lásd pl.: Népszabadság: Gondolkozási idő, 1998.05.08. vagy Sulin József: Struccpolitika? Népszabadság, 
1998.05.22. 
375 Lásd pl.: Népszabadság: Életveszélyes lenne egy kis többségű kormány. 1998.05.12. vagy Vitányi Iván: A 
kéznyújtásokról. 1998.05.21. 
376 Lásd pl.: Ripp Zoltán: A választások tétje, Népszava, 2002.04.04. 
377 Lásd pl.: Ripp Zoltán: Pártok és stratégiák, Népszabadság, 2003.08.02. 
378 Lásd pl.: Braun Róbert: Elvált szülők gyermeke, Népszabadság, 1998.05.08. 
379 Lásd pl.: Népszabadság: Gondolkozási idő, 1998.05.08. 
380 Lásd pl.: Révész Sándor: Hullámvasút, Népszava, 1998.05.13. 
381 Lásd pl.: Népszabadság: A belső viták gyengítik a koalíciót, 1998.03.07. vagy Ripp Zoltán: Cél a konszolidáció, 
Népszava, 1998.03.10. vagy Ágh Attila: Fideszes választási dilemmák, Népszava, 1998.04.24. 
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monarchia évtizedeit és az 1920-30-as éveket.382 Ehhez kapcsolódik a párt nemzeti retorikája, a nyi-

tottság a jobboldal szélsőséges erői felé és a szimbolikus politikai elemek, mint például a Szent Koro-

na-tan felmelegítése.383 Ezeket a vonásokat a baloldal egyértelműen a korai MDF-től eredezteti,384 

ám a Fidesz ideologikussága idővel még az MDF-ét is meghaladja.385 2004-től már inkább az elvnélkü-

liség és az alkalmazott elvek „hajlíthatósága” kap hangsúlyt a Fidesz konstrukciójában, és ezzel együtt 

az ideologikusság vádja elhalványul, de nem tűnik el. Bizonyos ideológiai elemek továbbra is a konst-

rukció részei maradnak. Ilyen az Európa-, illetve Nyugat-kritikus attitűd, amely szerint a Fidesz retori-

kája a párt Nyugattal szembeni fenntartásairól árulkodik, sőt az ország Európai Unióhoz való csatla-

kozását is veszélyeztetik.386 Ezzel együtt a párt és tábora államelvű, nacionalista, klerikális, illetve a 

modernizáció ellensége. Gyurcsány Ferenc 2004-ben ekképpen írja ezt le: „A magyar jobboldal nem 

az új, hanem a régi Magyarországhoz vonzódik. Programja a modernizációtól való tartózkodásra és 

félelemre épít.”387 A múlt felé fordulás vádja később ismét felerősödik: a 2006-os kampányban a visz-

szafordulás veszélyének képében jelenik meg a baloldalon.388 A populizmus mint a Fidesz konstrukci-

ójának eleme a korszak egészében jelen van, de jellemzően abban az időszakban erős, amikor a Fi-

desz ellenzékben van. Az első Orbán-kormányt megelőzően a párt felelőtlen ígéreteiről és hamis illú-

ziókat keltő kritikáiról beszéltek a baloldalon.389 1998-tól a konstrukció elhalványul, 2002-től azonban 

ismét felerősödik. Ekkor a populizmus leggyakrabban a totális, elvi politizálást háttérbe toló ellenzé-

kiséggel kapcsolódik össze, amelynek egyetlen célja a hatalom megszerzése. A populista Fidesz elvi-

ideológiai értelemben következetlen és zavaros, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok és állásfogla-

lások jellemzik a pártot. 

A Fidesz konstrukciójának is fontos eleme az időszakban a szövetségi politika. A korszak elején a kö-

zéppontban a párt jobboldali fordulata, vagyis az MDF-hez való formális és elvi közeledése állt. A 

baloldali közösség tagjai viszont úgy látják, hogy a MIÉP, de leginkább a Kisgazdapárt nélkül nem 

nyerhet, és nem kormányozhat a jobboldal, így a Fidesz kénytelen velük is összefogni.390 Ezt az össze-

fogást veszélyként értékelik a baloldalon, egyfelől azért, mert kényszerszövetségről van szó,391 másfe-

lől a szélsőséges pártok veszélyeztetnék a kormány stabilitását is.392 1998-at követően egyre gyako-

ribbá válik a baloldalon a Fidesz és a szélsőjobboldal közötti valódi elvi kapcsolódások hangoztatása: 

nem áll messze ideológiailag a Fidesz a MIÉP-től, „összenő, ami összetartozik”.393 A 2002-es MSZP 

                                                           
382 Lásd pl.: Braun Róbert: Elvált szülők gyermeke, Népszabadság, 1998.05.08. vagy Gyurcsány Ferenc: A győze-
lemnél kevesebb, Népszabadság, 2000.11.16. 
383 Lásd pl.: Népszabadság: Az MSZP a fordulat veszélyeiről, 1998.05.15. vagy Hegyi Gyula: Kommunisták itt és 
ott, Népszava, 1999.11.24. 
384 Lásd pl.: Debreczeni József: Hagyomány és politikai marketing, Népszava, 2000.08.29. 
385 Lásd pl.: Uo. (Debreczeni mindeközben úgy véli, hogy a Fidesz ideologikussága nem a múltba, hanem sokkal 
inkább előre visz.) 
386 Lásd pl.: Népszabadság: Gondolkozási idő, 1998.05.08. vagy Népszabadság: Dávid hitetlennek tartja Orbán 
szavait, 2002.09.14. 
387 Gyurcsány Ferenc: Merjünk baloldalinak lenni! Népszabadság, 2004.01.16. 
388 Lásd pl.: MTI: MSZP nagygyűlés – Hiller, 2005.10.16 vagy Nagy N. Péter: Tessék választani!, Népszabadság, 
2006.04.01. 
389 Lásd pl.: Népszabadság: Horn továbbra is az SZDSZ-szel kormányozna, 1998.03.09. 
390 Lásd pl.: Népszabadság: Horn: nincs szükség fordulatra, 1998.05.08. vagy Népszava: Tévedés volt a csöndes 
hang, 1998.05.22. 
391 Lásd pl.: Eörsi István: Kis magyar politológia, Népszava, 1998.05.21. 
392 Lásd pl.: Petri Lukács Ádám: A második fordulóban, Népszabadság, 1998.05.14. vagy Révész Sándor: Hullám-
vasút, Népszava, 1998.05.13. 
393 Lásd pl. Mester Ákos: Sötétedik, 168 óra, 1999.10.28. vagy Kis Tibor: Csurka a Terror Házában, Népszabad-
ság, 2000.02.26. 
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kampány egyik fő üzenete a Fidesz és a MIÉP összeborulása, ennek szimbolikus eseménye a Terror 

Háza múzeum avatóünnepsége, ahol a Fidesz és a MIÉP tábora együtt volt jelen az eseményen.394 A 

baloldali diskurzusban az elvi kapcsolat szimbólumaként funkcionál néhány fideszes politikus is, mint 

Rogán Antal, Kövér László, Wittner Mária, akiknek megnyilatkozásait gyakran idézik baloldali szerep-

lők a MIÉP-pel való elvi rokonság bizonyítékaként.395 

Ahogyan Orbán Viktor, úgy a Fidesz baloldali konstrukciójában is meghatározó a hatalomvágy és az 

erőpolitika. Ennek lényege, hogy a Fidesz legfontosabb törekvése hatalmának bebetonozása, megtar-

tása, illetve később, amikor ellenzékben van, annak visszaszerzése. A párt hatalomvágyának szinte 

minden más szempont alárendelődik, nem számítanak az intézményi, elvi és diplomáciai korlátok 

sem, 396 ebből adódóan gyakran az antidemokratikus jelzőt is használják a baloldali szereplők.397 A 

párt hatalmi céljainak megvalósításának egyik fő eszköze a konfrontatív és erőpolitika alkalmazása: e 

szerint a Fidesz eltökélt céljai megvalósításában és semmilyen árat nem sajnál azért, hogy érvényre 

juttassa és másokra rákényszerítse akaratát.398 Az akarat és erő érvényesülésének szimbólumát jelen-

ti a párt vezérelvű működése is. A baloldal szerint a Fidesz egy „vezérelven működő szélsőségesen 

centralizált párt”,399 Orbánnak teljhatalma van a párton belül, a pártelit valamennyi tagja alárendelő-

dik és függ tőle, lényegében Orbán egyenlővé válik a Fidesszel. Az ő személye tartja egyben a Fideszt, 

majd a jobboldalt, így ezek legyőzéséhez a legfontosabb Orbán Viktor legyőzése.400 A demokráciael-

lenesség önálló elemként is megjelenik a párt konstrukciójában. Az Orbán-kormány idején kibontako-

zó elem kezdetben a hatalmon lévő Fidesz demokratikus intézményeket és normákat nem tisztelő 

politikáját célozta, de a Fidesz ellenzéki időszakában is megmaradt. Gyurcsány Ferenc például 2003-

ben arról beszél, hogy a párt árnyékállamot épít a hatalom újbóli megszerzése céljából.401 Az ellenzéki 

Fidesz antidemokratizmusát a baloldali hatalom erőszakos megdöntésére való törekvéssel kapcsolják 

gyakran össze.402 

A baloldal részéről a konstrukció részének tekinthető a Fidesz önkonstrukciójának, a polgári jellegnek 

a kétségbevonása. E szerint a Fidesz csak szavakban polgári, a fogalom nem más mint egy kommuni-

kációs panel, politikáját tekintve korántsem tekinthető annak.403 Fontos továbbá kiemelni a korrupci-

ós vádakat is. Ez 1998 és 2002 között a legintenzívebb a baloldalon, e szerint a Fidesz klientúrát épí-

tett ki maga köré, amely maffiaszerű gazdálkodást folytat.404 Erős nemi konstrukció is jelen van a 

Fidesszel kapcsolatos kommunikációban. A „Fidesz-fiúk” visszatérő metafora, amely a pártvezetés 

                                                           
394 Lásd pl.: Uo. vagy Agyagási Edit: Összeborulás? Népszabadság, 2006.04.01. 
395 Lásd pl.: Tamás Ervin: Föld alatt, föld felett, Népszabadság, 2002.02.25. 
396 Lásd pl.: Népszava: Tékozló fiúk, 1999.09.20. vagy Népszava: „A kampányt csinálni kell és nem beszélni róla”, 
2005.09.13. 
397 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc: A győzelemnél kevesebb, Népszabadság, 2000.11.16. 
398 Lásd pl.: Népszabadság: Horn érdemi párbeszédet sürget, 1998.07.19. vagy Lengyel László: Keleten a helyzet 
változatlan, Népszabadság, 2000.07.08. vagy Dési János: Perek évadja, Népszava, 2002.04.04. 
399 Ripp Zoltán: Pártok és stratégiák, Népszabadság, 2003.08.02. 
400 Lásd pl.: Ripp Zoltán: Gyurcsány vagy Orbán, Népszava, 2005.07.16. 
401 Lásd pl: Népszabadság: Árnyékállamot épít a Fidesz, 2003.10.29. 
402 Lásd pl.: Uo. vagy Deák Péter: Populizmus – vagy erőszak? Népszava, 2006.04.04. 
403 Lásd pl.: Nagy N. László: Polgári párt-e a Fidesz? Népszabadság, 2002.03.30. 
404 Lásd pl.: Ripp Zoltán: A választások tétje, Népszava, 2002.04.04. 
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életkorára és a benne tapasztalható férfidominanciára is utal.405 Állampolgári diskurzusokban gyakran 

a lehengerlő dinamizmust és az arroganciát kötik a fogalomhoz.406 

Fidesz 

Jellemző konstrukciók: Orbán Viktoréhoz nagyon hasonló konstrukció; jobboldali fordulat, új MDF; 

szélsőséges pártokkal való együttműködés veszélye; éretlen és felelőtlen; ideologikus és múltba for-

duló; populista és elvek nélküli; szélsőjobboldallal való elvi rokonság; hatalomcentrikus; antidemok-

ratikus; vezérelvű és Orbánnak alárendelődő; nem polgári; korrupt; férfiak által dominált.   

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: egyéb pártok aktor; MDF és politikusai aktor; Orbán Viktor 

aktor; egyéb jobboldali szereplők aktor; biztonság és nyugalom diskurzusa; nemzeti diskurzus; Euró-

pa/Nyugat diskurzus; demokráciavédő diskurzus; polarizáció/integráció diskurzus; folyamatosság 

diskurzus; külpolitika ügy; korrupció ügy; női vezetők egyéb modalitás (ellenkép) 

A legfőbb rossz képét a baloldalon 1998 és 2002 között Torgyán József, az egész korszakban pedig 

Csurka István és a MIÉP konstrukciója formálja meg. Az ő negatív konstrukciójukat használják fel a 

baloldalon arra, hogy Orbán Viktor és a Fidesz konstrukcióját még negatívabban lehessen megjelení-

teni: azáltal, hogy e fő ellenségképeket folyamatosan összekapcsolják Orbánnal és pártjával, azok 

negatív konstrukciója utóbbiak részévé is válik. A legfőbb rosszként tehát Torgyán, Csurka és a MIÉP 

jelenik meg, de fenyegetést csak Orbán Viktoron és a Fideszen keresztül jelenthetnek a politikai kö-

zösség egészére, önmagukban kevés jelentőséggel bírnak. Torgyánt dilettáns és megbízhatatlan poli-

tikusnak tartják, aki csak a politikai hangulatkeltéshez ért,407 személyének és politikájának általános 

motívuma a vállalhatatlanság: szélsőséges és felelőtlen megnyilvánulásai a vele együttműködő Fidesz 

népszerűségét is rombolják.408 Miniszteri tevékenysége kifejezetten káros volt az országnak, ennek 

következtében a baloldal egységesen üdvözölte lemondását.409 Míg Torgyán a populizmus metaforá-

ja, Csurka István a szélsőjobboldaliságé, a rasszizmus és antidemokratizmusé. Csurka és pártja a 

nemzetiszocializmus magyarországi reprezentánsa,410 ezért a közösség ellenségként tekint rá. 

A baloldali diskurzusban nagy súlyt kapnak azok a Fideszen belüli szereplők, akiken keresztül igazolni 

lehet a legfőbb rosszak, Torgyán, Csurka és a MIÉP illetve Orbán és a Fidesz közötti kapcsolatot, ideo-

lógiai és elvi hasonlóságot. Kövér László a legnegatívabban konstruált aktor a Fideszen belül; Orbán 

Viktor „rosszabbik énje”,411 de személye lényegében az egész párt negatív pólusát szimbolizálja. A 

baloldali diskurzus szerint a fideszes politikusok közül rá jellemző leginkább a szélsőséges retorika, a 

liberális és baloldallal szemben különösen intoleráns.412 A baloldal közösség gyakran mentális beteg-

séget feltételez nála, szélsőséges megnyilvánulásai pedig ennek következményeként jelennek meg.413 

Kövér konstrukciója mélyíti a baloldal és a Fidesz között húzódó szakadékot, ugyanakkor kapcsolódási 

                                                           
405 Lásd pl.: Tamás Ervin: Magánember, Népszabadság, 1999.08.09. vagy Dessewffy Tibor: A két szótorony, 
Népszabadság, 2003.02.15. 
406 Lásd pl.: Népszava, 1999.01.07. 
407 Lásd pl.: Mészáros Tamás: Egyszemélyes színház, 168 óra, 2001.02.15. 
408 Lásd pl.: Lengyel László: Keleten a helyzet változatlan, Népszabadság, 2000.07.08. 
409 Torgyán József lemondásának közvetlen előzménye volt a Népszava által kirobbantott, ún. kazettaügy. 
410 Lásd pl.: Eörsi István: Kis magyar politológia, Népszava, 1998.05.21. 
411 Mester Ákos: Ennyi, 168 óra, 2000.02.10. 
412 Lásd pl.: Sebes György: Kokárda vagy kötél, Népszava, 2002.03.30. 
413 Lásd pl.: Veér András: El a kezekkel Kövér Lászlótól, Népszava, 2002.04.03. vagy Para-Kovács Imre: Kötél, 
Népszabadság, 2002.04.04. 
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pontot hoz létre a legnagyobb jobboldali párt és a szélsőségesek, azaz Torgyán Jószef, Csurka István 

és párja között. 

A baloldali diskurzusban a szélsőjobboldalt a fideszes jobboldallal összekötő szereplők közé tartozik 

még Semjén Zsolt, Mikola István és Wittner Mária,414 akiknek egy-egy szélsőségesnek ítélt megnyi-

latkozása nagy visszhangot kapott. Közös bennük, hogy nem egyedi jelenségként konstruálják meg 

őket, hanem a Fidesz kommunikációs stratégiájának részeként, ami alátámasztja a Torgyán-Csurka 

világgal való összemosást.415 Az összemosást elősegítő aktoroknak számítanak még a jobboldali mé-

diumok, amelyeket gyakran vádolnak szélsőjobboldali retorikával.416  

Egyéb jobboldali szereplők 

Jellemző konstrukciók: Torgyán, Csurka és a MIÉP a legfőbb rossz; fenyegetést a Fideszen és Orbá-

non keresztül jelentenek; Torgyán a populizmus, Csurka és a MIÉP a szélsőjobboldaliság szimbóluma; 

Kövér László és egyéb fidesz politikusok az összekötő szereplők; Kövér intoleráns a baloldallal szem-

ben; Kövér mentálisan beteg; a jobboldali médiumok is összekötő szereplők a szélsőjobboldal és a 

Fidesz-jobboldal között 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Fidesz aktor; demokráciavédő diskurzus; polarizáció/integráció 

diskurzus    

Összegzés 

A fentiekben részletesen bemutattuk a baloldali közösség 1997 novembere és 2006 szeptembere 

közötti kommunikációjának legfontosabb aktorkonstrukcióit. A második korszakban a közösség saját 

szereplőivel kapcsolatban gyakran kifejezetten negatív konstrukciókat találtunk, ez különösen igaz az 

egész korszak egyik legkiemeltebb szereplőjére, az MSZP-re. A baloldali közösségre szinte egységesen 

jellemző - a párt politikusait is beleértve - a saját politikai szervezet elítélése, bírálata. A második kor-

szakban látunk példát arra is, hogy a kezdetben pozitív konstrukciókat a belső viszályok hogyan tud-

ják folyamatosan erodálni és végül általánosan negatív konstrukciókká változtatni. Kovács László, de 

méginkább Németh Miklós konstrukciója kezdetben kifejezetten pozitív volt, utóbbit egyfajta „messi-

ás”-szerepbe emelték, majd a három tenor több évig folyó taktikai vetélkedése ezt fokozatosan ron-

totta, a közösség élvonalából való távozásukkor pedig már mindkettőjük esetében a döntően negatív 

konstrukció uralkodott a közösség egészében. Ez azért is fontos lehet, mert feltehetően a harmadik 

korszak is támogat számunkra hasonló konstrukciós dinamikákat. Fontos továbbá, hogy jelentős vál-

tozások is végbementek az aktorkonstrukciók terén a második korszakban: míg a közösség politikusa-

inak konstrukcióiban az 1990-es évek elejétől egészen a második korszak közepéig számos folyama-

tosság megfigyelhető volt (pl.: depolitizált konstrukció, szakértőiség, rossz kommunikációs képessé-

gek, karizma hiánya stb.), addig 2004-től egy olyan aktor került a közösség kommunikációjának kö-

zéppontjába, akinek konstrukciója radikálisan eltért a korábban jellemző mintázatoktól. Gyurcsány 

Ferenc erősen politizált konstrukciója alkalmas volt arra, hogy a közösség Orbán Viktor egyenrangú 

ellenfeleként és ezáltal a közösség vezető szereplőjeként tekintsen a miniszterelnökre. Ugyanis a 

közösség jelentős részben domináló aktorkonstrukció éppen Orbán Viktor volt. A második korszak 
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Hír TV, 2003.10.12. vagy Szász István: Az újraírt történelem. Népszava, 2004.10.25. 
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fontos fejleménye, hogy megszületik az az ellenségkép, amely hosszú időn keresztül a baloldali kö-

zösség, illetve a baloldali és liberális közösség elsődleges integrációs erőforrásává válik.     

A baloldali közösség diskurzusai 

A közösség kilencévnyi kommunikációjában természetesen rengeteg diskurzus megjelenik, áttekinté-

sekben ezek közül csak a legnagyobb jelentőségűek bemutatására szorítkozhatunk. Azokat a diskur-

zusokat mutatjuk be részletesen, amelyek a közösség kommunikációjának egy jelentős részét átfogta, 

illetve fontos szerepet játszottak a közösségképzésben, az azonosságok és különbözőségek meghatá-

rozásában. Az aktorkonstrukciókhoz hasonlóan a diskurzusok jelenlétének és tartalmának dinamikája 

is tagolja a korszakot. Az egész korszakban markánsan jelen van az önmeghatározás két fontos dis-

kurzusa a biztonság és nyugalom diskurzusa, illetve az Európa/Nyugat diskurzus. Szintén végighúzódik 

a korszakon az önmeghatározásban elsősorban a másik oldallal való szembenállításon keresztül sze-

repet játszó demokráciavédő diskurzus. Az önmeghatározásra a közösséggel szembeni külső és belső 

kritikákra válaszolva hat a múlthoz való viszony diskurzusa, illetve a nemzeti diskurzus, amelyek szin-

tén a teljes korszakban jelen vannak, Gyurcsány Ferenc előtérbe kerülésével azonban jelentős válto-

zásokon mennek át. Ezek a második korszak egészében jelen lévő diskurzusok az első korszakból 

erednek, változó formában és intenzitással, de az első korszak baloldali kommunikációjának is a ré-

szét képezték. Jóval gyengébben gyökerezik az első korszakban a polarizáció/integráció diskurzusa, 

amely 2004-ig a közösség egyik domináns diskurzusa volt és a demokráciavédő diskurzushoz hason-

lóan szintén a jobboldallal való szembenállításon keresztül játszik szerepet a közösség önmeghatáro-

zásában. 2004-től két új, Gyurcsány Ferenchez köthető diskurzus kerül az előtérbe: a repolitizált 

pragmatizmus és a modernizációs diskurzus kifejezetten a második korszak terméke.   

A biztonság és nyugalom diskurzusa  

Az egész korszakon végighúzódik az a diskurzus, mely a biztonság, a stabilitás és nyugalom fogalmait 

helyezi a politikai cselekvés középpontjába, azok megvalósítását és biztosítását tekinti a politika cél-

jának. Az elképzelés lényege, hogy az emberek politikával szembeni legfőbb elvárása, hogy biztosítsa 

saját biztonságukat és a nyugalmukat417, éppen ezért a politika elsődleges feladata ezek megteremté-

se és fenntartása418. A biztonság és nyugalom megvalósítását és célul kitűzését a politikai porondon 

csak az MSZP-től lehet várni, az érvényesülésükre a legnagyobb veszélyt pedig a konfrontatív, ideoló-

giai és hatalmi célok jegyében politizáló jobboldal jelenti419. Hiller István 2006-os választásokkal kap-

csolatban például úgy fogalmaz: „A választások tétje, hogy a hataloméhes, fenyegető, harcias politi-

zálás helyett az MSZP képviselte nyugodt építkezés győzzön”420. Ez a politikafelfogás nem új a balolda-

lon, már 1990 óta jelen van a közösség diskurzusában421, és a második korszak végéig a baloldali kö-

zösség meghatározó szemiotikai erőforrása is marad. Ebben a időszakban azonban a biztonság és 

nyugalom diskurzusa nem kapcsolódik össze automatikusan egy depolitizált diskurzussal, ahol a poli-

tika feladata vagy a puszta érdekartikuláció (1990-1995) vagy a stabilitást egyedül szolgáló egyetlen 

közös érdek végrehajtása (1995-1998). A biztonság és nyugalom diskurzusának központi szerepét jól 

                                                           
417 Lásd pl.: Gál Zoltán-interjú. Népszabadság,  1998.03.07. 
418 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc: Reform és kiegyezés. Népszabadság, 2001.03.30. 
419 Lásd pl.: Medgyessy Péter-interjú, Népszabadság, 2002.04.05.  
420 Szocialista évadnyitó. Hiller – az MSZP győzni akar. 2006.01.15.  
421 Lásd: Bene Márton – Bata Attila: A baloldali politikai közösség kommunikációja (1990-1997). In: Kiss Balázs 
(szerk.): Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-1997. Tanulmányok egy korszak kommunikációs jelleg-
zetességeiről. MTA TK Politikatudományi Intézet, Budapest. 181-230. pp. 
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mutatja, hogy a korszak mindhárom országgyűlési választási kampányában az egyik vezető szlogen a 

biztonság fontosságát és ígéretét hangsúlyozta. 1998-ban az „Esély, növekedés, biztonság” szlogen 

csak egyike volt a három jelszónak, 2002-ben azonban a biztonság fogalma a „Jogbiztonság, közbiz-

tonság, létbiztonság” szlogenben már túllép a gazdasági szempontokon, lényegében a különböző 

jellegű ígéreteket egybeolvasztó, összekötő erőforrássá vált. Kitüntetett szerepét a „Biztonság, igaz-

ságosság, bátorság” 2006-os szlogenjében is megtartotta, bár ekkor ismét közelebbi meghatározás 

nélkül szerepeltették a jól bevett szemiotikai erőforrást.  

A diskurzusnak egy fontos eleme a hétköznapiság középpontba helyezése. Ennek lényege, hogy a 

politikának a hétköznapok világával kell foglalkoznia, hiszen maga is a hétköznapok világából értel-

meződik, arra gyakorol hatást, céljai a hétköznapi élet céljai, ezért ami ezen túl van az szükségtelen 

vagy akár káros (pl.: ideológiai politizálás).422 Ez a hétköznapiság tükröződik az MSZP kampányfilmjei-

ben is. Számos kampányfilmben tűnnek fel mindennapi emberek mindennapi rutintevékenységek 

végzése közben, a politikai üzenetek pedig ezekhez kapcsolva jelennek meg423. A hétköznapok politi-

kától való védettsége is hangsúlyt kap néhány filmben: a Kövér László „köteles” beszédére reflektáló 

kampányfilmben Kövér László kijelentései a derűs hétköznapok rutincselekvései közé türemkednek 

be és teszik azt tönkre424. Egy 2006-os kampányfilmben Gyurcsány Ferenc pedig épp arról beszél, 

hogy „nem tudunk, nem akarunk bekopogtatni Önhöz”425. A politika hétköznapisága az MSZP-

rendezvényeinek koreográfiáiban is megjelenik. Szembetűnő, hogy az MSZP rendezvényei között 

minden évben a május 1-i eseményeknek van a legnagyobb jelentősége, amelyek ráadásul a baloldali 

közösséget tágabban is integráló eseményeknek számítanak, hiszen a legtöbb esetben ekkor a szak-

szervezetekkel is közös cselekvésekre kerül sor, sőt 2000-ben Thürmer Gyula is ezt az alkalmat hasz-

nálja ki a baloldali összefogás sürgetésére426. Május 1-e talán a legprofánabb ünnepnapunk, nem 

kötődik hozzá se nemzeti, se vallási emelkedettség, inkább a munka és a pihenés, a kikapcsolódás, 

azaz a tágan értelmezett hétköznapiság ünnepléseként fogható fel. A május 1-i rendezvények koreo-

gráfiája sem a mindennapokból való kilépést elősegítő emelkedettséget sugall, sokkal inkább az azok 

szerves részét képező rekreáció elősegítését, amit a szokásos helyszín, a főváros elsőszámú rekreáci-

ós területe, a Városliget mellett a szimbolikus sör és virsli, illetve a jelenlévők szórakoztatását, és 

kevésbé együvé tartozásuk érzetének elősegítését szolgáló kulturális programok (pl.: Korda György, 

Pa-dö-dö, 100 Folk Celsius stb.427) is erősítenek. Természetesen a május 1-jei rendezvények kiemelt 

szerepében a történelmi és ideológiai okok meghatározóak, azonban szembetűnő, hogy a párt egyéb 

rendezvényeit is előszeretettel kapcsolják a megszólalók, elemzők a majális hangulatához, rámutatva 

egyrészt a baloldali közösség és a majális diskurzusban való összekapcsolódására, másrészt azok ha-

sonló, szórakozásra, rekreációra kihegyezett jellegére428. 

A biztonság és nyugalom diskurzusa  

                                                           
422 Lásd pl.: Ripp Zoltán: A választások tétje. Népszava, 2002.04.04. vagy Gyurcsány Ferenc parlamenti felszóla-
lása, 2004.12.20. 
423 Lásd pl.: https://www.youtube.com/watch?v=jx6js-A3da4; 
https://www.youtube.com/watch?v=759NUXgg8i0; https://www.youtube.com/watch?v=3E8fDPxITUI 
424 https://www.youtube.com/watch?v=QXgDVClf74A 
425 https://www.youtube.com/watch?v=lgHdoEiAb58 
426 Lásd: Népszabadság: Majális, szociális dialógus, felvonulás Május 1-jén. 2000.05.02. 
427 Lásd: http://index.hu/belfold/majalis2003/  
428 Lásd pl.: Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor (2003): Szimbolikus elemek a 2002-es választási kampányban. 
Magyarország Politikai Évkönyve 2002 vagy Népszabadság: Párthívek tömegei a tereken, 2006.04.03. vagy Nép-
szava: Gyurcsány: „A nemzet a szó, a köztársaság a tett”. 2006.04.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=jx6js-A3da4
https://www.youtube.com/watch?v=759NUXgg8i0
https://www.youtube.com/watch?v=QXgDVClf74A
https://www.youtube.com/watch?v=lgHdoEiAb58
http://index.hu/belfold/majalis2003/
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Jellemző elemek: a politika célja a nyugalom és a biztonság; hétköznapok előtérbe állítása; a hétköz-

napok politikától való védettsége 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; Medgyessy Péter aktor; Orbán Viktor aktor; Fidesz 

aktor; nemzeti diskurzus; Európa/Nyugat diskurzus; demokráciavédő diskurzus; polarizáció/integráció 

diskurzus; társadalompolitika ügy; hagyományos marketing csatornák; egyéb „kreatív” csatornák; 

individualizmus egyéb modalitás; szórakozásközpontúság egyéb modalitás; nők egyéb modalitás; 

színek (kék) egyéb modalitás 

A múlthoz való viszony diskurzusa 

A múlthoz való viszony továbbra is központi szerepet játszik a baloldali közösség kommunikációjában, 

bár a korszak végére a hagyományos defenzív viszonyban átalakulások érzékelhetőek. Fontosságával 

kapcsolatban Gyurcsány Ferenc 2004-ben úgy fogalmaz: „A magyar jobboldal a jövőtől fél, a baloldal 

pedig a múlttól.”429 Az önvédelmi jelleg, melynek keretében a közösség tagjai határozottan visszauta-

sítják az előző rendszerrel való összekapcsolásukat, továbbra is jelen van. Ennek leggyakoribb eleme, 

hogy a párt és annak politikusai magukat a politikai élet más szereplőihez hasonlóan rendszerváltó 

szereplőkként jelenítik meg és ennek jegyében élesen visszautasítják azokat a kísérleteket, amelyek a 

rendszerváltásban ellenérdekelt oldalhoz próbálják kötni őket.430 A rendszerváltó szerep körüli viták-

nak új teret nyitott a határnyitás 10 éves évfordulója, amely kapcsán a közösség akkori két vezető 

szereplője, Horn Gyula és Németh Miklós is számos rendezvényen és cikkben a rendszerváltozás 

kulcsszereplőjeként tűnt fel. Mindeközben az évfordulóval kapcsolatos állami rendezvények koreo-

gráfiája számos kritikát váltott ki a közösség szereplőiből Németh és Horn rendszerváltó szerepének 

háttérbe szorítása miatt.431 A rendszerváltó szerepet a jelenre is kiterjesztik, különösen Horn Gyula 

kormányával kapcsolatban beszélnek sokan arról, hogy a szocialisták voltak azok, akik befejezték vagy 

végrehajtották a rendszerváltás céljait432. A rendszerváltás fogalmát a közösségen belül szemiotikai 

erőforrásként alkalmazták, amit jól mutat, hogy Németh Miklós („EU-csatlakozás  a  rendszerváltással 

azonos vagy azt meghaladó jelentőségű esemény”), valamint Medgyessy Péter („jóléti rendszervál-

tás”) legfontosabb politikai üzenete is a rendszerváltás fogalmát használta fel. 

A közösség szereplőinek előző rendszerhez kötése ugyanakkor a saját közösségen belül is markánsan 

jelen van. Ez nem explicit „kommunistázás”-ként tűnik fel, sokkal inkább utalások, párhuzamok, ha-

sonlatok szintjén, amelyre számos példát hoztunk az aktorok konstrukcióinak leírásakor. A diskurzus-

nak egy másik szintje az önvizsgálattal kapcsolódik össze. Ennek keretében a közösség tagjai a saját 

közösségre reflektálva beszélnek arról, hogy miként van jelen a múlt a baloldali politikai közösség 

jelenében. Eszerint a múlt megjelenik a lelkiismeret szintjén, a „szocialista bűntudat”433, a „nevében 

és rá hivatkozva a régmúltban elkövetett törvénytelenségek miatt érzett, csak részben feldolgozott 

lappangó szégyen”434 formájában. Jelen van a tudat szintjén, a „nómenklatúra identitástudatában”, 

                                                           
429 Gyurcsány Ferenc: Merjünk baloldaliak lenni! Mozgó Világ, 2004 január. 

430 Lásd pl.: Gál Zoltán-interjú. Népszabadság, 1998.03.07. vagy Medgyessy Péter-interjú. Népszabadság, 
2001.05.10 vagy Horn Gyula-interjú. Népszava, 2003.10.18. 
431 Lásd pl.: Avar János: Szőke herceg fehér lovon. Népszava, 1999.09.15. 
432 Lásd pl.: A Magyar Szocialista Párt választási programja. Lásd: Népszabadság, 1998.03.10. vagy vagy Horn 
Gyula és Orbán Viktor vitája, 1998. 05.20. 69. perc (https://www.youtube.com/watch?v=k0QDfgY72Sg)  
433 Lengyel László: Keleten a helyzet változatlan, Népszabadság, 2000.07.08. 
434 Gyurcsány Ferenc: MSZP-megújulás: Balról a közép felé. Népszabadság, 1999.05.28. 

https://www.youtube.com/watch?v=k0QDfgY72Sg
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melyben ott van az „elvtársi közelmúlt”435. Jelen van a személyek szintjén is, hiszen az MSZP még 

mindig csak azt tudja kínálni „amit egy dekadens - de a közvélemény egy részének szemében még 

mindig etalonnak számító - rendszer kitermelni tudott magából”, ami nem más, mint a „szociálde-

mokráciába átvedlett magyar szocializmus káderkínálata a  magyar népnek” 436 és ide sorolható Szili 

Katalin elhíresült „az MSZP-nek meg kell szabadulnia a nómenklatúrájától” kijelentése is.437  

Az időszak második felében megindul a múlttal való szembenézés diskurzusa is. Ez először 1956-tal 

kapcsolatban jelenik meg. A szocialista párt 2001-ben neves értelmiségiek részvételével 1956 és a 

baloldal viszonyáról szervez konferenciát „Magyarország mindannyiunké. Nemzeti megbékélés, bal-

oldali értékek az 1956-os forradalomban” címmel, ahol Kovács László kimondja, hogy az MSZP is ’56 

örökösei közé tartozik, Medgyessy Péter pedig 1956-tal kapcsolatos kutatások támogatását ígéri a 

kormányra kerülés után.438 Október 23-a azonban továbbra is tehertétel a közösség számára, Lakner 

Zoltán például 2003-ban egy véleménycikkben bírálja Medgyessyt azért, hogy „az éj leple alatt küldte 

ki koszorúját a 301-es parcellába, délután pedig a párizsi Pere Lachaise temetőben rótta le kegyeletét, 

mint egy emigráns kormányfő. Az MSZP átadta a teret az ellenzéknek, azt üzenve, „semmi közünk 

ehhez az ünnephez””439 

A szembenézés fontosságának hangsúlyozása és annak tartalommal való feltöltése elsősorban Gyur-

csány Ferenchez kapcsolódik. A szembenézés szükségességét Gyurcsány már egy 1999-es vélemény-

cikkében is hangsúlyozta, melynek központi eleme és újdonsága, hogy ez nem egyszerűen a múlttal 

való szakítást, annak megtagadását jelenti, hanem egy differenciált viszony kialakítását. Ennek lénye-

ge a múlt, az eredet és a gyökerek elismerése, a múlton belül viszont különbséget kell tenni szerinte a 

pozitív, a vállalandó, a közösség identitását erősítő események és szereplők, valamint a negatív, el-

utasítandó elemek között. Az akkor még közgazdász Gyurcsány 1999-ben így fogalmaz: „Bevalljuk 

vagy sem, mindnyájan örökösök vagyunk. A többségünk nem kérte, egyszerűen kapta. Jó volna, ha 

legalább a szocialisták elhinnék: a másfél évszázados baloldali örökség tengernyi lehetőséget kínál, 

hogy követhető mintát, eszményt, tartást adjon, és büszkén képviselhető legyen a politikai utódok 

által.”440. Ezt a felfogását politikussá válva is megtartotta. Egy helyen úgy fogalmaz, hogy „szervezet-

jogi értelemben a volt állampárt, politikailag a XX. századi demokratikus baloldal, benne a polgári és 

népi baloldal, a szociáldemokraták, a reformkommunisták egyik örököse. Nincs ok a múlttól való me-

nekülés lázában kényszeres személyi megújulást demonstrálni” és „az MSZP-ben egyszerre van jelen a 

Kádár-rendszerrel - illetve a rendszer egyes jelenségeivel — való szakítás és a kontinuitás.”441. Máshol 

arról beszél, hogy „ha nincsen differenciált viszonya a magyar baloldalnak az elmúlt negyven-ötven 

évhez, akkor állandóan lelkiismeret-furdalásos lesz, állandóan ingatagnak érzi a talajt a lába 

alatt.”442. Gyurcsány tehát a közösség politikai identitásának megteremtése vagy tisztázása érdeké-

ben kulcsfontosságúnak érzi a múlttal való szembenézést és a differenciált viszony kialakítását. A 

baloldali múlt pozitív, identitást megalapozó elemeinek pedig már 1999-ben és 2004-ben is 1953-at, 

1956-ot, 1968-at és a 80-as éveket tekinti, tehát az államszocializmus progresszívebb, reformokat 

                                                           
435 H. Bíró László: Hatpárti kétpártrendszer. Népszava, 2000.07.31. 
436 Aczél Endre: Jelöltek. Népszabadság, 2001.03.30. 
437 Szili Katalin-interjú, Hír TV, 2003.09.02. 
438 Népszabadság: A Köztársaság téren 1956-ról. 2001.10.25. 
439 Lakner Zoltán: Hallgatni arany. Népszava, 2003.11.04.  

440 Gyurcsány Ferenc: MSZP-megújulás: balról a közép felé. Népszabadság, 1999.05.28. 
441 Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszabadság, 2002.12.07. 
442 Gyurcsány Ferenc: Ez egy utat kereső írás. Mozgó Világ 2004 január.  
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végrehajtó, a rendszert modernizálni megkísérlő periódusait: „1953, 1956, 1968, majd a nyolcvanas 

évek rendszerváltásban véget érő reformjai mind arról szólnak, hogy a baloldal leszámolt múltjának 

egy-egy darabjával, majd negyed- és félfordulatokkal új irányba indult el. A magyar baloldal fél év-

század belső küzdelmével demokratizálta és modernizálta politikáját, önmagát és Magyarországot. 

Ennek ellenére nyomát sem látjuk annak a büszkeségnek, magabiztosságnak, amelyet egy ilyen sike-

res út megtétele jellemezhetne.”443 1999-ben ezekkel a múltbeli vonatkoztatási pontokkal kapcsolat-

ban úgy fogalmaz: „Ezt kellene szégyellni? Nem csak mi, az ország is szegényebb volna mindezek nél-

kül.”444 

A múltért való küzdelmet Gyurcsány kormányzati pozícióban is folytatja: a legnagyobb offenzíva egy-

értelműen 1956 „megszerzéséért” indul meg. Retorikai szinten folytatódott a „baloldal mint 1956 

örököse” diskurzus. Gyurcsány már 2004-ben kijelenti: „Nem akarok engedélyt kérni a jobboldaltól, 

hogy 56 a miénk.”445. Ezúttal azonban a politikai cselekvések sikeresek voltak abban, hogy legalább a 

közösségen belül visszhangra is talált ez a konstrukció. A 2004-es október 23-i megemlékezés kivéte-

lesen pozitív visszhangot váltott ki a közönségben. Tanács Imre például azt írta, hogy míg korábban 

„tisztességes baloldali ember ezen a napon jobbnak látta elmenni a hegyekbe”, ebben az évben 

„1956 öröksége az idén először nem a jobboldalé volt.”446 Ezen az ünnepen Gyurcsány Ferenc azzal is 

érzékeltette 1956 és annak szimbolikus szereplőjének Nagy Imrének a baloldali közösséghez való 

tartozását, hogy a beszédében a keresztnevén szólított és letegezett volt miniszterelnökkel folytatott 

személyes, bensőséges „párbeszédet”: „Vajon te, Imre, mit tennél a helyemben. Hogyan kell boldo-

gulni ebben a veszekedős világban, hogyan van egyszerre haza és haladás, hogyan van demokrácia és 

hatékony állam?”447 1956 a közösség számára való felértékelődését jól mutatja, hogy egyre gyakrab-

ban jelenik meg a közösség diskurzusában, hogy 1956 emléke miatt el kellene költözni a forradalom 

leverésének egyik szimbólumának számító Köztársaság téri székházból. Hiller István az MSZP 2003-as 

kongresszusán mondta azt felszólalásában, hogy „el kellene mennünk a Köztársaság térről, mert ósdi, 

avítt, rossz emlékű, és nem sugározza azt a képet, amilyenek egyébként vagyunk, amilyenek lenni 

szeretnénk”448 és bár a költözősre csak a harmadik korszak elején, 2007-ben került sor, annak 

diszkurzív előkészítése erre az időszakra esett. 1956 örökösének konstrukciójában az egyik legfonto-

sabb szimbolikus erőforrást azonban a korszak végén az SZDSZ-es Mécs Imre MSZP színeiben történő 

indulása jelentette. Az 1956-ban halálraítélt politikust Hiller István és a baloldali közösség is 1956 

szimbólumaként jelenítette meg, sőt a politikus maga is azt hangsúlyozta, hogy azért akar képviselő 

maradni, mert azt szeretné elérni, hogy maradjon a magyar parlamentben olyan képviselő, aki őrzi 

1956 szellemiségét, mivel ő az utolsó ’56-os képviselő a Házban.449450 A politikus „átigazolásának” 

jelentőségét Haszán Zoltán a következőképpen érzékelteti: „Méccsel nem egy politikust veszítenek a 

szabad demokraták, hanem egy szimbólumot. Az utolsó ’56-os országgyűlési képviselőt. És ugyanezt 

                                                           
443 Gyurcsány Ferenc: Merjünk baloldaliak lenni! Mozgó Világ, 2004 január. 

444 Gyurcsány Ferenc: MSZP-megújulás: balról a közép felé. Népszabadság, 1999.05.28. 
445 Gyurcsány Ferenc: Ez egy utat kereső írás. Mozgó Világ 2004 január. 
446 Tanács István: ’56 öröksége. 2004.10.25. 
447 Népszabadság: Gyurcsány: Imre, hogy csinálnád? 2004.11.05. 
448 Népszabadság: A nemzeti középtől a polgári baloldalig, 2003.03.31. 
449 Népszabadság: Mécs Imre vált. 2005.11.30. 
450 2006-ban Wittner Mária is bekerült az országgyűlésbe, így nem Mécs Imre lett az egyedüli ’56-os elítélt a 
parlamentben. 
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nyeri vele az MSZP (…). Mécs Imre jövőre, 1956 ötvenedik évfordulója alkalmából szocialista képvise-

lőként beszélhet a parlamentben. Az SZDSZ-esek nagyon szeretnék ezt a helyszínen meghallgatni.”451 

Összességében tehát elmondható, hogy a múlthoz való viszony a második korszakban is központi 

szerepet játszik a baloldali politikai közösségben, ugyanakkor a korábban domináns defenzív viszony 

oldódni kezdett, különösen Gyurcsány Ferenc színrelépését követően és 1956 örökségével kapcsolat-

ban még néhány kommunikációs sikert is sikerült elkönyvelni a korszak végéig, amely legalább a kö-

zösségen belül elfogadhatóvá tette az 1956 örökségére vonatkozó igényt.     

A múlthoz való viszony diskurzusa 

Jellemző elemek: önvédelmi jelleg; rendszerváltó szerep; rendszerváltás mint szemiotikai erőforrás; 

államszocialista rendszerrel összekapcsolt aktorok; a múlt teherként való jelenléte a lelkiismeret, a 

tudat és a személyek szintjén; múlttal való szembenézés; a múlthoz való differenciált viszony kialakí-

tása; 1956 öröksége 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; Munkáspárt aktor; Horn Gyula aktor; Németh Mik-

lós aktor; Medgyessy Péter aktor; Gyurcsány Ferenc aktor; belső ügyekkel foglalkozó diskurzusok; 

intézményes csatornák 

A nemzeti diskurzus 

A nemzet fogalmához fűződő viszony továbbra is a politikai közösség deficitjeként, adósságaként 

fogalmazódik meg a korszak jelentős részében.452 Ez az MSZP állampolgári percepciójában is megje-

lenik, egy kutatásban a „nemzet érzés erősítésében” látták az egyik legpasszívabbnak a pártot.453 Az 

előző korszakhoz hasonlóan a közösség belső kritikai diskurzusának is ez az egyik legfontosabb eleme, 

a párt vezetőivel elégedetlen szereplők rendszeresen a nemzeti kérdésekre adott válaszok hiányát, a 

nemzeti karakter erőtlenségét vetik a párt szemére454. Németh Miklós például egyenesen úgy fogal-

maz: „fel kell végre vállalni, hogy a szocialista párt nemzeti párt”455 

Sok megszólaló azonban tartalmilag üres kategóriának tartja a „nemzeti” jelzőt, amely önmagában 

nem jelent minőséget vagy politikai tartalmat, hiszen valójában minden nemzetinek tekinthető, ami a 

nemzet érdekét kívánja szolgálni456. A megszólalók azt is hangsúlyozzák, hogy a „nemzet” fogalma 

pusztán a Fidesz eszköze a társadalom megosztására, amely ki akarja sajátítani azt, ezáltal pedig a 

kirekeszteni a másik közösséget a nemzet fogalmából457. 

Medgyessy Péter a közösségen belüli kritikai diskurzust azonban a közösség fősodrába emeli és a 

nemzet fogalmát kommunikációjának középpontjába helyezi. Már a hivatalos kampány előtt arról 

beszél, hogy a pártnak „sokkal határozottabban tisztáznia kell viszonyát a nemzeti múlthoz, érzések-

                                                           
451 Haszán Zoltán: Molekulák. Népszabadság, 2005.12.01. 
452 Lásd pl.: Nagy Sándor-interjú. Népszabadság, 1999.11.23. Kovács László-interjú. Népszabadság, 2000.11.29 
(a kérdésben). 
453 Tóka Gábor: Pártimázsok Magyarországon, 1992-2002. Magyarország Politikai Évkönyve, 2002.  
454 Lásd pl.: Szűrös Mátyás-interjú. Napi Magyarország, 2000.01.18. vagy Tabajdi Csaba: Ébresztő! Népszabad-
ság, 2004.07.23. 
455 Kasza László: Hasznos vita az MSZP-ben, Népszabadság, 2000.08.09. 
456 Szabó Zoltán-interjú, Népszava, 2000.10.21.  Gyurcsány Ferenc-interjú, Népszava, 2005.09.19.  
457 Kovács László-interjú. Népszabadság, 2000.11.29; Medgyessy Péter és Kovács László közös interjú, Népszava, 
2001.06.11. 
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hez és vállalnia kell egyszerre a nemzeti és a liberális eszméket”458, illetve hangsúlyozza, hogy nem 

hajlandó „elfogadni, hogy a szocialisták szemléletében ne lehessen helye például a nemzeti kultúra, a 

nemzeti hagyományok és érdekek határozott képviseletének is”459. A váltás a szimbolikus reprezentá-

ciók terén is végbemegy, a 2002-es kampány idején a pártszékházat ellepik a nemzeti lobogók, Med-

gyessy országjáró buszán is a nemzeti szín szalad végig és a sajtótájékoztatós pavilonon is megjelenik 

a trikolór.460  

A „nemzeti” jelző visszaszerzésének kísérleteként értelmezhető, hogy a Medgyessy-kormány magát a 

„nemzeti közép” kormányának nevezi. A „nemzeti közép” jelentése Medgyessy kormányzásában 

elsősorban a kompromisszumokra, az „árkok betemetésére”461 törekvő politikát takarja és gyakran a 

gesztuspolitizálásban, azaz a másik politikai közösség felé tett gesztusokban (lásd pl.: Terror Háza 

támogatása) nyilvánul meg.462 Tehát, míg a közösség értelmezésében a „nemzet” fogalma a Fidesz 

esetében a társadalom politikai alapú polarizálásának eszköze, addig a Medgyessy-kormánynál a 

politikai közösségeken túlnyúló politikai integráció szemiotikai erőforrásává válik.   

A „nemzet” fogalmának mélyebb tartalmi átkonstruálása illetve a baloldali közösség és a jobboldali 

közösség nemzetfogalmának explicit elválasztása ez esetben is Gyurcsány Ferenc nevéhez köthető. A 

nemzetfogalmat erősebben a baloldali közösség meglévő szemiotikai erőforrásaihoz, a gazdasághoz, 

a szolidaritáshoz, Európához és a pragmatizmushoz kapcsolja és az így konstruált nemzetfogalmat 

megkülönbözteti a jobboldal kultúra-centrikusként láttatott nemzetfogalmától. A baloldali nemzet-

felfogást fogalmilag is igyekszik elkülöníteni, így bár továbbra is előszeretettel alkalmazza a „nemzet” 

fogalmát, emellé beemeli a patriotizmus és hazafiság kategóriáit. 

Gyurcsány kommunikációjában a nemzet fogalma gazdasági érdek- és szolidaritásközösségként tűnik 

fel, megkülönböztetve azt a jobboldal kultúra-alapú felfogásától. Már 2001-ben úgy fogalmaz: „A 

nemzet ugyanis nem egyszerűen a múltat átörökítő kulturális, nyelvi, történelmi és földrajzi alakzat,  

hanem valamennyi polgárért felelősséget vállaló szolidaritás-  és teljesítményközösség is. A magyar 

nemzeti létet az összetartozás nem anyagi természetű (nyelv, kultúra, történelem stb.) tényezőin túl a 

közös gazdasági és szociális felelősségvállalás mindennapi élménye erősítheti meg, az, hogy képes 

tagjait megvédelmezni és a versenyképes teljesítmény elérésében támogatni.”463 Ennek a gondolat-

nak fontos eleme, hogy a „nemzeti” politikának csak egy része, de nem legfontosabb eleme a határon 

túli magyarokat segítő politika, azzal egyenrangú szerepet élvez „a hazai magyarság mind szélesebb 

gazdasági, szociális, kulturális integrációja, a közös felelősség és a partnerség intézményeinek és fo-

lyamatainak kiszélesítése, a hosszú távú és fenntartható szellemi, anyagi gyarapodás feltételeinek 

megteremtése, a gazdasági, tudományos, kulturális versenyképesség fokozása, a nemzetközi együtt-

működés és integráció elmélyítése”464. A jobboldal nemzetfogalmával szembeni különbséget is több-

ször érzékelteti: „A mi nemzeti büszkeségünk nem a dacszövetségek büszkesége. Nemzeti öntudatunk 

forrása a teljesítmény (…) A magyar érdek azonban számunkra nem elvont, nem megfoghatatlan 

                                                           
458 Medgyessy Péter-interjú, Népszabadság, 2001.05.10 
459 Medgyessy Péter és Kovács László közös interjú, Népszava, 2001.06.11. 
460 A 2002-es kampány vizuális elemei megfigyelhetőek az M1: Az MSZP 2002-es választási kampánya – A Med-
gyessy-kampány (https://www.youtube.com/watch?v=6h8TR1UJzqI&t=1198s) műsorában.  
461 Lásd pl.: Medgyessy Péter parlamenti felszólalása, 2002.05.27. 
462 Lásd: Ripp Zoltán: Győzelmek keserves éve: az MSZP 2002-ben. Magyarország Politikai Évkönyve, 2002. 
463 Gyurcsány Ferenc: Reform és kiegyezés, Népszabadság, 2001.03.30. 
464 Gyurcsány Ferenc: A polgári balközép. Népszabadság, 2003.02.05. 

https://www.youtube.com/watch?v=6h8TR1UJzqI&t=1198s
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dolog. Nagyon is konkrét.”465 A nemzetpolitikát tehát a mindennapi, átélhető anyagi valóság szintjén 

fogalmazza újra, ami jól illeszkedik a baloldali közösség biztonság és nyugalom diskurzusában is meg-

figyelhető, a mindennapok valóságát a politika középpontjába állító felfogással.  

A baloldali nemzetfelfogás határokon belülre történő hangsúlyeltolódását jelezheti Gyurcsány saját 

politikájának és kormányának jellemzésére használt patrióta és hazafiság fogalma is. Gyurcsány mi-

niszterelnöki expozéjában fogalmaz úgy, hogy az új kormány „egy hazafias kormány”, illetve kijelenti: 

„Patrióta vagyok. Patrióta kormány leszünk”466. Míg a nemzet fogalma a magyar politikai diskurzus-

ban erőteljesen összekapcsolódott a határon túli magyarok ügyével, a hazafi, de különösen a patrióta 

ebben a tekintetben még üres fogalmak és inkább az aktuális kulturális közeggel való azonosulást 

fejezi ki, miközben az eredeti fogalom emelkedettségét és érzelmi erejét képes megőrizni. Ugyanak-

kor fontos kiemelni, hogy a nemzet fogalma sem tűnik el, a 2006-os kampány legnagyobb baloldali 

tömegrendezvényén Gyurcsány a fogalmat a demokráciavédő diskurzusból származó „köztársaság” 

fogalmával kapcsolja össze, amelyek szerinte egymástól elválaszthatatlanok, nem közülük kell válasz-

tani.467  

Ehhez kapcsolódik, hogy a nemzetpolitikát az érzelmek helyett a racionalitás világába próbálja he-

lyezni. Gyakran hangsúlyozza a felelősséget, mely szempontnak meg kell előznie az érzelmi reakció-

kat. Ugyanakkor nem száműzi az érzelmi szempontokat, sőt maga is hangsúlyozza annak jelenlétét és 

a témával kapcsolatos saját mély érzelmeit. Egy interjúban például kijelenti: „Nekem a magyarságom 

jelent erős, elszakíthatatlan érzelmi kötődést”.  Ugyanitt azonban azt is rögzíti: „Magánemberként 

lehetnek érzelmeim az ügy kapcsán - vannak is, elhiheti. Miniszterelnökként azonban az a felelőssé-

gem, hogy segítsem a tisztánlátást, ne hagyjuk az embereket vakon dönteni december 5-én. Ez a fele-

lős hazafiság, ami szemben áll a felelőtlen demagógiával.”468  A racionális mérlegelés, a pragmatiz-

mus nemzetpolitikában az érzelmi politizálással szembeni előnyben részesítését a közösség jelentős 

része osztja469, még ha ellenzők is akadtak.470 Ugyanakkor ez a felfogás, még ha nem is ilyen kifejtett 

formában, de nem számít újdonságnak a politikai közösségen belül: a baloldali megszólalók már a 

státusztörvényt is a magyarországi magyarok gazdasági érdekeinek megsértése miatt ellenezték471 és 

immár Gyurcsány Ferenc vezetésével lényegében ahhoz hasonló érvelést alkalmaztak a kettős állam-

polgárság megadásával szemben is. A kettős állampolgárságról szóló népszavazás bukása után a 

Gyurcsány-kormány nemzetpolitikai csomagot fogad el, amelyet a felelőtlennek és demagógnak ítélt 

állampolgársági javaslattal szemben a felelős nemzetpolitikai lépések példájaként tűntetnek fel, 

melyben az érzelmek jelen vannak, de az anyaországi magyarokat nem veszélyeztető, racionális, 

pragmatikus módon érvényesülnek.472 A jobboldal és a baloldal nemzetfogalmának érzelem és racio-

nalitás szintjén megfogalmazható eltérését fejezi ki Gyurcsány Ferenc a parlamentben a kettős ál-

lampolgárságról szóló népszavazást követően, amikor arról beszél, hogy nem támogatnak olyan poli-

tikát, ami „nem gyermekeink jövőjéről, hanem nagyapáink sérelméről szól”473.  

                                                           
465 Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelölt expozéja. Országgyűlési felszólalás, 2004.09.29. 
466 Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelölt expozéja. Országgyűlési felszólalás, 2004.09.29. 
467 Népszabadság: Párthívek tömegei a tereken. 2006.04.03. 
468 Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszabadság, 2004.11.11. 
469 Lásd pl.: Ferenczi Zoltán: Ügydöntő népszavazás. Népszava, 2004.12.01. 
470 MTI: Szili Katalin a népszavazásról, 2004.12.02. 
471 MTI: Az MSZP elnökének közleménye, 2001.12.28. 
472 Népszabadság: Kormányzati alternatíva határon túli magyaroknak. 2005.01.07. 
473 Gyurcsány Ferenc parlamenti felszólalása, 2004.12.20. 
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A határon túli magyarok segítésének kérdését Gyurcsány a baloldali közösség szintén egy fontos sze-

miotikai erőforrásához, az európai integráció kérdésköréhez köti. Ennek keretében hangsúlyozza, 

hogy a nemzetegyesítést a leginkább az európai határok megszűnése és a szomszédos országok eu-

rópai csatlakozása segíti elő, amelyet éppenhogy a Fidesz veszélyeztet, amikor Románia EU-

csatlakozásának vétójával fenyeget.474 

Összességében tehát azt látjuk, hogy a korszak eleji defenzív pozíció ebben a diskurzusban is egy 

offenzívabb viszonyulásnak adja át a helyét. Medgyessy Péter a nemzet-fogalmat már előtérbe he-

lyezte, Gyurcsány Ferenc pedig átkonstruálta azt, a baloldali közösség fontos szemiotikai erőforrásai-

hoz kapcsolva és identifikációs elemmé téve azt.  

A nemzeti diskurzus 

Jellemző elemek: belső kritikai diskurzus; a nemzet mint üres kategória; jobboldalnál a megosztás 

eszköze, baloldalon az integráció eszköze; érdek- és szolidaritásközösség; mindennapi valóság része; 

patriotizmus; hazafiság; pragmatikus nemzetpolitika;   

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Németh Miklós aktor; Medgyessy Péter aktor; Gyurcsány Fe-

renc aktor; Orbán Viktor aktor; Fidesz aktor; biztonság és nyugalom diskurzusa; Európa/Nyugat dis-

kurzus; polarizáció/integráció diskurzusa; alternatív baloldali diskurzus; külpolitika ügy 

Európa/Nyugat diskurzus 

A baloldali közösség egyik legfontosabb vonatkoztatási pontja Európa, illetve tágabban a Nyugat. A 

baloldali közbeszédben Európa és a Nyugat célként, értékként, elismerésként és politikai célok érde-

kében mozgósítható szemiotikai erőforrásként jelenik meg. Ebben a diskurzusban nagyon élesen 

elválik egymástól a baloldali és a jobboldali közösség: a baloldal az európai és nyugati célok, értékek 

és elismerések hordozóiként, míg a jobboldal azokkal nem rendelkezőként, sőt azok veszélyeztetői-

ként jelenik meg.   

A baloldali közösség számára az Európához való csatlakozás és felzárkózás a teljes korszakban a vá-

gyott, elérni kívánt végcélként fogalmazódik meg. A baloldali közbeszéd szerint a politikai cselekvés-

nek e végcél elérését kell szolgálnia. Ráadásul ez egy olyan cél, amelynek nincsen, vagy csak nagyon 

káros alternatívája van. Kovács László szerint – Orbán Viktor „az EU-n kívül is van élet” nagy port ka-

vart megjegyzésére475 reflektálva - „értelmes élet” csak az Európai Unión belül lehetséges.476 Szász 

István ugyanezzel a kijelentéssel kapcsolatban Népszabadság-publicisztikájában pedig úgy fogalmaz: 

„igen, van élet az Európai Unión kívül is. Egy a Nyugat demokratikus rendjétől és gazdagságától vég-

képp leszakadó, Balkán peremén egyensúlyozó, politikailag szélsőjobbra sodródó, morálisan széthul-

ló, újra történelmi zsákutcába jutó, nyomorúságos élet”.477 E vágyott cél elérésére pedig a jobboldal, 

a Fidesz és Orbán Viktor jelenti a legnagyobb veszélyt.478 Suchman Tamás például azt vizionálja, hogy 

amennyiben a jobboldal 2002-ben győz a választásokon, akkor „a jobboldali koalíció 10-15 évre Ve-

recke híres útján fogja újra vezetgetni Magyarországot, nehogy átjussunk a Lajtán” 479, míg Ripp Zol-

                                                           
474 Gyurcsány Ferenc parlamenti felszólalása, 2004.12.20. 
475 MTI: Orbán Viktor sajtóbeszélgetése, 2000.07.08. 
476 Kovács: Értelmes élet az EU-n belül. 2000.08.15. 
477 Szász István: Haider kedvence. Népszava, 2000.07.10. 
478 Lásd pl.: Kovács László-beszéde, Népszabadság: Kormányváltásra készül az MSZP. 2001.04.23. 
479 Suchman Tamás: Godot-ra várva II. Népszava, 2000.11.04. 
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tán a „Nyugat felé elindult Kompország” „keleti rév felé” történő visszafordulásáról értekezik.480 A 

célnak része, sőt a 2004-es EU csatlakozás után központi eleme a nyugati életszínvonalhoz való csat-

lakozás is. Gyurcsány Ferenc az Orbán Viktorral 2005-ben folytatott vitája közben kijelenti: „Ne 

mondjunk az embereknek olyat, hogy nem teljesíthető ez a vágy, hogy úgy fogsz élni, mint Párizsban, 

mint Londonban, mint Bretagne-ban, mert nem így van. Ha az embereknek nincsenek reális céljai, 

nincsenek megteljesíthető álmaik, akkor minek csináljam?”481 

A baloldali közösségben Európa és a nyugat azonban nem csak mint konkrét cél jelenik meg, hanem 

jelzős szerkezetként, értékként is, mint a „jó”, a „helyes” egyfajta szinonimája. A baloldali közösség 

kommunikációjában gyakran alkalmaznak olyan jelzős szerkezeteket, mint az „európai stílusú”482 vagy 

„európai kultúrájú”483, leggyakrabban a baloldal egyes szereplőire alkalmazva. Ezzel ellentétben a 

Fidesz és a jobboldali politikusok az „európai” jellegű politizálással szembemenő szereplőkként tűn-

nek fel és egyes jelenségek bírálatának is fontos eszköze azok nem „európai” jellegűnek minősíté-

se.484  

Európa és a nyugat a közösség politikai teljesítményeként, avagy elismerésként is megjelenik. A bal-

oldali szereplők előszeretettel hangsúlyozzák politikusaik nyugati kapcsolatait, elismertségét. Lengyel 

László például arról ír, hogy „a szocialistáknak már ma vannak érvényes nyugati kapcsolataik, sőt, 

csak nekik vannak valósi intézményesült kapcsolataik.”485A jó nemzetközi kapcsolatokat mindegyik 

vezető baloldali politikai aktorra jellemzőnek tartják a közösségben, és ezekkel maguk a szereplők is 

büszkélkednek. Medgyessy Péter például még miniszterelnökké választása előtt azt mondja: „ha én 

magánszemélyként Luxemburgban járok, akkor minden további nélkül bejelentkezhetek a miniszter-

elnökhöz, és ő barátsággal fogad most is, ugyanúgy, ahogy néhány évvel ezelőtt.”486 Szintén kiemel-

ten és a nemzetközi elismertség jeleként kezeli a közösség, amikor egy jelentős nyugati politikai sze-

replő, mint az aktuális német487 vagy brit488 miniszterelnök tiszteletét teszi a szocialisták rendezvé-

nyein. A Fidesz és a jobboldal itt is úgy jelenik meg, mint amely ezzel az elismeréssel nem rendelkezik, 

politikusai, különösen Orbán Viktor nemzetközileg jelentéktelen szereplőnek számít és ez a baloldali 

politikusok elismertségével és kapcsolatrendszerével való éles szembeállítások tárgyát képezi.489 

Európa politikai célok érdekében gyakran alkalmazott szemiotikai erőforrásként tűnik fel a közösség 

kommunikációjában. Korábban már volt arról szó, hogy Németh Miklós hazai színrelépését az Európai 

Uniós csatlakozás üzenete köré építette fel és annak szakértőjeként jelenítette meg magát és Horn 

Gyula rövidéletű, de nagy belső visszhangot kiváltó mozgalma (Szövetség az Európai Magyarorszá-

gért) is az Európai Uniós csatlakozás ügye köré épült. Medgyessy Péter2003 eleji, kommunikációs 

                                                           
480 Ripp Zoltán: A választások tétje. Népszava, 2002.04.04. 
481 Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor 2005. július 8-ai vitája. Magyarország Politikai Évkönyve, 2005. 
482 Lásd pl.: Tanács István: Jó vita. 1998.05.21.   
483 Lásd pl.: Sáling József-interjú, Népszava, 1999.09.22. vagy Aczél Endre: Nincs kímélet (és nem is lesz). Nép-
szabadság, 2001.05.30. 
484 Lásd pl.: Horn Gyula kongresszusi beszéde, lásd: MTI: MSZP-kongresszus – vita. 2000.11.25. Hegyi Gyula: 
Áldás, békesség, akasztófa? Népszava, 2002.04.03., Mészáros Tamás: Kulcsemberek. Népszava, 2006.04.01. 
485 Lengyel László: Keleten a helyzet változatlan, Népszabadság, 2000.07.08. 
486 Medgyessy Péter-interjú. Népszava, 2001.03.17. 
487 Aczél Endre: Elvarratlan párt. Népszabadság, 2000.11.25. 
488 Aczél Endre: Nem létező külvilág. Népszabadság, 2006.03.31. 
489 Aczél Endre: Nem létező külvilág. Népszabadság, 2006.03.31.; Medgyessy Péter-interjú, Népszabadság, 
2002.04.05 Lengyel László: Keleten a helyzet változatlan, Népszabadság, 2000.07.08. 
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offenzíva kísérletként is értelmezett490 programcsomagja az Európa-terv elnevezést kapta, az év kö-

zepén bejelentett költségvetési megszorításokat pedig az euro 2008-as bevezetésének ígéretével 

kapcsolta össze. Ez utóbbi szemiotikai erőforrás és kevésbé közpolitikai célként való alkalmazását 

jelzi, hogy a Népszabadság publicistája, Várkonyi Tibor például azt írja: „A kormány megtanult kom-

munikálni. Kitalálta hogyan lehet a rosszat eladni. (…) A kabinet azt sugallja: a Kánaán - 2008, az euró 

és az uniós életszínvonal – úgy jön el, hogy igazságos társadalmat építünk”491. A szemiotikai erőfor-

rás-jelleg az egyéb modalitások szintjén is megjelenik: a 2002-es kampány során a nemzetiszínű zász-

lók mellett már 2002-ben – azaz a tagság elnyerése előtt - is nagy szerepet töltenek be az EU-s zász-

lók492  

Bár a közösség jelentős részére jellemző az Európa- és nyugatdiskurzus, fontos megemlíteni, hogy a 

közösség néhány periférikus szereplője megkérdőjelezi az Európa-diskurzus számos elemét. A közös-

ségből később kiszoruló Thürmer Gyula például azt mondja, hogy az „Unió ma egy gyarmattartó kö-

zösség irányába fejlődik”493, Tamás Gáspár Miklós pedig a később többször is idézett „euroblabláról” 

és „euromániáról” értekezik494, de hasonló gondolatokat néhány MSZP-s politikus is megfogalmaz.495 

Ezek a kritikák azonban a közösség perifériáján maradnak, komolyabb visszhangot nem képesek kivál-

tani.   

Az Európa- és Nyugat diskurzus tehát a két közösség megkülönböztetésének fontos diskurzusa az 

egész korszakban, egyszerre szolgál identifikációs- és az ellenféllel szembeni kritikai diskurzusként is.  

Európa/Nyugat diskurzus 

Jellemző elemek: elérni kívánt cél, amit a jobboldal veszélyeztet; EU-csatlakozás; nyugati jólét; érték, 

a jó szinonimája; a közösség teljesítménye; nyugati elismertség; politikai célok elérésére alkalmazott 

szemiotikai erőforrás;   

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Horn Gyula aktor; Kovács László aktor; Németh Miklós aktor; 

Medgyessy Péter aktor; Gyurcsány Ferenc aktor; értelmiség; SZDSZ és politikusai aktor; MDF és poli-

tikusai aktor; Orbán Viktor aktor; Fidesz aktor; biztonság és nyugalom diskurzusa; nemzeti diskurzus; 

modernizációs diskurzus; külpolitika ügy; fejlesztéspolitika ügy 

Demokráciavédő 

Az előző korszakhoz hasonlóan ebben az időszakban is jelen van a demokráciavédő diskurzus, azon-

ban jóval nagyobb hangsúlyt kap, mint az 1990 és 1998 közötti időszakban. A korszak első évében a 

baloldali közösség tagjai a demokráciát még csak a szélsőjobboldaltól, illetve Torgyán Józseftől és 

pártjától féltik. A fő veszélyt e szereplők a Fidesszel kötött esetleges vagy éppen megvalósult koalíció 

útján való kormányra kerülése jelenti496. 1999-től a demokráciavédő diskurzus hangsúlya egyre in-

                                                           
490 Lásd pl.: Political Capital: A gyermek, a köztársaság és a korrupció. Népszabadság, 2003.03.13. 
491 Várkonyi Iván: Fedősztori. Népszabadság, 2003.07.18. 
492 A 2002-es kampány vizuális elemei megfigyelhetőek az M1: Az MSZP 2002-es választási kampánya – A Med-
gyessy-kampány (https://www.youtube.com/watch?v=6h8TR1UJzqI&t=1198s) műsorában.  
493 Thürmer Gyula-interjú. Népszabadság, 2000.01.17. 
494 Tamás Gáspár Miklós: A magyar külpolitika csődje. Népszabadság, 2001.06.30. 
495 Lásd pl.: MTI: A Baloldali Tömörülés tanácskozása – alternatív programjavaslat. 2000.09.16. vagy Tabajdi 
Csaba: Ébresztő! Népszabadság, 2004.07.23. 
496 Lásd pl.: Eörsi István: Kis magyar politológia. Népszava, 1998.05.21. 

https://www.youtube.com/watch?v=6h8TR1UJzqI&t=1198s
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kább Orbán Viktor személyére és a Fideszre tevődik át, innentől kezdve az egész korszakban Orbán és 

a Fidesz hatalmon maradása illetve hatalomba való visszatérése jelenti a legnagyobb veszélyt a de-

mokráciára. A diskurzus lényege tehát, hogy a jobboldal veszélyt jelent a demokráciára, a baloldali 

közösség pedig a demokrácia védelmének és fennmaradásának biztosítéka. E megkülönböztetés ér-

zékeltetésére számos fogalmat bevezetnek, amelyek jól mutatják a diskurzus szemiotikai erőforrás 

jellegét. A 2002-es kampány választási programja három, a kampány során folyamatosan hangozta-

tott fordulatot hirdet meg, melyek egyike a „demokratikus fordulat”497. Gyurcsány Ferenc 2005-ben 

saját politikai közössége jellemzésére és annak az orbáni jobboldallal való szembeállítására bevezeti a 

„demokratikus közép” fogalmát498, a 2006-os kampány utolsó nagy tömegrendezvényére pedig a 

„köztársaság védelmének” jegyében hívta meg a választókat.499 A demokrácia védelmének diskurzusa 

erősebb és gyengébb formában is jelen van. Erősebb formában a „diktatúra előszobájáról”500, a vá-

lasztás tétjeként a demokrácia vagy diktatúra győzelméről501 vagy éppen az „örökletes Orbán-

kormányok korszakának küszöbén”502 állásról beszélnek a megszólalók. A gyengébb forma bizonyos 

demokratikus elvek és intézmények megsértéséről, egyes jobboldali szereplők szélsőséges kijelenté-

seiről vagy szélsőséges kapcsolatairól szólnak, tehát az egyedi jelenségek bírálatát, nem pedig az uni-

verzális értékelést foglalják magukban. Ezek az egyedi jelenségek azonban a diskurzusban gyakran 

összekapcsolódnak a demokrácia veszélyeztetésének univerzális felfogásával.  

A demokráciavédő diskurzus elsősorban arra a nézetre épül, miszerint a jobboldal nem tartja tiszte-

letben a demokrácia intézményrendszerét, a demokratikus intézményeket a politikai akaratnak ren-

deli alá.503E felfogásnak több szimbóluma is van a jobboldali koalíció kormányzása alatt, mint például 

a klientúraépítés vádja504, amely a Gyurcsány Ferenc által 2003-ban bevezetett „árnyékállam” foga-

lom révén a kormányváltás után is fennmarad505, vagy éppen a médiaszférába való politikai célokat 

szolgáló beavatkozások506. A demokrácia kiüresítésének elsődleges metaforája azonban egész kor-

szakban a parlament. A jobboldali kormánnyal szemben a fő kritika a parlament kiüresítése, melynek 

szimbólumai a háromhetes ülésezés bevezetése, a kormány megnövekedett jogalkotási szerepe, a 

vizsgálóbizottságok ellehetetlenítése és az interpellációk illetve parlamenti kérdések kormánypárti 

alkalmazása507. A Fidesz és Orbán Viktor antidemokratikusnak ítélt politizálásának a kormányváltás 

után is a parlament a központi metaforája. A kritika szerint a jobboldali ellenzék politizálásának a fő 

színtere az utca, nem pedig a demokratikus politizálás elsődleges terepeként megkonstruált parla-

ment.508 Gyurcsány Ferenc az utcát és a parlamentet, mint a politizálás különböző színtereit többször 

nyíltan szembe is állítja egymással: „a populisták azt mondják, hogy idejétmúlt a parlament. Oda kell 

menni egyszerűen csak az utcára, vagy ahogy időnként mondják, az emberek közé, mert fontosabb 

az, mint a parlamentben strukturáltan, garanciákkal ellátva, szabályok közé szorítva, garanciákat is 

                                                           
497 A Magyar Szocialista Párt választási programja, 2002.01.26. 
498 Gyurcsány Ferenc parlamenti beszéde, 2005.09.12. 
499 Lásd pl.: http://index.hu/belfold/mszp0401pp/ 
500 Németh Miklós beszéde Ózdon. Népszava, 2000.10.24. 
501 Nagy Sándor beszéde. Népszabadság: Kormányváltásra készül az MSZP, 2001.04.23. 
502 Bilecz Endre: Miért ne dönthetne a nép? Népszabadság, 1999.06.30. 
503 Lásd pl.: Bilecz Endre: Miért ne dönthetne a nép? Népszabadság, 1999.06.30. 
504 Lásd pl.: Kovács László-interjú. Népszava, 2000.12.04.  
505 Népszabadság: Árnyékállamot épít a Fidesz. 2003.10.29.  
506 Lásd pl.: Bajomi-Lázár Péter: Az Orbán-kormány és a média autonómiája. Népszabadság, 2002.03.13. vagy 
Népszabadság: Németh Miklós „demokratúrától” tart. Népszava, 2000.09.08. 
507 Lásd pl.: Szabó Zoltán-interjú, 2000.10.21. vagy Kovács László parlamenti felszólalása, 2001.10.18. 
508 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc-interjú, 2006.04.01. 
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adva megvitatni ügyeket. Igen, azt hiszem, hogy az Országgyűlés a helye annak, hogy megvitassuk a 

dolgainkat, lankadatlanul hiszek ebben. Lankadatlanul hiszek abban, hogy kormány és ellenzéke kö-

zött az Országgyűlés az a hely, ahol a megbeszélést, a vitát le kell folytatni.”509 A baloldali szereplők 

folyamatosan bírálják Orbán Viktort a parlamenti munkában való részvételének hiánya miatt is, 2006-

ban erről külön kampányvideó is készül.510 A baloldali politikusok ezzel szemben igyekeznek a parla-

mentet szimbolikusan is a középpontba emelni. Medgyessy Péter Orbán Viktorral ellentétben a par-

lamentben tartja évértékelőit, Gyurcsány Ferenc pedig minden héten felszólal a parlamentben, a 

politikai kommunikáció fontos szimbolikus csatornájává téve az országgyűlést és felszólalásaiban 

folyamatosan bírálja Orbán Viktort azért, hogy a kettőjük közötti politikai küzdelmet nem a parla-

ment falai között és annak intézményes szabályai szerint akarja megvívni.511 

A diskurzus másik része a Fidesz, illetve Orbán Viktor szélsőjobboldallal, illetve szélsőséges gondola-

tokkal való összemosása vagy párhuzamba állítása. 1998-ban a Fidesz MIÉP-pel, illetve az FKGP-vel 

való esetleges koalíciója512, 2002-ben a MIÉP-pel való összefogás lehetősége513, míg 2006-ban a MIÉP 

szavazóinak meghódítása514 jelent veszélyt a demokráciára a baloldali közösség interpretációja sze-

rint. A közösség tagjai azonban a Fidesz és Orbán Viktor politikájának és ideológiájának leírásában is 

gyakran találnak szélsőjobboldali hangsúlyokat vagy vonják azokat párhuzamba szélsőjobboldali poli-

tikákkal és ideológiákkal.515 Kampányok idején jobboldali politikusok egyes megnyilvánulásai és azok 

szélsőjobboldaliként vagy antidemokratikusként való értelmezése különösen erős visszhangot kap.516 

A baloldali közösség ezeket azonban nem kizárólag a megnyilatkozó politikus nézeteiként könyveli el, 

hanem általában azt is hangsúlyozzák, hogy a jobboldalon politikus csak Orbán Viktor tudtával és 

beleegyezésével tehet bármilyen kijelentést, így a szélsőséges véleményeket közvetlenül Orbán Vik-

tor személyéhez kötik.517 De nem csak a jobboldali politikai szereplőket tartják a szélsőjobboldali kö-

zösség felé nyitottnak vagy egyenesen szélsőjobboldalinak a baloldalon, hanem a jobboldali közösség 

legfontosabb médiumait518, és helyenként állampolgárait is. Utóbbi konstrukciónak legfontosabb 

szimbóluma a 2002-es MIÉP-tüntetés és a Terror Háza megnyitó rendezvényének összekapcsolódá-

sa.519 

Demokráciavédő diskurzus 

Jellemző elemek: szélsőjobboldal és Torgyán, illetve a koalíció veszélyt jelent; Orbán és a Fidesz ve-

szélyt jelent; klientúraépítés; a parlament kiüresítése; az utca és a parlament szembeállítása; szélső-

                                                           
509 Gyurcsány Ferenc parlamenti beszéde, 2005.09.12. 
510 Lásd: https://www.youtube.com/watch?v=FuIuHq6YIUo  
511 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc parlamenti beszéde, 2005.09.12. 
512 Lásd pl.: Horn Gyula nyíregyházi beszéde. Népszabadság: Horn: Nincs szükség fordulatra. 1998.05.08. 
513 Lásd pl.: Bilecz Endre: Hannibál a kapuk mögött. Népszava, 2001.05.26. 
514 Lásd pl.: Agyagási Edit: Összeborulás. Népszabadság, 2006.04.01. 
515 Lásd pl.: Nagy N. Péter: Magyar világnézetek. Népszabadság, 2002.02.27. vagy Hegyi Gyula: Áldás, békesség, 
akasztófa? Népszava, 2002.04.03 
516 Lásd pl.: Hegyi Gyula: Áldás, békesség, akasztófa? Népszava, 2002.04.03. vagy Népszabadság: Magánügy? 
2006.03.29.  
517 Lásd pl.: Medgyessy Péter-interjú. Népszabadság, 2002.04.05. vagy Mészáros Tamás: Kulcsemberek. Nép-
szava, 2006.04.01. 
518 Lásd pl.: Hegyi Gyula: Márai és a magyar jobboldal. Népszava, 2002.02.26. vagy Horn Gyula-interjú, Hír TV, 
2003.10.12. vagy Szász István: Az újraírt történelem. Népszava, 2004.10.25. 
519 Lásd pl.: Kis Tibor: Csurka a Terror Házában. Népszabadság, 2002.02.26 vagy Agyagási Edit: Összeborulás. 
Népszabadság, 2006.04.01. 

https://www.youtube.com/watch?v=FuIuHq6YIUo
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jobboldallal való összefogás; szélsőjobboldali elemek a Fidesz és Orbán politikájában, a jobboldali 

médiában és választói körében.  

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; Németh Miklós aktor; Gyurcsány Ferenc aktor; 

értelmiség aktor; SZDSZ és politikusai aktor; Orbán Viktor aktor; Fidesz aktor; egyéb jobboldali sze-

replők aktor; biztonság és nyugalom diskurzusa; értelmiségi médiumok csatorna; intézményes csa-

tornák. 

Polarizáció/integráció diskurzus 

A diskurzus 1999 körül jelenik meg és ezt követően az egész korszakban markánsan jelen van. A dis-

kurzus központi eleme, hogy a Fidesz és a jobboldal tudatos célja a társadalom kettészakítása, polari-

zálása mind gazdasági, mind politikai alapon, ez a törekvés pedig tisztán hatalmi érdekeket szolgál.520 

A baloldali közösség ezzel szemben magát a társadalmi integráció letéteményeseként, védelmezője-

ként és valamikori megteremtőjeként jeleníti meg.521 Az integráció megteremtésének eszközeiben 

van némi, Gyurcsány Ferenchez köthető váltás 2003 végétől, de az alapvető üzenet a korszak végéig 

kitart és mind a 2002-es, mind a 2006-os kampány egyik központi elemévé lesz. 

A diskurzus egyik eleme az ideológiai és politikai alapú polarizációval foglalkozik. Eszerint a Fidesz, 

illetve Orbán Viktor egyik legfőbb törekvése a magyar társadalom politikai alapú megosztása. Ennek 

legfőbb eszköze olyan identifikáló erejű kategóriák létrehozása és alkalmazása, amelyek megkülön-

böztetésre épülnek, a megkülönböztetés két oldala pedig a morálisan jó és rossz jelentését is maga 

után vonja. Társadalmat polarizáló hatása miatt két ilyen kategória válik a bírálatok állandó tárgyává: 

a „polgár”, illetve a „nemzeti” fogalma.522 A jobboldali közösség számos kommunikációja a Fidesz 

politikai alapú polarizálási törekvésének a szimbólumává válik a baloldali közösségben.523 Ide tartozik 

Kövér László parlamenti „hazaárulózása” az MSZP-vel kapcsolatban524, Orbán „egy a tábor, egy a 

zászló”525, illetve a „haza nem lehet ellenzékben”526 kijelentése, vagy éppen a választók kampány alat-

ti kokárda viselete527. A baloldali közösség szerint a társadalom politikai megosztása azzal a követ-

kezménnyel jár, hogy a mindennapi élet, a hétköznapok is átpolitizálódnak: a jobboldal „egész pályás 

letámadást”528 hajtott végre, kialakult a „hideg polgárháború”529, ami az állampolgárok számára is 

„élethalálharccá” tette a politikát530. A mindennapi kapcsolatokban is érzékelhető politikai megosz-

tottság, a hétköznapokba is betüremkedő politika állandó állampolgári panaszok tárgyát képezi a 

napilapok olvasói levél rovataiban, melyek  gyakran visszatérő eleme a kokárda, aminek viselése, 

illetve nem viselése politikai ítéletalkotást von maga után az élet minden területén.531 

                                                           
520 Lásd pl.: Kovács László- interjú. Népszabadság, 2000.06.22. vagy Ripp Zoltán: Csatazaj és „kampánykezdet”. 
Népszava, 2002.02.28. 
521 Lásd pl.: Lásd pl.: Medgyessy Péter-interjú, Népszabadság, 2002.04.05. 
522 Lásd pl.: Kovács: Most nagyobb az empátia. Népszabadság, 2000.07.06. vagy Medgyessy Péter és Kovács 
László közös interjú, Népszava, 2001.06.11. vagy Németh Péter: Emlékezés, jobbról. Népszava, 2002.02.25 
523 Lásd pl.: Ripp Zoltán: Pártok és stratégiák. Népszabadság, 2003.08.02. 
524 Lásd: Kövér: Alattomosak, hazaárulók. Népszabadság, 1999.10.20 
525 Lásd: https://mno.hu/migr/oktober-18-onkormanyzati-hirek-742952  
526 Lásd: http://index.hu/belfold/var0507/  
527 Lásd pl.: Sebes György: Kokárda vagy kötél. Népszava, 2002.03.30. 
528 Ripp Zoltán: Csatazaj és „kampánykezdet”. Népszava, 2002.02.28. 
529 Lengyel László: Keleten a helyzet változatlan, Népszabadság, 2000.07.08. 
530 Tamás Ervin: Föld alatt, föld felett. Népszabadság, 2002.02.25. 
531 Lásd pl.: Népszabadság: Az öregúr és a ficsúr. Népszabadság, 2002.04.02. 

https://mno.hu/migr/oktober-18-onkormanyzati-hirek-742952
http://index.hu/belfold/var0507/
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A jobboldal politikai polarizációs törekvéseivel szembeállítva a baloldali közösség magát a politikai 

integráció letéteményeseként jeleníti meg. A baloldali közösség tagjai állandóan hangsúlyozzák, hogy 

csak „egy Magyarország” létezik, nem lehet az állampolgárokat politikai alapon kategorizálni532. A 

mindennapi élet depolitizálása fontos követelményként jelenik meg, amelyet jól jellemez, hogy a 

2002-es kampányban az MSZP nagygyűlésén a tömeg a „Békét akarunk!” jelszót skandálta.533 A min-

dennapok depolitizálása a baloldali közösség politikai teljesítményeként is megjelenik. Medgyessy 

Péter többször is beszél arról, hogy kormánya békét teremtett a mindennapokban, hiszen „nem folyik 

politikai csatározás az iskolákban és a munkahelyeken, nincs politika a templomokban”.534  

A depolitizált társadalom-felfogás megjelenik abban is, hogy a baloldali közösségben az első korszak-

hoz hasonlóan továbbra is egy gazdasági alapú emberkép dominál, politikai értékbeli, illetve ideoló-

giai elvárások vagy jellemzések nem fogalmazódnak meg az állampolgárokkal szemben. A kampány-

videók 2002-ben és 2006-ban is jellemzően gazdasági tevékenységeket folytató, gazdasági csoporto-

kat reprezentáló individuumokat mutatnak.535 A 2002-es kampányban a baloldali közösség társadalmi 

integráció-felfogásával kapcsolatban különösen sokatmondó, amikor a kampányvideók végén külön-

féle, egymással kapcsolatot nem teremtő emberek egyetlen menetté olvadnak össze Medgyessy 

Péter mögött.536 A politikai közösségen belül megfogalmazott, önmeghatározásra használt kategóri-

ák, mint a „nemzeti közép”, a „polgári balközép” vagy éppen a „demokratikus közép” is sokkal inkább 

politikai stílus leírására, a politikai térben való pozíciókijelölésre, nem pedig állampolgári identitások 

megteremtésére irányulnak. A Gyurcsány Ferenchez köthető modernizációs diskurzus már rendelke-

zik állampolgár ideállal, de ez is gazdasági alapú és individualizált, a gazdasági sikerre, tehetsége ki-

bontakoztatására törekvő állampolgár képét foglalja magában.537 A gazdaságon alapuló emberkép 

alól az egyetlen kivétel a 2006-os kampányban jelenik meg, amikor Gyurcsány Ferenc a párt nagygyű-

lésére köztársaság védelmében hívta meg a köztársaság „barátait”.538 A „köztársasági eszme” rövid 

időre már Medgyessynél is megjelenik 2003-ban539, de a 2006-os kampányban még nagyobb hang-

súlyt kap és ekkor már a politikai közösség állampolgárainak nem gazdasági alapú meghatározására is 

alkalmazzák, egyértelműen a demokráciavédő diskurzushoz kapcsolva azt.  

A polarizációs diskurzus része, hogy a baloldali közösség a jobboldali közösség által identifikációs 

céllal használt fogalmak esetében nem csak bírálja azok polarizációs jellegű használatát, hanem kísér-

letet tesznek e fogalmak visszahódítására, semlegesítésére illetve integrációs jellegű használatára. 

Gyurcsány már 2001-ben ír ezek visszahódításának fontosságáról540, a „nemzeti közép”, illetve a 

„polgári balközép” pedig jól jelzi ennek gyakorlatba való átültetését.            

                                                           
532 Lásd pl.: Kovács: Most nagyobb az empátia. Népszabadság, 2000.07.06. 
533 Lásd pl.: Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor (2003): Szimbolikus elemek a 2002-es választási kampányban. 
Magyarország Politikai Évkönyve 
534 Medgyessy Péter-interjú. Népszabadság, 2003.12.24., de hasonlóért lásd még: Dessewffy Tibor: Béke, jólét 
és az ellenzék. Népszabadság, 2006.04.01. 
535 Lásd: Lásd pl.: https://www.youtube.com/watch?v=jx6js-A3da4; 
https://www.youtube.com/watch?v=759NUXgg8i0; https://www.youtube.com/watch?v=3E8fDPxITUI 
536 https://www.youtube.com/watch?v=jx6jsA3da4&list=PLABYooduqgacTmpeJzVeiajpTAs7JLvdM&index=1  és 
Hargitai Lilla: Érez vagy gondolkodik a magyar állampolgár. Médiakutató, 2002 Nyár. 
537 Lásd: modernizációs diskurzus 
538 Lásd pl.: http://index.hu/belfold/mszp0401pp/  
539 Lásd: Medgyessy Péter parlamenti felszólalása. 2003.02.11. 
540 Gyurcsány Ferenc: Reform és kiegyezés. Népszabadság, 2001.03.30. 

https://www.youtube.com/watch?v=jx6js-A3da4
https://www.youtube.com/watch?v=759NUXgg8i0
https://www.youtube.com/watch?v=jx6jsA3da4&list=PLABYooduqgacTmpeJzVeiajpTAs7JLvdM&index=1
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A diskurzus szerint ugyanakkor a Fidesz és Orbán Viktor nem csak politikailag szakította szét a politi-

kai közösséget, hanem gazdaságilag is. A diskurzusnak ez az eleme főként a korszak első részében, az 

Orbán-kormány alatt volt jelen. Lényege, hogy a jobboldali kormány társadalompolitikája növeli a 

társadalmi különbségeket. A társadalompolitika a már korábban is kedvező helyzetben lévőket, illet-

ve a saját klientúrát segíti, a társadalom jelentős része azonban gazdasági értelemben leszakadóban 

van.541 Ennek legfontosabb szimbóluma a családtámogatási rendszer542, ezt a törekvést pedig olyan 

hasonlatokkal és fogalmakkal írják le, mint a „fordított Robin Hood”543 vagy „perverz újraelosztás”544. 

A társadalom gazdasági alapú polarizálásának vádja a 2002-es kormányváltás után háttérbe szorul, de 

az Orbán-kormány korábbi intézkedéseire még a későbbiekben is gyakran hivatkoznak úgy, mint 

amelyek a gazdasági javak elosztásában a felsőbb rétegeket részesítették előnyben a leszakadókkal 

szemben, ezáltal pedig gazdaságilag szétszakították a társadalmat.545 

A baloldali közösség a gazdasági polarizáció kapcsán is a társadalom integrációjának letéteményese-

ként, a szétszakadás megállítójaként jeleníti meg magát. Az MSZP politikusai az első ciklusban gyak-

ran hangoztatják, hogy a kormányra kerülés után a szegények, a leszakadók védelmezői lesznek.546 

Ennek érzékeltetésére vezetik be a „polgárosodás” fogalmát, melyet a Fidesz „polgár”-fogalmával 

kapcsolnak össze. Eszerint a kormánypártok „csak a polgárokat akarják támogatni”547, ők viszont a 

„polgárosodás, a kiszélesedés folyamatát” 548 akarják felgyorsítani. Ez a fogalmi szembeállítás a kor-

mányváltás után, Gyurcsány Ferencnél is jelen van549. A baloldali közösség gazdasági integrációs fel-

fogása azzal a következménnyel is jár, hogy a társadalompolitika, mint ügy, előtérbe kerül, a gazda-

ságpolitika pedig háttérbe szorul. Ez a váltás expliciten megfogalmazódik már a kormányváltás előtt 

is.550 A 2002-es kampány középpontjába a „jóléti rendszerváltás” üzenete kerül és a 100 napos prog-

ramok kapcsán Medgyessy Péter is arról beszél, hogy a társadalompolitikai prioritások a makrogazda-

sági szempontokkal szemben is előnyt élveznek.551  

A polarizáció diskurzusnak van egy, a politika módszerére vonatkozó kritikája is, amely azt bírálja, 

hogy a jobboldal nem folytat párbeszédet a társadalommal és az ellenzékkel, akaratát erővel érvé-

nyesíti és nem törekszik a konszenzusra.552 A baloldali közösség a politika módszerében is a politikai 

közösség integrációjának letéteményeseként jeleníti meg magát. Ennek jegyei már ellenzékben is 

megjelentek, például Mádl Ferenc köztársasági elnökségének előzetes támogatásában553, igazán 

azonban a kormányváltás után Medgyessy Péter „nemzeti közép” 554 és az ehhez kapcsolódó, Gyur-

                                                           
541 Lásd pl.: MTI: MSZP országos pártértekezlet. 2000.08.25. 
542 Lásd pl.: Kovács László parlamenti felszólalása. 2001.10.18. 
543 Lásd pl.: Kovács László-interjú. Népszabadság, 2000.09.25. 
544 Lásd pl.: Népszabadság: „Perre” megy az MSZP a kormánnyal. 2001.12.01. 
545 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor 2005. július 8-ai vitája. Magyarország Politikai Évkönyve, 2005. 
546 Lásd pl.: MTI: MSZP elnökségi ülés – gazdaságpolitikai elképzelések. 2000.05.30. 
547 Kovács László beszéde Ózdon. Népszabadság, 2000.10.24. 
548 Kovács László interjú. Népszabadság, 2000.09.25. 
549 Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszava, 2005.09.19. 
550 Jánosi György-interjú. Népszava, 2001.06.09. 
551 Medgyessy Péter-interjú. Népszabadság, 2003.12.24. 
552 Lásd pl.: MTI: OGY – EU-integrációs bizottság – Horn Gyula. 2000.09.20 vagy Szász István: Rossz komédia. 
Népszava, 2002.03.28. 
553 Lásd: MTI: OGY -  Az MSZP-frakció támogatja Mádl Ferencet. Fontos ugyanakkor, hogy az előzetesen ígért 
támogatás ellenére a titkos szavazáson több mint 100 képviselő szavazatott a jelölt ellen, tehát az MSZP képvi-
selőinek egy jelentős része feltehetően nem szavazta meg a kormánypártok által javasolt köztársasági elnököt 
554 Lásd pl.: Népszabadság: A kormányfő a Nap-Keltében a saját beszédéről. 2003.02.13. 
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csány Ferenc által megfogalmazott „polgári balközép” 555  koncepciójában öltött testet. Mindkét el-

képzelés azt hangsúlyozza, hogy nincs „két Magyarország”, hanem egyetlen Magyarország létezik556, 

a politikának, különösen a kormányzati politikának nem szabad egyetlen ideológiát vagy világnézetet 

képviselnie és érvényesítenie, hanem a teljes magyar politikai közösség ideológiai sokszínűségét kell 

felvállalnia, tiszteletben tartania, sőt egymáshoz közelítenie és ötvöznie. Ahogy Gyurcsány a „polgári 

balközép” írásában fogalmaz: „Az ilyen kormány (…) politikai karaktere nem saját igazságának erő-

szakos terjesztésén, hanem más igazságokkal való demokratikus összevetésén alapul. (…) A polgári 

balközép a „győztes mindent visz” elvét „a győztes az egészért felel” elvével váltja fel.”557 Ehhez a 

diskurzushoz kapcsolódik a baloldali közösség tagjai által „gesztuspolitizálásként” és „árokbeteme-

tésként” hivatkozott politizálási stílus, és Medgyessy olyan politikai lépései tartoznak ide, mint a Ter-

ror Háza és az ’56-os szervezetek elismerése és támogatása, illetve a Boross Péternek küldött köszö-

nőlevél, az előző kormány bizonyos lépéseinek elismerése és azok változatlanul hagyása.558  

Ehhez a politikai felfogáshoz köthető az is, hogy míg a jobboldal a reformkor örökségéből Széchenyi 

István, a liberális közösség pedig Kossuth Lajos személyéhez kapcsolódik látványosabban, a baloldali 

közösségben, különösen Medgyessy Péter időszakában időről-időre Deák Ferenc jelenik meg szellemi 

példaképként.559 Ennek politikai cselekvésben is megnyilvánuló jele, hogy a kormány a 2003-as évet 

Deák-évnek nyilvánítja560, születésének évfordulóján lakóhelyén, Söjtörön tartanak – más okokból 

nevezetessé váló - kihelyezett kormányülést561, Medgyessy pedig beszédeiben Deák Ferenc szemé-

lyét a „közmegegyezés” fogalmával köti össze562. A „gesztuspolitizálás” és a „nemzeti közép” koncep-

ciója azonban erőteljes bírálatok tárgyává vált mind a saját közösségen belül, mind a liberális politikai 

közösségben.563 Gyurcsány Ferenc az „árnyékállam”-koncepciójában már azt hangsúlyozza, hogy a 

kompromisszumképtelen, árnyékállamot építő jobboldal felé nem működőképes többé a gesztuspoli-

tizálás, szükség van velük szemben a konfrontációra: „A  Medgyessy Péter kormánya által meghirde-

tett nemzeti közép politikája ugyanis a társadalmi kiegyezésre és az erre épülő politikai együttélésre 

alapozódik. Azt tételezi fel, hogy vannak mindkét fél által elfogadott közös politikai célok (…) ma úgy 

tűnik, hogy nincsenek meg a feltételek e politika változatlan folytatásához”564. Bár Gyurcsány ezt 

követően is rendszeresen hangsúlyozza az „egy Magyarország” létét és a társadalmi integráció fon-

tosságát565, azonban innentől kezdve az integráció elsődleges mechanizmusának a politikai koncepci-

ók között lefolytatott intézményes vitákat, nem pedig a közöttük kötött kompromisszumokat tekin-

ti566 (lásd: repolitizált pragmatizmus diskurzus). Gyurcsány konfrontatívabb politikáját a baloldali kö-

zösség gesztuspolitizálással régóta elégedetlen véleményformálói kedvezően fogadták567 és többen is 

hangsúlyozták az „árokbetemetés” kísérletének sikertelenségét. Ripp Zoltán például 2006-ban megál-

                                                           
555 Gyurcsány Ferenc: A polgári balközép. Népszabadság, 2003.02.05. 
556 Lásd pl.: Medgyessy Péter parlamenti felszólalás, 2003.02.12. 
557 Gyurcsány Ferenc: A polgári balközép. Népszabadság, 2003.02.05. 
558 Lásd pl.: Ripp Zoltán: Győzelmek keserves éve: az MSZP 2002-ben. Magyarország Politikai Évkönyve, 2002. 
559 Lásd pl.: Hovanyecz László: A három nagy magányos. Népszabadság, 2002.03.14. 
560 Lásd: Népszabadság: Évente polgármesteri értekezlet. 2002.06.03. 
561 Népszabadság: A forradalom stációi. 2003.10.14. 
562 Lásd pl.: Medgyessy Péter szekszárdi beszéde. Népszava, 2003.07.05. 
563 Lásd pl.: Bauer Tamás: Orbán, Gyurcsány és a demokrácia. Népszabadság, 2003.11.05 vagy Gombár Csaba 
felszólalása. In: Népszabadság: Gyurcsány – Kovács pengeváltás. Népszava,2003.01.08. 
564 Népszabadság: Árnyékállamot épít a Fidesz. 2003.10.29. 
565 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc parlamenti beszéde, 2005.09.12. 
566 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc-interjú, Népszava, 2005.09.19. 
567 Lásd pl.: Sebes György: Gyurcsány és Orbán. Népszava, 2005.09.14. 
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lapítja: „A két Magyarország megszüntetése, az árkok betemetése  nem  sikerült. Nem is volt rá esély, 

hiszen a háborúság fenntartásához az egyik fél akarata is elég.”568 

Polarizáció/integráció diskurzus 

Jellemző elemek: A Fidesz és Orbán politikailag polarizálja a társadalmat; polgár és nemzet kategóri-

ák; kokárda; baloldal a politikai integráció letéteményese; egy Magyarország; mindennapi élet 

depolitizálása; depolitizált állampolgár felfogás; polarizáló fogalmak „megszelídítése”; a Fidesz és 

Orbán gazdaságilag polarizálja a társadalmat; családtámogatási rendszer; a baloldal a gazdasági in-

tegráció letéteményese; szegények védelmezői; polgárosodás; társadalompolitika prioritása; párbe-

széd hiánya; a baloldal a „politikacsinálás” módszerében is az integráció letéteményese; nemzeti 

közép; gesztuspolitizálás; árnyékállam   

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Kovács László aktor; Medgyessy Péter aktor; Gyurcsány Ferenc 

aktor; Orbán Viktor aktor; Fidesz aktor; egyéb jobboldali szereplők aktor; biztonság és nyugalom dis-

kurzusa; nemzeti diskurzus; társadalompolitika ügy; individualizmus egyéb modalitás 

Repolitizált pragmatizmus diskurzusa 

Ez a diskurzus elsősorban Gyurcsány Ferenc személyéhez kapcsolódik és 2004-től a baloldali közösség 

egyik domináns diskurzusává válik a politika mikéntjéről. Az első korszak domináns 

politikafelfogásának, a depolitizált pragmatizmusnak569 egyes elemei továbbélnek ebben a diskurzus-

ban, más elemei radikálisan különböznek attól. Folyamatosságot jelent a pragmatizmus: a politikában 

csak a közpolitika számít, a politikának csak a konkrét politikai döntésekben manifesztálható tarta-

lommal kell foglalkoznia, a hatalom, az ideológiák, a személyi kérdések és konfliktusok és minden 

egyéb felesleges és káros; a cselekvés és kommunikáció szembeállítása, előbbi helyesként, utóbbi 

károsként való feltüntetése; a politikai felelősség hangsúlyozása. A folyamatosság érzékelhető abban 

is, hogy Gyurcsány Ferenc többször is elismerősen szól Horn Gyula kormányzásáról és a Bokros-

csomagról,570 amelyek a közösség egészében inkább negatív megítélés alá esnek. Ebben a diskurzus-

ban azonban a pragmatizmus politizáltan jelenik meg, a depolitizált pragmatizmussal ellentétben 

nem törekszik arra, hogy az egyetlen lehetséges, technokrata módon végrehajtott politikaként tűnjön 

fel. A politizált elem abban jelenik meg, hogy a politikai cselekvés vezérfonalának a politikai értékek 

és elvek alapján kialakított víziókat tekinti, elismeri, hogy ugyanannak a politikai szituációnak a keze-

lésére eltérő és legitim alternatívák létezhetnek, amelyeknek a nyilvánosság diszkurzív terein kell 

versengeniük egymással. 

A repolitizált pragmatizmus felfogás központi eleme, hogy a politika a cselekvésről, a dolgok megvál-

toztatásáról és átalakításáról szól.571 Ennek jegyében a gyurcsányi kommunikáció nagyon gyakran 

használja a „csinálni” igét.572 A 2006-os kampány egyik vezető szlogenje például a 2002-2006 közötti 

ciklus eredményeinek ismertetésével kapcsolatos „Igen. Megcsináltuk.” mondatpár volt. A dolgok 

                                                           
568 Ripp Zoltán: A választás tétje. Népszabadság, 2006.04.01. 
569 Lásd: Bene Márton – Bata Attila: A baloldali politikai közösség kommunikációja (1990-1997). In: Kiss Balázs 
(szerk.): Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-1997. Tanulmányok egy korszak kommunikációs jelleg-
zetességeiről. MTA TK Politikatudományi Intézet, Budapest. 181-230. pp. 
570 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc: A győzelemnél kevesebb. Népszabadság, 2000.11.16. 
571 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc parlamenti felszólalása. 2005.09.12. 
572 A 2005-os Gyurcsány – Orbán vitában a hivatalban lévő miniszterelnök 28-szor használta a „csinálni” igét 
illetve ragozott formáit, míg ellenfele mindössze 8 alkalommal.  
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radikális megváltoztatásának igényét jelzi azzal, hogy gyakran beszél egy „másik Magyarországról”573 

vagy „új Magyarországról”, amelyet meg kell „csinálni”.574 A cselekvést gyakran szembeállítják a 

kommunikációval, amely a cselekvés ellentéteként, azt akadályozó vagy annak pótlásaként alkalma-

zott politikai tevékenységként jelenik meg.575  

A politikai cselekvés vezérfonala ugyanakkor a politikai vízió,576 nem pedig adott szituáció kezelésére 

alkalmas technokrata közpolitikai reakció. Az MSZP-t a korszak első felében folyamatosan bírálták a 

baloldali közösségben távlati politikai vízió hiánya miatt,577 ami jól jelzi, hogy a víziókra alapozott poli-

tika a közösség meglévő igényeire való reakciót is jelent. A diskurzus szerint a vízió elvekre és érté-

kekre támaszkodik, és abból következik a program, az mutatja meg az állampolgárok számára is, hogy 

mit és hogyan akar a vízió elérése érdekében cselekedni a politikus. A vízió és konkrét politikai cse-

lekvés alá-fölé rendeltségét vagy egymásutániságát jól jellemzi Gyurcsány Ferenc a „Merjünk balolda-

liak lenni!” cikkének vitájában elhangzott gondolata: „Nem hiszem, hogy a részből épül fel az egész. 

Sőt az ellenkezőjét gondolom. Szerintem a rész, az egészre vonatkozó reális elképzelésből, ha úgy 

tetszik vízióból, programból következik.”578 Az elvek és értékek koherens és hiteles képviselete fontos 

politikai erényként tűnik fel, szembeállítva az Orbán Viktorra alkalmazott „szélkakas” politikával, 

amelynek jellemzője, hogy aktuális politikai érdekeihez hajlítja elveit.579 Orbán szélkakas-

konstrukciójára 2005-ben kampányt is épített az MSZP,580 jelezve, hogy az eltérő politikafelfogások 

kidomborításának fontos szerepet szán a baloldali közösség  

Ugyanakkor többféle legitim vízió és program lehet jelen, sőt kell is, hogy jelen legyen a politiká-

ban.581 A gyurcsányi kommunikáció rehabilitálja a politikát: a vízió és a program mindig politikai.582 

Ennek jele az is, hogy Gyurcsány saját magát is előszeretettel tünteti fel politikusként, szemben a 

baloldali közösségben oly jellemző depolitizált, szakértői konstrukcióival.583 A politikai folyamat lé-

nyege, hogy a politikai cselekvés tervei, a víziók és programok között nyilvános vitákat kell folytatni, a 

politikai koncepcióknak politikai vitákban kell győzelmet aratniuk ahhoz, hogy politikai cselekvéssé 

váljanak. „Vitából épül demokrácia. A parlamentarizmus és a demokrácia a vitahelyzet”584 és „a har-

madik köztársaság alapja az a demokratikus diskurzus, amelyben a vitatkozó felek elismerik egymás 

erkölcsi és politikai létjogosultságát”585. Tehát, bár gyakran megjelenik a diskurzusban a cselekvés és 

kommunikáció szembeállítása, a kommunikációnak mégis van egy olyan komponense, amely a politi-

kai folyamat lényegi eleme, ez pedig a politikai vita. A vita azonban a politika tartalmával, a közpoliti-

kai döntéssel kell hogy foglalkozzon, nem pedig személyekkel és nem a hatalmi ambíciók, hanem a 

politikai cselekvésre való hatásgyakorlás kell, hogy vezérelje. Ennyiben tehát megjelenik a „jó” és 

„rossz” politikai kommunikáció közötti határmegvonás, az „okos közéleti vita” és a hatalmi játszmát 

                                                           
573 MTI: Baloldali értékrend/Gyurcsány a két Magyarországról. 2004.01.17. 
574 Lásd pl.: Népszabadság: „Három párt” az MSZP-ben. 2003.12.01. 
575 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc parlamenti felszólalása. 2005.02.14. 
576 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc: A győzelemnél kevesebb. Népszabadság, 2000.11.16. 
577 Lásd pl.: Ágh Attila: Győztes csapaton változtass. Népszava, 2002.09.06. vagy Tamás Ervin: Korszakhatár. 
Népszabadság, 2004.08.04. 
578 Gyurcsány Ferenc: Ez egy utat kereső írás. Mozgó Világ 2004 január. 
579 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc parlamenti felszólalása. 2005.09.19. 
580 Lásd pl.: MTI: MSZP: kampány a szélkakas politika ellen. 2005.11.07. 
581 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc interjú. Népszava, 2005.09.19. 
582 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszabadság, 2004.07.30. 
583 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszava, 2003.08.09. 
584 Gyurcsány Ferenc parlamenti felszólalása. 2005.09.12. 
585 Gyurcsány Ferenc interjú. Népszava, 2005.09.19. 
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szolgáló, személyeskedő „kommunikációs gügyögés” szembeállítása.586 A racionalizált politikai kom-

munikáció a gyakorlatban is megjelenik. Gyurcsány politikai stílusára jellemző az adatközpontú kom-

munikáció, cikkei, beszédei és vita-felszólalásai tele vannak nyers adatokkal. Míg kommunikációs 

képességeit sokan dicsérik, arra is gyakran felhívják a figyelmet a politikai kommentátorok, hogy túl-

zottan magas szintű, közgazdasági „szakzsargont” használ.587 Ugyanakkor a racionalizált kommuniká-

ció nem zárja ki a politikai vitából az érzelmeket: Gyurcsány sokszor hangsúlyozza, hogy az elveihez és 

értékeihez hű politikus büszkén és magabiztosan tud fellépni a nyilvános diskurzusban és szenvedély-

lyel kell képviselnie álláspontját.588 

A felelős politikus legfontosabb feladata tehát világos víziókon nyugvó politikai cselekvési programot 

kínálni fel a választóknak,589 azt érthetően elmagyarázni a számukra, a rivális alternatívákkal szemben 

pedig nyilvános vitákban megvédeni és igazolni. A gyurcsányi kommunikáció ezért nagy hangsúlyt 

helyez a politikai döntések állampolgárok felé történő elmagyarázására: „Egy olyan politikai híve va-

gyok (…) amely megbeszéli az emberekkel, hogy nézzék, most ezt megtehetném, de ennek tudják, 

milyen súlyos következményei lesznek?”.590 Interjúiban igyekszik beavatni az olvasót vagy a hallgatót a 

döntések mögött meghúzódó dilemmákba, a döntéshozatal személyes, érzelmi elemeit hangsúlyozza, 

és gyakran alkalmazott eszköze az újságíró felé a visszakérdezés.591 E stílusjellemzők, illetve a raciona-

lizált (adatgazdag, közpolitikai tartalomra fókuszáló) kommunikációs stílus miatt gyakran „népműve-

lő”-ként értelmezik a kommentárok a gyurcsányi kommunikációt.592  

A diskurzusban a felelős politikának a populista politika az ellentéte, amely nem maga hirdet progra-

mot és képviseli azt az állampolgárok felé, hanem azt állítja, hogy a programja az állampolgároktól 

jön és azt képviseli a politikai elit felé.593 E politikával Gyurcsány szerint módszertani gondok vannak, 

hiszen nem lehetséges emberek millióinak akaratát egyetlen programmá formálni, a populizmus 

ezért tartalmilag üres.594 Továbbá, a politikusnak felelőssége van abban, hogy a differenciálatlan poli-

tikai igények és a politikai jelen és jövő lehetőségeit egyaránt figyelembe vegye, és előbbiért ne ál-

dozza fel utóbbit, „még akkor sem, hogyha az embereknek egyébként megdobogtatja ez a szívét, de 

hát nekünk az a dolgunk, hogy messzebb lássunk és mélyebbre ezekben az ügyekben”595. A populista 

politika ráadásul nem a politikai ellenféllel folytat diskurzust, hanem csak az állampolgárokkal, így a 

nyilvános politikai vita lehetőségeit minimalizálja.596  

A diskurzus szerint a populizmus Orbán Viktor és a Fidesz jellemzője. 2005-től a baloldali közösség 

kommunikációjának egyik központi eleme lesz az orbáni populizmus és a felelős, általunk „repolitizált 

pragmatizmus”-nak nevezett politikafelfogás szembeállítása, a baloldali közösség tehát a 

                                                           
586 Gyurcsány Ferenc parlamenti felszólalása. 2005.02.14. 
587 Lásd pl.: Political Capital: A tyúkok hallgatnak. Népszabadság, 2005.05.20. 
588 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszabadság, 2004.07.30. vagy Gyurcsány Ferenc blogja: Szó szerint 
egyetértek Orbánnal. 2006.02.21. 
589 Gyurcsány Ferenc parlamenti felszólalása. 2005.09.12. 
590 Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor 2005. július 8-ai vitája. Magyarország Politikai Évkönyve, 2005. 
591 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc interjú. Népszabadság, 2004.11.11 vagy Gyurcsány Ferenc interjú. Népszabadság, 
2006.04.05. 
592 Political Capital: Ötlet nélküli politikusok. Népszabadság, 2005.03.22. 
593 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszava, 2006.04.01. 
594 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc interjú. Népszava, 2005.09.19. 
595 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor 2005. július 8-ai vitája. Magyarország Politikai Évkönyve, 2005. 
596 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc parlamenti felszólalása. 2005.09.12. vagy Hiller István interjú. Népszava, 
2005.09.13. 
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politikafelfogások különbözőségét a kommunikáció homlokterébe állította. Gyurcsány a két 

politikafelfogást érzékeltetésére azt mondja: „A miniszterelnök nem hangszóró. A miniszterelnök nem 

mikrofonállvány. A demokrata programot ad és programjához keres többséget, nem pedig a több-

séghez keres mondanivalót.”597 Fontos hozzátenni még, hogy a baloldali közösség politikai felelőssége 

és a jobboldal politikai felelőtlensége a diskurzusnak olyan elemei, amelyek már korábban is, az egész 

korszakban jelen vannak, legerősebben épp az 1998-as kampányban.598 

A repolitizált pragmatizmus, míg elismeri a politikai elsőbbségét a politikai folyamatokban, a politiká-

nak erős korlátokat állít. A gyurcsányi kommunikáció gyakran hangsúlyozza, hogy csak a közpolitikai 

kimenetellel rendelkező kérdések, azaz a politika tartalmi kérdései tartoznak a politika 

terréneumába, a személyi kérdések, a pusztán szimbolikus, a múlttal foglalkozó kérdések, illetve a 

hatalmi kérdések nem tárgyai a politikának.599 Ugyanakkor a politika célját is leszűkíti. Gyakorta 

hangsúlyozza, hogy a politikának nem feladata, ezért nem is lehet elvárás tőle, az emberek életének 

jobbá tétele. A politika lehetőségeket tud csak teremteni, nem bír az állampolgárok életét és boldog-

ságát teljességgel meghatározó szereppel. Egy helyen Gyurcsány így fogalmaz: „Emberek! Vegyétek 

észre, hogy becsapnak benneteket. Nincs az az állam, amely boldoggá tehet benneteket. Személyes 

sorsotok alakításában, életcéljaitok megvalósításában, előbbre jutásotokban az államnak csak kom-

penzáló, kiegészítő, egyensúlyt teremtő, másodlagos szerepe lehet. Ti vagytok felelősek önmagato-

kért, családotokért, az életetekért."600 Éppen ezért a hétköznapi élet irracionálisnak tekintett túlpoli-

tizálását is elítéli és a politika helyén kezelését, a politikához való racionális viszonyulás fontosságát 

hangoztatja: „Az istenekre kérlek benneteket és az ország politikusait, hogy értsék meg, a választás 

nem élet-halál kérdése, hanem Magyarország többféle lehetséges jövője közül bölcs, okos válasz-

tás”601  

Repolitizált pragmatizmus diskurzus 

Jellemző elemek: a politika cselekvés, nem kommunikáció; a politika cselekvés vezérfonala a vízió; 

Orbán szélkakas; vita fontossága; racionalizált kommunikáció; populizmussal való szembeállítás; poli-

tikai felelősség hangsúlyozása; a politika nem boldogít   

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Gyurcsány Ferenc aktor; Orbán Viktor aktor; modernizációs 

diskurzus; gyurcsányi stílus  

Modernizációs diskurzus 

A repolitizált pragmatizmus által igényelt vízió szerepét 2004-től a modernizáció víziója tölti be. A 

modernizációs diskurzus mérsékelt formában már a korszak elejétől jelen van, elsősorban Gyurcsány 

Ferenc korai cikkeiben. Medgyessy Péter már jobban előtérbe állítja a modernizáció fogalmát: a mo-

dernizációs fordulat egyike lett a 2002-es kampányban meghirdetett három fordulatnak, 2004-ben 

pedig négypontos javaslatcsomagot nyújt be az ország modernizálása érdekében.602 A modernizációs 

                                                           
597 Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszava, 2006.04.01. 
598 Lásd pl.: „Felelős kormányzás, sikeres folytatás: a Magyar Szocialista Párt a megoldás” 1998-as kampányszlo-
genjét, de későbbről pl.: Népszabadság: Kovács és Medgyessy folytatja. 2001.04.13. 
599 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc parlamenti felszólalása. 2005.02.14. 
600 Gyurcsány Ferenc: Ez egy utat kereső írás. Mozgó Világ 2004 január. 
601 Gyurcsány Ferenc beszéde az MSZP szezonnyitó rendezvényén. Lásd: Népszabadság: A szocialisták azt ígérik 
beindulnak. 2005.09.05. 
602 Lásd: MTI: MSZP-kongresszus – Medgyessy: modern, egységes Magyarországot 
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diskurzus azonban Gyurcsány Ferenc miniszterelnökké válása után a baloldali közösség egyik domi-

náns diskurzusává lesz és innentől a baloldali közösség politikai víziójának szerepét tölti be, amelyet 

identifikációs eszközként is alkalmazni kezdenek. A diskurzus erősen összekapcsolódik Gyurcsány 

Ferenc személyével, aki 1999-től kezdve a modernizációs diskurzus legfőbb képviselője a baloldali 

közösség kommunikációjában. A modernizációs diskurzus bevallottan épít a blair-i, giddens-i harma-

dik út koncepciójára. A ’90-es évek végén Gyurcsány Ferenc számos cikket ír a harmadik útról a balol-

dali közösség napilapjaiba603 és Giddens könyvét is az ő cége adja ki magyarul.604   

Az ország modernizálása tehát az a vízió, amely köré a politikai programot építeni kell, amely a politi-

kai cselekvést vezérfonalaként szolgál.605 Az elérendő cél a modern, nyugatos, polgári társadalom, 

mely biztosítja a nyugati jólétet, biztonságosságot és igazságosságot, a modernizáció pedig e célok 

elérésének eszköze. A diskurzus mögött a társadalom radikális megváltozásának a narratívája áll. 

Eszerint a társadalom olyan jelentősen átalakult, hogy a hagyományos baloldali társadalomkép többé 

nem alkalmas annak megragadására. A társadalom „szerkezetét már nem lehet leírni egyszerűen a 

fizikai tőke és a pénztőke tulajdonviszonyaival”, „átalakult, összekuszálódott, szétporladt az ipari 

társadalmak osztályszerkezete, (…) a politikai tagoltság nem osztálytagoltság”606, „az értékteremtés-

ben a szemben álló felek már nem egyszerűen a pénztőkés és a munkás”607. Az előrehaladás, az érvé-

nyesülés kulcsa már nem kizárólag a pénztőke és a tulajdon, hanem sokkal inkább a tudás, a kapcso-

latok, az alkalmazkodás és a rugalmasság.608 

A társadalom átalakulása megváltoztatja a baloldali politika céljait is. Annak központi problémája 

továbbra is az egyenlőtlenségek, legfontosabb értéke pedig a szolidaritás, a társadalmi szerkezet 

megváltozása miatt azonban az egyenlőtlenség csökkentésére korábban használt eszközök többé 

nem alkalmasak a kíván cél elérésére.609 Az egyenlőtlenségi viszonyok nem tűntek el, ezért a baloldali 

politikának továbbra is van feladata, csakhogy ezek a viszonyok már nem a tőke – munka ellentéte-

ként írhatóak le, a szakadék immár a „versengő piacra belépni és ott teljesíteni tudók, illetve a kívül 

rekedők és lemaradók”610, a modernizált rétegek és régiók, illetve az abból kiszorult rétegek között 

van611. A tőke és munka ellentétéből származó egyenlőtlenségek csökkentésére a baloldal hagyomá-

nyos válasza, a nemzeti jövedelmek a munka javára történő elosztása a tőkével szemben,612 azaz a 

jóléti politika, a megváltozott körülmények között éppen az egyenlőtlenségek növelését, a moderni-

zációs szakadék mélyítését szolgálja: „A jóléti állam megoldás helyett probléma lett. (…) a mai jóléti 

rendszer a társadalmi elit újratermelésének  egyik  legfontosabb motorja, és a közkeletű feltételezé-

sekkel szemben jelenlegi működése inkább gátja, semmint hajtóereje a leszakadók, a kirekesztettek 

                                                           
603 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc: Ki kísérti Európát? Népszava, 1999.07.02. vagy Gyurcsány Ferenc: Van verseny-
képes alternatíva. Népszabadság, 1999.02.10. 
604 Lásd: Népszava: Harmadik utas vita kezdődik a magyar közéletben is. 1999.04.30. 
605 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc: Ez egy utat kereső írás. Mozgó Világ 2004 január vagy Gyurcsány Ferenc-interjú, 
Népszava, 2005.09.19.  
606 Gyurcsány Ferenc: A polgári balközép. Népszabadság, 2003.02.05. 
607 Gyurcsány Ferenc: Van versenyképes alternatíva. Népszabadság, 1999.02.10. 
608 Gyurcsány Ferenc: MSZP-megújulás: balról a közép felé. Népszabadság, 1999.05.28. vagy Gyurcsány Ferenc: 
A polgári balközép. Népszabadság, 2003.02.05 
609 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc: Merjünk baloldaliak lenni! Mozgó Világ, 2004 január 
610 Gyurcsány Ferenc: Van versenyképes alternatíva. Népszabadság, 1999.02.10. 
611 Gyurcsány Ferenc: Merjünk baloldaliak lenni! Mozgó Világ, 2004 január 
612 Lásd: Gyurcsány Ferenc beszéde a Haladó Kormányzás Konferencián, 2004. január 29. idézi: Dessewffy Tibor 
– Deák Kinga: Létezik-e gyurcsányizmus? Magyarország Politikai Évkönyve, 2004 
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felemelkedésének”.613 A megváltozott körülmények között az egyenlőtlenségek csökkentésének az 

elsődleges eszköze a társadalom modernizálására: az államnak nem „a piaci kudarcok kompenzálá-

sát, hanem a piaci körülményekhez való alkalmazkodást, a versenyképességet” kell elősegítenie.614  

Ezt a célt az állam megváltozott szerepén keresztül lehet elérni: a jóléti, gondoskodó állam helyébe az 

esélyteremtő és szolgáltató államnak kell lépnie,615 amely elősegíti a társadalom megváltozását, a 

polgárosodást.616 A modernizációs diskurzus tehát radikális változásokat igényel, ezáltal erősen ösz-

szekapcsolódik a cselekvést középpontba állító repolitizált pragmatizmus politikafelfogásával. A mo-

dernizáló államnak szigorú és elsőbbséget élvező makrogazdaság-politikát kell folytatnia,617 továbbá 

aktív szerepet vállalnia a tudásba és az infrastruktúrába való beruházásokban.618 Az államnak teret 

kell engednie a piaci folyamatoknak, ugyanakkor a stratégiai tervezésben, a hosszútávú nemzeti prio-

ritások kitűzésében főszerepet kell vállalnia.619 Az államnak kicsinek, ugyanakkor az általa szükségsze-

rűen nyújtott szolgáltatásokban hatékonynak kell lennie.620 Az állam elsődleges céljává tehát a ver-

senyképesség növelése válik, beavatkozásainak mind egyéni, mind pedig nemzetgazdasági szinten, 

elsődlegesen ezt a célt kell szolgálnia.621  

Gyurcsány nagy hangsúlyt helyez arra is, hogy a szolidaritás értékét beépítse a modernizációs diskur-

zusba, ezt pedig az igazságosság fogalmának középpontba helyezésével teszi meg.622 Az igazságosság 

olyan szempont, amelyet a változtatások közepette is mindig szem előtt kell tartani. Ez elsődlegesen 

az egyenlőtlenségek csökkentésének célját jelenti, de ezt kevésbé jóléti politikával, sokkal inkább a 

mobilitási pályák megnyitásával, az érvényesülés lehetőségeinek megteremtésével látja elérhető-

nek.623  

A diskurzus egyik központi elemévé a reformok válnak: az állam működését nagyívű reformokkal kell 

az újfajta funkció betöltésére képessé tenni. Gyurcsány egy helyen úgy fogalmaz: „A baloldal számára 

világos az alternatíva: reform vagy bukás”624, második kormánya megalakulása után pedig azt ígéri, 

hogy a „reformok kormányát” fogja vezetni.625 Bár a diskurzus nagy jelentőséget tulajdonít mind az 

egyéni tudásba, mind pedig a társadalmi infrastruktúrába való beruházásnak, csak utóbbi vált a bal-

oldali közösség számára igazán jelentős üggyé. A fejlesztéspolitikáról az ügyek kapcsán még esik szó, 

az oktatáspolitika viszont 2002 és 2006 között az SZDSZ-hez tartozott és nem vált igazán kiemelkedő 

üggyé a baloldali közösségben.  

A modernizációs diskurzus a baloldali politikai közösség rendszerváltás utáni történetének első olyan 

diskurzusa, amely határozott állampolgár-ideállal rendelkezik és követelményeket is állít az állampol-

                                                           
613 Gyurcsány Ferenc: Magyarország mozdulatlan. Népszabadság, 2000.05.20. 
614 Gyurcsány Ferenc: Merjünk baloldaliak lenni! Mozgó Világ, 2004 január 
615 Gyurcsány Ferenc: Ki kísérti Európát? Népszava, 1999.07.02. 
616 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc-interjú, Népszava, 2005.09.19.  
617 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc: Merjünk baloldaliak lenni! Mozgó Világ, 2004 január 
618 Lásd pl.: Medgyessy Péter interjú. Népszabadság, 2003.12.24. 
619 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc: Merjünk baloldaliak lenni! Mozgó Világ, 2004 január 
620 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc beszéde a Civitas Konferenciáján, 2004.05.25. Idézi: Dessewffy Tibor – Deák Kin-
ga: Létezik-e gyurcsányizmus? Magyarország Politikai Évkönyve, 2004 
621 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc: Merjünk baloldaliak lenni! Mozgó Világ, 2004 január 
622 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelölt expozéja. Országgyűlési felszólalás, 2004.09.29. 
623 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc beszéde a Haladó Kormányzás Konferencián, 2004. január 29. Idézi: Dessewffy 
Tibor – Deák Kinga: Létezik-e gyurcsányizmus? Magyarország Politikai Évkönyve, 2004 
624 Gyurcsány Ferenc: Merjünk baloldaliak lenni! Mozgó Világ, 2004 január 
625 Gyurcsány Ferenc parlamenti felszólalása, 2006.05.16. 
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gárok irányába. A diskurzus a teljesítmény értékét állítja a középpontba és eszerint a jó állampolgárok 

azok, akik „tehetséggel, munkával, vállalkozással és befektetéssel gyarapítják családjuk és az ország 

jövedelmét, vagyonát”, hiszen „a többet tanuló, dolgozó, vállalkozó emberek teszik erősebbé az or-

szágot.”626 A baloldalnak pedig „azokat kell képviselnie, akik boldogulásukat saját teljesítményükre 

kívánják alapozni.”627 A diskurzus szerint a társadalmi és egyéni siker nem csak az államtól függ, az 

egyéni erőfeszítések nélkül nem lehet elérni a kívánt társadalmi célokat: „az emberek munkája, te-

hetsége, szorgalma, bátorsága, az, ahogy változtatnak és önállóak lesznek, azok fogják megteremte-

ni Magyarország sikerét és a boldogságot”628. Éppen ezért az állampolgárok felelősek elsősorban 

saját sorsukért, ahogy Gyurcsány megfogalmazza: „Személyes sorsotok alakításában, életcéljaitok 

megvalósításában, előbbre jutásotokban az államnak csak kompenzáló, kiegészítő, egyensúlyt terem-

tő, másodlagos szerepe lehet. Ti vagytok felelősek önmagatokért, családotokért, az életetekért.”629   

A modernizációs diskurzus jelentőségét mutatja, hogy a modernizáció gyakran a jobb- és baloldali 

közösség közötti törésvonalként, illetve a baloldali közösség önmeghatározó kategóriájaként jelenik 

meg. Gyurcsány 2004-ben arról beszél, hogy a magyar baloldalnak új szövetséget kell kötnie, a mo-

dernizációk szövetségét,630 2005-ben pedig a parlamentben veti fel, hogy a polgári modernizáció 

ügye kötheti össze a „demokratikus közép” pártjait.631 Ezzel szemben a baloldali közösség tagjai a 

Fideszt és Orbán Viktort többször is „modernizációellenesnek”, azaz maradinak és a múltba forduló-

nak nevezik.632 A modernizáció tehát a belső integráció és a külső megkülönböztetés eszközévé is 

válik. 

Modernizációs diskurzus 

Jellemző elemek: a politikai vízió; modern, nyugati társadalom és jólét a cél; a társadalom radikális 

megváltozásának narratívája; egyenlőtlensége csökkentése továbbra is cél; a jóléti állam maga a 

probléma; a helyes eszköz a társadalom modernizálása; gondoskodó állam helyébe az esélyteremtő 

és szolgáltató állam; igazságosság mint megkerülhetetlen szempont; reformok; fejlesztéspolitika je-

lentősége; teljesítménycentrikus állampolgár ideál; törésvonal jobb és baloldal között.    

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Medgyessy Péter aktor; Gyurcsány Ferenc aktor; Euró-

pa/Nyugat diskurzus; repolitizált pragmatizmus diskurzus; fejlesztéspolitika ügy; gyurcsányi stílus; 

individualizmus egyéb modalitás; modern elemek egyéb modalitás; színek egyéb modalitás (zöld); új 

logó egyéb modalitás.  

Egyéb diskurzusok 

Tanulmányunkban csak a korszak legfontosabb diskurzusainak részletes bemutatására szorítkozhat-

tunk, ugyanakkor a vizsgált csaknem kilenc évben egyéb diskurzusok is jelen voltak. Az alábbiakban 

röviden ezekről is említést teszünk.  

                                                           
626 Gyurcsány Ferenc: Merjünk baloldaliak lenni! Mozgó Világ, 2004 január 
627 Gyurcsány Ferenc: Van versenyképes alternatíva. Népszabadság, 1999.02.10. 
628 Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelölt expozéja. Országgyűlési felszólalás, 2004.09.29. 
629 Gyurcsány Ferenc: Ez egy utat kereső írás. Mozgó Világ 2004 január. 
630 Gyurcsány Ferenc beszéde, 2004.01.26. Lásd: Népszabadság:Vitányi: MSZP, kelj fel és járj! 2004.01.26. 
631 Gyurcsány Ferenc-interjú, Népszava, 2005.09.19. 
632 Lásd pl.: Népszabadság: Orbán: Hazugsággal nyertek. 2006.07.24. vagy Ripp Zoltán: A választás tétje. Nép-
szabadság, 2006.04.01. 
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A baloldali közösségen belül számos olyan diskurzus létezik, amelyek kifejezetten a közösség belső 

viszonyaival foglalkoznak, a közösség saját működésére való reflexiókként jelennek meg. Ezek közül a 

legmarkánsabb a stratégiai diskurzus. Ennek keretében a megszólalók egyrészt a politikai kommuni-

káció professzionalizálásának igényét hangoztatják,633 illetve annak aktuális működését bírálják.634 

Ennek keretében gyakran foglakoznak a közösség tagjainak kommunikációs teljesítményével635 és 

folyamatosan hangoztatják a politikai szakértők bevonásának szükségességét, amit a politikusok 

rendre meg is ígérnek,636 majd a 2002-es kampányra meg is valósítanak.637 Szintén idetartozik a köz-

vélemény-kutatási eredményekre való fokozott érzékenység: a baloldali közösség kommunikációjá-

ban fontos szerepet töltenek be a közvélemény-kutatási eredmények, kisebb negatív változások is 

teljes válságdiskurzusokat indítanak be a közösségen belül.638 A stratégiai, taktikai kérdések a kom-

munikációs szempontokon túlmenően is markánsan jelen vannak a közösség kommunikációjában, 

elsősorban a belső küzdelmekkel, viszonyokkal és lépésekkel kapcsolatban. A baloldali politikusokkal 

készített interjúk jelentős része általában a belső viszonyokkal kapcsolatos kérdésekből és válaszok-

ból áll, ez alól egyedül Németh Miklós és Gyurcsány Ferenc interjúi jelentenek kivételt. Szerkesztőségi 

cikkek és véleménycikkek szintén előszeretettel elemzik és tárgyalják a párt belső viszonyait, taktikai-

stratégiai küzdelmeit, amelyekre az aktorok leírásánál már számos példát hoztunk. A belső viszonyok 

egy másik diskurzusa az önostorozó, önkritikai diskurzus, ahova azok a közösségre különösen jellem-

ző kommunikációk tartoznak, amelyek a közösség egészét, annak bizonyos részeit, aktorait bírálják és 

értékelik le,639 illetve azok a megszólalások, amelyek a párt politikájának önsorsrontó voltáról érte-

keznek.640 Az önostorozó, önkritikai diskurzusnak egy fontos eleme a válságnarratíva, amely 1998 és 

2005 között kisebb szünetekkel, de folyamatosan jelen van, és a párt és/vagy a közösség súlyos vál-

ságáról szól.641 A válságnarratíva táplálja a szintén egészen 2005-ig folyamatosan jelenlévő megújulás 

diskurzust, amelynek keretében a megszólalók a közösség és az MSZP megújulásának fontosságát 

hangsúlyozzák visszatérően.642 A megújulás fogalmának gyakori használatán a közösség számos tagja 

előszeretettel gúnyolódik is.643  

A számos, belső viszonyokra irányuló diskurzus mellett létezik egy ifjúság-diskurzus is, mely a fiatalok 

megszólításának fontosságát hangsúlyozó,644 illetve az e célra irányuló kommunikációkat645 foglalja 

magában. Kiemelendő még a folyamatosság-diskurzus, ami a politikai idő, a baloldali közösségre 

jellemző strukturálását ragadja meg. Ennek lényege, hogy gazdasági szempontból se 1998-at, se 

2002-öt nem tekintik cezúrának. A Fidesz-kormány alatt a baloldali közösség által is elismert pozitív 

gazdasági helyzet kezdőpontjának a Bokros-csomagot tekintik, és gazdasági értelemben erőteljes 

                                                           
633 Lásd pl.: Mandur László interjú. Népszabadság, 2000.10.30. 
634 Lásd pl.: MTI: Földes György – történelmi kompromisszumot a pártban! 2000.06.17. 
635 Lásd pl.: Uj Péter: Komoly csapat. Népszabadság, 2001.04.11. 
636 Lásd pl.: MTI: MSZP országos pártértekezlet. 2000.08.25. 
637 Lásd: Baja Ferenc – Tóbiás József – Szigetvári Viktor: Egy lépéssel ellenfeleink előtt. Magyarország Politikai 
Évkönyve, 2002. 
638 Lásd pl.: Népszabadság: Egységkongresszusra készül az MSZP. 2001.06.08. 
639 Lásd pl.: Tamás Ervin: Robinok az MSZP-ben. Népszabadság, 2000.12.13. vagy Aczél Endre: Párt és viszály. 
Népszabadság,2004.07.26. 
640 Lásd pl.: Nagy N. Péter: A megkönnyebülés rejtélye. Népszabadság, 2001.06.11. 
641 Lásd pl.: Tabajdi Csaba: Ébresztő! Népszabadság, 2004.07.23.  
642 Lásd pl.: Ripp Zoltán: Megújulás vagy régisesülés. Népszabadság, 1998.07.04. 
643 Lásd pl.: Uj Péter: Komoly csapat. Népszabadság, 2001.04.11. 
644 Lásd pl.: MTI: Megújulást sürget az MSZP Szociáldemokrata Platformja 1998.06.22. 
645 Lásd pl.: Népszabadság: Beindult a kampány: „Tök necces?”. 2005.10.10 
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folyamatosságot látnak a Horn-kormány második fele és az Orbán-kormány időszaka között.646 

Ugyanakkor a későbbi gazdasági problémákat, illetve az azt okozó felelőtlen gazdaságpolitika kezde-

tét 2001-re datálják a megszólalók. Eszerint Medgyessy Péter politikája csak folytatója volt a Fidesz 

által vezetett koalíció által elindított osztogató gazdaságpolitikának, nem pedig kezdeményezője.647 

Végezetül fontos kiemelni, hogy létezik egy alternatív baloldali diskurzus is, amely bírálja a közösség 

domináns diskurzusainak egy jelentős részét, és azokkal szemben erőteljes globalizáció- és kapitaliz-

muskritikát képvisel.648 Ez a diskurzus azonban a korszak egész időszakában a közösség kommuniká-

ciójának a perifériáján marad.    

Egyéb diskurzusok 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások:  

Belső ügyekkel foglalkozó diskurzusok – MSZP aktor; Horn Gyula aktor; Kovács László aktor; Németh 

Miklós aktor; egyéb baloldali politikusok; értelmiség aktor; baloldali médiumok aktor; múlthoz való 

viszony diskurzusa; ifjúság diskurzus; korrupció ügy; hagyományos média csatorna (baloldali médiu-

mok); intézményes csatornák; bürokratikus stílus; cinizmus, gúny stílus; sokszínűség/zavarosság 

egyéb modalitás; indvidualizmus egyéb modalitás; szín egyéb modalitás (piros). 

Ifjúság diskurzus - Gyurcsány Ferenc aktor; belső ügyekkel foglalkozó diskurzusok; személyes interak-

ciók csatorna; egyéb „kreatív” csatornák; szórakozásközpontúság egyéb modalitás. 

Folyamatosság diskurzus – Kovács László aktor; Gyurcsány Ferenc aktor; Orbán Viktor aktor; Fidesz 

aktor. 

Alternatív baloldali diskurzus – értelmiség aktor; nemzeti diskurzus; társadalompolitika ügy; hagyo-

mányos média csatorna; értelmiségi médiumok csatorna. 

A baloldali közösség ügyei 

Természetesen a magyar politikai közösség egyik legnagyobb és a korszak nagyobb részében kor-

mányzati pozícióban lévő közösségeként a baloldali közösség minden közpolitikai témával foglalko-

zott, minden témában élt kezdeményezésekkel és reagált más szereplő kezdeményezéseire. Egyes 

témák viszont inkább előtérben voltak, mint más témák, egyes ügyek nagyobb kommunikációs fi-

gyelmet élveztek, illetve inkább kapcsolódott össze a közösség kompetenciáival vagy jellemzőivel, 

mint mások. Az alábbiakban a közösség kommunikációjában leginkább kiemelkedő ügyeket tárgyal-

juk. A külpolitika az első korszakban is a közösség kiemelkedő ügyének számított, a második korszak-

ban előtérbe kerülő aktorok (Kovács László, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc) konstrukciója, illet-

ve a másik közösséggel való szembeállítás ezt tovább erősítette. A korrupció szintén az első korszak-

ban jelen lévő ügy folytatásának tekinthető, ahhoz hasonlóan nem csak a jobboldali politikai közös-

ségre, hanem a saját közösségre is kiterjedt. A társadalompolitika ügye is jelen volt már az első kor-

szakban is, akkor azonban ellenzéki időszakban dominált csak, kormányzati pozícióban inkább a kö-

zösségen belüli kritika eszköze volt. A második korszakban az ellenzéki időszakot követően egy ideig 

kormányzati pozícióban is kiemelt ügy maradt, 1998 és 2003 között a közösség domináns ügyének 

                                                           
646 Lásd pl.: Kovács László parlamenti felszólalása. 2001.10.18   
647 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc parlamenti felszólalása. 2005.09.12. 
648 Lásd pl.: Tabajdi Csaba: Ébresztő! Népszabadság, 2004.07.23. vagy Szalai Erzsébet-interjú. Népszabadság, 
2003.04.23. 
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számít. A fejlesztéspolitika ügyének kiemelése azonban a második korszak sajátossága, Gyurcsány 

Ferenc 2004 és 2006 között a közösség elsődleges ügyévé tette azt. 

Külpolitika 

A külpolitika az előző korszakhoz hasonlóan 1998 és 2006 között is a baloldali közösség egyik kiemel-

ten fontos ügye. Ennél az ügynél jelenik meg a leginkább szakmai kompetencia alapú megkülönbözte-

tés jobboldal és baloldal, azon belül is elsősorban az Fidesz és az MSZP között: a baloldal ért a külpoli-

tikához, a jobboldal viszont nem. Az ügy két nagyobb területre bontható: az EU- illetve nyugat politi-

kára, illetve a szomszédságpolitikára. 

A baloldali közösség számára a külpolitikán belül az EU-politika, illetve tágabban értelmezve a nyugat-

politika élvez kiemelt szerepet. Szorosan kapcsolódik az Európa/Nyugat diskurzushoz, amelyben Eu-

rópa és a Nyugat célként, értékként jelenik meg, és ez által állandó viszonyítási pontként szolgál. A 

nyugati integráció alapvető feltétele Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása,649 így a csatla-

kozás a legfontosabb célként fogalmazódik meg, és mint ilyen nem kérdőjelezhető meg a közösség-

ben. Fontosságát jól mutatja, hogy a korszak első részében a vezető baloldali politikusok is ezen üze-

net köré szervezik politikai fellépésüket: Horn Gyula 2000-ben létrehozza a Szövetség az Európai Ma-

gyarországért mozgalmat,650 míg Németh Miklós az EU-hoz való csatlakozás szakértőjeként jelenítet-

te meg magát.651 Horn az Uniós csatlakozás jelentőségét Szent István alkotmányához hasonlította,652 

Németh Miklós pedig a rendszerváltáshoz.653 Az 1998-as választás többek között az EU-csatlakozás 

tétjeként fogalmazódik meg a közösségben.654 E szerint a csatlakozási folyamatok előmozdítására 

csak az MSZP képes és alkalmas,655 a Fidesz politikája csak gátolja, sőt veszélyezteti ezt a folyamatot. 

A Fidesszel és Orbán Viktorral szemben az EU-integráció veszélyeztetésének és célként való megkér-

dőjelezésének kritikája a korszak egészében jelen van a baloldali közösségben, és erős hangsúlyt kap 

a két közösség eltérő szemlélete az Európai Unióval kapcsolatban.656 Az EU-politika a csatlakozás után 

is fontos marad a közösségben, célként merül fel az euro minél korábbi bevezetése vagy éppen a 

közösségi költségvetési forrásokból való részesedés növelése is. Az EU-politikát gyakran a baloldali 

közösség eredményeként mutatják fel: a koppenhágai tárgyalások, az EU-csatlakozás illetve a 2005-

ös költségvetési tárgyalások is az aktuális baloldali-liberális kormányzat nagy politikai sikereként tűnik 

fel.657  

A tágabban értett nyugat politikához sorolhatóak még a jó diplomáciai kapcsolatok. A közösségen 

belül domináns konstrukció szerint a baloldal sikeres a diplomáciában, tagjait szívesen látják külföldi 

politikusok és elismerik őket a nemzetközi politikai térben is, ennek ábrázolása pedig a kampányfil-

mekben is megjelenik.658 Ezzel szemben Orbán Viktor nem rendelkezik a Nyugaton ilyen renoméval. A 

                                                           
649 Lásd pl.: Népszava: Mindennek lehordtak bennünket, 2003.10.18. 
650 Lásd: MTI: OGY - EU-integrációs bizottság - Horn Gyula (1. rész), 2000.09.20. 
651 Lásd pl.: Kéri László: Németh Miklós és Orbán Viktor. Népszabadság, 1999.12.02. 
652 Lásd: Népszava: Mindennek lehordtak bennünket, 2003.10.18. 
653 Lásd: MTI: Európai csatlakozás és a régió. 1999.08.16. 
654 Lásd pl.: Népszabadság: Életveszélyes lenne egy kistöbbségű kormány, 1998.05.12. 
655 Lásd pl.: Ripp Zoltán: Cél a konszolidáció, Népszava, 1998.03.09. vagy G. Márkus György: Mitől jobb a jobb, 
bal a bal? Népszabadság, 1998.05.14. 
656 Lásd pl.: Lengyel László: Aggodalom és remény, Népszava, 1998.05.22. 
657 Lásd pl.: Lásd pl.: Ripp Zoltán: A választás tétje. Népszabadság, 2006.04.01. 
658 Lásd: Kapitány Ágnes-Kapitány Gábor: Szimbolikus elemek a 2002-es választási kampányban, Magyarország 
politikai évkönyve, 2003. 
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közösség Fidesszel szembeni kritikájának általános tárgya – különösen az Orbán-kormány idején –, 

hogy tönkreteszik a diplomáciai kapcsolatokat, mindenkit magukra haragítanak és az ország ellen 

fordítanak, ami nemzetközi elszigetelődéshez vezet.659 A baloldaliak gyakran említést tesznek arról, 

hogy George W. Bush amerikai elnök sem fogadta a magyar miniszterelnököt.660 Az MSZP-hez viszont 

Gerhard Schröder német kancellár és Tony Blair brit miniszterelnök is eljött.661 Gyurcsány Ferenc 

kormányzása idején már nem csak a jó nyugati kapcsolatok jelennek meg célként, hanem a keleti 

kapcsolatok is, mindenekelőtt Oroszországgal és Kínával. A keleti nyitást pragmatikus érvrendszerrel 

támasztja alá a baloldal, amely egyfelől perspektivikus gazdasági együttműködést vetít előre, másfe-

lől az idejétmúlt ellenségeskedés meghaladását hangsúlyozza.662 A pragmatikus diplomáciával szem-

beállítva a Fideszt a baloldali közösségben gyakran azzal kritizálják, hogy a párt ideológiai okok miatt 

hanyagolta el ezeket a kapcsolatokat.663 

A külpolitika mint ügy másik fontos eleme a szomszédságpolitika. Az ügynek ezen része erősen kap-

csolódik a jobboldali politikai közösséghez is, a megközelítésben viszont jelentős különbségek vannak. 

A célok azonosságát többször is hangsúlyozzák: a határon túli magyarság érdekeinek és kultúrájának 

védelme, ápolása.664 Az alkalmazott eszközök tekintetében ugyanakkor lényeges különbségek mutat-

koznak; ebben fogalmazódik meg a jobboldal-kritika is az üggyel kapcsolatban: a jobboldal nacionalis-

ta, sérelmi politikát folytat, amellyel feszültséget kelt a szomszédos nemzetek között.665 Ezzel szem-

ben a baloldal praktikus, racionális alapú megközelítést alkalmaz, amely a kisebbségek helyzetének 

elősegítését csak a magyarországi magyarok érdekeinek figyelembe vételével fogadja el. Ennek a 

megközelítésnek a legfontosabb megjelenési formái a státusztörvény vitája illetve a kettős állampol-

gárságról szóló népszavazáson elfoglalt álláspont. A határon túli magyarokat kedvezményben részesí-

tő javaslatokat mindkét esetben azzal az érvvel utasítja el a baloldali közösség jelentős része, hogy 

azok hátrányosan érintenék a magyarországi magyar állampolgárokat. Előbbi esetében a közösség 

tagjai arról beszélnek, hogy „23 millió román állampolgár, de potenciálisan a Kárpát-medence vala-

mennyi lakosa”666 kerülhet be a magyar munkaerőpiacra, míg utóbbi esetben a magyar szociális 

rendszerre és költségvetésre nehezedő teher jelentette fenyegetést hangsúlyozzák.667 A határon túli 

magyarokkal kapcsolatban tehát a baloldali közösség olyan politikát propagál, amely a határokon 

belül élő magyarok érdekeit sem sérti. A közösség által propagált eszközök közé tartoznak a szom-

szédos, jelentős magyar kisebbséggel bíró országokkal való jó diplomáciai kapcsolatok kiépítése: ide 

tartoznak a Horn-kormány nagy külpolitikai sikerei között számon tartott alapszerződések,668 illetve 

olyan gesztusok, mint Medgyessy Péter a jobboldalon nagy visszhangot kiváltó részvétele a Trianoni 

békeszerződéshez kapcsolódó román nemzeti ünnepen.669 Ennek ellentétét jelenti a jobboldal konf-

                                                           
659 Lásd pl.: Rónay Tamás: Megérte? Népszava, 2002.02.25. vagy Népszabadság: A jobboldalnak nincs több 
tartaléka, 2002.04.05. 
660 Lásd pl.: Ripp Zoltán: Győzelmek keserves éve: az MSZP 2002-ben. Magyarország Politikai Évkönyve, 2003. 
661 Lásd pl.: Ripp Zoltán: A választás tétje, Népszabadság, 2006.04.01. 
662 Lásd pl.: Uo. vagy Dessewffy Tibor: Béke, jólét és az ellenzék, Népszabadság, 2006.04.01. 
663 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor vitája 2006.04.05. vagy Ripp Zoltán: A választás tétje, Népszabad-
ság, 2006.04.01. 
664 Lásd pl.: Kis Tibor: Státusmentés, Népszabadság, 2003.07.21. 
665 Lásd pl.: Ripp Zoltán: Csatazaj és „kampánykezdet”, Népszava, 2002.02.28. vagy Szász István: Címertöredék, 
Népszava, 2002.01.05. 
666 Népszava: Aláírták az egyetértési megállapodást, 2001.12.24. 
667 Lásd pl.: Népszabadság: Pénzbe kerül, de nem csak pénzkérdés. 2004.11.10. 
668 Lásd pl.: Népszabadság: Gondolkozási idő, 1998.05.08. 
669 Lásd: Medgyessy Péter parlamenti felszólalása. 2003.02.11. 
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liktusos szomszédságpolitikája, amely a szomszédokkal való feszültségek növelésén keresztül éppen a 

nemzetpolitikai célok érvényesülését lehetetlenítik el.670 A határon túli magyarok helyzetének javítá-

sára eszközeként tekint a baloldali közösség az EU-politikára is: a magyar nemzet az Európai Unió 

keretei között, a határok megszűnésével egyesülhet csak újra.671 Éppen ezért tartják fontosnak Ro-

mánia EU-csatlakozásának támogatását és kritizálják a jobboldalt ennek akadályozási terve miatt.672 

Tehát a határon túli magyarok ügyének kezelését a baloldali közösség a saját szemiotikai erőforrásai-

hoz, a diplomáciához és az EU-politikához kapcsolja. Az ügy kapcsán fontos még a Gyurcsány Ferenc 

által a kettős állampolgárságról szóló népszavazás után elindított nemzetpolitikai program, amely 

szintén azt a megközelítést képviseli, miszerint a határon túli magyarok helyzetének javítása a magyar 

kormány felelőssége, de ezt csak a határokon belüli magyarok érdekeinek sérelme nélkül lehet meg-

tenni.673  

Külpolitika ügy 

Jellemző elemek: szakmai kompetencia; EU-politika mint legfőbb cél és eredmény; jobboldal az EU-

integráció veszélyeztetője; jó diplomáciai kapcsolatok; jobboldal szegényes diplomáciai viszonyrend-

szere; keleti kapcsolatok; praktikus, racionális megközelítés határon túli magyarokkal kapcsolatos 

politikába; határon belül magyarok érdekeinek hangsúlyos figyelembevétele; diplomácia mint eszköz 

a határon túli magyarokkal kapcsolatban; EU-politika mint eszköz a határon túli magyarokkal kapcso-

latban.  

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; Horn Gyula aktor; Kovács László aktor; Németh 

Miklós aktor; Medgyessy Péter aktor; Gyurcsány Ferenc aktor; Orbán Viktor aktor; Fidesz aktor; nem-

zeti diskurzus; Európa/Nyugat diskurzus 

Társadalompolitika 

A társadalompolitika a baloldali közösség legfontosabb ügyének számított 1998 és 2003 között. Az 

ügy erősen összekapcsolódik a polarizációs diskurzus gazdasági lábával: a diskurzus szerint a Fidesz és 

Orbán Viktor társadalompolitikája növeli a társadalmi különbségeket, ezáltal polarizálja a társadal-

mat, ezért a magát az integráció letéteményesének tartó baloldali közösségnek a feladata ennek a 

szakadéknak a csökkentése. Ez a törekvés helyezte előtérbe a társadalompolitikát. A költségvetési 

helyzet fokozódó problémái miatt 2003-tól, már Medgyessy Péter alatt egyre nagyobb hangsúlyt kap 

a társadalompolitika kárára a makrogazdaságpolitika, Gyurcsány Ferenc pedig már a fejlesztéspoliti-

kára és a szerkezeti reformokra helyezi át a hangsúlyt. Fontos, hogy bár maguk a szereplők is főként 

társadalompolitikaként hivatkoznak erre az ügyre,674 az jelentősrészben szociálpolitikát jelent, az 

egészségügy- és az oktatáspolitika az ügy egészén belül háttérbe szorul. Ezt jól jelzi az is, hogy az 

MSZP a 2002-2006 közötti kormányzás során az oktatási minisztériumot, a 2006-tól kezdődő koalíci-

óban pedig az egészségügyi tárcát engedi át a koalíciós partner SZDSZ-nek.  

                                                           
670 Lásd pl.: Népszabadság: Horn Gyula: A jobboldalon összenőtt, ami összetartozik, 1998.05.13. 
671 Lásd pl.: Aczél Endre: Aranygaluskát a heurigerekbe! Népszabadság, 2003.04.22. 
672 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc parlamenti felszólalása, 2004.12.20. 
673 Lásd pl.: Népszava: Gyurcsány: Új nemzetpolitika kell, 2004.11.03. 
674 Lásd pl.: Jánosi György-interjú. Népszava, 2001.06.09. vagy Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszabadság, 
2004.08.24. 
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A Fidesz-kormány társadalompolitikájának kritikája miatt a baloldali közösség 1998-tól politikai céljai 

középpontjába állította a társadalom tagjai lecsúszásának megállítását,675 ezért olyan politikai ígére-

tek kerültek a kommunikáció előterébe, mint a bér- adó- és járulékreformok vagy a nyugdíjemelés.676 

A 2002-es kampány középpontjába a „jóléti rendszerváltás” szlogenje és programja kerül,677 Szekeres 

Imre pedig a jóléti társadalom kiküzdését egyenesen az MSZP történelmi küldetésének nevezte.678 Az 

ügy közösségen belüli felértékelődését jól mutatják Tóka Gábor kutatási eredményei is, amiből kide-

rült, hogy 2002-re679 az MSZP sikeresen építette újra, sőt korábban nem látott mértékben erősítette 

meg az 1994-ig domináns, de a 1994 és 1998-as kormányzás időszaka alatt elporladt jóléti profilját az 

állampolgárok körében. 2002-ben a munkanélküliség csökkentésének, a terhek csökkentésének és a 

nyugdíjak emelésének célját is a legtöbben az MSZP-vel kapcsolták össze és a pártot leginkább ezek-

kel, illetve a politikai stabilitás céljával kötötték össze a választók.680Az ügy felértékelődése és 

tematizálásának sikere abban is megnyilvánul, hogy az Orbán – Medgyessy vita elsődleges ügyévé a 

társadalompolitika válik, ahol az 1998-as Horn – Orbán vitával ellentétben makrogazdasági kérdések 

alig jelennek meg. A választási győzelem után a Medgyessy-kormány szimbólumává váló kétszer 100 

napos program a jóléti ígéretek megvalósítását, a társadalompolitikai program végrehajtását jelen-

tette.  

Az ügy diskurzusában többször is megfogalmazódott, hogy a társadalompolitikai szempontok és célok 

elsőrendűek a makrogazdasági megfontolásokhoz képest.681 Ez éles váltást jelent az első korszak bal-

oldali közösségének diskurzusához képest, ahol a domináns, elsősorban Horn Gyula és Bokros Lajos 

fémjelezte diskurzus a társadalom tagjainak a jólétét a makrogazdaság helyzetéből vezette le.682 

Medgyessy például ezzel szemben arról beszél, hogy „az országépítés programja nem lehet sikeres az 

egyes polgár gyarapodása nélkül”,683 ami éppen fordítottja az előző korszak makropolitika-központú 

felfogásának. Mikor a makrogazdasági, költségvetési gondok fokozódásával a 100 napos programok 

egyre inkább a problémák okaiként jelennek meg, Medgyessy továbbra is hangsúlyozza, hogy még 

ezek utólagos ismeretében is „vállalni” kellett és „lehet is” a jóléti programokat.684  

Az ügy diskurzusában a fordulat 2003-ra tehető, amikor Medgyessy Péter költségvetési okokból meg-

szorításokat jelent be, azokat pedig az euro 2008-as bevezetésének ígéretével indokolja.685 Gyurcsány 

Ferenc 2004-től már többször is nyíltan utal a társadalompolitika mint ügy háttérbe szorítására, 

ugyanakkor a kizárólagosan a makro-gazdaságpolitika ügyére épülő kormánypolitikától is elhatároló-

                                                           
675 Lásd pl.: MTI: MSZP elnökségi ülés – gazdaságpolitikai elképzelések. 2000.05.30. 
676 Lásd pl.: MTI: MSZP országos pártértekezlet. 2000.08.25. 
677 A Magyar Szocialista Párt választási programja, 2002.01.26. 
678 Lásd: Népszabadság: „Három párt” az MSZP-ben. 2003.12.01. 
679 Az adatok a 2002-es országgyűlési választások két fordulója közötti időszakból származnak, tehát a 100 na-
pos programok hatásait még nem tartalmazhatják, a „jóléti rendszerváltás” kampány hatásait viszont tükrö-
ződhetnek az eredményekben. 
680 Lásd: Tóka Gábor: Pártimázsok Magyarországon, 1992-2002. Magyarország Politikai Évkönyve, 2002. 
681 Lásd pl.: Jánosi György-interjú. Népszava, 2001.06.09.  
682 Lásd: Bene Márton – Bata Attila: A baloldali politikai közösség kommunikációja (1990-1997). In: Kiss Balázs 
(szerk.): Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-1997. Tanulmányok egy korszak kommunikációs jelleg-
zetességeiről. MTA TK Politikatudományi Intézet, Budapest. 181-230. pp. 
683 Medgyessy Péter Örömkoncerten elhangzó ünnepi beszéde, 2003.08.19. A teljes beszéd szövegét lásd: 
http://www.kormend.hu/0/hirek/2596/medgyessyt-kifutyultek-a-h337sok-teren   
684 Medgyessy Péter-interjú. Népszabadság, 2003.12.24. 
685 Lásd: Népszabadság: Magyar euró 2008. január elsejétől. 2003.07.17. és Várkonyi Iván: Fedősztori. Népsza-
badság, 2003.07.18. 

http://www.kormend.hu/0/hirek/2596/medgyessyt-kifutyultek-a-h337sok-teren
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dik.  „Két hibát követhet el egy kormány: ha a gazdasági realitások figyelmen kívül hagyásával formál 

társadalompolitikát, vagy ha társadalompolitikai program nélkül akar gazdaságpolitikát csinálni.  

Tanultunk az elmúlt két évből: én egyik hibát sem szeretném elkövetni.”686 Az elképzelés lényege, 

hogy a társadalompolitikai szempontrendszer egy átfogó gazdaságpolitikai ügynek az integráns ré-

szévé válik: „ Az én állításom lényegében egyetlen mondatban összefoglalható: a gazdaságpolitikai és 

költségvetési, illetve  társadalompolitikai  döntéseknek együtt kell megszületniük. Ebben a folyamat-

ban nem kétséges a gazdaságpolitika elsődlegessége, de ez nem jelent kizárólagosságot.”687 Gyur-

csány Ferenc központi fogalommá teszi az „igazságosságot”, amely alatt olyan politikát ért, mely az 

adott gazdasági keretfeltételek, a távlati célok és a jövőbeli korlátok és lehetőségek figyelembe véte-

lével törekszik a társadalmi egyenlőtlenségek, különösen az esélyegyenlőtlenségek csökkentésé-

re.688Az igazságosság fogalmát kiegészítve azonban ismét előtérbe kerül a bokrosi „nincs ingyen 

ebéd” gondolata, amely a költségvetési felelősség és az egyén önmagáért vállalt felelősségének ha-

sonlataként szolgál. 689 Látszólag tehát a társadalompolitika mint ügy háttérbe szorul, illetve az igaz-

ságosság fogalmában, egy nagy egészen belül él tovább Gyurcsány Ferenc kommunikációjában. A 100 

napos program kizárólag társadalompolitikai szempontrendszere egyre inkább kritika tárgyát képezi, 

Gyurcsány Ferenc pedig ki is jelenti, hogy „azt a fajta nagyvonalú szociális programot, amelyet 2001-

ben indított a Fidesz, és 2002-ben kiterjesztette a szocialista párt, ugyanezt a tempót nem lehet foly-

tatni.”. Ezt a gondolatot pedig azzal köti össze, miszerint „az emberek nem azt kérik, hogy dugjunk 

még ötezer forintot a zsebükbe most, holnap. Hanem azt kérik, hogy teremtsünk olyan körülményeket 

és feltételeket, amelyekben ők sikeresek lehetnek. Nem eltartottak akarnak lenni, kiszolgáltatottak, 

hanem erősek.”690. Gyurcsánynál a társadalom boldogulását tehát a fejlesztéspolitika, illetve a nagy 

szerkezeti reformok segíti elő leginkább, nem pedig a társadalompolitika. 

Társadalompolitika ügy 

Jellemző elemek: elsősorban szociálpolitika; cél a lecsúszás megállítása; jóléti rendszerváltás; 100 

napos programok; társadalompolitikai szempontok makrogazdasági megfontolások elé helyezése; 

igazságosságként él tovább 2004 után. 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; Kovács László aktor; Medgyessy Péter aktor; biz-

tonság és nyugalom diskurzusa; polarizáció/integráció diskurzus; alternatív baloldali diskurzus; ha-

gyományos marketing csatorna; intézményes csatornák (programok, parlament). 

Fejlesztéspolitika 

A baloldali közösségben már 2002-től jelen van a fejlesztéspolitika mint ügy, 2004-től a középpontba 

kerül, 2006-ra pedig már egyértelműen a baloldali közösség első számú ügyévé válik. A fejlesztéspoli-

tika ügye erősen kapcsolódik a modernizációs diskurzushoz, amely szerint a társadalom jólétét nem 

                                                           
686 Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszabadság, 2004.08.24. 
687 Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszabadság, 2004.07.30. 
688 Lásd pl. Dessewffy Tibor és Deák Kinga interpretációját: Dessewffy Tibor – Deák Kinga: Létezik-e 
gyurcsányizmus? Magyarország Politikai Évkönyve, 2004. vagy Gyurcsány Ferenc: Merjünk baloldaliak lenni! 
Mozgó Világ, 2004 január 
689 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor 2005. július 8-ai vitája. Magyarország Politikai Évkönyve, 2005. 
vagy Gyurcsány Ferenc beszéde a GKI üzleti konferenciáján, 2005.06.24. Lásd: Népszabadság: Egy év pihenés, 
négy év változás?. 2005.06.25. 
690 Gyurcsány Ferenc-interjú, 2006.04.01. 
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jóléti politikával kell elősegíteni, hanem a versenyképesség növelésével.691 Ennek egyik legfontosabb 

elemét az infrastrukturális beruházások jelentik, eszközei pedig az Európai Uniós fejlesztési források. 

A 2004-es évet Medgyessy is az építkezés éveként határozza meg.692 Ebben az időszakban váltak az 

autópálya-építések az ország fejlesztésének szimbólumává. Gyurcsány Ferenc erről miniszterelnök-

ként így nyilatkozik: Medgyessy Péter úgy fog bevonulni a magyar történelembe, mint akinek volt 

bátorsága annyi autópályát építeni, amennyit soha senkinek előtte Magyarországon.693 Az autópálya-

építés a Gyurcsány-kormányban is a fejlesztéspolitika elsődleges szimbóluma marad.694 Az ország 

fejlesztését az EU-s pénzek teszik lehetővé, amelyek Gyurcsány szerint a békeidőkhöz hasonló fejlesz-

téseket tesznek lehetővé: Az a pénz, azok a források, amelyek erre a célra rendelkezésünkre állnak, 

lényegében megegyeznek azzal, amennyi pénz Magyarországra a 90-es években beáramlott. 20-30 

milliárd euró. Elképesztően sok pénz. Annyi pénz, amelyből Magyarországon olyan fejlődés indulhat 

el, mint a legendás békeidőkben, valamikor az előző századfordulón.”695 Az MSZP 2006-os kampányá-

nak is a fejlesztéspolitika lesz az egyik központi eleme, a párt programja „történelmi méretű” fejlesz-

téseket ígér,696 a helyi kampányoknak pedig fontos részét képezte a helyi, városi szintre lebontott 

fejlesztési stratégia.697  

Fejlesztéspolitika ügy 

Jellemző elemek: a versenyképesség növelése segíti elő a jólétet; építkezés éve; autópálya-építések; 

új reformkor; EU-s pénzek; helyi szintre lebontott fejlesztési tervek a kampányban. 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; Gyurcsány Ferenc aktor; Európa/Nyugat diskurzus; 

modernizációs diskurzus; hagyományos marketing csatornák; modern elemek egyéb modalitás; szí-

nek (zöld) egyéb modalitás; új logó egyéb modalitás 

Korrupció  

A korrupció ügye az egész korszakban markánsan jelen van. Mind a saját közösség, mind pedig a 

jobboldali közösség tagjaival szemben gyakran felbukkan a korrupció vádja. A korrupció ügyében 

számos szimbólum jelenik meg: egyes ügyek, illetve aktorok mind a jobb- mind a baloldalon a korrup-

ció szimbólumává válnak. 

A baloldal egyes szereplőinek korrupciós ügyei, illetve a párt egészének korrupcióval való összekap-

csolása nem csak a jobboldali közösségen belül, hanem a baloldali közösségen belül is gyakran elő-

térbe kerül. Sokszor vádolják az egyes szereplőket, többnyire MSZP-s politikusokat korrupcióval, illet-

ve „etikailag aggályos” ügyekkel.698 A közösség a párt megújulásának és a korrupciós elemektől való 

megszabadítását hangsúlyozza.699 Nagy port kavar például Szili Katalinnak azon kijelentése, miszerint 

                                                           
691 Lásd pl.: Népszava: Nem a többséghez keresek programot, hanem a programhoz többséget, 2006.04.01. 
692 Lásd pl.: Népszabadság: Medgyessy turizmust épít. 2003.08.16.  
693 Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelölt expozéja. Országgyűlési felszólalás, 2004.09.29. 
694 Kormányzati hirdetések, Magyarország politikai évkönyve, 2006. 
695 Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelölt expozéja. Országgyűlési felszólalás, 2004.09.29. 
696 Magyar Szocialista Párt választási program, 2006 
697 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc interjú. Népszava, 2006.04.01. 
698 Lásd pl.: Sáling József-interjú, Népszava, 1999.09.22. 
699 Lásd pl.: Lengyel László: Keleten a helyzet változatlan, Népszabadság, 2000.07.08. 



76 
 

a párton belül működik „zsákmánypárt” is.700 A baloldali korrupció vagy „etikailag aggályos” ügyek 

szimbólumaivá válik Baja Ferenc,701 Gyurcsány Ferenc balatonöszödi nyaralója,702 illetve Kiss Elem-

ér.703Azonban nem minden korrupciós vádat fogad el a közösség. Az olajüggyel kapcsolatos jobboldali 

vádakat alaptalannak, politikai alapúnak ítélik.704  

A jobboldali közösséget folyamatosan korrupcióval vádolják, különösen az 1998 és 2002 közötti idő-

szakban. A korrupciós vádak a Fideszt, annak egyes politikusait, illetve klientúráját érinti. Jellemző 

azonban a jobboldal korrupciós kritikájánál, hogy itt a korrupciót központosított mechanizmusként, a 

rendszer működésének részeként konstruálják meg. A baloldalon belüli korrupció ezzel szemben 

jellemző, de egyedi esetek összességeként, kigyomlálandó és kigyomlálható diszfunkciókként jelenik 

meg. 705 A korrupciós vádakat – mint a bányaügyet és a szőlőügyet is – gyakran Orbán Viktorral és az 

ő közvetlen családtagjaival hozzák összefüggésbe.706 Az MSZP rendkívüli üléseket és vizsgálóbizottsá-

gokat kezdeményez a korrupciós ügyek kivizsgálására; az ügy szimbolikus eseménye volt az Országház 

díszlépcsőjén megtartott rendkívüli ülés, amit az MSZP és az SZDSZ a jobboldal bojkottja, azaz a hatá-

rozatképtelenség miatt volt kénytelen ebben a formában megtartani.707 A jobboldali korrupció is 

számos szimbólummal rendelkezik a közösségen belül: a bányaügy, a szőlőügy, Simicska Lajos, Kaya 

Ibrahim, Josip Tót, a Defend, a Happy End és Ezüsthajó Kft. és az Országimázs Központ mindenképpen 

ezek közé tartozik. 

Korrupció ügy 

Jellemző elemek: a baloldalon sok korrupciós és „etikailag aggályos” ügy van; az MSZP súlyosan ter-

helt korrupciós ügyekkel; zsákmánypárt; baloldalon egyedi korrupciós ügyek; jobboldalon a korrupció 

a rendszer működésének része; Orbán Viktort személyesen is érinti. 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; MSZOSZ aktor; Gyurcsány Ferenc aktor; baloldali 

médiumok; Orbán Viktor aktor; Fidesz aktor; belső ügyekkel foglalkozó diskurzusok; hagyományos 

média csatorna  

A baloldali közösség csatornái 

A baloldali közösség számos csatornát felhasznál kommunikációja során, amelyek száma az időben 

előrehaladva még fokozatosan növekszik is. Ez egyrészt az elérhető csatornák megnövekedett szá-

mának köszönhető, másrészt annak a 2004-től tapasztalható törekvésnek, hogy minél több csatornán 

legyen jelen a közösség. A csatornahasználat kiterjesztése jelentős részben Gyurcsány Ferenc szemé-

lyéhez köthető, aki kommunikációjához olyan csatornákat is igénybe vett, amelyek korábban nem 

számítottak a politikai kommunikáció csatornáinak. A nagyszámú csatornát a könnyebb áttekinthető-

                                                           
700 Népszabadság: Ébresztő!, 2004.07.23. vagy Népszabadság: „Elvesztettük a bizalmat”, 2004.07.26. 
701 Népszabadság: Nem szabad belemenni demagóg ígéretekbe, 2001.04.26. 
702 Népszabadság: Lázongó MSZP, magabiztos Fidesz, 2003.09.12. 
703 Tanács István: A kódex, Népszabadság, 2003.02.21. 
704 Lásd pl.: Aczél Endre: A Lajtától keletre, 2000.08.26. vagy Nagy N. Péter: Az írásszakértők pártján, Népsza-
badság, 2000.09.21. 
705 Ripp Zoltán: Hatalmi harcok háttere, Népszava, 2000.06.27. vagy Népszabadság: Sokan a mormotához ha-
sonlítottak, 2000.12.28. 
706 Németh Péter: Alantasan, Népszava, 2001.05.31. 
707 Lásd pl.: Népszava: Csonka bizottságok vizsgálják a kormányfő felelősségét. 2001.08.14. 
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ség kedvéért tágabb kategóriák alá rendeztük, de fontos hangsúlyozni, hogy ezek a kategóriák némi-

leg önkényesek, a csatornák másfajta csoportosítása is elképzelhető.   

A média a második korszakban is a politikai kommunikáció legfontosabb csatornája, ugyanakkor az 

első korszakhoz képest jóval több médium állt a kommunikáció rendelkezésére. A baloldali politikai 

közösség két kiemelten fontos napilapja továbbra is a Népszabadság és a Népszava. A Népszabadság 

a legolvasottabb hazai napilapnak számított: 2002-ben 671 ezres olvasótáborral és csaknem 200 ezer 

eladott példányszámmal rendelkezett,708 ez utóbbi szám azonban 2006-ra 150 ezerre esett.709 A Nép-

szava ellenben a legkisebb politikai napilappá vált a magyar médiapiacon, 2002-ben 109 ezren olvas-

ták és 31 ezer példányt adtak el belőle,710 2006-ban pedig 28 ezer példány fogyott a lapból.711 Mind-

két napilapnak az egész korszakban van online platformja is, a Népszabadság a 2006-os kampányban 

csaknem 60 ezer, míg a Népszava 9000 napi látogatóval bír.712 A két napilapban gyakran jelentek meg 

interjúk az MSZP politikusaival, illetve a közösséghez tartozó értelmiségiekkel és szakértőkkel, ugyan-

akkor ezek az interjúk mindkét lapban sokszor meglehetősen kritikusak az interjúalanyokkal, még 

olyan is előfordult, hogy a válasz hitelességét vonta kétségbe a kérdező.713 Ugyanakkor számos fontos 

politikusi bejelentés itt hangzik el, illetve a párt és a közösség belső ügyeit is ezeken a csatornákon 

beszélik ki a közösség szereplői. Politikusok és értelmiségiek a napilapok véleménycikk-rovataiban 

rendre lehetőséget kaptak nézeteik kifejtésére, amelyekből – különösen a Népszabadságban – gyak-

ran hosszú, többhónapos, tucatnyi hozzászólót felvonultató politikai viták is kialakultak.714 Szintén 

fontosak a napilapok szerkesztőségi cikkei, melyekben a lapok újságírói napi rendszerességgel ele-

mezték, értelmezték és véleményezték a baloldali közösség minden történését. A kritikus hozzáállás 

itt is fokozottan jellemző, mely attitűd helyenként a  politikusok rosszallását is kiváltotta.715 Ugyanak-

kor a két napilap nem a baloldali közösség kizárólagos csatornája: gyakran más közösséghez tartozó 

szereplők és szakértők is helyet kapnak, még a kampányok utolsó napján is megjelenhetnek jobbol-

dali értelmiségiek vagy politikusok által írt véleménycikkek.716  

A két napilap mellett a baloldali közösség kommunikációjának fontos csatornáját jelenti a 168 Óra 

hetilap, illetve az Élet és Irodalom, amelyek nagyobb arányban hivatkoznak és adnak teret baloldali 

politikusoknak, mint más hetilapok. Előbbi 2003-ban a harmadik legolvasottabb politikai hetilapnak 

számított 187 -204 ezer olvasóval,717 eladott példányainak száma pedig a korszak egészében 34 és 47 

ezer körül mozgott.718 Az Élet és Irodalom 2003-ban 66-74 ezer olvasóval bírt,719 a példányszámokról 

                                                           
708 Lásd: Juhász Gábor: Az országos minőségi napilapok piaca 1990-2002. Médiakutató 2003 tavasz  
709 Lásd: http://www.alon.hu/media/nyomtatott-sajto-hanyatlasa-szamokban-megyei-lapok-jobban-tartjak-
magukat 
710 Lásd: Juhász Gábor: Az országos minőségi napilapok piaca 1990-2002. Médiakutató 2003 tavasz 
711 Lásd: http://www.alon.hu/media/nyomtatott-sajto-hanyatlasa-szamokban-megyei-lapok-jobban-tartjak-
magukat 
712 Szabó Gabriella: Média és közössége. Internetes újságok a kampányban. In Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna 
– Szabó Gabriella (szerk.): Tükörjáték. A 2006-os országgyűlési választási kampány elemzése. L’Harmattan 
713 Lásd pl.: Baja Ferenc interjú. Népszava, 1999.11.15. 
714 Lásd pl.: Tamás Gáspár Miklós: Új osztálypolitika című cikkének vitája 1998 november és 1999 februárja 
között, vagy Szalai Erzsébet: Baloldal – új kihívások előtt cikkének vitája 2002 júliusa és szeptembere között. 
715 Lásd pl.: Vitányi Iván: Fények és árnyak, Népszabadság, 1999.07.19. 
716 Lásd: Krómer István: Államszocialista vagy polgári út. Népszabadság, 1998.05.08. vagy Balog Zoltán – Mráz 
Ágoston Sámuel: Magánügy vagy személyes közügy. Népszabadság, 2006.04.07. 
717 Lásd: Juhász Gábor (2004): A jobboldali hetliapok piaca, 1989-2003. Médiakutató 2004 tavasz. 
718 Lásd: Antal Zsolt – Scherer Zsolt (2005): Médiapiaci körkép. In: Antal Zsolt – Gazsó Tibor (szerk.): Magyar 
Médiahelyzet. Budapest: Századvég. 
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viszont auditálás hiányában nincsenek adatok. Az elektronikus kommunikációs eszközök között fon-

tos csatornának számít a 2000-ig a TV3-on, 2002-ig az ATV-n, majd ezt követően a köztévén sugárzott 

reggeli műsor, a Napkelte, amely a legnézettebb reggeli műsornak számított720 már az ATV-s időszak-

ban is,721 és amelynek külön előzetes programajánlója jelent meg a Népszavában is. Kubínyi Tamás 

kutatása szerint a műsorban baloldali szereplők nagyobb arányban jelentek, mint jobboldali szerep-

lők és a témák keretezésében, a kérdezők személyében, illetve a kérdezetthez való viszonyban is 

egyértelmű baloldali elfogultság tükröződött.722  Szintén fontos, a Népszavában külön programaján-

lóval rendelkező csatornának számított a 2001-től hírrádióvá váló Klub Rádió, amely 40-70 ezer hall-

gatóhoz jutott el.723 A rádióadó budapesti adóként indult, rádiófelvásárlások és frekvenciapályázatok 

révén azonban gyors terjeszkedésnek indult, 2005-re már hét megyében és hat megyeszékhelyen volt 

elérhető.724 Legfontosabb műsora, a Bolgár György vezette Megbeszéljük volt, amely külön hirdeté-

sekkel jelent meg a Népszavában. Ezekre a csatornákra is igaz, hogy nem a baloldali közösség kizáró-

lagos csatornájának számítanak, más közösségek szereplői is megjelennek rajtuk, ugyanakkor a balol-

dali közösséghez való kötődésüket jelzik, hogy a Népszava külön műsorajánlókat szentel számukra. 

Ahogyan a baloldali közösséghez erősebben kötődő csatornákon is megjelennek más közösségek 

szereplői, úgy a baloldali közösség tagjai is igénybe veszik kommunikációjukhoz a nem szorosan a 

közösséghez kötődő médiumokat. A köztelevízióban és -rádióban folyamatosan jelen vannak a balol-

dali közösség szereplői, Gyurcsány Ferenc 2005-től például minden héten interjút ad a Magyar Rá-

diónak, 2006-ban pedig a köztelevízióban egy külön 6 perces beszédet intézett a televíziónézőkhöz a 

megszorításokkal kapcsolatban.725 A Hír TV-n is rendszeresen jelennek meg baloldali szereplők, Horn 

Gyulának és Szili Katalinnak is a jobboldali közösség fontos médiumában hangzottak el nagy visszhan-

got kiváltott gondolatai.726 

Gyurcsány Ferenc előszeretettel használja a bulvármédiát is kommunikációja csatornájaként. 2005-

ben például megjelent a Szulák Andrea-showban, amelyet 1,4 millió ember nézett meg,727 illetve az 

RTL Klub Házon Kívül című műsorában is szerepelt, ahol 1000 jelentkezőből válogatták ki azt a 10 

nézőt, akik az adásban tehettek fel kérdéseket a miniszterelnöknek.728 Gyurcsány ezen kívül állandó 

szereplője volt a legolvasottabb magyar napilapnak, a csaknem egymillió ember által olvasott Blikk-

nek, melyben gyakran magánéletének részleteibe avatta be az olvasókat.729 A magyar médiapiacon 

különösen nagy olvasottságnak örvendő helyi médiumokban való jelenlétről nincsenek adataink, azt 

ugyanakkor tudjuk, hogy kampányok idején a hirdetések elosztásában ezek különösen nagy szerepet 

                                                                                                                                                                                     
719 Lásd: Juhász Gábor: A jobboldali hetliapok piaca, 1989-2003. Médiakutató 2004 tavasz. 
720 http://www.origo.hu/teve/20041219hakell.html?pIdx=2 
721 Lásd pl.: Népszava: 98. hete a Nap-kelte az élen. 2001.03.01. 
722 Lásd: Kubínyi Tamás: „Nap-Kelte”. In: Antal Zsolt – Gazsó Tibor (szerk.): Magyar Médiahelyzet. Budapest: 
Századvég. 
723 Lásd: http://www.napi.hu/redirectedbyprint/titleunknown.185776.html 
724 Lásd: Antal Zsolt – Scherer Zsolt (2005): Médiapiaci körkép. In: Antal Zsolt – Gazsó Tibor (szerk.): Magyar 
Médiahelyzet. Budapest: Századvég. 
725 Lásd: http://index.hu/belfold/szozat727p/  
726 Lásd: Szili Katalin-interjú, Hír TV, 2003.09.02. és Horn Gyula-interjú, Hír TV, 2003.10.12. 
727 http://www.alon.hu/node/1865 
728 http://rtl.hu/rtlklub/hirek/hatter/cikkek/105161 
729 Erről bővebben lásd: Kiss Balázs – Rigó Ágnes: Politikai celebritások Magyarországon. Magyarország Politikai 
Évkönyve, 2005. 

http://index.hu/belfold/szozat727p/
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kaptak az MSZP-kampányában.730 Továbbá ismert, hogy a helyi napilap piacon kiemelt szerepet töl-

tött be a német Axel Springer-cégcsoport, amelynek lapjait több megszólaló is baloldali elfogultsággal 

vádolja.731  

Hagyományos médiumok 

Népszabadság; Népszava; 168 Óra; Élet ér Irodalom; Nap-Kelte; Klub Rádió; Megbeszéljük; közmé-

dia; jobboldali médiumok; bulvármédia; helyi média 

Jellemző elemek: Elsőszámú csatornák; belső ügyek kibeszélése a baloldali médiumokban; a baloldali 

médiumok kritikusak a saját szereplőkkel; a baloldali médiumok nem csak a baloldali közösség csa-

tornái; magánéletre fókuszálás a bulvármédiában 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; Horn Gyula aktor; Kovács László aktor; Medgyessy 

Péter aktor; Gyurcsány Ferenc aktor; értelmiség aktor; baloldali médiumok aktor; belső ügyekkel 

foglalkozó diskurzusok; alternatív baloldali diskurzus; korrupció ügy; cinizmus, gúny stílus; gyurcsányi 

stílus. 

A baloldali közösséghez tartozó értelmiség kommunikációjában nagy szerepet töltöttek be a fent 

említett csatornák, de ezeken kívül külön értelmiségi médiumok is létrejöttek. Az értelmiség kitűnte-

tett csatornájának számít a már említett Élet és Irodalom, de emellett különböző baloldali folyóiratok 

is léteznek, illetve létrejönnek a korszakban, amelyekben a baloldali értelmiség tagjai hosszabb írá-

sokban fejthették ki gondolataikat. Az egyik ilyen fontos fórum a Mozgó Világ volt, amely többek 

között Gyurcsány Ferenc „Merjünk baloldaliak lenni!” című dolgozatáról is vitát rendezett.732 Kieme-

lendő még az előbb Andor László, majd az MSZP politikusa, Krausz Tamás által vezetett Eszmélet, 

amely az alternatív baloldali diskurzus fontos csatornájának számított, illetve a szintén nagy múltra 

visszatekintő Kritika. 2003-tól létezik az Politikatörténeti Alapítvány által kiadott és Galló Béla által 

vezetett Egyenlítő folyóirat, 2006-tól pedig a Demos Magyarország Alapítvány elindítja a Progresszív 

Politika folyóiratot, amely a „balközép modernizáció” híveit volt hivatott megszólítani.733 E folyóiratok 

tartalma és ajánlója gyakran megjelenik a két baloldali napilapban is.    

Speciális értelmiségi csatornának számítanak a nyílt levelek. Az értelmiség tagjai gyakran egységesen 

tiltakoznak bizonyos ügyekkel kapcsolatban vagy szereplőkkel szemben nyílt levelek formájában.734 

Ahogy arról az aktorok fejezetben már volt szó, ezek a levelek változatos tartalmúak, azonban első-

sorban a demokráciavédelem diskurzusa alá tartoznak. Mivel a levelek általában a jobboldallal szem-

beni tiltakozással vagy bizonyos demokratikus elvek megsértésével függenek össze, aláíróik között 

egyaránt találunk a baloldali és liberális értelmiségiek közé sorolható szereplőket, sőt, ezek a levelek 

a baloldali és liberális értelmiség integrációjának fontos csatornájaként funkcionálnak. A nyílt levele-

ken keresztül a baloldali és liberális értelmiség egységes aktorként képes kommunikálni, ezáltal a 

                                                           
730 Lásd: Baja Ferenc – Tóbiás József – Szigetvári Viktor: Egy lépéssel ellenfeleink előtt. Magyarország Politikai 
Évkönyve, 2002. 
731 Lásd pl.: Fricz Tamás: Régi elit az új demokráciában Magyarországon. Politikatudományi Szemle 12(4): 87-
107. vagy https://mno.hu/migr_1834/vallaljuk-a-tenyeket-813647  
732 Mozgó Világ, 2004 január 
733 Lásd: Népszabadság: Baloldali folyóirat a programkeresés jegyében. 2006.03.21. 
734 Lásd pl.: Népszabadság: Kampány a rasszizmus ellen, 2001.05.09. vagy Népszabadság: Nyílt levél Semjénről. 
2005.03.02. 

https://mno.hu/migr_1834/vallaljuk-a-tenyeket-813647
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nyílt levél a balliberális értelmiség egységes politikai kommunikációjának legfontosabb csatornája-

ként funkcionál.   

Az előző korszakhoz hasonlóan a baloldali közösség politikai kommunikációjának néhány könyv is a 

csatornájának számít. 2005-ben jelenik meg Gyurcsány Ferenc Útközben című könyve, amely csak-

nem 20 ezer példányban kelt el, 2006 februárjától pedig online is elérhetővé tették a nagyközönség 

számára.735 Nagyobb figyelmet kapott azonban Kende Péter 2002-ben megjelent A Viktor című köny-

ve, amely hosszú hónapokon keresztül vezette a könyves toplistákat és nagy visszhangot váltott ki a 

politikai közösség egészében. A jobboldalról erősen támadták a szerzőt, Schmitt Mária, a Terror Háza 

igazgatója például azt mondta róla, hogy „egy tisztességes helyen lelőnék, mint egy kutyát”.736 A bal-

oldalon viszont a szerzőt és könyvét ért támadások (APEH-vizsgálat, könyv-felvásárlások, MTV törli a 

műsorát stb.) miatt „becsületbeli ügy” lett „szerezni egy példányt A Viktorból”, a szerző pedig az 

MSZP kongresszusának meghívott és ott külön köszöntött díszvendége volt.737 Mindezek alapján fel-

tételezhetjük, hogy az Orbán Viktor életét és személyiségét boncolgató könyv nagy szerepet játszott 

a baloldali közösségen belül Orbán Viktor ellenségkép-konstrukciónak kialakításában. A könyvek a 

baloldali értelmiség kommunikációjának is az egyik csatornáját jelenti, a baloldali értelmiség tagjai 

által írt könyvek, ha periférikusan is, de bekerülnek a baloldali közösség diskurzusába, a közösség 

napilapjaiban ismertetők,738 illetve a szerzőkkel készített interjúk739 is helyet kapnak. 

Értelmiségi médiumok 

Folyóiratok; nyílt levelek; könyvek 

Jellemző elemek: elsősorban, de nem kizárólag az értelmiség belső kommunikációjának eszközei; 

egyes elemei elérnek a nagyközönséghez is (A Viktor); demokráciavédő diskurzussal való összekap-

csolódás; nyílt levelek mint a baloldali és liberális értelmiség integrációjának csatornája 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Gyurcsány Ferenc aktor; értelmiség aktor; demokráciavédő 

diskurzus; alternatív baloldali diskurzus; szakpolitikai stílus. 

A baloldali közösségben nagy jelentősége van a választókkal való személyes interakcióknak. A lakos-

sági fórumok kampányidőszakon kívül is folyamatosan zajlanak, Horn Gyula és Németh Miklós neve a 

baloldali közösségen belül például egybeforrt a sikeres lakossági fórumokkal,740 és számos nagy port 

kavart kijelentés is ilyen rendezvényen hangzott el.741 A fórumokon kívül a kampányok idején a lista-

vezetők kiterjedt országjárásba kezdenek: Medgyessy Péter saját bevallása szerint 102 településen 

járt a 2002-es kampányban és 200 ezer választóval találkozott,742 de 2006-ban Gyurcsány Ferenc is 

több tucat településre látogatott el.743 Gyurcsány Ferenc és Hiller István kampányon kívül is tartottak 

kormány-népszerűsítő országjárást: 2004-ben a „Lendületben az ország” címszó alatt mentek ország-

                                                           
735 Lásd: https://mno.hu/migr/bekiabalasok-kozott-dedikalt-debreczenivel-gyurcsany-511455 
736 Lásd: Népszabadság: Schmitt Mária elismerte a lövöldözős mondatát. 2002.04.03. 
737 Nagy N. Péter: A Kende. Népszabadság, 2002.02.05.  
738 Lásd pl.: Népszabadság: A fejlődéscsapda. 2000.05.16   
739 Lásd pl.: Szalai Erzsébet interjú. Népszabadság, 2001.11.30. 
740 Lásd pl.: Oláh Zoltán: Szocialista cukrászda, Népszava, 2000.01.03. vagy MTI: Baloldali értelmiségi klub – 
Burány Sándor, 2000.11.02. 
741 Lásd pl.: Horn Gyula-interjú, Hír TV, 2003.10.12. 
742 Lásd: Medgyessy Péter interjú. Népszava, 2002.03.16. 
743 Lásd: Wiener György: A 2006. évi országgyűlési választások.  Magyarország Politikai Évkönyve, 2006. 
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járó körútra.744 1999 és 2001 között a párt országrészgyűléseket is tartott egy-egy vidéki városban, 

amelyeknek részét képezték a helyi választókkal való találkozók is.745 Szintén MSZP-s kezdeményezés 

volt az 1999-ben két alkalommal megrendezett „Párbeszéd napja” is, melyek során minden helyi és 

területi MSZP-irodát megnyitottak, ahol a választók közvetlenül beszélhettek a párt politikusaival. Az 

MSZP politikusai szerint az első alkalommal 30 ezer,746 a második alkalommal 20 ezer választóval747 

sikerült így közvetlenül kapcsolatba lépni. Ehhez hasonlóak voltak a 2006-os kampányban létesített 

„Piros Pontok”, amelyek szintén a választók és a párt közötti interakciós csatornákként szolgáltak.748 

Budapesti tömegrendezvények tartása kevésbé jellemezte a baloldali közösséget és meglehetősen 

negatívan ítélték meg a Fidesz és a MIÉP ilyen jellegű megmozdulásait. Mindamellett a 2002-es és a 

2006-os kampány hajrájában is tartottak nagygyűlést, utóbbit minden idők legsikeresebb baloldali 

tömegrendezvényének ítélték a megszólalók.749 Ugyanakkor azt, hogy a nagygyűlések nem számíta-

nak a baloldali közösség szemiotikai erőforrásának jól mutatja, hogy Gyurcsány Ferenc egy interjúban 

arról beszél, hogy számukra az „utca csak kiegészítő támogatás” és nagy különbség van a között, 

hogy egy párt négyévente megmutatja, hogy mennyien támogatják és aközött, hogy valaki „állandó-

an az utcára szólítja az embereket”.750 A budapesti tömegrendezvények tekintetében a választási 

nagygyűléseken kívül még a minden év május 1-én megrendezett majálisok számítanak fontosnak, 

amelyet az MSZP általában a szakszervezetekkel közösen szervezett és a szórakoztató programok 

mellett a párt vezető politikusainak beszédeit is meghallgathatták a résztvevők.751 

Gyurcsány Ferenc a személyes találkozásoknak új, elsősorban a fiatalabb választók elérését szolgáló 

módjait is felhasználta. Ennek fő eszköze a 2005-ben alapított szervezet, az Amőba, amely eredetileg 

egy csapatjátékon keresztül hozta össze a fiatalokat,752 de később országos klubhálózatot is szerve-

zett, amelyhez kocsmák és diszkók tartoztak és ahol baloldali politikusokkal is lehetett találkozni.753 

Gyurcsány Ferenc ennek keretében bowlingozni ment a fiatalokkal,754 sms-ben bulizni invitálta 

őket,755 diákkocsmákat látogatott, fesztiválokon jelent meg,756 illetve egyetemi körutat is tartott, 

mely során hallgatói fórumokon vett részt.757 

A választókkal való személyes kapcsolattartásnak közvetett eszközei is léteznek. Az MSZP többször is 

indított telefonos zöldszám akciókat, mely során a választók ingyen elmondhatták politikai vélemé-

nyüket, sőt miniszterelnök-jelöltet is ajánlhattak a pártnak.758 Folyamatosak a telefonos kampányok 

                                                           
744 Népszabadság: Kormányfői turné. 2004.11.05. 
745 Lásd pl.: Népszabadság: Debrecenben a régiókról. 1999.02.18. 
746 Kovács László interjú. Népszabadság, 1999.04.13. 
747 Népszabadság: Vita a kanadai nyilatkozatról. 1999.11.09. 
748 Lásd pl.: Kiss Balázs: A nagy ígéret. Az MSZP kampánya. In Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna – Szabó Gabriel-
la (szerk.): Tükörjáték. A 2006-os országgyűlési választási kampány elemzése. L’Harmattan 
749 Lásd pl.: Tóth Ákos: Begombolt gallérral. Népszabadság, 2006.04.03.  
750 Gyurcsány Ferenc interjú. ATV Egyenes Beszéd, 2006.04.04. 
751 Lásd pl.: Népszava: Május 1. a munkavállalók érdekeiért. 2001.05.02.  
752 http://index.hu/belfold/net0223/ 
753 http://index.hu/belfold/amob0126/ 
754 http://index.hu/belfold/1211amoba/ 
755 „Varlak 21-en, kedden 19 orakor a bp-i Hajogyari Szigeten a Honved udulobe. Politizalunk egy kicsit, aztan 
buli. Hozd a barataidat is!Gyurcsany Ferenc” lásd: http://index.hu/belfold/amogy0622/ 
756 Lásd: Kiss Balázs – Rigó Ágnes: Politikai celebritások Magyarországon. Magyarország Politikai Évkönyve, 
2005. 
757 http://index.hu/belfold/hirek/212218/ 
758 Lásd pl.: Népszabadság: Hívják az MSZP Zöldszámát. 1999.10.18. vagy Népszabadság: Interneten lehet kor-
mányfőt jelölni. 2001.04.05. 

http://index.hu/belfold/amob0126/
http://index.hu/belfold/1211amoba/
http://index.hu/belfold/amogy0622/


82 
 

is, a választókat a párt vezető politikusai keresik fel telefonon élő vagy előre rögzített hangon.759 Jel-

lemzőek továbbá a választóknak célzottan (település, kor szerint) küldött postai levelek, amelyekre 

válaszolhatnak is. A kampánystáb bevallása szerint szavazók nagy arányban válaszolnak is a kiküldött 

levelekre.760 2002-ben az SMS-ek a választói meggyőzés és mobilizáció fontos csatornáivá válnak, a 

kampány során többmillió politikai SMS küldenek a választók.761 Husz Dóra és Sükösd Miklós kutatá-

sai szerint ez az országgyűlési választásokon még főként állampolgári kezdeményezés volt, az önkor-

mányzati választási kampány során és a későbbiekben azonban már a pártok is aktívan részt vettek az 

SMS kampányban.762 A választásokon terjedő SMS-ek tehát az állampolgárok egymás közötti politikai 

kommunikációjának fontos csatornáinak számít a korszakban. 

Személyes interakciók 

Lakossági fórumok; országjáró turnék; országrészgyűlések; Párbeszéd Napja; Piros Pontok; nagy-

gyűlések; majálisok május 1-én; szórakozásra alapozott találkozások (bowlingozás, bulizás, kocsma 

stb.); telefonos zöldszám akciók; telefonos kampányok; postai levelek; SMS-ek.  

Jellemző elemek: közvetlen és közvetített interakciók; elsősorban politikusok és választók közötti 

kapcsolatok; szórakozással összekapcsolódó eszközök; targetálás. 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; MSZOSZ aktor; Horn Gyula aktor; Kovács László 

aktor; Németh Miklós aktor; Medgyessy Péter aktor; Gyurcsány Ferenc aktor; ifjúság diskurzus; 

gyurcsányi stílus; individualizmus egyéb modalitás; szórakozásközpontúság egyéb modalitás; kifütyü-

lés és nyilvános atrocitások egyéb modalitás  

A csatornák szempontjából a korszak nagy változása az internet előretörése és természetesen a bal-

oldal is alkalmazza a világhálót. Az MSZP-nek az egész korszakban van honlapja, de Boda Zsolt és 

munkatársai kutatásai szerint az a 2002-es kampányban nagyon zavaros volt és inkább a párttagság 

belső kommunikációját szolgálta, nem pedig a választóknak szólt.763 Kiss Balázs a 2006-os kampány-

ban is azt találta, hogy az online eszközök kevésbé voltak fontosak a MSZP-nek, annak ellenére sem, 

hogy ekkor már egy egész honlap-csoport tartozott a párthoz.764 Szabó Gabriella kutatásából az is 

kiderült, hogy az online médiumok között a baloldalhoz sorolható két hírportál, a Népszabadság és a 

Népszava online változata meglehetősen háttérbe szorul a két nagy híroldal, az origo.hu és az in-

dex.hu mögött.765 A párt rendelkezik hírlevéllel is, bár ez néhány ezer főnél több emberhez nem jut 

el.766 Nagy szerepet tölt be azonban a 2006-os kampányban az Amőba honlapja, azon belül is első-

                                                           
759 Lásd pl.: Szigetvári Viktor: A Magyar Szocialista Párt parlamenti és önkormányzati választási kampánya.  
Magyarország Politikai Évkönyve, 2006. 
760 Lásd pl.: Baja Ferenc – Tóbiás József – Szigetvári Viktor: Egy lépéssel ellenfeleink előtt. Magyarország Politi-
kai Évkönyve, 2002. 
761 Balázs Géza: Futótűz vagy pontról pontra kommunikáció? Választási SMS-ek folklorisztikai-szövegtani vizsgá-
lata. Magyarország Politikai Évkönyve, 2002. 
762 Husz Dóra – Sükösd Miklós: e-Demokrácia Műhely. Magyarország Politikai Évkönyve, 2002. 
763 Boda Zsolt – Berta Kata – Kiss Balázs: Választási kampány és internet. Pártok, lapok, topikok. Magyarország 
Politikai Évkönyve, 2002. 
764 Kiss Balázs: A nagy ígéret. Az MSZP kampánya. In Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna – Szabó Gabriella (szerk.): 
Tükörjáték. A 2006-os országgyűlési választási kampány elemzése. L’Harmattan 
765 Szabó Gabriella: Média és közössége. Internetes újságok a kampányban. In Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna 
– Szabó Gabriella (szerk.): Tükörjáték. A 2006-os országgyűlési választási kampány elemzése. L’Harmattan 
766 Boda Zsolt – Berta Kata – Kiss Balázs: Választási kampány és internet. Pártok, lapok, topikok. Magyarország 
Politikai Évkönyve, 2002. 
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sorban Gyurcsány Ferenc 2006 január végén induló blogja, amely nem csak az azt közvetlen látogató 

internetezőkhöz jutott el, hanem a média is fontos forrásként kezelte, amit elősegített, hogy néhány 

fontos bejelentés ott látott napvilágot először.767 Az internet az állampolgári kommunikáció számára 

is fontos csatornának számít, a különböző online fórumokon az állampolgárok politikai társalgásokat 

folytatnak egymással,768 az e-mail pedig az SMS-hez hasonló politikai meggyőzési és mobilizációs 

eszközként is funkcionált a kampányok során.769 A legnagyobb online fórumot, az index.hu fórumát 

az MSZP egyes politikusai (pl.: Szanyi Tibor, Szabó Zoltán, Lamperth Mónika, Hegyi Gyula) is aktívan 

használták, napi rendszerességgel vettek részt a fórum politikai életében, nyíltan vállalva identitásu-

kat. Aktuális témákban véleményt nyilvánítanak, topikok nyitásával új témákat kezdeményeznek és a 

hozzájuk intézett kérdésekre válaszolnak, mindezt hétköznapi, a fórumon megszokott stílusban. Ez 

utóbbira jó példa, hogy Szanyi Tibor egyszer „kis köcsög patkány”-nak nevezte vitapartnerét.770 Lam-

perth Mónika a választók véleményének kikérése céljából topikot nyitott, amely 779 hozzászólást ért 

meg, Lamperth maga pedig 129 bejegyzést tett közzé a topikban.771 Egy fórumozó által nyitott „Kér-

dések Lamperth Mónikához” topikba 82-szer írt a későbbi miniszter.772 

Internetes eszközök 

Honlapok; hírportálok; hírlevél; Gyurcsány-blog; fórumok; e-mail 

Jellemző elemek: zavaros, belső kommunikációt szolgáló honlap; baloldali hírportálok jócskán elma-

radnak a vezető portáloktól; Gyurcsány-blog jelentős a 2006-os kampányban; fórumozás a választók-

kal való közvetlen interakciókra; állampolgári kommunikáció eszköze 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; Gyurcsány Ferenc aktor; baloldali médiumok aktor; 

gyurcsányi stílus; sokszínűség/zavarosság egyéb modalitás    

A MSZP előszeretettel használja a hagyományos marketing eszközöket is, kampányok idején nagy 

hangsúlyt helyez az óriásplakát-kampányokra, illetve fizetett hirdetéseket, televízió- és rádióspoto-

kat, szórólapokat is alkalmaz,773 de kampányidőszakokon kívül is használja ezeket a csatornákat.774 A 

hagyományos marketing eszközök a párt legfontosabb politikai üzeneteinek a hordozóinak számíta-

nak. A 2005-tól a hirdetések megjelenítésére olyan korábban nem alkalmazott csatornákat is igénybe 

vesznek, mint a National Geographic, a Playboy775 vagy éppen a Dunán az „Állítsuk le a Fidesz hazug-

                                                           
767 Lásd: Horváth Tamara: A Gyurcsány-blog. In Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna – Szabó Gabriella (szerk.): 
Tükörjáték. A 2006-os országgyűlési választási kampány elemzése. L’Harmattan 
768 Lásd: Szabó Gabriella – Kiss Balázs: Autonómia vagy alárendeltség a 2004-es európai választási kampány az 
internetes  tömegkommunikációban és az Index Politika Fórumán. Magyarország Politikai Évkönyve, 2004. 
769 Lásd: Dányi Endre: Elektronikus faliújságok és szórólapok – információs technológiák a 2002-es kampányok-
ban. Magyarország Politikai Évkönyve, 2002. 
770 http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=18550296&t=9029330 
771 http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9031775 
772 http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9031787 
773 Baja Ferenc – Tóbiás József – Szigetvári Viktor: Egy lépéssel ellenfeleink előtt. Magyarország Politikai Év-
könyve, 2002. és Szigetvári Viktor: A Magyar Szocialista Párt parlamenti és önkormányzati választási kampánya.  
Magyarország Politikai Évkönyve, 2006. 
774 Gyulai Attila – Liszkay Gábor: 2003 – a nekirugaszkodások és lendületvesztések éve. Magyarország Politikai 
Évkönyve, 2003. 
775 Lásd: Körösényi András: Gyurcsány-vezér. A magyar politika "prezidencializálódása". Magyarország Politikai 
Évkönyve, 2005. 
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sággyárát” hirdetéssel a Fidesz nagygyűlése alatt fel-alá közlekedő hajó.776 A hirdetések elosztásánál 

nagy szerepet szánnak a kampány irányítói a helyi médiumoknak.777 Ide sorolhatjuk még a 2002 és 

2006 közötti kormányzati reklámkampányokat is, amelyek szintén a baloldali közösség üzeneteit ter-

jesztették a választók felé.778 

Hagyományos marketing   

Óriásplakátok; fizetett hirdetések; szórólapok; kormányzati kampányok 

Jellemző elemek: a legfontosabb politikai üzenetek hordozói; szokatlan, nem politikai csatornákon is 

megjelennek; helyi médiumok fontos szerepet játszanak. 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; Gyurcsány Ferenc aktor; biztonság és nyugalom 

diskurzusa; társadalompolitika ügy; fejlesztéspolitika ügy; sokszínűség/zavarosság egyéb modalitás; 

individualizmus egyéb modalitás; modern elemek egyéb modalitás  

Az előző korszakhoz hasonlóan a baloldali közösség kommunikációjában továbbra is nagy szerepet 

töltenek be az intézményes csatornák. A különböző párttanácskozásokon, elnökségi- illetve választ-

mányi üléseken és azt követő sajtótájékoztatókon, és legfőképpen a pártkongresszusokon fontos, 

később sokat hivatkozott megszólalások hangzanak el. Ide tartoznak még a párt különféle hivatalos 

dokumentumai, a különböző Charták és programok, amelyekből továbbra is számos született azzal a 

céllal, hogy az adott időszakban az MSZP közösen képviselt politikai álláspontjává váljon.779 Az értel-

miségen belüli, illetve az értelmiség és az MSZP politikusai közötti párbeszédeknek fontos csatornáját 

jelentik a különböző konferenciák is.780 A legfontosabb intézményes csatornának azonban a parla-

ment számított, különösen Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt. A parlament központi csator-

nává tételének szimbolikus szerepe is volt, a demokráciavédő diskurzushoz kapcsolva a demokratikus 

politikai kommunikáció legfontosabb csatornájaként jelenik meg, amelyet a jobboldali aktorok –

antidemokratikus beállítottságukat tanúsítva – nem használnak, sőt leértékelnek. Az MSZP már az 

ellenzéki évek alatt is vitanapokat és rendkívüli üléseket kezdeményez, Medgyessy Péter pedig de-

monstratív módon a parlamentben tartja évértékelő beszédeit, hiszen Orbán Viktor erre a célra a 

Vigadó épületét vette korábban igénybe. Gyurcsány Ferenc minden héten napirend előtti beszédet 

tart az Országgyűlésben és „nagyon szisztematikusan, minden korábbi elődjénél erősebben, már-már 

túlzásig menő módon használja politikai megnyilatkozásai színteréül a parlament plenáris ülését”.781 

Intézményes csatornák 

Párttanácskozások- ülések; sajtótájékoztatók; programok, dokumentumok; konferenciák; parla-

ment 

                                                           
776 Lásd: http://nol.hu/archivum/archiv-8445-3661  
777 Baja Ferenc – Tóbiás József – Szigetvári Viktor: Egy lépéssel ellenfeleink előtt. Magyarország Politikai Év-
könyve, 2002. 
778 Political Capital: A nagyok hibáznak, a kicsik izmoznak. Népszabadság, 2004.05.12. 
779 Lásd pl.: a Vitányi Iván vezetésével összeállított Szociáldemokrata Charta (1999) vagy a Hiller István által 
koordinált Új Magyar Szociáldemokrácia (2004) 
780 Lásd pl.: Népszabadság: A Köztársaság téren 1956-ról. 2001.10.25. vagy Népszabadság: Emlékezés Bibó Ist-
vánra. 2001.09.24. 
781 Debreczeni József: Vezérjátszmák. Magyarország Politikai Évkönyve, 2005. 

http://nol.hu/archivum/archiv-8445-3661
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Jellemző elemek: az intézményes csatornák aktív alkalmazása; a parlament szimbolikus csatornává 

tétele 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; Gyurcsány Ferenc aktor; értelmiség aktor; múlthoz 

való viszony diskurzusa; demokráciavédő diskurzus; belső ügyekkel foglalkozó diskurzusok; társada-

lompolitika ügy; bürokratikus stílus; gyurcsányi stílus; sokszínűség/zavarosság egyéb modalitás. 

Végezetül van néhány olyan nehezen kategorizálható csatorna is, amelyek 2005 és 2006-ban alkal-

mazott a baloldali közösség. 2005-ben az MSZP kiadta a „Buli színe” című, a ’80-as és ’90-es évek 

slágereit tartalmazó válogatás CD-t, amelyet a Cosmopolitan, a CKM és a National Geographic maga-

zinok mellékleteként kaphattak meg a választók. A CD külső borítója teljesen vörös volt, pártlogó 

nem szerepelt rajta, azonban a CD felületén már megjelent a vörös szegfű és az MSZP-felirat. A CD 

csak zeneszámokat tartalmazott, politikai tartalom nem szerepelt rajta. Ugyanakkor politikai célokat 

szolgált, amelyet Hiller István egy interjúban a következőképpen foglalt össze: „…a fiatalok körében 

növelni akarjuk a támogatottságunkat. Ha egy este kellemes és ismert számokat hallgatnak, és ehhez 

a Buli színe című CD-t veszik elő, akkor talán eszükbe jut, hogy az MSZP egy jó fej társaság.”782 Egy 

másik korábban nem alkalmazott csatornának számít az a kezdeményezés is, melynek keretében az 

Amőba szűrőbuszokat indított kis falvakban élő nyugdíjasok egészségi állapotának felmérése céljá-

ból.783 Az akció vitákat váltott ki a nyilvánosságban is, hiszen sokan politikai tevékenységnek tekintet-

ték a nyugdíjasok egészségügyinek mondott célokból történő megkeresését.784 A 2006-os kampány-

ban nagyszámú és sokféle szuvenírt alkalmazott a párt: voltak karkötők, szaloncukrok, autóillatosítók, 

frizbik, hűtőmágnes, golyóstoll, bevásárlószatyor, buszmenetrend, baseball sapka, öngyújtó, esernyő 

stb.785 Ezek egy részét ingyen osztogatták, másokat a kampányrendezvényeken lehetett megvásárol-

ni.  

Egyéb „kreatív” csatornák 

CD; szűrőbuszok; szuvenírek 

Jellemző elemek: nem politikai csatornák politikai célokkal 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; biztonság és nyugalom diskurzusa; ifjúság diskur-

zus; szórakozásközpontúság egyéb modalitása; színek (piros) egyéb modalitás 

A baloldali közösség csatornahasználatáról elmondható tehát: mindamellett, hogy kiterjedten alkal-

mazták a politikai kommunikáció hagyományos, illetve a korszakban egyre inkább elterjedő, más 

szereplők által is igénybe vett (pl.: internet, SMS) csatornáit, 2005-től olyan csatornákat is elkezdtek 

használni, amelyekre korábban a politikai kommunikáció nem terjedt ki. Ezek egy részét bizonyos 

értelemben „depolitizáltan” használták, azaz saját jelenlétükön túlmenően nem adtak nekik külön 

politikai jelentést. A bowlingozás, a csocsózás és kocsmázás, a zenei CD, a szűrővizsgálatok, a családi 

életet bemutató interjúk illetve a mindennapi életben használható tárgyak mindössze annyiban kap-

tak politikai jelentést, hogy magukon viselték a politikai közösséggel széles körben azonosított jeleket 

                                                           
782 Hiller István interjú. Népszabadság, 2005.09.13. 
783 http://index.hu/belfold/amob0126/ 
784 https://mno.hu/migr_1834/ajanloszelvenygyujto-amoba-524972 
785 Lásd: Kiss Balázs: A nagy ígéret. Az MSZP kampánya. In Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna – Szabó Gabriella 
(szerk.): Tükörjáték. A 2006-os országgyűlési választási kampány elemzése. L’Harmattan 



86 
 

(pártlogó, színek, személyek). Úgy funkcionáltak csatornaként, hogy üzenetük jelentős részben csak 

önmaga a politikai szereplő, a párt, illetve a politikus volt, a szórakozás és kikapcsolódás jellegűk nem 

terhelődött egyéb explicit politikai jelentéssel. Mivel a baloldali közösségben a „hétköznapiság” fon-

tos szemiotikai erőforrásnak számít, ezért a depolitizált terek pusztán a jelenlét által történő politizá-

lása illeszkedik a baloldali politikai közösség politikai kommunikációjához.    

A baloldali közösség által használt egyéb modalitások 

A többi dimenzió kapcsán már többször utaltunk a baloldali közösség által gyakran használt nem 

nyelvi modalitások jelenlétére, ebben az alfejezetben azonban részletesebben is bemutatjuk ezeket.  

A baloldali közösségben több stílus is megtalálható a korszakban. Az egyik gyakran megfigyelhető 

stílus a „bürokratikus stílus”, amely elsősorban az MSZP vezető politikusaira, többek között Kovács 

Lászlóra jellemző. A stílus tipikus jegyei közé tartozik, hogy a megszólaló a történéseket az intézmé-

nyes működés normalitásába igyekeznek terelni. Ez különösen igaz a közösség belső ügyeivel kapcso-

latos kommunikációkra: a különböző, a közbeszédben rendkívüliként, atipikusként, egyediként pre-

zentált politikai történéseket a dolgok normális, szokásos, intézményes működéseként konstruálják 

meg a megszólalók, illetve a felmerülő nehézségek és problémák megoldását is az intézményes mű-

ködés hatókörébe utalják. Ugyanakkor a jobboldali közösséggel szembeni bírálat is gyakran éppen az 

intézményes normalitás megsértésével kapcsolatban merül fel (lásd pl.: a parlament kiüresítésével 

kapcsolatos vádak). A stílus leginkább a politikusokkal készített interjúkban lelhető fel, melyeknek 

visszatérő elemei a kérdezővel való egyetértés kifejezése, majd felvetéseinek árnyalása, az egyrészt-

másrészt logika megjelenítése, illetve a határozatlanság és az óvatosság. Jellemzi továbbá a közössé-

gen belül időnként megjelenő határozottabb kijelentések élének tompítása, akár azok átértelmezé-

sén keresztül is a normalitás keretei közé terelése.786 A stílus keretén belül a megszólalók a közösség 

nevében beszélnek, az egyéni vélemények helyett a kollektív álláspont képviselőjeként lépnek fel. A 

stílus jellemzőit a baloldali közösség tagjai, különösen publicisztikái is gyakran tárgyalják. Tamás Ervin 

például azt írja egy cikkében: „az MSZP-nél azonban az a szokás, hogy az eredeti nyilatkozatot újab-

bak követik, mintegy csiszolják, finomítják, átértelmezik a már megjelent szövegeket, vagy egyszerű-

en félreértésnek minősítenek olyan konklúziót, amely a politikus „szerencsétlenül megfogalmazott" 

mondataiból egyenesen következik.”787 

Bürokratikus stílus 

Jellemző elemek: a normális intézményes működés keretei között értelmezik a jelenségeket; árnya-

lás; egyrészt-másrészt logika; határozatlanság; óvatosság; határozottabb kijelentések élének tompítá-

sa; közösség nevében megszólalás. 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; Kovács László aktor; Medgyessy Péter aktor; belső 

ügyekkel foglalkozó diskurzusok; intézményes csatornák 

A baloldali közösség tagjainak kommunikációjára jellemző még a technikai, bonyolult szakpolitikai 

nyelvezet. Ez különösen szembetűnő Horn Gyula részéről a Horn-Orbán vitán, de Gyurcsány Ferenc 

kommunikációjában is tetten érthető (lásd: repolitizált pragmatizmus). Ezen kívül a közösség szakértő 

szereplőire, különösen a 2002-től sokat idézett közgazdászokra is a szakpolitikai nyelvezet jellemző, 

                                                           
786 Lásd pl.: Lendvai Ildikó-interjú. Népszabadság, 2003.09.10. 
787 Tamás Ervin: Tereprendezés. Népszabadság, 2003.09.03. 
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illetve a napilapok véleményrovataiban is gyakran jelennek meg ilyen stílusban írott cikkek.788 E nyel-

vezetet nehézen fogyasztható és érthető jellege miatt számos kritikai éri a közösség tagjaitól. Gyur-

csány Ferenc például az MSZP 2004-es miniszterelnök-választó kongresszusán úgy fogalmazott: „Vál-

toznunk kell, mert sokan nem értik azt a nyelvet, amit mi beszélünk. Azért, hogy ne kelljen tolmácsot 

fogadni, ha meg akarjuk értetni magunkat. Hozzánk néha nemcsak tolmács, de szótár is kell.”789 

Szakpolitikai stílus 

Jellemző elemek: technikai/szakpolitikai részletek tárgyalása; szakfogalmak kiterjedt használata 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Horn Gyula aktor; Németh Miklós aktor; Gyurcsány Ferenc 

aktor; értelmiség aktor; értelmiségi médiumok csatorna 

A közösség kommunikációjában a humor, a cinizmus és a gúny is jelen van. Ez elsősorban a szerkesz-

tőségi cikkekre jellemző, de politikus szereplőknél is megfigyelhető. Bár a stílus képviselői gyakran 

gúnyolódnak a jobboldali közösség szereplőin is,790 jellemzőbb a baloldali közösség tagjain és kom-

munikációján való gúnyolódás. Ez utóbbi egyik iskolapéldája a gúnyos, cinikus stílust a leggyakrabban 

megjelenítő Népszabadság-újságíró, Uj Péter cikke az MSZP 2000-es kongresszusáról.791 A gúny szo-

kásos megjelenési helyét jelentik még a napilapokban az egész korszakban naponta közölt politikai 

karikatúrák, de a Népszabadság még külön politikai vicchír-rovattal is rendelkezik. A humort, mint 

kommunikációs eszközt sokáig Gyurcsány Ferenc is előszeretettel alkalmazta, számos viccesnek szánt 

kijelentése azonban komoly közfelháborodást váltott ki, ezek miatt pedig nyilvános bocsánatkérések-

re kényszerült.792 A nagyobb botrányokat követően, 2005 második felétől Gyurcsány elhagyta a hu-

mor mint kommunikációs eszköz alkalmazását.793 A gúny politikusi oldalról való megjelenésének 

markáns példája a Fiatal Baloldal Konzervjövő kampánya, mely során képregények és videók formá-

jában parodizálták ki a jobboldal társadalom- és jövőképét.794 

Cinizmus, gúny mint stílus 

Jellemző elemek: elsősorban „öngúny”, a baloldali közösségre irányul; szerkesztőségi cikkek; politikai 

karikatúrák; vicchír-rovat; Gyurcsány viccelődései; Fiatal Baloldal kampánya 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; Munkáspárt aktor; Németh Miklós aktor; Gyur-

csány Ferenc aktor; baloldali médiumok aktor; belső ügyekkel foglalkozó diskurzusok; hagyományos 

médiumok csatorna. 

Külön stílusként érdemes írni Gyurcsány Ferenc sajátos stílusáról. Ezt a stílust egyedül Gyurcsány 

képviseli, de mivel az ő kommunikációja dominálja a baloldali közösség kommunikációját 2004-től, 

ezért ez a stílus nagymértékben jelen van a közösségben. Stílusa jelentősen eltér a baloldali közös-

                                                           
788 Lásd pl.: Rékassy Balázs: Az egészségügy korlátozott piac.  Népszabadság, 1998.09.07. vagy Vastagh Pál: 
Közvetve vagy közvetlenül.  Népszabadság, 1999.03.25. 
789 Gyurcsány Ferenc kongresszusi beszéde, 2004.08.25. Lásd: Népszabadság: Gyurcsány Ferenc: „Felkészültem, 
készen állok”. 2004.08.27.  
790 Lásd pl.: Uj Péter: West End. Népszabadság, 2000.06.07. 
791 Lásd: Népszabadság: Azt mondod: kongresszus?, 2000.11.28. 
792 Néhány példáért lásd: Political Capital: Ötlet nélküli politikusok. Népszabadság, 2005.03.22. 
793 Lásd: Kiss Balázs – Rigó Ágnes: Politikai celebritások Magyarországon. Magyarország Politikai Évkönyve, 2005 
794 Lásd pl.: https://www.youtube.com/watch?v=gAb4aAvll7k 
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ségben 1990 óta megfigyelhető bármilyen stílustól, és ezt maga Gyurcsány is elismeri: „egy nem 

szokványos hátterű, nem hagyományos politikai stílust képviselő fickó vagyok” – nyilatkozta 2003-ban 

a Népszavának.795 Stílusának legfontosabb jegyei a személyesség, a közvetlenség, a határozottság, 

illetve az intenzív jelenlét. 

A gyurcsányi stílus egyik fontos jellemzője, hogy szemben a bürokratikus stílussal, saját személyét 

helyezi a középpontba, bátran beszél saját véleményéről, sőt érzelmeiről és általában egyes szám 

első személyben kommunikál. Ennek iskolapéldája a 2006-os kampány, ahol Gyurcsány Ferenc arcké-

pe dominálta a kampányplakátokat, ezekhez pedig a „Van egy ország. Van egy ember. Van egy prog-

ram”, illetve a még ennél is megszemélyesítettebb „Látom. Hiszem. Akarom.” szlogenek társultak.  

Kommunikációjának jellemzője továbbá a nagyfokú közvetlenség. Előszeretettel alkalmazza a tegező-

dést,796 amelynek csúcspontja, amikor a Nagy Imre sírja előtt mondott beszédében a mártír minisz-

terelnököt „tegezi le” és szólítja meg bensőséges hangnemben: „Vajon te, Imre, mit tennél a helyem-

ben?”797 Gyakran alkalmazott kommunikációs eszköze a megszólítás és az empátia-keltés is. Közön-

ségét gyakran szólítja meg, illetve gyakran tesz fel kérdéseket saját magának, illetve az őt kérdező 

újságíróknak, amelyekre rendszerint ő maga adja meg a válaszokat. Ez a kommunikációs eszköz bizto-

sítja, hogy mondandója nem annyira monológnak tűnik, sokkal inkább a közönséggel és az olvasó-

val/hallgatóval folytatott dialógusként hat. A közvetlenség érzetét erősíti az is, hogy nagy súlyt helyez 

döntései személyes aspektusainak megvilágítására. A probléma elmagyarázása mellett az olva-

sót/hallgatót a döntési helyzet személyes dilemmájába, annak racionális, érzelmi és etikai aspektusa-

iba is bevonja.798 Kommunikációjára jellemző továbbá könnyen idézhető, köznapi, bár ritkán használt, 

ezért választékosnak ható és figyelemfelkeltő szavak alkalmazása (pl.: „sunnyogó”, „sületlenség”, 

„bőszült” 799). Közvetlensége azonban nem csak nyelvi eszközökben nyilvánul meg. Jellemző Gyur-

csányra, hogy néhány nem nyelvi gesztusa a konkrét tartalom ismerete nélkül is felhívja magára a 

nyilvánosság figyelmét. A fiatalokkal való bowlingozásról és csocsózásról már esett szó korábban 

(lásd: csatornák), de a közvetlenség üzenete nyilvánult meg abban is, hogy egy debreceni egyetemi 

előadása előtt odasétált az ellene a helyszínen tüntető emberekhez és beszélgetni kezdett velük.800 

Szintén nagy figyelmet kapott, amikor 2005 novemberében a parlamentben átült Orbán Viktor mellé, 

akinek megfogta a karját és a kamerák kereszttüzében élénk párbeszédbe kezdtek.801 A testi érintés 

egyébként is gyakran alkalmazott része Gyurcsány kommunikációjának, nyilvános szereplései közön-

ségének tagjait gyakran üdvözli kézfogással vagy puszival.802 

A gyurcsányi stílusra jellemző a határozottság és a magabiztosság is. Ennek egyik eleme, hogy kom-

munikációjában előszeretettel használ fel adatokat. A gazdag adathasználat már korai cikkeire is jel-

                                                           
795 Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszava, 2003.08.09. 
796 Lásd: Kiss Balázs – Rigó Ágnes: Politikai celebritások Magyarországon. Magyarország Politikai Évkönyve, 2005 
797 Népszabadság: Gyurcsány: Imre, hogy csinálnád? 2004.11.05. 
798 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc interjú. Népszabadság, 2004.11.11 vagy Gyurcsány Ferenc interjú. Népszabadság, 
2006.04.05. 
799 Gyurcsány Ferenc interjú. ATV Egyenes Beszéd, 2004.11.30. vagy Gyurcsány Ferenc interjú. Magyar Rádió, 
2004.12.21. 
800 Lásd: Népszabadság: Az ország nyugalmát félti a kormányfő. 2005.03.18. 
801 Lásd: Népszabadság: Sokszemközt négyszemközt. 2005.11.08.  
802 Lásd: Kiss Balázs – Rigó Ágnes: Politikai celebritások Magyarországon. Magyarország Politikai Évkönyve, 2005 
vagy Népszava: Nem irigylem magukat, gondolom maguk sem engem, 2004.11.25. vagy Kiss Balázs: A nagy 
ígéret. Az MSZP kampánya. In Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna – Szabó Gabriella (szerk.): Tükörjáték. A 2006-
os országgyűlési választási kampány elemzése. L’Harmattan 
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lemező volt,803 de miniszterelnökként ez még gyakoribbá válik. Az Orbán Viktorral folytatott két tele-

víziós vita ennek tipikus példáinak számítanak. Parlamenti beszédeiben is gyakran használ adatokat, 

az is előfordult például, hogy a pulpituson táblákon mutogatott különböző grafikonokat.804 Az 

adatgazdag kommunikáció Gyurcsány és Orbán szembeállításaként is gyakorta megjelenik, a napila-

pokban képeken és karikatúrákon is ábrázolják Gyurcsányt, ahogy adatokat mutat Orbán Viktornak, 

aki ezzel szemben védekezően felteszi a kezeit.805 Érdekes ugyanakkor, hogy miközben általánosság-

ban a határozottság jellemzi, helyenként saját bizonytalanságait és dilemmáit,806 sőt tévedéseit és 

esendőségeit is felfedi a nyilvánosság előtt.807 Stílusának fontos jellemzője továbbá a lendületesség, 

amelyet gyakran ki is emelnek vele kapcsolatban.808 Kommunikációjában a lendületesség érzetét az 

okozza, hogy megnyilatkozásaiban sorjáznak a gondolatok, adatok, határozott kijelentések és a mon-

dandó középpontjában általában a cselekvés, a „csinálás” áll. A lendületesség érzetet tovább fokozza, 

hogy a baloldali közösség szereplői közül ő használja a legintenzívebben metakommunikációs eszkö-

zöket. Beszédében gyakran játszik a hangsúllyal és a beszéd tempójával, mély hangzású lassú beszéd-

ből hirtelen vált át pörgős, magas hangzású kommunikációra a mondandó érzelmi ritmusának megfe-

lelően. E váltások, lelassítások miatt a pörgős kommunikáció még lendületesebbnek és érzelemtelí-

tettebbnek hat. Ez erőteljes testbeszéddel is kiegészül, gesztikulál, intenzív mimikát alkalmaz, legha-

tásosabban a szemét, szemöldökét használja.809  

Végezetül, Gyurcsány Ferenc stílusának része az intenzív jelenlét. Már miniszterelnökké válása előtt 

gyakran írnak Gyurcsány nagyfokú médiajelenlétéről és hogy kommunikációjához nagyon sok csator-

nát felhasznál,810 miniszterelnökké válása után ez azonban tovább fokozódik. A politikai napirendet 

1999 óta rögzítő Török Gábor eredményei szerint senki nem szerepelt még annyit egy hónapban a 

vezető hírekben, mint Gyurcsány Ferenc 2004 októberében,811 de a korszak hátralévő részében is 

egyértelműen dominálja a nyilvánosságot.812 Kormányzásának legfontosabb programja, a 100 lépés 

program döntéseinek hetenkénti bejelentése is a folyamatos figyelem fenntartását, a napirend do-

minálását segítette elő. A folyamatos jelenlét fontos eszközének számított Gyurcsány 2006-ban indí-

tott, naponta frissülő és élénk médiafigyelemmel övezett blogja is.    

Gyurcsányi stílus 

Jellemző elemek: sajátos, csak Gyurcsányra jellemző stílus; saját személyének középpontba állítása; 

közvetlenség; tegeződés; megszólítás; dialógus-szerű monológok; empátia-keltés; személyes aspek-

tusok megvilágítása; ritkán használt, de köznapi szavak alkalmazása; közvetlenséget sugalló nem 

nyelvi eszközök használata; határozottság, magabiztosság; adatgazdag kommunikáció; bizonytalansá-

gok, tévedések megjelenítése; lendületesség; intenzív metakommunikáció; intenzív jelenét.  

                                                           
803 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc: Magyarország mozdulatlan. Népszabadság, 2000.05.20. 
804 Lásd: Gyurcsány Ferenc parlamenti felszólalása. 2004.10.19. 
805 Lásd pl.: Népszava címlap, 2005.07.09 vagy ugyanitt a karikatúra a vélemény rovatban.  
806 Lásd pl.: Népszabadság: Gyurcsány: új nemzetpolitika kell. 2004.11.03. 
807 Lásd pl.: Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszava, 2003.08.09. 
 vagy Gyurcsány Ferenc: Ez egy utat kereső írás. Mozgó Világ 2004 január. 
808 Lásd pl.: Vitányi Iván: Korai az öröm, korai a bánat. Népszabadság, 1999.06.03. vagy Political Capital: A nagy 
augusztusi szoc. forradalom. 2004.09.04. 
809 A metakommunikációs eszközök alkalmazására lásd a két Gyurcsány-Orbán vitát.  
810 Lásd pl.: Political Capital: Idén a választók elfordultak a politikától. Népszava, 2004.12.30. 
811 Török Gábor: Politikai napirend, 2004: a fordulatok éve. Magyarország Politikai Évkönyve, 2004 
812 Lásd: Török Gábor: Politikai napirend, 2005: a kvázi-kétpárti verseny éve. Magyarország Politikai Évkönyve, 
2005 és Török Gábor: Politikai napirend, 2006: tendenciák és határok. Magyarország Politikai Évkönyve, 2006 
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Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Gyurcsány Ferenc aktor, repolitizált pragmatizmus diskurzus; 

modernizációs diskurzus; hagyományos média csatorna; személyes interakciók csatorna; internet 

(blog) csatorna; intézményes csatornák 

A baloldali közösség, különösen az MSZP kommunikációjában használt egyéb modalitások közé tarto-

zik még a sokszínűség/zavarosság. Ez azt jelenti, hogy a baloldali közösség kommunikációjára jellem-

ző, hogy egy kommunikációs műfajban, témában vagy felületen egyszerre nagyon sok, különböző 

típusú kommunikáció jelenik meg. Ennek csak egyik eleme a gyakran emlegetett kommunikációs 

fegyelmezetlenség,813 az, hogy az MSZP politikusai nem mindig illeszkednek egy központilag megha-

tározott kommunikációs stratégiához, inkább saját, sokszor azzal szembemenő véleményeiket jelení-

tik meg a nyilvánosságban. Ide sorolható még a párt szervezeti felépítésének és a nyilvánosság szá-

mára látható belső viszonyainak összetettsége, a nyilvánosságban ismert és figyelmet kapó politiku-

sok nagy száma, vagy éppen az értelmiség közéleti vitákból kirajzolódó sokszínűsége/zavarossága. Ide 

tartozik az is, hogy a 2002 utáni kormányok rengeteg különböző céllal, kezdeményezéssel, program-

mal állnak elő, ezek gyorsan váltogatják egymást és sok különféle, gyakran egymásnak is ellentmondó 

álláspont van akár egyidejűleg is jelen a kormányzati kommunikációban.814 Ezt problémaként Gyur-

csány Ferenc is kiemelte miniszterelnök-jelölti kampányában, amikor azt ígérte, hogy kormányra ke-

rülve nem követi el újra „azt a hibát, amikor éveken át más-más prioritásokat tűztünk ki. (…) A sza-

vaknak legyen súlyuk. Nincs egyszerre nyolc prioritás.”815 A prioritások és álláspontok gyakori megvál-

toztatása azonban a Gyurcsány-kormányra is jellemző maradt (lásd pl.: euró-bevezetés, energiaár-

emelés, privatizáció816). A sokszínűség/zavarosság a kampány eszközök használatával kapcsolatban is 

tetten érhető. Hargitai Lilla a 2002-es kampányt elemezve például azt írja: „Az MSZP szórólapjain és 

sajtóhirdetéseiben is teljes káosz uralkodott, szinte ahány jelölt, annyiféle szórólap és helyi hirdetés 

jelent meg”817, míg Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor a 2004-es kampánnyal kapcsolatban jut arra a 

megállapításra, hogy az MSZP kampánya „bizonytalan és szórt jellegű, mint aki nem tudja igazán, 

hogy mit is akar mondani”818. A sokszínűség/zavarosság tükröződik az MSZP honlapján is: Boda Zsolt 

és munkatársai a 2002-es kampány honlapjait elemezve mutatták be, hogy a párt honlapja a renge-

teg különféle tartalomtól zavarossá, nehezen áttekinthetővé, „mindent bele” jellegűvé vált.819 

Sokszínűség/zavarosság 

Jellemző elemek: kommunikációs fegyelmezetlenség; bonyolult szervezeti felépítés és belső viszo-

nyok; nagyszámú nyilvános szereplő; értelmiség sokrétűsége; kormányzati kezdeményezések és ál-

láspontok nagy száma; kampányeszközök sokfélesége; honlap áttekinthetetlensége.   

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; egyéb baloldali politikusok aktor; értelmiség aktor; 

belső ügyekkel foglalkozó diskurzusok; internet csatorna; hagyományos marketing csatorna; intéz-

ményes csatornák 

                                                           
813 Lásd pl.: Tamás Ervin: Önjelöltek kánikulában. Népszabadság, 2000.06.06. 
814 Lásd: Political Capital: Okosabb lízingelni a választókat. Népszabadság, 2003.07.15. 
815 Gyurcsány Ferenc-interjú. Népszabadság, 2004.08.24. 
816 Kiss Balázs – Rigó Ágnes: Politikai celebritások Magyarországon. Magyarország Politikai Évkönyve, 2005 
817 Hargitai Lilla: Érez vagy gondolkodik a magyar állampolgár. Médiakutató, 2002 Nyár.  
818 Kapitány Ágnes – Kapitány Balázs: Az EU-csatlakozás és a 2004. júniusi európai parlamenti választások szim-
bolikus és értéküzenetei. Magyarország Politikai Évkönyve, 2004 
819 Boda Zsolt – Berta Kata – Kiss Balázs: Választási kampány és internet. Pártok, lapok, topikok. Magyarország 
Politikai Évkönyve, 2002. 
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Számos egyéb modalitás jeleníti meg a politikai közösség individualizmusát. A polarizáció diskurzus-

nál már részletesen írtunk az MSZP kampányvideóiban megnyilvánuló individualizmusról, de az 

egyénközpontúság a politikusok esetében is tetten érhető. A 2002-es kampányt elemezve Kapitány 

Ágnes és Kapitány Balázs ír arról, hogy a jelöltek a szórólapokon inkább egyénként, semmint egy kö-

zösség tagjaként jelenítik meg magukat és több individuális sajátosságot igyekeznek magukról közölni 

a kampányanyagon.820 Gyulai Attila és Liszkay Gábor a Medgyessy-kormány kapcsán azt állítja, hogy a 

miniszterek egyénileg jelenítik meg inkább magukat és ritkán használják a központi üzeneteket, ezért 

a kormány inkább „egy, a tagokat csak lazán összekapcsoló klubra” emlékeztet, nem pedig egy egy-

séges csoportra.821 Fontos azonban megjegyezni, hogy Gyurcsány időszakában ezen a téren változá-

sok tapasztalhatóak, mind a kormányt, mind a kampányt a miniszterelnök személye dominálja.822 

Individualizmus 

Jellemző elemek: kampányvideókban egyének jelennek meg; kampányanyagok a jelöltek sajátossá-

gaira fókuszál; a Medgyessy-kormányban a miniszterek önállóbbak. 

Kapcsolódó modalitások: biztonság és nyugalom diskurzus; polarizáció/integráció diskurzus; moder-

nizációs diskurzus; belső ügyekkel foglalkozó diskurzusok; személyes interakciók csatorna; hagyomá-

nyos marketing csatornák; szórakozásközpontúság egyéb modalitás. 

Az individualizációhoz kapcsolatható a szórakozásközpontúság, amely szintén számos egyéb modali-

tásban megtalálható. Az MSZP rendezvényeinek koreográfiájában tetten érhető szórakozásközpontú-

ságról már volt szó a biztonság, stabilitás diskurzus kapcsán, de Gyurcsány Ferenc show- és popkon-

certszerű fellépései külön említést érdemelnek.823 Azonban számos további kommunikációs elem ide 

sorolható még: Gyurcsány Ferenc Batiz András személyében egy televíziós celebritást tett meg 

kormányszóvívőnek; a Való Világ első győztese, Mészáros Szabolcs lett a Fiatal Baloldal tagtoborzó 

kampányának arca,824 a „Buli színe” CD megjelentetése; az életmód- hobbi- és bulvármagazinok poli-

tikai kommunikációs tereppé tétele; a miniszterelnöki bowlingozások, csocsózások és kocsmázások 

vagy a Batiz András által nyilvánossá tett és hamar óriási ismertségre szert tett táncolós videó Gyur-

csány Ferencről.825 

Szórakozásközpontúság 

Jellemző elemek: a szórakozás/szórakoztatás számos egyéb modalitásban megjelenik; rendezvények 

koreográfiája; celebritások alkalmazása; nem politikai, szórakoztató csatornák politikai célokra fel-

használása; Gyurcsány szórakozásainak nyilvánossága. 

                                                           
820 Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Szimbolikus elemek a 2002-es választási kampányban. Magyarország 
Politikai Évkönyve 2002 
821 Gyulai Attila – Liszkay Gábor: 2003 – a nekirugaszkodások és lendületvesztések éve. Magyarország Politikai 
Évkönyve, 2003 
822 Lásd pl.: Kiss Balázs: A nagy ígéret. Az MSZP kampánya. In Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna – Szabó Gabriel-
la (szerk.): Tükörjáték. A 2006-os országgyűlési választási kampány elemzése. L’Harmattan 
823 Lásd: Kiss Balázs: A nagy ígéret. Az MSZP kampánya. In Kiss Balázs – Mihályffy Zsuzsanna – Szabó Gabriella 
(szerk.): Tükörjáték. A 2006-os országgyűlési választási kampány elemzése. L’Harmattan vagy Népszava: Nem 
irigylem magukat, gondolom maguk sem engem, 2004.11.25.  
824 Lásd: Népszabadság: Akció, kaland – szélkakastáblákkal. 2005.11.07. 
825 https://www.youtube.com/watch?v=KF_SwJvZBrs 
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Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; Gyurcsány Ferenc aktor; biztonság és nyugalom 

diskurzusa; ifjúsági diskurzus; személyes interakciók csatorna; egyéb „kreatív” csatornák; individuali-

záció egyéb modalitás 

A 2006-os kampányban a modernitás egyéb modalitásokban való megjelenítése is nagy szerepet kap. 

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor ír arról, hogy a kampányanyagokban gyakran megjelennek modern 

utak, épületek, korszerű technikai berendezések, 3D-s látványtervek826. A modernizációs diskurzust 

tehát az egyéb modalitások szintjén is megjelenítette az MSZP.  

Modern elemek 

Jellemző elemek: kampányanyagokban korszerű elemek megjelenítése. 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: modernizációs diskurzus; fejlesztéspolitika ügy; hagyományos 

marketing csatornák. 

Egyéb modalitások között tarthatjuk számon azt is, hogy az MSZP vezető rétegében számos női poli-

tikust található (pl.: Szili Katalin, Lendvai Ildikó, Lamperth Mónika stb.). Ez a párt szándékos törekvé-

sét tükrözi, hiszen a választott párttisztségek esetében női kvótát vezettek be. A női politikusok jelen-

létét a baloldali közösség tagjai pozitív vonásként többször ki is emelik.827 Ennek azért is nagy jelentő-

sége van, mert ahogyan az aktorkonstrukciók leírásánál bemutattuk, a Fidesz esetében nemi konst-

rukció is érvényesül: a pártot az erő és akarat feltétlen érvényesítésével kötik össze és gyakran hivat-

koznak rájuk „fiúk”-ként. Ezzel szemben a baloldali közösség olyan értékeket hangsúlyoz inkább, 

amelyeket általában a női nemmel szoktak összekapcsolni, mint a nyugalom, stabilitás, párbeszéd- és 

kompromisszumkészség. Hozzá kell tenni, hogy a pártok nemi konstrukciója expliciten ritkán jelenik 

meg a politikai közbeszédben, mégis lehet jelentősége a női politikusok előtérbe állításának az MSZP-

ben. A pártok nemi konstrukciója egyébként nem magyar jelenség, kutatások az USA-ban is azt talál-

ták, hogy a jobboldali értékeket valló republikánusok inkább férfi, a baloldalinak tekinthető demokra-

ták pedig inkább női konstrukcióval rendelkeznek.828 

Női vezetők 

Jellemző elemek: a női vezetők előtérbe állítása; női kvóta alkalmazása 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; Fidesz aktor; biztonság és nyugalom diskurzusa.  

Az MSZP arculati elemeiben több változás is végbement a korszakban. A 2002-es kampányban a ha-

gyományos piros szín helyett a kék szín került előtérbe. A kampány irányítói szerint ennek oka, hogy 

a „visszafogott” kék szín nyugodtságot és megbízhatóságot sugároz,829 ezért a használata elsősorban 

a stabilitás diskurzushoz kapcsolódik. Ezenkívül azt is tudjuk, hogy a kék szín a magyar politikai palet-

tán hagyományosan az SZDSZ-hez tartozik, amely az ellenzéki évek során komoly erőfeszítéseket tett 

                                                           
826 Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Értékválasztás 2006 • A 2006-os parlamenti választási kampány szimboli-
kus és értéküzenetei. Magyarország Politikai Évkönyve, 2006. 
827 Lásd pl.: Kemény Csaba: Nincs pártélet a Köztársaság téren. Népszabadság, 2003.09.16. 
828 Lásd: Winter, N. J. (2010). Masculine Republicans and feminine Democrats: Gender and Americans’ explicit 
and implicit images of the political parties. Political Behavior, 32(4), 587-618. 
829 Baja Ferenc – Tóbiás József – Szigetvári Viktor: Egy lépéssel ellenfeleink előtt. Magyarország Politikai Év-
könyve, 2002. 
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azért, hogy eltávolítsa magát korábbi koalíciós partnerétől, az MSZP-től, újbóli közeledésük csak köz-

vetlenül a kampány előtt indul meg. A kék szín használata így a nyilvánosság szemében egymástól 

eltávolodó két párt és közösség vizuális közelítését, összekapcsolását is szolgálhatja. Az is fontos to-

vábbá, hogy a 2002-es választásokra egy hangsúlyozottan párton kívüli miniszterelnök-jelölttel vágott 

neki az MSZP, a hagyományos szín megváltoztatása a párt miniszterelnök-jelölthöz képesti háttérbe 

tolását is jelentheti. 2005-ben imázsváltáson esett át a párt, ekkor ismét a piros szín kerül az előtér-

be, Hiller István szerint azért, mert az „az igazságosság, a biztonság és a bátorság színe”830 A piros 

szín visszatérésének jelentése azonban talán nem annyira magában a színben rejlik, hanem sokkal 

inkább a hagyományos imidzs felélesztésében. Gyurcsány Ferenc egyik központi üzenete a közösség 

és a párt irányába a magabiztosság és a büszkeség, a baloldaliság és az MSZP-szimpátia büszke felvál-

lalása. A hagyományos színt ezért nem valami újra cserélik le, hanem kísérletet tesznek az „újrakere-

tezésére”, trendivé, vonzóvá tételére. Éppen ezért külön színkampány indul el 2005-től: a párt a „Jö-

vő színe” címmel tart nagygyűlést, plakátkampány indul a piros szín értékekkel (bátorság, biztonság, 

igazságosság) való összekapcsolása érdekében, kiadják a „Buli színe” című CD-t, melynek borítója 

teljesen vörös, rajta fehérrel a cím, sőt, a Fiatal Baloldal óvszerkampányt indít vörös óvszerekkel, 

melyeken pirossal mind az ezzel kapcsolatos plakátokon, mind magán az óvszeren a „biztonság színe” 

felirat szerepel. A piros színen kívül jelentős szerepet kap még a zöld szín is, amely a 2005-ös „identi-

táskampány” plakátjain, illetve a 2006-os Gyurcsány Ferenc-plakátokon is markánsan jelen van. A 

zöld a remény és a megújulás színe a nyugati kultúrában,831 ami jól illeszkedik a modernizációs dis-

kurzushoz és a fejlesztéspolitikai ügyhöz. 

Színek  

Jellemző elemek: kék szín a nyugodtság és megbízhatóság szimbóluma; kék szín a SZDSZ-hez való 

közeledés vizuális eszköze; kék szín a párt háttérbe szorításának eszköze; piros szín az igazságosság, 

biztonság és bátorság színe; a piros szín a büszkeség, az identitásvállalás eszköze; színkampány a pi-

ros szín jelentésének „újrakeretezésére”; zöld szín a remény és megújulás színe. 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: 

kék – Medgyessy Péter aktor; SZDSZ és politikusai aktor; biztonság és nyugalom diskurzusa. 

piros – MSZP aktor; belső ügyekkel foglalkozó diskurzusok; egyéb „kreatív” csatornák 

zöld – modernizációs diskurzus; fejlesztéspolitika ügy.   

A vizuális megújulás másik eleme, hogy a szegfű mellett, azt háttérbe szorítva, de nem eltüntetve új 

logó jelenik meg a 2006-os kampányra: a jobbra eldöntött vörös négyzet. Az új logót többen a nem-

zetközi szociáldemokrácia egy gyakran használt jelképének átvételével magyarázzák,832 amely többek 

között a német SDP és az Európai Szocialista Párt logójában is megjelenik. A négyzetnek azonban más 

szimbolikája is lehet: a négyzet egy stabil geometriai forma, továbbá a téglalap mellett a legalkalma-

sabb alkotásra és építkezésre. Sok négyzetből számtalan, stabilan fennálló alakzat hozható létre. A 

négyzet tehát az építkezés és a stabilitás szimbólumaként is felfogható. A négyzet megdöntésével 

                                                           
830 Hiller István interjú. Népszava, 2005.09.13. 
831 Lásd: Dobrovol’skij, Dmitrij – Piirainen, Elisabeth (2005): Figurative language: Cross-cultural and cross-
linguistic perspectives. Amsterdam: Elsevier.  
832 Lásd pl.: Wiener György: A 2006. évi országgyűlési választások.  Magyarország Politikai Évkönyve, 2006. 
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viszont éppen a geometriai alakzat stabilitása vész el. A négyszög megdöntve ugyanakkor nem képes 

megmaradni, a megdöntés után hamar egyenesbe és stabil állapotba kerül a négyszög. A megdöntött 

kocka tehát egy átmeneti állapotot szimbolizál, amelyet stabilitás és az építkezés követ. Az építkezés 

jelentést erősíti, hogy számos olyan plakát is megjelenik, amelyen a logó mellett több négyszög is 

látható. Összességében tehát a logó az építkezés és a változás folyamatának szimbólumaként is fel-

fogható, amely jól illeszkedik a modernizációs diskurzushoz és a fejlesztéspolitika ügyhöz. 

Jobbra eldöntött vörös négyzet logó 

Jellemző elemek: nemzetközi szociáldemokrácia jelképe; építkezés szimbóluma; átmeneti állapot a 

stabilitás előtt; változás folyamata.  

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: MSZP aktor; modernizációs diskurzus; fejlesztéspolitika ügy 

Végezetül még egy olyan, a baloldali közösség kommunikációjához tartozó egyéb modalitásról is szót 

kell ejtenünk, amelyet nem a baloldali közösség tagjai alkalmaznak, de nyilvános megjelenéseiknek 

gyakran részét képezi. A baloldali közösség tagjait a különböző nyilvános rendezvényeken rendszere-

sen tiltakozók fogadják, a beszédeket pedig bekiabálások és a beszélő kifütyülése tarkítják. Ez külö-

nösen gyakran megtörténik a két miniszterelnökkel, Medgyessy Péterrel és Gyurcsány Ferenccel,833 

előbbit egyszer még tojással is megdobálták.834 Ugyanakkor nem csak rájuk, sőt nem is csak politiku-

sok nyilvános megjelenésére jellemző ez, a 2002-es könyvhéten például a baloldali közösséghez tar-

tozó értelmiségieket, például Heller Ágnest, Kende Pétert és Kéri Lászlót is nyilvánosan inzultálták,835 

sőt az olvasói levelek tanúsága szerint a baloldali politikai közösséghez tartozó állampolgárokat is 

gyakran érik nyilvános támadások valós vagy vélt politikai nézeteik miatt.836 

Kifütyülés és nyilvános atrocitások 

Jellemző elemek: politikusok kifütyülése; tüntetők jelenléte; értelmiségiek inzultálása; állampolgá-

rokkal szembeni atrocitások. 

Kapcsolódó szemiotikai erőforrások: Medgyessy Péter aktor; Gyurcsány Ferenc aktor; személyes 

interakciók csatorna. 

Konklúzió 

A baloldali politikai közösség 1997. november és 2006. szeptember közötti politikai kommunikációját 

a szemiotikai erőforrások használatán keresztül mutatattuk be a tanulmányban. Az első korszakhoz 

képest számos folyamatosságot és számos újdonságot megfigyeltünk, miközben a korszak belülről 

sem tekinthető homogénnek. A második korszakot az első korszakhoz kötik a depolitizált saját aktor-

konstrukciók, az MSZP és Horn Gyula aktorok, a stabilitás és nyugalom, az Európa/Nyugat, a demok-

ráciavédő, a múlthoz való viszony és a nemzeti diskurzusok, a külpolitika és korrupció ügye, a hagyo-

mányos média csatornák, személyes interakciók, hagyományos marketing eszközök, intézményes 

csatornák, illetve a bürokratikus és szakpolitikai stílus és az individualizmus. Ezen szemiotikai erőfor-

                                                           
833 Lásd: Ripp Zoltán: A szocialisták 2006-ban. Magyarország Politikai Évkönyve, 2006 
834 Lásd: Népszabadság: Botrányos Deák-ünnep Söjtörön. 2003.10.20. 
835 Lásd: Népszabadság: Könyvheti gyorsfénykép. 2002.06.11. 
836 Olvasói levélből lásd Népszabadság: Az öregúr és a ficsúr. Népszabadság, 2002.04.02. vagy beszámolóból 
lásd: Népszabadság: Párthívek tömegei a tereken. 2006.04.03. 
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rásoknak a jelentős része a teljes korszakban jelen vannak, a depolitizált saját aktorkonstrukcióknál, 

illetve a múlthoz való viszony és a nemzeti diskurzusok esetében figyelhető meg némi változás. Ez 

utóbbiak sem tűnnek el azonban, csak 2004-től átalakulások tapasztalhatóak: a közösséget egy erő-

sen politizált aktor-konstrukciója dominálja és tartalmi eltolódások tapasztalhatóak a két említett 

diskurzus esetében is. A korszak új fejleményének tekinthető a kisebb szervezetek közösségen belüli 

teljes eljelentéktelenedése és kiszorulása, új aktorok megjelenése, a Gyurcsány-féle, korábbi saját 

aktor-konstrukcióktól radikálisan eltérő aktorkonstrukció megjelenése, az Orbán- és Fidesz-

ellenségkép kialakulása és dominanciája, a polarizáció/integráció, a repolitizált pragmatizmus és mo-

dernizációs diskurzus előtérbe kerülése, a társadalompolitika ügyének korábbiakhoz képesti jelentős 

felértékelődése és a fejlesztéspolitika középpontba kerülése, korábban nem használt, depolitizált 

csatornák alkalmazása, a gyurcsányi stílus és a vizuális elemekben való váltások. Ezek közül az Orbán- 

és Fidesz-ellenségkép konstrukció az, amely az egész korszakot végigkísérő és a teljes közösséget 

átfogni képes szemiotikai erőforrás. 

A korszak négy szakaszra bontható a baloldali közösség politikai kommunikációja alapján. Az általunk 

megkülönböztetett második és harmadik szakasz között vékonyabb a határ, akár egy korszakként is 

kezelhetőek, azonban mindkettő élesen elkülönül az egymástól is markánsan elváló első és negyedik 

korszaktól. 

- Az első szakasz a korszak kezdetétől az 1998-as választásokig tart. Ez lényegében az első kor-

szak kiterjesztése, annak szemiotikai erőforrásai dominálják. Horn Gyula aktor van előtérben, 

markánsan jelen van az itt részletesebben nem tárgyalt depolitizált pragmatizmus diskurzusa, 

a legfőbb ellenségképnek pedig Torgyán József, Csurka István és a MIÉP, illetve az MDF jobb-

oldali szárnya számít, akik a Fidesszel való esetleges koalíción keresztül jelentenek fenyege-

tést. Már ekkor is fontos szerepet játszik a biztonság és nyugalom, illetve az Európa/Nyugat 

diskurzusok és az első korszak domináns ügye, a makrogazdaság-politika mellett a külpolitika 

áll az előtérben. A hagyományos média és – marketing csatornák, illetve a személyes interak-

ciók, illetve a bürokratikus és szakpolitikai stílusok dominálnak. Ez a szakasz véleményünk 

szerint a baloldali kommunikáció történetében inkább az első korszakhoz, nem pedig a má-

sodik korszakhoz tartozik. 

- A második szakasz az 1998-as választásoktól Medgyessy Péter miniszterelnök-jelöltté válasz-

tásáig, azaz 2001 júniusáig tart. A korszakot a három tenor konstrukciója és belső küzdelme 

dominálja, bár Németh Miklós csak 1999-től jelenik meg. Ebben az időszakban válik Orbán 

Viktorból és a Fideszből az egész közösséget integráló ellenségkép, az SZDSZ pedig a közösség 

figyelmét elveszíti, jelentéktelen szereplőnek tekintik a pártot ebben az időszakban. Az egész 

korszakban jelen lévő diskurzusok mellett előtérbe kerül a polarizáció/integráció diskurzus, il-

letve a demokráciavédő diskurzus. Ezen kívül nagy jelentőségre tesznek szert a belső ügyek-

kel foglalkozó diskurzusok: a közösség ebben az időszakban jórészt a saját belső küzdelmeivel 

foglalkozik, illetve a stratégiai diskurzus kerül előtérbe. Az időszak domináns ügyeivé a társa-

dalompolitika és a korrupció ügye válik. Csatornák tekintetében nincsen éles váltás, bár a 

személyes interakciók területén újabb eszközök kerülnek bevezetésre. Az egyéb modalitások 

közül a bürokratikus és szakpolitikai stílus mellett egyre inkább előtérbe kerül a cinizmus, 

gúny stílusa, a sokszínűség/zavarosság és a szórakozásközpontúság. 

- A harmadik korszak 2001 júniusától Medgyessy Péter kormányfői posztról való távozásáig, 

azaz 2004 augusztusáig tart. Szakaszaink közül ez különül el legkevésbé a megelőző szakasz-

tól. Az időszakot Medgyessy Péter aktorkonstrukciója dominálja, de megjelenik és az időben 
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előrehaladva egyre fontosabbá válik Gyurcsány Ferenc aktor is. Az SZDSZ ismét jelentős vi-

szonyulási ponttá válik, az ellenségképek konstrukciója pedig tovább erősödik. A második 

szakaszhoz hasonlóan ezt az időszakot is a polarizáció/integráció, illetve a demokráciavédő 

diskurzus dominálja, de előtérbe kerül a nemzeti diskurzus és markánsan jelen van a bizton-

ság és nyugalom, illetve az Európa/Nyugat diskurzusok is. Új diskurzus tehát nem jelenik meg, 

de a polarizáció/integráció diskurzusban fontos változások mennek végbe. Az időszak első-

számú ügye a társadalompolitika, de a külpolitikai is mindvégig fontos szerepet játszik. A ha-

gyományos marketing eszközök ebben az időszakban felértékelődnek, de megjelenik csator-

naként az internet is. A 2002-es kampányban előtérbe kerül az individualizmus mint egyéb 

modalitás, egyre több női vezető jelenik meg a pártban és a színek tekintetében arculatváltás 

is végbe megy, a kék szín válik dominánssá. A kifütyülések és nyilvános atrocitások is ebben 

az időszakban kerülnek előtérbe.  

- A negyedik korszak Gyurcsány Ferenc miniszterelnökségét foglalja magában, amely 2004 au-

gusztusától837 korszakuk végéig, 2006 szeptemberéig tart. Ezt a korszakot Gyurcsány Ferenc 

aktorkonstrukciója határozza meg, miközben az ellenségképek is markánsan jelen vannak. 

Ebben a korszakban a baloldali közösség politikai kommunikációjának szinte minden elemé-

ben változások zajlanak le, Gyurcsány aktivitása szinte az összes diskurzust, csatornát, ügyet 

és egyéb modalitást érinti. Két új diskurzus jelenik meg és kerül előtérbe: a repolitizált prag-

matizmus és a modernizációs diskurzus, a múlthoz való viszony és a nemzeti diskurzusokban 

pedig jelentős változások mennek végbe. A demokráciavédő diskurzus továbbra is domináns, 

a második és harmadik korszak legfontosabb diskurzusa, a polarizáció/integráció diskurzus vi-

szont háttérbe szorul. A második korszak központi ügye, a társadalompolitika is háttérbe szo-

rul és egy új ügy, a fejlesztéspolitika válik dominánssá a mindvégig előtérben lévő külpolitika 

mellett. A csatornák terén jelentős változások mennek végbe, a baloldal a meglévő csatorná-

kat is intenzívebben használja, de új, „depolitizált” csatornákat is igénybe vesz. Ezen kívül je-

lentősen felértékelődik a parlament szerepe is, amelyet Gyurcsány intenzíven és szimboliku-

san használ kommunikációjához. Előtérbe kerül a gyurcsányi stílus, megjelennek a modern 

elemek és arculatváltás is végbemegy, amely a színeket és a logót is érinti. A szórakozásköz-

pontúság még hangsúlyosabbá válik, de a kifütyülések és nyilvános atrocitások továbbra is je-

len vannak.  

Az elemzés során figyelmet fordítottunk az egyes szemiotikai erőforrások közötti kapcsolódások be-

mutatására is. Minden erőforrás után összefoglaltuk, hogy használatuk alapján mely másmilyen sze-

miotikai erőforrásokkal kapcsolódnak össze. Az 1. ábra ezeket a kapcsolatokat hálózatos formában is 

ábrázolja. Jól látható, hogy a hálózat meglehetősen integrált, az egyes szemiotikai erőforrások hasz-

nálata nem bontja részekre a közösséget. A csomópontok mérete mutatja, hogy mely csomópontok 

kapcsolódnak a legtöbb más szemiotikai erőforrással, ezeket a csomópontok jelentős szerepet ját-

szanak a szemiotikai erőforrások integrációjában. A legfontosabb ilyen erőforrások az aktoroknál 

Gyurcsány Ferenc, az MSZP és Medgyessy Péter, a diskurzusoknál a belső ügyekkel foglalkozó diskur-

zusok és a biztonság és nyugalom diskurzusa, az ügyeknél a külpolitika, a csatornáknál a hagyomá-

nyos média, a személyes interakciók és az intézményes csatornák. Az egyéb modalitások kevesebb 

másik erőforráshoz kapcsolódtak. Jól látható, hogy a hálózat jobboldala azokat a szemiotikai erőfor-

rásokat tartalmazza, amelyek gyakran összekapcsolódnak az ellenségképekkel is, míg a baloldalon 

                                                           
837 Gyurcsány hivatalosan szeptember végén válik miniszterelnökké, de pártja már augusztusban megválasztja 
és innentől már ő van előtérben. 
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azokat az erőforrásokat találjuk, amelyek az ellenségképek alkalmazása nélkül jelennek meg a balol-

dali közösségben. Fontos ismét hangsúlyozni, hogy ezek a kapcsolatok nem egy szigorú módszertan 

kalkulációin alapulnak, hanem az adatgyűjtés személyes tapasztalatain, ezért mindössze illusztráció-

ként érdemes kezelni.

     

 


