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A baloldali/demokratikus ellenzéki politikai közösség politikai 

kommunikációja (2006 -2015) 
Bene Márton – MTA TK, BCE 

Az alábbi tanulmány a baloldali/demokratikus ellenzéki politikai közösség 2006 és 2015 közötti 

politikai kommunikációjában használt szemiotikai erőforrásokat mutatja be. A harmadik korszakban a 

baloldali közösség jelentős átalakuláson ment keresztül: a második korszak egyik legnagyobb politikai 

közössége a korszak elejétől folyamatosan zsugorodott, ezzel párhuzamosan pedig megindult a 

közösség határainak újrafogalmazása is. Az első két korszak baloldali közössége elveszítette a magyar 

politikai életben betöltött domináns pozícióját és 2010 után fokozatosan a „demokratikus ellenzék” 

politikai közösségévé alakult át. A politikai kommunikáció vizsgálata rávilágít az átalakulás 

kommunikációs aspektusaira, a feltárt szemiotikai erőforrások megmutatják a változás és a 

folyamatosság dinamikáját is. A kommunikációból kirajzolódnak azok a szemiotikai erőforrások, 

amelyek a folyamatos alakulásban lévő közösség integrációját elősegítették, miközben azok az 

erőforrások is láthatóvá válnak, amelyek belülről tagolták a közösséget.  

A tanulmányban formailag tehát két közösségről lesz szó: a baloldali és a demokratikus ellenzéki 

közösségről. E két közösség azonban összeér, az átalakulás fokozatosan megy végbe. A baloldali 

politikai közösség oldódása már 2006 után megindul, a demokratikus ellenzéki közösség pedig 2014-

re, a választási összefogással teljesedik ki. A köztes időszakot a közösség határaival kapcsolatos 

diszkurzív küzdelem hatja át, a közösség határai, szereplői képlékenyek a korszakban. Emiatt a 

különböző időpontokban a tárgyalt közösség elnevezése nem magától értetődő. A tanulmányban az 

egyszerűség kedvéért a 2010 előtti időszak politikai közösségére „baloldali politikai közösségként”, a 

2010 utáni közösségre pedig „demokratikus ellenzéki közösségként” fogok hivatkozni. Fontos 

azonban szem előtt tartani, hogy a közösség határai fokozatosan és folyamatosan alakultak, mely 

változás szempontjából a 2010-es választások fontos mérföldkőnek számítanak, de nem egy olyan 

cezúra, amely a két közösséget élesen elválasztja egymástól.  

A korszak kezdőpontjaként az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülését határoztuk meg. Ez a 

kezdőpont különösen jól illeszkedik a baloldali/demokratikus ellenzéki közösség kommunikációjának 

történetéhez, hiszen a beszéd sok tekintetben mérföldkövet jelent a közösség 

kommunikációtörténetében. A tanulmányból láthatóvá válik, hogy a közösség korszak alatti 

kommunikációjában használt szemiotikai erőforrások jelentős része valamiféleképpen kapcsolatban 

áll az őszödi beszéd egyes elemeivel. Őszöd hatása tehát nem csak a politikatörténetre, hanem a 

politikai kommunikáció történetére is jelentős hatást gyakorolt. Ugyanakkor számos, a harmadik 

korszakban használt szemiotikai erőforrás előzménye a baloldali politikai közösség első és második 

korszakának kommunikációjára nyúlik vissza, a baloldalra a rendszerváltás óta jellemző 

kommunikáció több eleme is fontos szerepet játszik a harmadik korszak közösségének 

kommunikációjában. A tanulmányban ezért többször utalok a közösség első és második korszakának 

kommunikációjára, az előzmények részletes kifejtésére azonban terjedelmi okokból nem nyílik 
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lehetőségem. Ezekben az esetekben megállapításaim az előző két korszakról írt tanulmányok 

eredményeire támaszkodnak1, az előzmények azok segítségével bővebben megismerhetőek. 

Aktorok 
Gyurcsány Ferenc a harmadik korszak egészében a közösség egyik legfontosabb aktorának számított, 

bár dominanciája 2009 után csökkent. Konstrukciója ugyanakkor már a korszak elejétől kezdve 

rendkívül megosztó volt a közösségen belül, általános megítélése pedig az időben előrehaladva, 

folyamatosan romlott.  

Az egész korszakra jellemző, hogy közösség tagjai között egymásnak egészen ellentmondó 

Gyurcsány-konstrukciók voltak jelen, de ez különösen szembetűnő miniszterelnöki időszakában. 2006 

őszét követően sokan beszéltek arról, hogy Gyurcsány erős, határozott politikai vezetőnek számít, aki 

politikai vízióval és erkölcsi érzékkel rendelkezik és ennek megfelelően következetes, egyenes vonalú 

politikát folytat. Autonóm politikai szereplő, aki akár a pártjával szembeszállva is végrehajtja politikai 

akaratát. Személyét gyakran összekapcsolták a reformokkal, sokak számára reformer politikusként 

tűnt fel. Ezzel egyidejűleg azonban gyakran megjelent az is, hogy Gyurcsány kapkodó, ötletgyáros 

politikát folytat, politikájából pedig éppen a koherencia hiányzik. Teátrális gesztusainak 

felemlegetésével őszinteségét kérdőjelezték meg, politikai cselekvéseit pedig gyakran önkényesnek 

és az antidemokratikusnak tartották. Ami az egyik oldalról határozottságnak és elhivatottságnak tűnt, 

itt inkább megszállottságként és mások, többek között az állampolgárok véleményének 

ignorálásaként jelent meg. Egy kérdőíves kutatásból is az derült ki, hogy Gyurcsány a leggyengébb 

értékelést a válaszadóktól a választók véleményére való odafigyelés tekintetében kapta.2 2008 után a 

reformer konstrukció is sokak számára megkérdőjeleződött, a bársonyos reformok elnevezésű 

koncepció miatt a reformok akadályaként is feltűnt személye.  

Konstrukciójától 2006 őszétől elválaszthatatlan volt az őszödi beszéd. A beszéddel való 

összekapcsolódást maga Gyurcsány Ferenc is megjelenítette önkonstrukciójában, számos eszközzel 

jelezte, hogy politikai énjének fontos kifejeződését látja a nagy visszhangot kiváltott felszólalásában: 

megszólalásaiban gyakran idézett a beszédből, 2010-es visszatérésekor tartott rendezvényen pedig 

CD-n árulták az elhíresült szónoklatot. Az őszödi beszéd megosztó jellege (erről részletes lásd az 

elitellenesség diskurzus leírását) sok tekintetben magyarázza Gyurcsány vegyes megítélését. Őszöd 

sokak számára a miniszterelnök hazugságbeszédévé vált, mások azonban Gyurcsány saját érvelésével 

összhangban igazságbeszédnek, a politikai hazugságokkal való őszinte szakítás, a politikai 

elhivatottság bizonyítékának tekintették. Gyurcsány személyi és politikai hitelességének megítélése 

tehát jelentős részben attól függött, hogy ki hogyan ítélte meg az őszödi beszédet. 

                                                           
1
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jellegzetességeiről. MTA TK Politikatudományi Intézet, Budapest. 181-230. pp.; Bene Márton – Bata Attila 
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2
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2010 után a megosztó konstrukcióját háttérbe szorította a vállalhatatlanság konstrukciója. Miközben 

megítélése továbbra is vitatott maradt, széles körben érvényesült az a felfogás, hogy Gyurcsány 

Ferenc személye a közösség számára tehertétel, a vele való bármilyen jellegű együttműködés az 

adott szereplő hitelessége szempontjából veszélyes és káros. Gyurcsány Ferenc a 2010 előtti időszak 

elsőszámú szimbólumává vált, ettől az időszaktól pedig a közösség legnagyobb része igyekezett 

elhatárolódni. Gyurcsány gyakran a Fidesz kétharmados többségének, az új rezsim létrejöttének fő 

felelőseként tűnt fel, de a 2010 utáni aktivitásával kapcsolatban is sokszor megjelent, hogy csak a 

saját politikai érdekeit tartja szem előtt, az ellenzéket gyengíti politikájával.  

A volt miniszterelnök ennek ellenére is a közösség tagja, sőt egyik vezetője tudott maradni, ami 

annak köszönhető, hogy a közösség tagjai azt is elismerték, hogy a közösségen belül Gyurcsánynak 

még mindig jelentős támogatottsága volt. A 2004-től kialakuló pozitív konstrukció ugyanis, bár 

jelentősen visszaszorult a közösségben, teljesen soha nem tűnt el. A Gyurcsány személyéhez lojális, 

őt minden körülmények között támogató politikai tábor megtestesítőjévé a volt miniszterelnök 

újonnan létrehozott pártja, a Demokratikus Koalíció vált. A párt és Gyurcsány konstrukciója 

összeolvadt a baloldali közbeszédben, a DK-támogatói és tagsága a legelkötelezettebb táborként, 

Gyurcsány feltétel nélküli híveiként jelentek meg a közösség diskurzusaiban.  

Gyurcsány önkonstrukciójában fontos elem, hogy személyiségét politikai karakterével határozottan 

összekapcsolta. Maga is hangsúlyozta, hogy esetében a magánember és a politikus nem válik el 

egymástól, ennek köszönhető elhivatottsága is, ez pedig politikai személyiségének hitelességét 

erősítheti. 3 Ezzel magyarázta a politikai vitákban – és különösen az őszödi beszédben – tapasztalható 

szenvedélyességét, amit kifejezetten politikai erényként jelenített meg. Szintén ide kapcsolódik, hogy 

az egész korszakban sokat mutatott meg magánéletéből, családi és hétköznapi életéből származó 

tartalmak rendszeresen jelen voltak kommunikációjában. 2010 utáni önkonstrukciójában több új 

elem is megjelent. Többször hangsúlyozta a politikai tapasztalatát, ami kiemeli őt a politikai- vagy 

kormányzati tapasztalattal nem rendelkező ellenzéki politikusok köréből. Szintén visszatérő 

önkonstrukciója a mártírszerep, melynek keretében a 2010 utáni rendszer politikai áldozataként 

jelenítette meg magát. Előszeretettel vállalt fel továbbá a közösség diskurzusához képest 

radikálisabb, megosztóbb témákat, például a határon túli magyarok jogszerzéseivel vagy az egyház 

politikai támogatásával kapcsolatban. Szintén visszatérő önkonstrukciója az antipopulista politikus 

képe, aki nem igazítja nézeteit a többségi véleményhez, hanem saját - polgári, nyugatos - 

álláspontjának érvényességéről akarja meggyőzni a választókat. 

A Gyurcsány-kormány önálló konstrukcióként kevésbé jelent meg. Lényegében egybeforrt a 

miniszterelnök személyével, bár 2008-ig a koalíciós viták kapcsán az SZDSZ túlzottnak ítélt zsarolási 

potenciálja is gyakran figyelmet kapott. A kabinet saját magát reformkormányként konstruálta meg, 

de 2010 után elsősorban a rossz kormányzás szimbólumaként jelent meg, amelynek működését a 

folyamatos változás, kapkodás, szervezetlenség és zavar határozta meg. A közösségen belül egyedül a 

DK vállalta fel és képviselte a 2009 előtti kormányzás eredményeit.   

A korszak meghatározó aktorának számít Bajnai Gordon is. Személyét az egész korszakban egy 

markánsan antipolitikusi konstrukció jellemezte, bár ez önkonstrukciójával csak 2012-ig esett 

határozottan egybe. Az antipolitikusi konstrukció nem idegen a baloldali politikai közösség 

kommunikációjának történetétől, az első korszakban és a második korszakban is jellemző 
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aktorkonstrukciónak számított. Bajnai miniszterelnöki megbízatása alatt többször is elmondta, hogy 

nem politikusként tekint magára, nem politikusként végzi a kormányzati munkát, sőt, a két dolog 

egymást kizáró természetére utalt, amikor kijelentette: „nem politizálni akarok, hanem dolgozni”4. 

Antipolitikus  

önkonstrukcióját a labdarúgásból vett - egyébként valós - párhuzammal is érzékeltette, amikor 

kijelentette: „kapus vagyok, nem fogok cselezni, nem török csatárszerepre”5. Az antipolitikusi 

konstrukció egyik eleme, hogy a politikusokra jellemző kommunikációs elvárásoknak nem kívánt 

megfelelni. Ahogy parlamenti székfoglalójában fogalmazott: „nem szónoknak készülök, hanem 

válságkezelőnek”6. Kommunikációjának  antipolitikus jellege nem csak annak minőségére, hanem 

tartalmára is vonatkozott. Többször is beszélt arról, hogy kommunikációját nem kötik politikai 

szempontok, így őszintén fogalmazhat minden kérdésben. E politikai szempontok által nem 

korlátozott őszinteségnek vált szimbólumává „fájni fog” kijelentése7, amely később is gyakran éles 

kontrasztként jelent meg a közösség nyilvánosságában Gyurcsány Ferenc „nem kell félni, nem fog 

fájni”8, később megalapozatlannak ítélt ígéretével szemben. Antipolitikusi konstrukcióját erősítette az 

is, hogy az ideológiai kötöttségeket is elutasította. Amikor szemére vetették, hogy miért támogatta a 

jobboldali José Manuel Barroso-t kijelentette: neki nincsenek ideológiai korlátjai9, hiszen a 

„válságnak nincs ideológiája, nem bal- vagy jobboldali”10. Többször hangsúlyozta azt is, hogy nem fog 

elindulni a soron következő választáson, miniszterelnöki megbízatása meghatározott időtartamra, 

egy évre szól, ezért nem hajlandó pártpolitikai alapú vitákban részt venni. Ez utóbbit azzal is igazolta, 

hogy miközben az őt miniszterelnöknek jelölő párt, az MSZP 2010-es kampánya arra az üzenetre 

épült, hogy Orbán Viktor esetleges megválasztása veszélyt jelent a demokráciára, Bajnai utolsó, már 

a kampányidőszakra eső felszólalásában kijelentette: Orbán Viktor demokrata és hazafi.11 

Antipolitikusi önkonstrukcióját a közösség elfogadta, a közösség tagjai is ebben a keretben 

konstruálták meg a személyét, bár néhány szereplő részéről időről időre megjelent az igény arra 

vonatkozóan, hogy Bajnai szakítson ezzel a felfogással és aktívabban vonódjon be a pártpolitikai 

küzdelmekbe. A politikába való 2012-es visszatérése után már felvállalta politikusi szerepét, de 

távolságtartását ekkor is memegőrizte azáltal, hogy folyamatosan egy másfajta politika 

szükségességéről beszélt, egy olyan politikáról, ami nem megalapozatlan ígéretekre, hanem a 

választókkal való őszinte párbeszédre épít.12 Antipolitikusi konstrukciója azonban ekkor is megmarad: 

visszatérő kritika Bajnaival szemben, hogy nem tudott valódi politikusként fellépni, kommunikációja, 

stratégiája nem politikushoz méltó.    

Miközben Bajnai konstrukciójában nagy hangsúly helyeződik arra, hogy mi az, ami nem jellemzi őt, 

fontos az is, hogy milyen vonások társultak személyéhez. 2009 és 2010 között egy meghatározott 

                                                           
4
 Bajnai Gordon parlamenti felszólalása, 2009.04.14. 

5
 Bajnai Gordon kongresszusi beszéde, 2009.04.05. Lásd: 

https://24.hu/belfold/2009/04/05/bajnai_kapus_vagyok_nem_csatar/ 
6
 Bajnai Gordon parlamenti felszólalása, 2009.04.14. 

7
 Bajnai Gordon sajtótájékoztatója, 2009.03.30; lásd: https://index.hu/belfold/2009/03/30/bajnai_fajni_fog/ 

8
 Gyurcsány Ferenc felszólalása az Országos Érdekegyeztető Tanács ülésén, 2009, lásd: 

https://mno.hu/migr_1834/nem-kell-felni-nem-fog-fajni-511571 
9
 Bajnai Gordon-interjó, MTV Este, 2009.06.19. 

10
 Bajnai Gordon-interjú, Népszabadság, 2009.04.16. 
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 Bajnai Gordon parlamenti felszólalása, 2010.02.22. 

12
 Bajnai Gordon-interjú, origo.hu, 2013.11.10, http://www.origo.hu/itthon/20131110-egy-ev-mulva-

miniszterelnok-leszek-interju-bajnai-gordonnal.html 
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feladat megoldására szerződő szakértőként, válságkezelőként konstruálta meg saját magát. Ezt a 

szerepfelfogását beiktatási beszédében is hangsúlyozta: „én nem Lendvai Ildikót, Dávid Ibolyát, Fodor 

Gábort vagy Orbán Viktort szeretném legyőzni, én csak a válságot; és nem a hatalmat akarom 

megőrizni, hanem a magyar munkahelyeket.”13  Sokan kapcsolták össze személyét a 

pragmatizmussal, a menedzserfelfogással, a nyugodtsággal, illetve a jó és szakszerű kormányzással, 

amely konstrukcióknak szintén komoly hagyománya van a baloldali közösség politikai 

kommunikációjában. 2012-es visszatérésekor önkonstrukciójában ezekre az elemekre nagy hangsúlyt 

fektetett. Fő üzenetei közé tartozott, hogy személye a garancia a nyugodt, kiszámítható, szakmai 

alapokra támaszkodó és jó kormányzásra, amely élesen szemben állt mind az aktuálisan regnáló 

rezsim, mind a 2009 előtti balliberális kormányok munkájának közösségen belüli konstrukciójával. 

2010 után a baloldali politikai közösség jelentős részének szemében személye a kormányzati 

tapasztalatot és teljesítményt is megtestesítette.   

2010 és 2012 között egyfajta messiás-konstrukció is megjelent személyével kapcsolatban: eszerint a 

demokratikus ellenzéki politikai közösségnek hiteles, ugyanakkor már politikai teljesítményt is 

felmutatott vezetőre van szüksége, aki képes Orbán Viktor ellenpontjává válni és vezetésével a NER 

lebontható lenne. Ez a leírás pedig többek szerint is leginkább Bajnai Gordonra illet. Konstrukciója 

ebből a szempontból nagyon hasonlít Németh Miklós második korszakban megfigyelhető 

konstrukciójához: a válságkezelésben kormányfőként már bizonyított, a szakértelmet politikája 

középpontjába állító, hagyományos politikusi vonásokkal azonban kevésbé rendelkező jelölt, aki 

személyével képes lehet egyesíteni a hatalmi küzdelmektől tagolt politikai közösséget és hatékony 

kihívást intézni a politikai-hatalmi logikát működése középpontjába állító, rosszul és 

kiszámíthatatlanul működő aktuális rendszerrel szemben. A személyével kapcsolatos széleskörű 

várakozásokat jól jelzi, hogy a visszatérésével foglalkozó Facebook-posztok az egész 2012-es év 

legtöbb reakciót kiváltó tartalmai közé tartoztak a közösséghez tartozó oldalakon és újonnan indított 

Facebook-oldala is hamar jelentős népszerűségre tett szert. Az Együtt mozgalom meghirdetése után 

a közösség diskurzusa Bajnait egyértelműen miniszterelnök-jelöltként kezelte, annak ellenére, hogy 

erről akkor ő még egyáltalán nem beszélt. Konstrukciójának dinamikája is hasonló utat jár be, mint 

amit a 2000-es évek elején Németh Miklós esetében láthattunk. A közösség néhány meghatározó 

aktora (Gyurcsány Ferenc, Mesterházy Attila, MSZP) nem fogadta el automatikusan a messiás-

konstrukciót, a velük zajló, közösségen belüli politikai küzdelmekben való fokozatos elmerülése pedig 

folyamatosan erodálta megítélését. 2014-re korábbi messiás-konstrukciója már feloldódott, a 

közösség feletti dominanciáért küzdő felek egyikeként tűnt csak fel. Negatív vonásait (pl.: a továbbélő 

antipolitikusi konstrukció) egyre gyakrabban hangoztatták a közösség tagjai, 2014 elején pedig már 

többen is egyetértően hivatkozták Uj Péternek, a 444 főszerkesztőjének  bonmotját: „Bajnai Gordon 

ahelyett, hogy a bizonytalanokat szólította volna meg, a megszólítottakat bizonytalanította el.”14 

Konstrukciójának leginkább megosztó vonása a 2010 előtti korszakhoz való kapcsolatával függ össze. 

A közösség egyik legfontosabb diskurzusához tartozott a 2010 előtti korszakkal és annak politikai 

elitjével való szakítás igénye, a közösségen belül megjelenő új szereplők mindegyike ennek jegyében 

szervezte meg önmagát. Bajnai Gordon ezekkel az új szereplőkkel (Milla, Szolidaritás, PM) lépett 

szövetségre és a korábbi elitekkel való szakítás igényét is felvállalta. A régi elit tagjai közé sorolt 

aktorok, illetve a közösség határán álló LMP főbb szereplői azonban sokszor kiemelték: Bajnai Gordon 
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a 2010 előtti politikai elit egyik kiemelkedő szereplője, aki nem csak 2009-től volt miniszterelnök, de a 

Gyurcsány-kormány egyik fontos miniszterének is számított. 

Bajnai konstrukciójával szorosan összefügg a Bajnai-kormány konstrukciója is. A Bajnai-kormányt a 

miniszterelnök személye kevésbé dominálta, mint a Gyurcsány-kormányt, itt ugyanis az MSZP is 

kiemelkedőbb szerepet játszott. A kormány működése alatt szigorúan válságkezelő, szakértői 

kormányként konstruálta meg önmagát és a közösség tagjai is annak tekintették, annak ellenére, 

hogy a miniszteri pozíciók többségét pártpolitikusok töltötték be. A közösség tagjai a kormány 

munkáját általában pozitívnak értékelték, mely elsődleges feladatát, a válság kezelését szakmai 

alapon sikeresen elvégezte, felelős és hiteles politikát folytatott megalakulásától kezdve. A 2010-es 

kampányban, illetve a 2010-es kormányváltást követő első években az MSZP-hez tartozó aktorok az 

2002 és 2010 közötti időszakból csak a Bajnai-kormányt vállalták fel, annak teljesítményét a párt és 

politikusainak teljesítményeként jelenítették meg. A kormány önkonstrukciójában határozottan 

megkülönböztette magát a megelőző baloldali kormányoktól. Bajnai többször is hangoztatta, hogy 

kormányának legfontosabb teljesítménye az, hogy a kormányzás visszatért a „józan ész” 

birodalmába15, ez a megfogalmazás pedig azt sugallja, hogy a korábbi kormányzások nem eszerint 

működtek.   

A közösség harmadik kiemelt személyi aktora Mesterházy Attila, bár esetében olyan markáns 

konstrukciókról nem beszélhetünk, mint Gyurcsány vagy Bajnai esetében. 2010 után személyének 

legfőbb konstrukciója fiatalsága és politikai ártatlansága. Személye képviselte a megújulást, a 2010 

előtti kormányzástól való távolságtartást, miközben politikai tapasztalatlansággal sem volt vádolható. 

2002 óta töltött be politikai pozíciókat a kormányban és a parlamentben, sőt, a közösség által 

leginkább felvállalt Bajnai-kormány alatt pártja frakcióvezetője is volt, neve mégse kapcsolódott 

össze a 2002 és 2010 közötti kormányzati teljesítménnyel, hiszen az időszakban fontos kormányzati 

pozíciót nem vállalt. A közösség tagjainak szemében a közösség és a párt megújulását azáltal is 

reprezentálta Mesterházy, hogy ő az MSZP első olyan miniszterelnök-jelöltje, akinek politikai múltja 

nem kötődik a megelőző rendszerhez. Erre az „ártatlanságra” önkonstrukciójában is épített, amikor a 

rendszerváltás történéseiről saját iskolai emlékeként beszélt.16 Önkonstrukciójában egyfajta 

normalizálási igény is megjelent, hiszen legkarakteresebb ismertetőjegyétől, spanyolos 

szakállviseletétől is megvált miniszterelnök-jelöltté jelölésekor és ezen a 2014-es választási vereségig 

nem is változtatott. Mesterházy önkonstrukciójában a családja is fontos szerepet játszott: felesége és 

gyermekei gyakran mutatkoztak vele politikai rendezvényeken és különböző médiatudósításokban. 

Sokszor kiemelte, hogy feleségével a gimnázium óta van együtt és stabil, kiegyensúlyozott családi 

életet él. Hasonló konstrukció a magyar politikában Orbán Viktorról van jelen, a baloldali közösség 

Horn Gyula óta vezető pozíciót betöltő szereplőinek családi viszonyai ennél összetettebbek voltak. 

2010 után konstrukciójának meghatározó elemévé vált az is, hogy az MSZP személyi és hatalmi 

viszonyait határozott és keménykezű vezetéssel a saját kezében tartotta, pártja 

megkérdőjelezhetetlen vezetőjévé vált, ugyanakkor pártja érdekeit a közösség többi szereplőjével 

szemben is határozottan érvényesítette. A felsoroltakon kívül azonban domináns konstrukciója nem 

alakult ki a közösség nyilvánosságában, sokkal inkább intézményes pozíciójában, az MSZP 

vezetőjeként jelent meg, mintsem markáns politikai karakterként. 
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Érdemes röviden szót ejteni Szili Katalinról is, akinek konstrukciója 2006 és 2010 között fontos 

szerepet töltött be a közösségen belül. A közösség legfőbb belső kritikusaként jelent meg, aki 

folyamatosan támadta a Gyurcsány-kormányt. A közösséghez való tartozását már ebben az 

időszakban is többen megkérdőjelezték arra hivatkozva, hogy a jobbközép politikai közösség 

szemiotikai erőforrásait, „nemzetieskedő és klerikális”17 retorikáját alkalmazta, 2010-es frakcióból 

való kilépése és az alkotmányozásban történő részvétele pedig a közösség elhagyásának és a 

jobboldali közösségbe tagozódásának egyértelmű jeleként tűnt fel a közösség számára. 2010 előtt 

sokan bírálták azzal, hogy a sértettség, illetve a hatalmi ambíciók mozgatják, miközben politikai 

képességei és tehetsége kívánnivalót hagy maga után. Azt azonban szintén elismerték a közösség 

tagjai, hogy a közösségnek szüksége van rá, mint a baloldali közösség legnépszerűbb, a jobboldalon is 

elfogadott politikai szereplőjére.   

A közösséghez kapcsolódó szervezetek között továbbra is meghatározó szerepet töltött be a 

közösség diskurzusában a Magyar Szocialista Párt, azonban domináns pozícióját 1990 óta először 

2010 után fokozatosan elvesztette. A párt konstrukciója egyébként nagyon hasonló a második 

korszakban már leírt konstrukcióhoz. Eszerint a párt folyamatosan magával foglalkozik, belső 

kompromisszumok határozzák meg működését (- pozitívabb értelmezésben: sokszínű, demokratikus 

párt -), politikusai csak eszközként használják karriercéljaik megvalósításához, gyenge kommunikáció 

jellemzi, átszövi a korrupció, tartalmi üzenete, víziója vagy innovációs képessége pedig alig van. Ez a 

konstrukció vastagon megjelent az őszödi beszédben is, ahol Gyurcsány Ferenc a párt 

működésmódjának is éles kritikáját adta. Az MSZP konstrukciója a demokrácia védelmével régóta 

összekapcsolódott, a 2010-es kampányt viszont kifejezetten arra építették, hogy a párt a demokrácia 

védelmének egyetlen garanciája. Ezt legplasztikusabban Lendvai Ildikó fogalmazta meg, aki 

kijelentette: nem azt kérik, hogy a nem baloldali szavazók szeressék a pártok, hanem azt, hogy 

használják a demokrácia megóvása érdekében.18  

2010-től a párt a közösség jelentős része szemében a 2010 előtti korszakot, különösen a 2002 és 

2010 közötti kormányzást testesítette meg, az ezzel az időszakkal való szakítás pedig szinte általános 

igényként jelentkezett a közösségen belül. Többen is hangsúlyozták, hogy az MSZP a múlt pártja és 

felelős a 2010 előtt történt kudarcokért, ezáltal pedig a Fidesz-KDNP kétharmados sikeréért is. 

Ugyanakkor Gyurcsány és a Demokratikus Koalíció kiválása után egyesek azt is elismerték, hogy 

érzékelhető a párt részleges megújulása is. A párt külső – de közösségen belüli – konstrukciójában 

tehát ismét a múltbeli tevékenység jelentett terhet, az állampárti múlt helyett azonban ezúttal a 

2010 előtti múlt okozott nehézségeket. A múlt konstrukciójának kezelésében is hasonló minták 

jelentek meg, mint az állampárti múlt korábbi kihívásai kapcsán: a párt szereplői folyamatosan 

hangoztatták, hogy kezelni kell a múltbeli tevékenységhez fűződő viszonyt, szembe kell nézni a 

korábbi hibákkal, de végül domináns ellenkonstrukció nem jött létre. A 2010 előtti korszak 

tevékenységével határozott szakításra nem került sor, ahogyan annak büszke felvállalására vagy 

átértelmezésére sem.  

2010 után tehát már nem számított domináns szervezeti szereplőnek a közösségen belül az MSZP, 

hiszen folyamatosan jelentek meg az újabb potens szervezetek. Megkerülhetetlenségének 

konstrukciója azonban létrejött. A párt önkonstrukciójának, illetve közösségen belüli 

konstrukciójának is markáns eleme volt, hogy az MSZP nélkül nem lehetséges kormányt váltani, a 
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párt neve még mindig olyan vonzerőt jelent egyes választói csoportok számára, amit az újabb aktorok 

nem tudnak ellensúlyozni vagy gyengíteni, ezért a párt a kormány leváltása érdekében 

megkerülhetetlen szereplőnek számít. A NER legyőzése érdekében valamilyen formában az 

ellenérzések ellenére is muszáj együttműködni a párttal.  

A korszakban, de különösen a 2010 utáni időszakban a közösség fontos aktorkonstrukciójának 

számítottak a civilek. A civilek és a civil aktivitások a közösség jelentős részéből pozitív visszhangot 

váltottak ki, sokan bennük látták a politikai változás egyedüli reményét – Ferge Zsuzsa például az 

„egyetlen igazi kiút”-nak nevezte a civil erőfeszítéseket19. Az intézményes politikai szereplők 

(politikusok, pártok) azonban helyenként óvatosan bírálták és kritizálták is ezeket a 

kezdeményezéseket. A civilek közösségen belüli pozitív konstrukcióját jelzi az is, hogy a különböző 

civil szereplők és aktivitások nagyon nagy figyelmet kaptak az internetes csatornákon. A hírportálok 

pozitívan számoltak be a civilekről és cselekvéseikről, a közösségi médiában pedig a legtöbb reakciót 

kiváltó szereplők és témák közé tartoztak a civil tevékenységek és aktorok. A közösségen belüli 

markáns civil jelenlét nagyjából 2008-tól folyamatosan jelen volt, bár folyamatosan változó szereplők 

testesítették meg a civilséget. Ilyen szereplők voltak többek között a Tarka Magyar, a Milla, a 

Szolidaritás, a Hallgatói Hálózat, a székházfoglalók, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a netadó 

ellen tüntetők, az Eleven Emlékmű csoport, a fekete ruhás nővér és mozgalma, a migrációval 

kapcsolatos plakátok rongálói, a Migration Aid, a Város Mindenkié csoport stb. E rövid felsorolásból is 

látható tehát, hogy a civilek gyűjtőfogalommal jelölt aktorcsoport sokféle, különböző szervezettségi 

szinten létező szereplőket, szervezeteket, mozgalmakat, állampolgárokat foglalt magában.   

A civilség a közösség diskurzusában egyrészt politikai és társadalmi célok érdekében történő 

cselekvést jelentett: szervezett vagy spontán állampolgári akciókat, tüntetésen való részvételt, ügyek 

melletti közös fellépést és szerveződést. Másrészt azonban az intézményes politikai aktoroktól való 

függetlenséget, sőt a tőlük való markáns megkülönböztetés igényét is megjelenítette a fogalom. A 

közösségen belül a legtöbben civilnek csak azokat a szereplőket és aktivitásokat tekintették, amelyek 

nem hozhatóak kapcsolatba semmilyen politikai párttal és politikussal. A jobbközép politikai 

közösséghez tartozó nem politikusi szereplők, a CÖF és a Békemenet civilségét éppen ezen az alapon 

vitatták el. Ezek a szereplők azért számítottak álcivilnek a közösség diskurzusa szerint, mert bár 

valóban politikai és társadalmi célok érdekében tevékenykedtek, de ezt a kormány és Fidesz 

tevékenységével összhangban és támogatásával tették.20 Korábban hasonló alapon vitatták a 

Demokratikus Charta civil jellegét is és indokolták a Tarka Magyar kezdeményezés szükségességét. Az 

intézményes politikai aktoroktól való függetlenség ezért a közösséghez tartozó civilek 

öndefiníciójának is fontos részét képezte: már a 2008-as Tarka Magyart is beleértve az egész 

korszakban hangsúlyozták, hogy rendezvényeiken és akciókon az intézményes politikai szereplők és 

szimbólumok ne jelenjenek meg, felszólalási lehetőséget nem biztosítottak a számukra21. Indoklásuk 

szerint ennek egyrészt technikai okai voltak. A nagyobb civil megmozdulások esetében a szervezők 
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hangsúlyozták, hogy egy világnézetileg sokszínű közösséget próbálnak meg mozgósítani. Ezek 

cselekvésben való összekapcsolása, különféle eredetű elégedetlenségeik egységes kifejezése egy-egy 

fontosabb ügyben elfoglalt álláspont segítségével valósítható meg (sajtószabadság, korrupció, 

internetadó stb.).22 Ehhez képest az intézményes politikai szereplők inkább dezintegráló szerepet 

játszanak, a hozzájuk fűződő eltérő viszonyulások megoszthatják a heterogén közösséget. A másik ok, 

hogy a civil aktorok saját magukat sok esetben a pártokat helyettesítő, azok érdekaggregáló- és 

kifejező funkcióját hitelesebben és hatékonyabban ellátni képes szereplőként jelenítik meg. E civil 

aktorok gyakran határozottan bírálták is az intézményes politikai szereplőket azért, hogy e 

funkcióikat nem képesek megfelelően ellátni.  

Az intézményes politikai szereplők tettek kísérleteket e politikusellenes konstrukció oldására: 

egyrészt rendszeresen bírálták a civil rendezvények politikusoktól távolságot tartó álláspontját, 

másrészt folyamatosan hangoztatták a civil szereplők felé nyitás fontosságát. Gyakran szóvá tették, 

hogy a nagy civil rendezvények mindenkit összefogni kívánó integrációs erőfeszítései azzal a 

következménnyel járnak, hogy tartalom nélküliek maradnak, pozitív programot nem jelenítenek meg, 

az elutasításokon túl nem lehet tudni, hogy valójában mit is akarnak. A politikusoktól való 

elhatárolódás ráadásul visszahatott azokra a civilből lett politikusokra is, akik e konstrukció 

kialakításában fontos szerepet játszottak: politikussá válásuk után ők is nem kívánt résztvevőkké 

váltak ezeken a rendezvényeken. 

A Szolidaritásból, a Millából és a Haza és Haladás alapítványból létrejött Együtt önkonstrukciójában a 

civilséget próbálta hangsúlyozni, de ezt a közösség többi intézményes aktora, illetve maguk a későbbi 

civil szereplők nem fogadták el. Miközben a párt szereplői civil gyökerekről, az állampolgári aktivitás 

fontosságáról és a politikai elit- és korszakváltás szükségességéről beszélt, a közösségen belüli 

domináns konstrukció a politikai küzdelmekbe való bekapcsolódásuk után ugyanolyan hatalmi 

ambíciókkal bíró politikai pártként kezelte az Együtt-öt, mint a többi versengő pártot. Az Együtt 

létrejöttét követő civil rendezvények az Együtt politikusait is ugyanolyan elutasítással kezelték, mint a 

többi demokratikus ellenzéki párt képviselőit. 

Az értelmiség egyrészt jelentősen visszaszorult a közösség diskurzusában, másrészt beolvadt a civil 

aktorok konstrukciójába. Gyurcsány már az őszödi beszédben is élesen bírálta az értelmiséget, annak 

egy speciális csoportját, a közgazdász értelmiségieket pedig radikális megszorítás- és 

reformpártiságuk miatt kifejezetten sok kritika érte. Bár Bajnai kormányzása alatt átmenetileg javult 

az értelmiség megítélése és a politikai szereplők hozzájuk fűződő viszonya, hiszen jelentős részben a 

Reformszövetség programját tette magáévá a Bajnai-kormány, a korszakban folyamatos panaszként 

jelent meg, hogy az intézményes szereplők és a közösséghez tartozó értelmiség között nincsen erős 

viszony. Gyurcsány Ferenc 2010 utáni nagy értékelő tanulmányában erről a következőt írta: „A tipikus 

balliberális értelmiségi a jobboldal politikáját megveti, viszont a miénket sem szereti. És persze a 

politikusainkat sem. Odaüt, erre cinikus. Ellenük küzd, de a bennünket sem támogat, nem véd. 

Legalábbis nem nyilvánosan, mert az esetleg ciki.”23 2010 után számos értelmiségi szereplő a civil 

rendezvények és tevékenységek aktív résztvevőjévé vált (pl.: Ferge Zsuzsa, Kulka János, Parti Nagy 

Lajos, Majtényi László), konstrukciójuk és kommunikációjuk is hasonlóvá lett a civilek 

konstrukciójához és önmeghatározásához. A civil rendezvényeken a határ értelmiségi és egyéb civilek 

                                                           
22

 A politikatudományi szakirodalom az ilyen jellegű politikai mozgósítást Bennett és Segerberg (2012) nyomán 
konnektív cselekvésnek nevezi 
23

 Gyurcsány Ferenc: Röpirat a baloldalhoz, az MSZP-hez (kormányzásról, ellenzékiségről, rólunk)   
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között egyre inkább elhalványult, hiszen az ismert értelmiségiek mellett számos nem értelmiségi is 

felszólalt ezeken az eseményeken.  

A közösség nem saját aktoraiként, de ahhoz részben kapcsolódó szereplőként jelentek meg 2006 és 

2010 között az SZDSZ, az MDF és 2010 után az LMP, illetve e pártok politikusai. A SZDSZ konstrukciója 

nem sokat változott a második korszakhoz képest, de a baloldali politikai közösség összességében 

egyre ellenségesebb lett a párttal és politikusaival szemben. A párt a közösség előtt álló problémák 

egyik fő okozójaként jelent meg: egy széteső, konfliktusos, támogatás nélküli, de zsarolási 

potenciálját maximálisan kihasználó, a liberális reformokat (különösen a több-biztosítós rendszert) 

erőltető, de szakmailag gyenge színvonalat felmutató, az emberek mindennapi valóságától és 

akaratától végletesen elszakadó politikai erőként jelent meg. Az SZDSZ közösségen belüli 

megítéléséről sokat elmond, hogy Gyurcsány Ferenc a 2008-as népszavazási vereséget követő 

kongresszusi beszédében a beszámolók szerint az SZDSZ-t keményen bíráló kijelentéseivel („szálljon 

le a magas lóról”) váltotta ki a legnagyobb tetszésnyilvánítást a küldöttekből.24 Az MDF kevesebb 

figyelmet kapott a baloldali közösség diskurzusában, de összességében pozitív kép élt a pártról. 

Felelős, következetes jobboldali pártként jelent meg a közösség diskurzusaiban, amely a 

demokráciavédelem tekintetében potenciális partnerként jöhet szóba a közösség számára. Az LMP 

megítélése és hovatartozása már zavarosabb. A demokratikus ellenzékként meghatározott közösség 

potenciális részének tekintették és a közösség tagjainak egy jelentős része (civilek, értelmiségiek) 

szimpatizált is a párttal és politikusaival. Elitellenessége és a 2010 előtti időszaktól való függetlensége 

sok tekintetben összecsengett a 2010 utáni civil mozgalmak identitásával. A párt és politikusainak 

jelentős része azonban következetesen elhárította a demokratikus ellenzéki közösséghez való 

sorolási kísérleteket, nem fogadták el azt a tételt, hogy még a 2010 előtti rendszer képviselőivel is 

össze kell fogni a NER megbuktatása érdekében. A párt ezen a törésvonalon szét is szakadt, a kivált 

Párbeszéd Magyarország ezért a demokratikus ellenzéki közösség részévé is vált. Az LMP-t és 

legmeghatározóbb politikusát Schiffer Andrást az összefogási kísérletek folyamatos elhárítása miatt 

gyakran vádolták azzal, hogy a NER fennmaradását segíti elő, a Fidesz és Orbán Viktor érdekét 

érvényesíti. 

A baloldali politikai közösségében a második korszak egyik legfontosabb fejleménye Orbán Viktor 

erős ellenségképpé válása volt, mely konstrukció képes volt a teljes közösség integrálására. A 

harmadik korszakban a legfőbb ellenségkép konstrukciója tovább fokozódott. Orbán 

konstrukciójának a baloldali közösség működésére gyakorolt nagymértékű hatásáról Gyurcsány az 

őszödi beszédben is szót ejtett: „Egy dolog ambicionált, egy dolog 

fűtött: visszaadni a baloldalnak a hitét. (…) Hogy nem kell beszarni Orbán Viktortól, meg a 

jobboldaltól és tanulja most már meg magát nem ő hozzájuk mérni, hanem a világhoz”25 Ez azonban 

a harmadik korszakban sem tűnt el, sőt még jellemzőbbé is vált. 2009-től a baloldali közösség 

kommunikációjának jelentős része Orbán potenciális hatalomba kerülésének veszélyeiről szólt, arról 

a legfőbb fenyegetésről, melynek megvalósulása ellen mindent meg kell tenni. 2010 után az ő 

megbuktatása vált az elsődleges és legfőbb céllá, a 2014-es választásokat pedig gyakran Orbán Viktor 

személyéről szóló népszavazásként keretezték a megszólalók. Orbán kiemelt jelentősége nem csak a 

politikai elit szintjén érvényesült: a közösséghez tartozó oldalakon a legtöbb követői reakciót kiváltó 

posztok jelentős része Orbán személyével foglalkozó negatív, karakterromboló tartalom volt. 2010 

                                                           
24

 Népszabadság: Gyurcsány berendelte Horváth Ágnest. 2008.03.31. 
25

 Gyurcsány Ferenc beszéde Balatonőszödön, 2006.05.26. 
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után a politikai közösség határait is az Orbán Viktorhoz és rendszeréhez fűzött viszony alapján 

próbálták újrahúzni a közösség tagjai (lásd, a demokratikus ellenzék diskurzusát). Az őszödön az 

Orbán Viktortól függetlenül is magát meghatározni képes közösség fontossága mellett érvelő 

Gyurcsány Ferenc 2011 végén már maga is ezt az álláspontot képviselte, amikor azt írja: „Ma Orbán a 

politikai élet origója. Hozzá képest értelmeződik minden”26 

Orbán ellenségkép konstrukciójának tartalma a második korszakhoz képest sokat nem változott, a 

már ismert elemei inkább csak még hangsúlyosabbak váltak. Eszerint gátlástalan hatalomvágy 

jellemzi, mindent hatalmi ambícióinak rendel alá, politikáját hazugságra és hangzatos 

kommunikációra építi, miközben valódi programja, politikai koncepciója nincsen. A mindent átfogó, 

gyakran vallási elemeket is magába foglaló világmagyarázatok meggyőzően hangozhatnak a 

tájékozatlan állampolgárok számára, de ezeknek nincsen valóságalapjuk, mindössze a jelenségek 

véglegesen leegyszerűsített és hamis magyarázatát kínálják. Tarthatatlanságuk jele, hogy Orbán 

Viktor fél vitára kiállni ellenfeleivel vagy olyan médiumban megjelenni, ahol valódi kérdéseket 

tennének fel neki. A baloldali/demokratikus ellenzéki közösség tagjai ezeket a hazugságokat átlátják, 

őket nem téveszti meg Orbán karizmatikussága és kommunikációja, a jobbközép közösség tagjai 

azonban bedőlnek a manipulációnak, nem veszik észre, hogy Orbán szavai mögött nincsen valódi 

politikai tartalom, csak hazugság és féktelen hatalmi ambíciók. Politikai hiteltelenségének 

ábrázolására gyakran használt eszköz a kontrasztállítás, mely során Orbán korábbi kijelentéseit 

állították párhuzamba aktuális vélekedéseivel és tetteivel.  

Antidemokratikus konstrukciója erősödött meg a leginkább a harmadik korszakban. Orbánt a 

közösség már a második korszakban is a demokráciára veszélyt jelentő, népvezéri szerepben 

tetszelgő, a szélsőjobboldallal összekacsintó populista politikusként konstruálta meg, de a harmadik 

korszakban ez a kép még élesebbé és meghatározóbbá vált. 2006 után az utcai erőszakot és a 

szélsőjobboldali erők és retorika megerősödését a közösség tagjai általában Orbán Viktorhoz 

kötötték, aki véleményük szerint évek óta tartó kommunikációjával megteremtette ezek ideológiáját 

és azóta is saját érdekeinek megfelelően tüzeli a háttérből az antidemokratikus erőket. Visszatérő vád 

vele szemben, hogy nem határolódik el a Jobbik és a szélsőjobboldali erők szélsőséges kijelentéseitől 

és tetteitől. Orbánt magát is gyakran minősítették rasszistának, sőt nácinak. Ez különösen jellemzővé 

vált 2015 elejétől, amikor a bevándorlás ügye az előtérbe került. 2010 előtt állandóan hangoztatott 

félelem, hogy Orbán hatalomra kerülése után antidemokratikus politikát fog folytatni. 2010 után a 

kormányzati lépések kapcsán visszatérő váddá is vált, hogy Orbán Viktor felszámolja, illetve már 

felszámolta a demokráciát és a jogállamot, nyíltan autokratikus/antidemokratikus/diktatórikus 

rendszert épít ki. Orbánt a közösségben rendszeren hasonlították Kádár Jánoshoz, Rákosi Mátyáshoz, 

Mussolinihez, sőt Hitlerhez, Sztálinhoz és Kim Dzsung Unhoz is. Az ilyen párhuzamok különösen 

gyakran jelentek meg a közösségi médiában terjedő mémekben, de Orbán Hitlerként ábrázolása még 

a Magyar Narancs címlapján is megjelent,27 Debreczeni József már 2006-ban értekezést írt az Orbán, 

Mussolini és Hitler közötti hasonlóságokról28, a Klub Rádióban pedig gyakran az észak-koreai diktátor 

ismert megnevezésére utalva „kedves vezetőként” hivatkoznak a miniszterelnökre. Mint arról 

korábban már volt szó, Bajnai 2010-es évértékelő beszédében, amikor a Fidesz vezetőjét 

demokratának nevezte, szembeszállt a közösség domináns Orbán-konstrukciójával, 2012-es 

                                                           
26

 https://www.facebook.com/notes/gyurcs%C3%A1ny-ferenc/lmp-gyorskocsi-utca-ellenz%C3%A9ki-
kerekasztal-%C3%BCnnep/312465662119236 
27

 Magyar Narancs, 2015.09.10 
28

 Debreczeni József: Populizmus, fasizmus, nácizmus. Mozgó Világ, 2006. december 
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visszatérése után azonban már ő is a demokráciát súlyosan károsító antidemokratikus aktorként 

kezelte a miniszterelnököt.  

Orbán korrupcióval való összekapcsolása jelen volt a második korszakban is, de ez a konstrukció is 

hangsúlyosabb lett a harmadik korszakra, főleg 2010 után. A demokratikus ellenzéki közösség Orbán 

egész rendszerét korruptnak tartotta, de a korrupciós láncolat csúcsán magát a miniszterelnököt 

látták. Visszatérő hasonlat a keresztapa motívum, miszerint Orbán keresztapaként irányítja a maffiát, 

azaz az állami korrupciós gépezetet. A rendszeren belül megjelenő korrupciógyanús esetek eszerint 

nem személyétől függetlenül történtek, hanem az ő akaratának és önös érdekeinek megfelelően. 

Személyét és családját azonban a közösség közvetlenül is összekötötte több gyanús esettel. 

Az ellenségkép konstrukció az előző korszakhoz hasonlóan Orbán Viktor személyiségére is kiterjedt. 

Többen is beszéltek arról, hogy Orbán hatalmi motiváció mögött a korábbi politikai- és életpályájából 

eredő sértettség és az ezzel összefüggő bosszúvágy húzódik meg. Ezt a legtöbben a 2002-es és 2006-

os választási vereséggel kapcsolták össze, de Gyurcsány Ferenc például ahhoz kötötte ennek a vélt 

érzületnek a kialakulását, hogy a Budapestre egyetemre felkerülő vidéki fiatalt a fővárosi értelmiség 

nem fogadta be, ezért alakult ki a későbbi miniszterelnök kisebbrendűségi érzése.29 Személyiségére a 

közösség számos tagja szerint jellemző a szélsőséges önimádat, de mentális betegséget és őrültséget 

is gyakran feltételeztek nála, különösen az állampolgári társalgásokban. Morális jellegű ítéletek is 

gyakoriak voltak Orbánról: sokszor beszéltek arról a közösség tagjai, hogy gonosz és hiányzik belőle az 

együttérzés képessége. Ezek az értékelések különösen jellemzőekké váltak a bevándorlás ügyének 

2015-ös előtérbe kerülésekor, amikor a miniszterelnököt gyűlöletkampánnyal, a menekültek elleni 

uszítással vádolta a közösség számos tagja. A személyiségéhez kapcsolt negatív konstrukciók 

kifejezésének gyakori eszközei voltak a miniszterelnökről készült képek, amelyek különböző 

képaláírásokkal, illetve cikkek borítóképeiként, illetve illusztrációjaként széles körben terjedtek az 

interneten. Ezek közül a legjellemzőbbek közé tartozik az az egyik beszédén elkapott pillanat, amikor 

összehúzott szemöldökkel beszélt valamiről: ez a kép a gonosz, diktátori konstrukció során 

visszatérően alkalmazott vizuális eszköz volt. Egy másik visszatérő kép a mosolygó Orbán Viktort 

ábrázolja, amit a hatalmi cinizmus, a hazugság ábrázolásaként használtak gyakran. A harmadik 

sokszor felhasznált kép a miniszterelnök egy kőszegi látogatásáról készült, amikor mélyen kigombolt 

rózsaszín ingben, napszemüvegben és micisapkában, egyik kezét zsebre dugva, másikkal intenzíven 

gesztikulálva, sétálás közben magyaráz vendéglátójának: ez a kép a maffiafőnök/keresztapa 

konstrukció gyakran alkalmazott vizuális kifejezője. 
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1. ábra: Orbán Viktor demokratikus ellenzéki diskurzusban gyakran használt vizuális megjelenítései 

A Fidesz konstrukciója az előző korszakhoz hasonlóan összeolvadt Orbán konstrukciójával. Hasonló 

jellemzőket tulajdonítottak a pártnak, mint Orbánnak, de nem is tekintették igazából önálló aktornak, 

inkább csak a pártelnök akaratát képviselő és végrehajtó entitásnak. A párt antidemokratikus 

konstrukcióját jól jelzi, hogy az állampolgári diskurzusokban a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt 

katonai szervezetére utalva gyakran FideSS-ként írták le a párt nevét. 

A korábbi korszakok szokásos aktorkonstrukcióhoz képest újdonság, hogy nem önmagában az Orbán-

kormány konstruálódik meg aktorként, hanem az egy átfogóbb entitás részeként jelent meg. A fő 

hangsúly a rezsimen, vagy más nevén a Nemzeti Együttműködés Rendszerén, a NER-en volt. A 

kormányhoz hasonlóan ennek az élén is Orbán Viktor állt, azonban befolyása nem korlátozódott a 

kormányzati politikára, a kormányon kívüli aktorok egész csoportja működtette ezt a rendszert. Ezt az 

entitást sokan hasonlították egy poliphoz, amelynek mozgása egy központból működik, csápjai 

azonban mindent elérnek. A rendszer értelmezésének egyik legnagyobb visszhangot kiváltó 

vállalkozása, a Magyar Bálint által szerkesztett és a közösség értelmiségének számos tagja által írt 

2013-as tanulmánykötet is a „Magyar Polip” címet kapta.30 Bajnai Gordon és az Együtt fő üzenete is 

az volt 2012 után, hogy nem elég a kormányt leváltani, a változáshoz komplett rezsimváltásra van 

szükség. A NER a közösség diskurzusában történelmi jelentőségű jelenségként tűnt fel: sokan az 

újkori magyar történelem egyik mélypontjának tartották és arról is többen beszéltek, hogy más 

nevezetes berendezkedéshez hasonlóan a történelem szemétdombján fogja végezni.  

A NER-t tehát számos szereplő együtteseként írták le a közösség megszólalói, amely azáltal 

tekinthető egy egységes aktornak, hogy az egésznek a feje Orbán Viktor, minden más szereplő az ő 

akaratával összhangban cselekszik, miközben ezáltal saját önös érdekeiket is szolgálják. A NER részei 

                                                           
30

 Magyar Bálint (2013) (szerk.): A magyar polip – A posztkommunista maffiállam. Noran Libro, Budapest. 
Magyar Bálint és a liberális politikai közösség a „magyar polip” fogalmát egyébként már az első Orbán-kormány 
jellemzésére is használta, lásd: Farkas Xénia: A liberális politikai közösség kommunikációja, 1997 – 2006. In. Kiss 
Balázs (szerk.): A polarizáció évei: Politikai kommunikáció Magyarországon, 1997 - 2006. Budapest: MTA TK 
Politikatudományi Intézet, 306 -380.   
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a kormányzaton és a Fideszen túl az elvileg független intézmények (Alkotmánybíróság, Főügyészség, 

Köztársasági Elnök, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Országos Bírósági Hivatal stb.) élére és 

tagságába kinevezett káderek; a feudális úrként uralkodó, urizáló, a helyi társadalmat függésben 

tartó helyi „kiskirályok”, a központi hatalom helytartói; a gazdasági hátteret biztosító és a rendszer 

működéséből nagy hasznot szakító nagyvállalkozók (Simicska, Nyerges, Mészáros stb.); a kézi 

vezérléssel irányított propagandagépezet (közmédia, Simicska-, majd az új kormánypárti 

médiabirodalom, plakátkampányok), illetve a rendszer feltétlen híveiként megjelenő, de felülről 

irányított álcivilek (CÖF, Békemenet). A rendszer tagjai általában önálló politikai akarat nélküli, a 

központi igény szerint mozgatott bábként tűntek fel a közösség diskurzusában. Ennek legtöbbet 

emlegetett szimbóluma a közösségi médiában terjedő mémek által már plágiumbotránya előtt is 

gyakran gúnyolt államfő, Schmitt Pál volt. 

A NER-t általában egy jól megszervezett, erős, kiterjedt, a hatalom monopolizálására és közpénzek 

ellopására létrehozott bűnszövetségnek láttatták a közösség tagjai. Elterjedt minősítések a 

maffiakormány, maffiaállam vagy a hashtag-ként is használt „Korrupció kormánya” elnevezés. A 

bűnszövetség konstrukciót az is erősítette, hogy nem egyszer felmerült a közösség tagjai között, hogy 

a NER ellenfeleinek meggyilkolására is képes, sőt olyan jeleket is észleltek, hogy erre már korábban is 

került sor. Ez az értelmezés meglehetősen népszerű volt az állampolgári diskurzusokban, de Juhász 

Péter31 és az Orbánnal összevesző Simicska Lajos32 is tett erre vonatkozó kijelentést, az atlatszo.hu 

pedig cikket is írt azokról a gyanús halálesetekről, amelyek esetében felmerülhet a NER 

érintettsége33.  

A NER működésének számos szimbóluma volt jelen a közösség diskurzusában, de talán a 

legjellemzőbbek a stadionok és a szotyi voltak. Visszatérő képek, cikkek foglalkoztak a kormányzat 

stadionépítési lázával, illetve a labdarúgó meccsek díszpáholyában szotyizó NER-reprezentánsokkal. A 

stadionok és a labdarúgás egyrészt azt szimbolizálta, hogy az egész rendszer működése egyetlen 

embertől függ, hiszen az ő személyes szenvedélye, a labdarúgás kiemelt szerepet tölt be a rendszeren 

belül: az állami pénzekből számos stadion épült, többek között a miniszterelnök háza mellett is, a 

beruházások hasznából pedig a NER gazdasági potentátjai részesültek. A rendszer gazdasági 

haszonélvezői maguk is rengeteg pénzt fektettek be a magyar labdarúgás fejlesztésébe, mert 

tisztában voltak azzal, hogy ezzel járhatnak az egész rendszer felett diszponáló miniszterelnök 

kedvében. A rendszer működését jelképezi az is, hogy a labdarúgásba ömlő pénz ellenére a magyar 

futball teljesítményében a közösség tagjai nem láttak javulást. Látványosabb magyar futball-kudarcok 

esetén erre rendszeresen fel is hívták a figyelmet: a NER még ott sem képes hatékony működésre, 

ahol egyébként őszintén javulást akar elérni – a források ésszerű felhasználására nem képes a 

rendszer. Mindeközben a stadionok páholyaiban, Orbán Viktor környezetében számos NER-hez 

kötődő szereplő volt látható a fotókon szotyizás közben. Ezek a gyakran visszaidézett momentumok 

egyrészt a rendszer informális működését, a személyi összefonódásokat testesítették meg, a szotyi – 

aminek fogyasztása köpködéssel jár – pedig a kulturáltság alacsony fokának szimbólumaként jelent 

meg.    

A rendszer működése a közösség szerint a hazugságra, a manipulációra épült. Hazugságnak 

tekintették a „szabadságharcos ideológiát”, a „háborús retorikát”, a folyamatos ellenségképek (EU, 
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IMF, menekültek) megjelenítését, a megszorítások tagadását, a rezsicsökkentést és sokáig a 

migránsokkal való riogatást is. Ez a kommunikáció alkalmas a kevésbé tájékozott és szofisztikált 

választók folyamatos mozgósítására, de a demokratikus ellenzéki közösség átlátott rajta és 

folyamatosan leleplezte: az országot senki nem támadja, az EU és az IMF nem Magyarország 

ellensége, a gazdasági problémákat nem ők okozzák, a kormány folyamatosan megszorításokat hajt 

végre, a rezsicsökkentés trükk és felelőtlen lépés, a csökkentés árát ugyanúgy az állampolgárok 

zsebéből fizetik és rendszer nem lesz fenntartható, a migránsok pedig nem jönnek vagy ha jönnek is, 

akkor se Magyarországon szeretnének maradni. A NER-t támogató jobbközép politikai közösség ezért 

gyakran úgy jelent meg, mint azoknak az állampolgároknak a közössége, akik Orbán iránti rajongásuk 

és egyéb érzelmi és kognitív korlátjaik miatt nem képesek észrevenni a nyilvánvaló hazugságokat. Az 

általában a közösség többi tagjához képest élesebben fogalmazó Tóta W. Árpád például 2012-ben azt 

írta véleménycikkében: „ csodálkozzunk rá előre arra, mennyire rettentő ostobák is lesznek akkor 

azok a honfitársaink, akik Orbán Viktornak akármit is elhisznek még egyszer.”34. A könnyen 

megtéveszthető, a politikai folyamatokat a maguk valójában felfogni nem képes, a miniszterelnök 

elvakult rajongójának számító jobbközép állampolgár szimbóluma a gyakran csak birkamenetnek 

hívott békemenet résztvevők voltak, akik gyakorta online és offline gúny tárgyaivá is lettek.35 A 

rendszer hazug működésén egyébként is sokszor gúnyolódott a közösség: visszatérő online humor a 

NER-hez fűződő hívószavak kifigurázása és a valósággal való összevetése, de megemlíthetőek itt Parti 

Nagy Lajos gúnyos írásai is.  

A NER-rel szemben a közösség tagjai a korrupciós és hatalomtechnikai machinációkon túl is gyakran 

fogalmaztak meg erkölcsi természetű kritikákat. Az azerbajdzsáni baltás gyilkos szabadon engedése 

és a menekültügy kezelése kapcsán gyakori motívum volt a rendszer saját morális öndefiníciójának 

(keresztény erkölcsiség) szembesítése a tettekkel. Ez egyrészt tehát ismét a rezsim hazugságainak 

leleplezéseként jelent meg, másrészt azonban a rezsim és a jobbközép politikai közösség morális 

felsőbbrendűségének aláásását is szolgálta.  

Az ellenségképek között, bár kisebb intenzitással, de jelen volt még a Jobbik és annak 

szélsőjobboldali radikalizmusa is. A Jobbik a közösség diskurzusában náci, antidemokratikus, 

erőszakos szereplőként jelent meg, amellyel semmilyen párbeszéd és együttműködés nem 

képzelhető el. A Jobbikhoz kapcsolódik a hasonló jelzőkkel megkonstruált, Magyar Gárda is, amely 

paramilitáris, cigányellenes és veszélyt jelentő szervezetként tűnt fel a közösség nyilvánosságában. 

Visszatérő konstrukció a Jobbikkal kapcsolatban, hogy a radikálisok valós problémákat vetnek fel, 

csak azokra rossz válaszokat adnak. A közösség diskurzusában a Jobbik és a Gárda a legfőbb rosszat 

testesítette meg, Gyurcsány még 2015-ben is arról beszélt, hogy a „Jobbik a Fidesz rosszabbik arca”. 
36 Mégis kisebb figyelem hárult rájuk, mint Orbánra és a Fideszre, hiszen pozíciók hiányában az 

általuk megtestesített veszély mértéke még mindig elhanyagolhatónak számított. Sőt, a Jobbik által 

jelentett veszély inkább a Fideszen keresztül jelentkezett, amely a közösség tagjai szerint átvette és 

megvalósította a Jobbik programját és követeléseit. A közösség tagjainak figyelme elsősorban akkor 

fordult a Jobbik felé, amikor valamilyen radikálisabb, szélsőségesebb kijelentést vagy cselekvést 

tettek vagy hajtottak végre (uniós zászló égetés; melegekkel szembeni kijelentések, Gyöngyösi 
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listázós felszólalása stb.). Ilyen esetekben erőteljes felháborodásokra, elhatárolódásokra, negatív 

minősítésekre, illetve tiltakozó nyilatkozatokra és eseményekre került sor.  

Diskurzusok 
A korszak egyik legtartósabb és legátfogóbb diskurzusa az elitellenesség diskurzusa volt. A diskurzus 

egyik legmarkánsabb kiindulópontja maga az őszödi beszéd és annak interpretációja. Gyurcsány 

Ferenc Balatonőszödön sokat beszélt az elmúlt évek hibás politikájáról, annak okairól és 

hangsúlyozta, hogy a politika eddigi működésmódjával szakítani akar. Bár maga a szöveg elsősorban 

az MSZP politikájáról szólt, a miniszterelnök már a beszéd nyilvánosságra kerülése utáni első 

megszólalásaiban úgy interpretálta annak tartalmát, hogy az a teljes politikai elit elmúlt 16 évének 

hazugságaival való szakításról szólt. 

Bár az őszödi beszédnek kétféle interpretációja is meghatározóvá vált a közösségben, mindkettőben 

közös, hogy szorosan összekapcsolódott a politikai elitellenesség a későbbiekben általánossá váló 

diskurzusával. A 2006-ot követő években a közösségen belül is élénk diszkurzív küzdelem folyt a 

beszéd státuszáról. Az egyik oldal – Gyurcsány Ferenccel az élen – igazságbeszédként, a politikai elit 

hazugságainak leleplezéseként, az azzal való szembenézésként interpretálta a szöveget, melynek 

elsődleges funkciója a politikai elit elmúlt 16 évét domináló működéssel való a szakítás és a 

hazugságspirálból való kitörés. A beszédnek ez az értelmezése hamar neves értelmiségi támogatókat 

is szerzett, ezért nem tűnt eleve lehetetlennek, hogy a közösségen belül ez az interpretáció fog végül 

diadalmaskodni. Nádas Péter37, Esterházy Péter38, Bojár Gábor39, Ágh Attila40, Fejtő Ferenc41, Bitó 

László42 és sok egyéb neves értelmiségi is ezt az értelmezést fogadta el és válogatott szavakkal 

méltatták a beszéd tartalmát. Ezekben az értelmezésekben visszatérő pont volt, hogy a beszéd valódi 

értelmének megértéséhez nem a kiragadott részeket kell nézni, hanem alaposan el kell olvasni, meg 

kell érteni a szöveget és figyelembe kell venni hozzá a beszéd közvetlen kontextusát is. A lényeg tehát 

csak azok számára nem érthető, illetve azok értik félre, akik nem képesek az értő és alapos olvasásra. 

Az ezzel versengő, a baloldali közösség csatornáin kezdetben halványabban jelenlévő interpretáció a 

beszédet hazugságbeszédnek, a politikai elitet átszövő hazugság és az árulás beismerésének 

tekintette. Mindkét interpretáció elfogadta tehát, hogy a politikai elit hazug és felelőtlen politikát 

folytatott az elmúlt években, de az egyik felfogás az őszödi beszédet az ezzel való szakításként, az 

elittel szembeszálló politika kezdőpontjaként, korszakváltási kísérletként fogta fel, míg a másik 

interpretáció éppen az elit árulásának csúcspontját látta benne, a hazugság lelepleződésnek, 

beismerésének tekintette az őszödi momentumot. Ahogy arról már az aktorkonstrukcióknál szó 

esett, Gyurcsány aktívan beleállt a diszkurzív küzdelembe, az őszödi beszéd előbbi interpretációját 

próbálta összekötni személyével. Hosszú távon azonban nem járt sikerrel: 2010 után a demokratikus 

ellenzék diskurzusában is széles körben elfogadottá vált az a felfogás, hogy az őszödi beszéd a 2010 

előtti elit árulásának, felelőtlen és hazug működésének legfőbb szimbóluma. 2014-ben már 

Gyurcsány Ferenc is belátta, hogy a diszkurzív küzdelemben vereséget szenvedett, még saját 

                                                           
37

 Nádas Péter-interjú, ATV, 2006.09.19., a beszélgetés részleteiből lásd: 
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 Ágh Attila: Dráma és katarzis. Népszava, 2006.09.19. 
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 Fejtő Ferenc: Párizsból nézve. Népszava, 2006.09.21.  
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közösségében sem az általa képviselt és a baloldali közösségben kezdetben gyors népszerűségre szert 

tevő interpretáció vált széles körben elfogadottá.43 

Általános érzületté vált tehát a politikai közösségen belül, hogy a rendszerváltás óta hatalmon lévő 

politikai elit és politikai működésmód megbukott, változásra van szükség. Az elit bukásának több 

aspektusa is megjelent a diskurzusban. Az őszödi beszédhez kapcsolódó elsőszámú vád az elittel 

szemben a hazug működés volt: az elit folyamatosan becsapta, hamis ígéretekkel kábította a 

választókat, a valóságot pedig eltagadta. A beszéd mindkét interpretációból az következik, hogy a 

politikai elit a hazugság szinonimájává vált.  Az őszödi beszéd egy másik vonulata, az „elkúrtuk” vonal 

bár a korabeli megfigyelők szerint a beszéd interpretációjában jóval kisebb figyelmet kapott44, az elit 

korszak alatti megítélésében fontos szerepet játszott. Eszerint a politikai elit rossz szakmai 

teljesítményt nyújtott a megelőző időszakban, rosszul kormányzott, gyenge minőségű politikát 

folytatott. A megelőző korszak gyenge minőségű kormányzásának vádja Gyurcsány után Bajnai 

kommunikációjában is markánsan jelen volt. A közösség számos tagja szerint a politikai elit abban is 

bűnt követett el, hogy politikai érdekből megosztotta a társadalmat, széthúzást és ellenségeskedést 

teremtett, megszüntette a társadalmi egyetértés alapjait. A közösség tagjai ezen a téren elsősorban 

Orbán Viktort és a Fideszt tartották hibásnak (lásd a második korszak polarizációs diskurzusát), de a 

teljes politikai elit felelőssége is megjelent. Végezetül, az elit egyik legnagyobb bűne a korrupció volt. 

Visszatérő motívum volt a közösség diskurzusában, hogy az országot a politikai elit az elmúlt 

évtizedekben szétlopta, saját anyagi érdekeik kiszolgálására használták a hatalmukat. E fentiekben 

részletezett okok vezettek ahhoz az egész korszakban gyakran emlegetett és empirikusan is 

alátámasztott eredményhez, hogy a társadalom bizalma a politikai osztály egészében megrendült. A 

baloldali/demokratikus ellenzéki közösség fontos szemiotikai erőforrásává vált, hogy ez a 

bizalomvesztés a politikai osztály teljességére kiterjed. 

Miközben a közösség vezető szereplői gyakran beszéltek a korszakváltás szükségességéről, visszatérő 

vita tárgyát képezte az elutasítani kívánt korszak időbeli meghatározása. Bár az elit „romlásának” 

kezdetét egyes megszólalók történelmi távlatokba helyezték és az államszocializmus évtizedeiből 

eredeteztették, a leggyakoribb értékelés 2001-et, a Fidesz kormány utolsó költségvetésének 

benyújtását nevezte meg kiindulópontként. A 2001-től 2010-ig tartó időszak gyakori elemzések és 

értékelések tárgya volt a közösségen belül, az azonban általánosnak tekinthető, hogy az azonosított 

hibákat a teljes politikai osztálynak, nem pedig csak az ebben az időszakban szinte végig hatalmon 

lévő baloldali-liberális szereplőknek tulajdonították a megszólalók. A jobbközép politikai közösség 

elitjét felelősség nem csak a kormányzatban töltött évekért terheli: számos értékelés szerint a 

balliberális kormányzat felelőtlen és hibás politikája sok esetben a Fidesz ellenzéki magatartásának, 

illetve kampánytevékenységének következménye volt. A 2001-es kezdőpont a baloldali/demokratikus 

ellenzéki közösség elitellenességét megkülönböztette a jobboldali közösségek elitellenességétől is. A 

jobbközép és radikális jobboldali közösségben ugyanis a rendszerváltástól rajzolódott fel az elitek 

árulása, a baloldali és demokratikus ellenzéki közösségben viszont többen is kiálltak a rendszerváltás 

eszméi és gyakorlatai mellett és hangsúlyozták: a rendszerváltás alapjaiban helyes volt, a hibák nem 

rendszerváltás mikéntjéből következnek.  
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Szintén kérdés a politikai elittel és annak gyakorlatával való szakítás végpontja, az az időpont, 

ahonnan el kell határolódni a politikai elit egészétől. Gyurcsány őszödi beszédével ezt a váltást 2006-

ra próbálta helyezni, Bajnai és a hozzá kapcsolódó aktorok a 2009 előtti időszak hibáit hangsúlyozták, 

a közösség jelentős része viszont a 2010 előtti korszakkal való szakítás szükségességéről beszélt. A 

politikai elitellenesség a közösségen belül azonban nem állt meg 2010-nél. 2010 után a demokratikus 

ellenzéki közösségben a saját oldalhoz tartozó politikai szereplőket is a bizalmatlanság légköre vette 

körül, sok esetben még azokat is, akik 2010 után jelentek meg a politika színpadán. Tehát míg a 

közösségen belül erőteljesen jelen volt a 2010(/2009/2006) előtti politikai elit határozott elutasítása, 

az erőteljes párt- és politikusellenesség a 2010 utáni időszakra is kiterjedt. Fontos azonban, hogy a 

NER megítélése a közösségen belül nem mosódott össze a politikai elitellenességgel és nem is 

kérdőjelezte meg a 2010-es cezúrát. A 2010 előtti időszakot a közösség tagjai másként kezelték, mint 

a NER-t, ahogyan az egyébként elutasított saját oldali politikusokat is másként, mint az NER 

reprezentánsait. A demokratikus ellenzék-diskurzusának leírásából láthatóvá válik majd, hogy a 

közösség tagjai a NER-t világosan megkülönböztették a 2010 előtti időszaktól és utóbbit, miközben 

szintén elítélték, még mindig pozitívabban értékelték, mint az Orbán-rezsimet. Hasonlóképpen: 

miközben a közösségen belül magas volt a demokratikus ellenzék politikusainak elutasítottsága, a 

NER politikusaival nem mosták őket össze, utóbbiak egyértelműen negatívabb megítélés alá estek.  

A politikai elitellenesség része volt az is, hogy népszerűvé vált a hagyományos értelemben vett 

politikusi szerepek helyettesíthetőségének gondolata. 2010 előtt ez a diskurzus értékelte fel a 

szakértőiséget. A közösség számos tagja beszélt arról, hogy politikai helyett szakértői kormányzásra 

lenne szükség, politikai motivációktól mentes, szigorúan szakmai alapon működő szakértők kezébe 

kellene helyezni az irányítást. Bár a koncepciónak számos ellenzője is akadt a baloldali politikai 

közösségben, a válság egyértelműen megerősítette ezt az álláspontot és Bajnai Gordon kormánya 

ennek az igénynek az érvényesítésével is lépett fel. A diskurzus másik következménye a civil szereplők 

és aktivitások felértékelése volt. A politikusellenes hangulat miatt beszéltek többen is arról, hogy a 

civil tevékenység lehet képes a politikai szereplőket helyettesíteni, illetve kontrollálni. Természetesen 

ezt az álláspontot is többen kritizálták a közösségen belül, hasonló alapon, mint a szakértői 

kormányzást: a civil aktivitások és a szakértelem is csak kiegészíteni tudják a politikai 

tevékenységeket, de a politikai logika alapján működő politikusokat és pártokat leváltani és 

helyettesíteni nem lehetséges.     

A demokráciavédő diskurzus a baloldali közösség teljes történetét végigkísérte és az időben 

előrehaladva – az 1994 és 1998 közötti időszakot leszámítva – intenzitása folyamatosan erősödött. A 

diskurzus a harmadik korszakban vált a leghangsúlyosabbá, ekkor a közönség identitásának és a 

közösség határai újrahúzásának (lásd a demokratikus ellenzék diskurzusa) is alapjává vált. Eszerint 

ugyanis a közösség politikájának egyik legfőbb célja a demokrácia megvédése, illetve visszaállítása. 

A 2006 őszétől elinduló utcai események a baloldali közösség diskurzusában egyértelműen a 

demokrácia és a demokratikus rend elleni támadásként interpretálódtak. Eszerint a demokráciát és a 

jogállamot egyrészt Orbán Viktor és a Fidesz támadja, mert nem képesek belenyugodni a legitim 

választáson elszenvedett vereségbe. Ennek egyik sokat emlegetett szimbóluma a kordonbontás. 

Másrészt, a demokráciára veszélyt jelentenek az utcai radikálisok, a Jobbik és a Magyar Gárda is, 

melyek nyíltnak náci és rasszista ideológiával felvértezve, erőszakosan lépnek fel a demokrácia és az 

emberi jogok ellen. A két fenyegetés azonban összeér: Orbán és a Fidesz kommunikációja tüzelte fel 

az utcai és egyéb szélsőséges eseményeket, Orbán a felelős azért az erőszakért, ami 2006 után az 
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országban elszabadult. Orbán Viktor személyének antidemokratikus konstrukciójáról és a személye 

leírására gyakran alkalmazott párhuzamokról az aktorkonstrukciók leírásában már részletesen szó 

esett.  

2006 után súlyos kijelentések hangoztak el a közösségben a radikális jobboldal és a Fidesz által 

megtestesített veszélyről. Vitányi Iván például a Charta megalakulásakor kijelentette: „A veszély 

nagyobb, mint tizennyolc éve bármikor: a radikális szélsőjobb egyenruhában masíroz, egyre több a 

fegyveres atrocitás, a másság kirekesztése, a tojásdobálás, sőt a kődobálás is”45. Gyurcsány pedig a 

Békelánc elnevezésű rendezvényen arról beszélt: „el lehet dönteni, mit akarunk látni a Dunában: a 

békésen hömpölygő folyót vagy sokak sírját”46. 2010-hez közeledve elindultak a spekulációk arról is, 

hogy a Fidesz esetleges kétharmados többsége milyen következménnyel járna a demokrácia 

szempontjából. A baloldali közösség vezető aktorai többször is arról beszéltek, hogy a választás 

immár nem politikai alternatívák és ideológiák, hanem a demokrácia védői és ellenfelei között zajlik. 

A demokrácia védelme legimitációs erőforrásként is megjelent a közösség aktorai számára: 

Gyurcsány Ferenc többször is arról beszélt, hogy azért nem mond le miniszterelnöki posztjáról, mert 

ezáltal a demokráciát felszámoló erők juthatnának hatalomra. Lemondása után az előrehozott 

választásokkal szemben is ez vált az egyik legfontosabb érvvé, 2010-ben pedig az MSZP az egész 

kampányát arra építette, hogy a választóknak azért kell a pártra szavazni, mert egyedül ők tudják 

megakadályozni, hogy Orbán Viktor és a Fidesz lebontsa a demokráciát.47  

2010 után a demokratikus ellenzéki kommunikáció elsősorban a NER antidemokratikusnak tartott 

lépéseire fókuszált. A kormányzati lépések jelentős részét a közösség tagjai a demokrácia, a jogállam, 

illetve a sajtószabadság elleni támadásként értékelték. Visszatérő vád volt, hogy a kormányzat 

felszámolta, de legalábbis gyengítette a fékek és ellensúlyok rendszerét, megsértette a hatalmi ágak 

elválasztásának vagy függetlenségének elvét, a politikai versengés feltételeit erőteljesen torzította, 

illetve a sajtószabadság és a demokratikus nyilvánosság felszámolása felé tett lépéseket. A rendszer 

antidemokratikusságának fokát és jellegét nem egységesen ítélték meg a közösség tagjai, de abban 

mindenki egyetértett, hogy a demokrácia súlyos károkat szenvedett a kormányzati lépéseknek 

köszönhetően. Voltak, akik már megvalósult diktatúráról beszéltek, mások önkény-rendszernek, 

autoriter berendezkedésnek vagy hibrid, a demokrácia és diktatúrák közötti szürkezónában 

elhelyezkedő rezsimnek tekintették a NER-t. Orbán 2014-ben a saját rendszerének leírására használt 

illiberális demokrácia fogalma később a demokratikus ellenzéki megszólalók számára is széles körben 

elfogadott leírássá válik – még ha ők a fogalmat a nem demokratikus jelleg bizonyítékának is 

tekintették. A megszólalók többsége azt azonban elismerte és előszeretettel hangsúlyozta, hogy még 

ha a demokratikus jogok és szabadságok súlyosan csorbultak is, a szavazás aktusa még szabad és 

torzítatlan, ezért a rendszer leváltható, az állampolgároknak élniük kell egyik utolsó demokratikus 

jogukkal.  

Számos politikai esemény vált az antidemokratikus törekvések szimbólumává: az Alaptörvény, a 

médiatörvény, a Klub Rádió frekvenciapályázatai körüli viták, a választási törvény, a választójog 

korlátozásaként felfogott, később meg nem valósuló választói regisztráció, a negyedik 

alkotmánymódosítás vagy éppen a szabadság téri emlékmű ügye. Ezekben közös, hogy sokszor 

egyfajta mérföldkőként jelentek meg: olyan eseményként, amelyek súlyos károkat okoztak a 
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demokráciának és amelyek megvalósulása után a rendszer jellege megváltozik, nem tekinthető 

ugyanannak, mint korábban. Szimbólummá válva ezek a kitüntetett események a közösség 

diskurzusában tovább éltek, az ezekre történő visszautalások a közösség tagjai számára a rendszer 

antidemokratikusságának igazolására, illusztrálására szolgáltak. Az antidemokratikus diskurzus 

annyira átfogóvá vált, hogy később már olyan nagy port kavaró gazdasági vagy ideológiai jellegű 

politikai döntések is ebben a keretben interpretálódtak, amelyek közvetlenül nem álltak kapcsolatban 

a politikai berendezkedéssel vagy szabadságjogokkal. A 2014-es internetadót a közösség jelentős 

része a demokratikus szabadság elleni támadásként értelmezte, az adó az internet korlátozásaként 

jelent meg a közösség diskurzusában. Ennek kapcsán a kormányzat törekvéseit a kínai és az észak-

koreai internet-hozzáférési korlátozásokkal kapcsolták össze, a tüntetések egyik fő jelszava pedig a 

„Szabad ország – Szabad internet” lett. A vasárnapi boltzár szintén sok esetben az egyéni szabadság 

elleni intézkedésként interpretálódott. 

A demokráciavédő diskurzus elsősorban az Orbán és rendszere által megtestesített fenyegetésre 

épült, de 2010 után is megjelent a Jobbik által jelentett veszély artikulálása. A Jobbik kevesebb 

figyelmet kapott, mint a kormányzó erő, de ahogy arról az aktorkonstrukciók esetében már szó esett, 

szélsőségesebb kijelentések vagy cselekedetek a demokratikus ellenzéki közösség egységes és 

határozott reakcióját váltották ki.   

Az erőszak a korszak egyik kulcsfogalmának számított. A köztévé elleni támadás, a nemzeti 

ünnepeken történő atrocitások és a rendőrökkel való összecsapások, politikusok otthonai elleni 

Molotov-koktélos támadások, a melegfelvonulás elleni támadások, a cigánygyilkosságok vagy akár 

2010 után a székházfoglalókat sósavval fenyegető idős békemenetes mind az Orbán Viktor által 

gerjesztett antidemokratikus erőszak nyílt kifejeződéseként jelentek meg. Az erőszak átvitt 

értelemben is jellemezte a jobboldalt a közösség szerint: a NER politikája erőszakos, hiszen akaratát 

„erővel”, azaz pusztán saját többségére támaszkodva, az érdemi párbeszédet kerülve érvényesíti. 

Bármilyen ellenérvet vita nélkül lesöpör és saját akarata érvényesítésének semmilyen korlátját nem 

ismeri el. A másik, az erőszakkal is összefüggő kulcsfogalommá a félelem vált, ami 2010 után még 

nagyobb jelentőségre tett szert. Eszerint a jobboldal erőszakos fellépésének, illetve a 2010 utáni 

rezsim képviselőinek hatalommal való visszaéléseinek a célja az emberek megfélemlítése, ezáltal 

pedig a baloldali/demokratikus ellenzéki közösség tagjainak politikai tevékenységtől való elriasztása. 

A korszak vezető szereplői folyamatosan hangoztatták, hogy ennek ellenére sem szabad félni, a 

rendszerrel elégedetlen polgároknak ellenállóaknak kell lenniük a megfélemlítési kísérletekkel 

szemben. A közösség egyik nem hivatalos jelszavává vált Bibó István az egész korszakban rengeteget 

idézett kijelentése: „Demokratának lenni mindenekelőtt annyit tesz, mint nem félni”.48 

A demokráciavédő diskurzusban pozitív azonosulási pontok is megjelentek. Vannak aktorok (pl.: 

Gyurcsány Ferenc, DK), akik a rendszerváltást és annak eszméjét, illetve a harmadik, 1989-től létező 

köztársaság fogalmát állították szembe az antidemokratikus törekvésekkel. A köztársaság fogalma 

önmagában is népszerű ellenponttá vált, számos szereplő a köztársaság 

megteremtését/visszaállítását sürgette. A diskurzus legelterjedtebb pozitív azonosulási pontjává 

azonban Európa vált. Európa és a nyugat a baloldali politikai közösség egyik legfontosabb szemiotikai 

erőforrásának számított az első két korszakban. 2006 után kissé háttérbe szorult a közösség 

diskurzusában, 2010-től azonban ismét nagy népszerűségre tett szert. Míg korábban azonban Európa 
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elsősorban jólétet, esetleg kultúrát jelentett a közösség tagjai számára, a harmadik korszakban a 

demokrácia és a szabadságjogok képviselőjeként, sőt védelmezőjeként jelent meg, tehát a 

demokráciavédő diskurzusba olvadt bele. A diskurzus szerint Orbán Viktor és a NER az országot 

elfordítja Európától és a kelet felé kormányozza. Orbán nem csak gazdasági erőforrásokat remél 

keletről, hanem mentalitásban és politikai struktúrában is a keleti mintákat kívánja átvenni. A 

demokratikus ellenzék diskurzusában a kelet az önkény, a diktatúrák és az elmaradottság metaforája, 

ezzel szemben Európa egyre inkább a demokrácia, a kiszámítható politikai működés és az emberi 

jogok szimbólumává vált. A korszak során ráadásul az EU más nemzetközi intézményekkel együtt a 

demokrácia őrzőjeként, a magyar antidemokratikus törekvések fő ellenzőjeként és akadályozójaként 

jelent meg. Az EU különböző intézményei és a magyar kormány között zajló vitákban a közösség 

tagjai az európai intézményeknek adtak igazat, sőt több esetben az EU közbeavatkozásától remélték 

az antidemokratikus törekvések megakadályozását. Gyakran megjelent az a gondolat is, hogy Orbán 

politikája miatt Magyarország európai megítélése rengeteget romlott, Magyarország az EU 

szégyenpadjára került. Ez az érv a 2015-ös menekültválság kormányzati és diplomáciai kezelésekor 

különösen jellemzővé vált. Orbán és Putyin 2014-es, paksi atomerőműről szóló megállapodását 

követően a keletre sodródás veszélye arcot is kapott. Innentől – az ukrán – orosz konfliktus 

kirobbanásával és az EU – orosz viszony elmérgesedésével párhuzamosan – sokkal inkább az Európa 

vagy Oroszország, EU vagy Putyin szembenállásra egyszerűsödött le a közösség által felvázolt 

dilemma. Eszerint Orbán célja gazdaságilag és politikailag is Putyin Oroszországához kapcsolódni, a 

putyini antidemokratikus rendszert Magyarországra importálni és az európai demokratikus 

elvárásoktól eltávolodni. A közösség tagjai gyakran beszéltek arról, hogy reális veszélynek látszik, 

hogy Orbán ki fogja léptetni az országot az Európai Unióból, mert az EU demokratikus elvárásainak 

nem kíván megfelelni.  

A demokrácia metaforájaként vett Európa és Európai Unió a közösség minden fontosabb politikai 

aktoránál előszeretettel használt szemiotikai erőforrássá vált. Bajnai szerint a 2014-es választás egy 

népszavazás arról, hogy Európában akarunk-e maradni49, az Együtt egyik jelszavává az „Orbánnal 

szemben mi Európát választjuk” fordulat vált, a DK magát „az európai párt” jelzővel jelölte meg, a 

Liberálisok pedig az „Európa vagy Orbán” jelszóval kampányoltak. A demokratikus ellenzékhez 

tartozó politikusok sokat küzdöttek azért, hogy az EU-s zászló ismét kikerüljön a parlamentre, 

képviselőik EU-s matricával fedték be laptopjaikat, Szabó Tímea EU-s zászlót vitt Orbán Viktornak, 

Karácsony Gergely pedig zuglói polgármesterré válásának első napján kirakta a hivatalra az EU-s 

zászlót.  

Fontos megemlíteni, hogy a demokráciavédő diskurzus ügyként is megjelent, hiszen számos cselekvés 

kapcsolódott hozzá, úgy mint a Békelánc, a Demokratikus Charta, a Tarka Magyar, a zéró tolerancia 

kiáltvány, a Milla megszerveződése, a székházfoglalás, a sajtószabadság ellen szerveződő 

éhségsztrájkok stb.     

Bár már 2010 előtt is megjelent, igazából 2010 után vált a közösség egyik legfontosabb diskurzusává 

a demokratikus ellenzék diskurzusa. A diskurzus középpontjában a saját politikai közösség 

meghatározása, határainak újratárgyalása és az ezzel összefüggő technikai és stratégiai lépések körüli 

viták álltak. Ebben az értelemben a diskurzus egy része aktorkonstrukcióként is értelmezhető, hiszen 
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a demokratikus ellenzék mint aktor megkonstruálására történik kísérlet, másrészről ügyként is 

megjelent, hiszen az ennek létrehozása körüli viták számos cselekvést is implikáltak.   

A közösség baloldali öndefiníciója már 2006 után is gyakran megkérdőjeleződött, a közösséghez 

kapcsolódó kormányok baloldalisága, illetve a közösség belső széttöredezettsége, ideológiai 

sokszínűsége is sokszor téma volt a közösség nyilvánosságában. A közösség egyes tagjai a baloldali 

identitás megerősítését, érvényre juttatását sürgették a közösség politikai szereplőinek politikájában, 

elsősorban a kormány munkájában. Szili Katalin 2007 februárjában „Muszáj baloldalinak lennünk”50 

címmel publicisztikát jelentetett meg a Népszavában, melyre 16 válaszcikk érkezett. Ez jól jelzi, hogy 

az önmeghatározás kérdése a közösség meghatározó szereplői számára is nagy fontossággal bírt. A 

Gyurcsány 2004-es „Merjünk baloldaliak lenni!” szintén nagy vitát kiváltó írásának címére rímelő Szili-

tanulmányt azonban sokan éppen azért bírálták, mert tartalmilag nem kínált valódi alternatívát az 

aktuális helyzetre. A közösség számos tagja amellett érvelt, hogy a jelentkező kihívásokra, az 

államháztartás egyensúlyára, a strukturális reformokra, majd a 2008-tól berobbanó válság kérdéseire 

az ideológiai és különösen a hagyományos baloldali válaszok aligha alkalmazhatóak. Veress János 

pénzügyminiszter például a vitában arról írt, hogy „[…] sem az MSZP, sem pedig a kormány 

(egyébként semmilyen kormány) nem eshet abba a hibába, hogy elvont eszmények és a realitásoktól 

elszakadt vágyak alapján kormányozza az ország hajóját a makrogazdasági követelmények Szküllája 

és a társadalmi feszültségek Kharübdisze között.”51, de az aktorkonstrukcióknál korábban már szó 

esett arról is, hogy Bajnai hasonlóan, ideológia-független kérdésként közelítette meg a 

válságkezelést. A baloldali öndefiníció tehát 2006 után a kormányzati politikát uraló ügyek és 

gyakorlatok miatt egyre inkább visszaszorult, de a körülötte fel-fellángoló viták is mutatták, hogy el 

nem tűnt, a közösség egy része továbbra is a baloldaliság ideológiai alapjain fogalmazta meg magát. 

A baloldali öndefiníció fakulásával vagy visszahúzódásával párhuzamosan egyre több szó esett 2006 

után a közösség határainak újrafogalmazásáról. A demokráciavédő diskurzus élesedésével 

párhuzamosan többször is megjelent a fentebb már idézett gondolat, miszerint a politikai törésvonal 

immár a demokrácia védői és az azt veszélyeztetők között húzódik. Ennek értelmében az SZDSZ, sőt 

az MDF is gyakran egyfajta demokráciavédő politikai közösség részeként jelent meg a közösség 

diskurzusában és ennek jegyében gyakorolt a közösség nyilvánossága jelentős nyomást a 2010-es 

választások második fordulója előtt a frissen alakult LMP-re annak érdekében, hogy mutasson 

hajlandóságot az MSZP-vel való választókerületi koordinációra. 

2010 után a közösség egyik elsőrendű témájává váltak a közösség meghatározása és a törésvonalak 

körüli polémiák, illetve az ehhez kapcsolódó technikai, stratégiai és gyakorlati lépések. Ennek 

keretében a közösség egy része elkezdte a demokratikus ellenzék fogalmát alkalmazni a formálódó 

vagy kívánt politikai közösség leírására. A koncepció lényege, hogy az Orbán-rezsim a demokráciát 

veszélyezteti, sőt, már súlyos károkat is okozott a rendszernek, ezért az ezt elutasító politikai 

szereplőknek ideológiától, szimpátiától és politikai múlttól függetlenül össze kell fognia, hogy véget 

vessenek Orbán Viktor és a NER hatalmának. A fogalom „demokratikus” jelzője azonban egy 

ideológiai korlátot, ezzel együtt egy pozitív azonosulási pontot megőrzött a közösség identitása 

számára: a közösségnek nem a NER megbuktatása az egyetlen célja, hanem a demokratikus 

önazonosság megőrzése is fontos, ezért a közösségben nem demokratikusként megkonstruált 

Jobbikkal még akkor sem képzelhető el az együttműködés, ha ez szükséges is lenne az elsődleges cél 
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eléréséhez. Bár 2011-ben az akkor még LMP-s Karácsony Gergely felvetette a csak a NER leváltására 

létrehozandó, a Jobbikkal is koordináló „technikai koalíció” gondolatát, ez a közösségben élénk 

elutasításába ütközött. Ez az elhatárolódás az egész korszakban fennmaradt: ahogy arról a Jobbik 

konstrukciójánál már volt szó, a párt még 2015-ben is vállalhatatlannak számított a közösség tagjai 

számára.  

Az önmeghatározás ideológiai különbségeket a demokráciavédelem célja alá rendelő elemét a 

közösség jelentős része elfogadta. A politikai elit legfontosabb szereplői, illetve a civil szerveződések 

is rendszeresen hangoztatták: konzervatív, liberális és baloldali gondolkodású embereknek közösen 

kell fellépnie, egységes politikai erőként kell megszerveződnie, amennyiben abban egyet tudnak 

érteni, hogy Orbán Viktort és a NER-t el kell távolítani a hatalomból. Bajnai például 2012-es 

visszatérésekor a Milla rendezvényén ennek jegyében egy „új politikai közép”-ről beszélt: „Akkor ott 

álltam, ebben a sokszínű sokaságban: demokraták és hazafiak között – ennyit tudtam a mellettem 

állókról. Azt nem, hogy miben hisznek, kire szavaznak. De azt igen, hogy jogállamban akarnak élni és 

szeretik a hazájukat.  Ennyi elég volt akkor és ennyi elég most is. (…) Új politikai közép kell, amely elég 

erős ahhoz, hogy kiszorítsa életünkből az olyan hatalmat, amely a nemzet megosztására épül. Új 

politikai közép, amely rendkívül sokféle, de egyvalamiben mégis azonos. Abban, hogy alapvetően 

elzárkózik a szélsőség erőitől.”52 Az ideológiai hovatartozás eljelentéktelenítésének egy fontos 

szemiotikai erőforrását jelentették a Fideszből kiábrándult ismert jobboldali értelmiségek közösségen 

belüli kitüntetett pozíciója. Mellár Tamás, Bod Péter Ákos, Chikán Attila vagy éppen Ángyán József a 

közösség nyilvánosságának rendszeres és elismert szereplőivé váltak.  

Míg az ideológiai különbségek jelentéktelenségében nagyrészt egyetértés mutatkozott a közösségen 

belül, a politikai múlt és a múlthoz fűződő viszony sokkal inkább vitatott eleme maradt a 

demokratikus ellenzék elképzelt közössége identitásának. A politikai társadalomban felrajzolt 

demokratikus – nem demokratikus törésvonalat ugyanis keresztülmetszette a közösség másik 

kitüntetett diskurzusa, az elitellenesség által megtestesített törésvonal. A közösség egy jelentős része 

szerint ugyanis nem csak a demokráciát kell megvédeni Orbán Viktortól, hanem azt is biztosítani 

kellene, hogy a korábbi korszak politikája ne ismétlődhessen meg, a korábbi elit ne térhessen vissza a 

hatalomba. A két törésvonal metszéspontja miatt folyamatosan kérdőjelek övezték a demokratikus 

ellenzék közösségének határait és az időszak egyik legtöbbet vitatott kérdése e határok 

meghatározásához kapcsolódott: a 2010 előtti korszakhoz kötődő aktorok (Gyurcsány Ferenc, 

Mesterházy Attila, DK, MSZP) a demokráciavédő törésvonal elsőbbségét hangsúlyozták, míg a 2010 

utáni szereplők (Milla, egyéb civilek, LMP, majd Együtt) a korábbi időszak visszatérésétől való 

elzárkózást legalább ugyanilyen fontosságúnak ítélték. A 2010 előtti szereplőkkel való összefogás 

legfőbb akadályaként a 2006 utáni politika két szimbolikus történése jelent meg: az őszödi beszéd, 

illetve az azt követő események rendőri kezelése. Előbbi vitatott jellegéről az elitellenesség 

diskurzusánál már esett szó, a jobboldali közösségekben nagy port kavaró rendőri erőszak kérdése 

viszont 2010-ig a baloldali közösségben nem igazán problematizálódott. A 2010 után színre lépő 

aktorok azonban hasonlóan ítélték meg a kérdést, mint a jobboldali közösségek és a demonstrálókkal 

szembeni rendőri fellépés a 2010 előtti időszak hatalmi visszaéléseinek egyik szimbólumává vált.  

A két törésvonal erőssége az időszakban – nem függetlenül az általánosabb politikai helyzet 

alakulásától – folyamatosan változott, 2014-re viszont a demokráciavédő bizonyult erősebbnek és az 
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LMP-t leszámítva a potenciális közösség jelentős része a rendszer megváltoztatása érdekében 

választási szövetségre lépett. Ez azonban egy több évig tartó, a közösség nyilvánosságát élénken 

foglalkoztató folyamat eredményeképpen jött létre. A 2010 utáni politikai szereplők kezdetben 

egyetértettek abban, hogy a 2010 előtti időszak reprezentánsaival nem képzelhető el 

együttműködés. Bajnai megjelenésével a korszakhatár 2009-re módosult: Bajnaival a 2010 utáni 

aktorok legfontosabbjai, a Milla, a Szolidaritás és az LMP erre fogékonynak mutatkozó részei, a 

pártból kivált Párbeszéd Magyarországért szövetségre lépett. Bajnai vezetésével az MSZP 

fokozatosan legitim tárgyalópartnerré vált: ahogy azt az aktorkonstrukcióknál már láttuk, az MSZP 

megkerülhetetlen szereplőként tűnt fel az újabb szereplők számára is, ráadásul a párt bizonyos 

mértékű megújulását is elismerték. A választási kampány kezdetére végül a 2010 előtti korszak fő 

reprezentánsával, Gyurcsány Ferenccel – sőt a Liberálisokkal is – választási szövetség jött létre, ami a 

hosszas diszkurzív küzdelemben a demokráciavédő törésvonal győzelmét tanúsítja. A diszkurzív 

küzdelem az állampolgári társalgásokban is aktívan jelen volt, a közösségi oldalak kommentszekciói 

arról tanúskodnak, hogy a választók sem voltak egységesek abban, hogy mely szereplők tartoznak a 

közösséghez és melyeket kell azon kívül tartani. 

A folyamatos létrehozás állapotában leledző demokratikus közösség pozitív identifikációs elemekkel 

azonban alig kapcsolódott össze. Kevés közös nevező jelent meg tagjai között, de ahogy azt a civilek 

aktor leírásánál is láttuk, nem is igazán volt cél a pozitív azonosulás létrehozása. A kevés közös 

nevező inkább olyan általánosabb, a rendszer kereteit érintő elemekből állt össze, mint a 

demokrácia, a jogállam, Európa, vagy ritkábban a szolidaritás értéke. Feltűnő azonban, hogy van 

ezeken kívül még egy olyan szimbolikus integráló konstrukció, amelyhez a közösség egésze nagyon 

pozitívan viszonyul: ez pedig Göncz Árpád személye. A Göncz Árpádot éltető és példaként állító 

közösségi média bejegyzések minden évben a legtöbb reakciót kiváltó tartalmak közé tartoztak, és a 

2010 előtti és a 2010 utáni aktorok egyaránt előszeretettel posztoltak az egykori köztársasági 

elnökről. Göncznek általában a hitelességét, következetességét, a demokratikus elvekhez való 

ragaszkodását, a közösségben játszott integráló szerepét emelték ki a megszólalók.  

A közösség létrehozásának és a határok kialakításának folyamatai a leglátványosabban az összefogás 

technikai jellegű diskurzusában jelentek meg a nyilvánosságban. 2011-ben a parlamenti többség új 

választási rendszert fogadott el, amely egyebek mellett egyfordulóssá tette az egyéni választókerületi 

versengést. A közösség tagjainak többsége a változtatásokat úgy interpretálta, hogy emiatt a 

kormány csak széles körű ellenzéki együttműködéssel váltható le. A demokratikus ellenzék 

közösségének létrehozásának szükségessége ezért sok tekintetben a változó intézményi környezetre 

való reakcióként jelent meg: az új választási rendszer egységes cselekvést követel meg a rendszer 

ellenzőitől, a közös cselekvés igénye pedig egy politikai közösség megteremtését teszi szükségessé. A 

2010 utáni évek állandó témájává a közösség tagjai közötti választási együttműködés mikéntje vált. 

2012-ben Bajnai színrelépésétől még aktívabbá vált ez a diskurzus. A közösség nyilvánosságában 

folyamatosan jelen volt az összefogás – össze nem fogás kérdése, ami a technikai részleteken túl a 

fentebb vázolt két törésvonal közötti folyamatos diszkurzív küzdelemről szólt. Az ebben résztvevő 

aktorok maguk is gyakran hangsúlyozták, hogy az összefogásról zajló, véget nem érő tárgyalások és 

üzengetések károsak a végső cél, a NER megbuktatásának elérése szempontjából. A tárgyalások 

sikertelensége miatt a folyamatban részt vevő feleket a közösség nyilvánosságában folyamatos 

bírálatok érték, valós motivációikat gyakran megkérdőjelezték, megítélésük pedig folyamatosan 

romlott – ennek egyik eklatáns példáját Bajnai Gordon konstrukciójánál láthattuk. Bár az összefogás 

fogalma jelentősen elhasználódott a közösség diskurzusában és a közösség létrehozása helyett a 
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kicsinyes és öncélú hatalmi marakodás szinonimájává vált, szerepe 2014 után sem szorult vissza, az 

ellenzéki szereplők megszólalásaikban az országgyűlési választások után is ezzel a kérdéssel 

foglalkoztak leginkább. 

A 2006 és 2009 közötti időszakot jelentős részben a reformdiskurzus dominálta. Gyurcsány már az 

őszödi beszédben kijelentette: „Reform vagy bukás. Nincs más.”53 Ennek megfelelően – mint azt az 

aktorkonstrukcióknál már láthattuk – saját személyét és kormányát is a reformokkal kapcsolta össze. 

A számos területet átfogó reformok véghezvitelét Gyurcsány kormánya egyik legfőbb céljaként 

jelenítette meg és miniszterelnöki működése alatt elsősorban a reformok kommunikálásával, 

igazolásával, megvédésével foglalkozott. Az egyes reformok természetesen elsősorban ügyként 

jelentkeztek a közösség kommunikációjában, azonban a reformok egésze, a reformpolitika 

diskurzusként, ráadásul az időszak egyik leggyakoribb diskurzusaként is megjelent.  

A reform önmagán túlmutató jelentőségét jól szemlélteti az a tény, hogy az időszak alatt egy egész 

„reformszótár” jött létre a politikai folyamatok leírására. A reform mint fogalom olyan jelzős 

szerkezetté vált, amely számos más fogalommal összekapcsolódva a politikai orientáció eszközeként 

is szolgált. A teljesség igénye nélkül olyan, korábban nem használt fogalmak jelentek meg és 

terjedtek el a közösség diskurzusában, mint reformkormányzás, reformdüh, reformdiktatúra, 

reformháború, reformkapacitás, reformképesség, reformelszántság, reformtűrő képesség, 

reformidegen ellenfél, reformelkötelezettség, állami reformvilág, reformundor, reforméhség, 

reformfront, reformlendület, reformradikálisok, reformrealisták. Ez a rövid felsorolás jól mutatja, 

hogy a reformok egészéhez fűződő viszony a politikai szereplők, cselekvések és feltételek 

értékelésére és a politikai térben való elhelyezésére szolgált a korszakban. 

Bár a reformok különböző területeken zajlottak, a közösség diskurzusa ezeket egységesen, a 

reformok vagy a reformpolitika fogalma alatt kezelte. Maga a kormányzat és Gyurcsány Ferenc is 

egységes folyamatként beszélt a reformpolitikáról, sőt, azokat egyetlen átfogó magyarázat alá is 

rendezte. Gyurcsány Ferenc kommunikációjára egyébként is jellemző volt, hogy nála a problémák 

mindig összetettek, komplexek, történelmileg és strukturálisan determináltak, egymással 

összefüggenek, ezért kezelésük csak az egész rendszer szintjén képzelhető el. Ez a szemlélet áthatotta 

a reformok „ideológiáját”, azaz a mögöttük meghúzódó és az egyes reformokat egymással 

összekapcsoló elgondolásokat magyarázó terjedelmes Gyurcsány-írásokat, a 2007-es Szembenézést54 

és a 2008-as - már a bársonyos reformok meghirdetése után írott - Megegyezést55 is.  

Gyurcsány kommunikációjában a reform mint olyan önértékkel bír. Mint azt a második korszakban a 

Gyurcsányhoz kötődő repolitizált pragmatizmus diskurzusánál bemutattuk, a politikus szerint a 

politika lényege a cselekvés, a dolgok megváltoztatására, átalakítására vonatkozó igény és 

tevékenység – éppen ezért a reformpolitika a legmagasabb rendű politikai tevékenységnek 

tekinthető. Az őszödi beszéd számos gondolata e felfogást próbálta a politikustársakkal is 

elfogadtatni. A reformpolitika értékét a reformkor neves politikusaira történő történelmi utalásokkal 

és párhuzamokkal is gyakran szemlélteti a közösség.  
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A reformpolitika ideológiájának csak az egyik eleme volt a reform önértékként való megjelenítése: a 

miniszterelnök gyakran hangsúlyozta, hogy a megvalósuló reformok mögött egy egységes politikai 

helyzetértékelés és célrendszer áll. Sőt, a reformok túlmutatnak önmagukon, nem csak a konkrét 

szabályozás alá vont területre kívánnak hatást gyakorolni. Gyurcsány kiemelte: „azok a reformok, 

amelyeket szolgálni szeretne ez a kormány, nem elsősorban az egészségügyről, az oktatásról, a 

közigazgatásról szólnak. Hanem a társadalmi kultúra, a mentalitások, az attitűdök 

korszakváltásáról.”56 A különböző területeken zajló reformok hátterében egyetlen átfogó cél 

húzódott meg. Gyurcsány ezt a célt a következőképpen jellemezte: „egy nagyon világos filozófiájú 

reformfolyamatot csinálunk. Ennek a filozófiának a mélyén egyetlenegy gondolat van. Az, hogy 

birtokba venni a szabadságot.”57 A baloldali közösség korábbi miniszterelnökeihez hasonlóan 

Gyurcsány is a rendszerváltás kiteljesítéseként értelmezte politikai programját, a rendszerváltás 

céljaihoz kapcsolta törekvéseit. Érvelése szerint a rendszerváltás intézményes szinten végbement, 

legfőbb ígérete, az egyéni és kollektív szabadság azonban csak akkor teljesülhet ki, ha az egyéni – és 

közfelelősségi viszonyok tisztázásra kerülnek és fenntartható pályára állnak. A társadalmi 

mentalitásokban, a társadalmi kultúrában ugyanis a rendszerváltás előtti mintázatok élnek tovább: az 

egyének az államtól várják sorsuk javítását, miközben a jogszabályok és kötelezettségek kijátszása 

széles körben elterjedt magatartásformának számít a társadalomban. Gyurcsány a reformok 

céljaként az állampolgár és az állam viszonyának megváltoztatását, a felelősségi viszonyok 

újraszabását jelölte meg, ezt pedig a polgárosodás programjának nevezte. Gyurcsány retorikájában a 

polgár a saját magáért felelősséget vállaló, társadalmi kötelezettségeit tiszteletben tartó, öntudatos, 

racionális, ezáltal autonóm és szabad egyén, melynek eltorzult formája az állam működésének 

kiszolgáltatott, attól minden tekintetben függő kispolgár. A miniszterelnök értékelése szerint a Fidesz 

ez utóbbi állampolgárképre építette a politikáját. Bár a politikai színtéren a polgárosodás fogalmát 

először éppen a Fidesz jelenítette meg, a miniszterelnök szerint a polgárosodás programját azóta 

elárulták, annak a jelenben csak ő a hiteles képviselője, hiszen már politikussá válása előtt is ezt a 

programot képviselte véleménycikkeiben. Gyurcsány érvelése szerint a rendszerváltás által ígért 

szabadság csak akkor valósulhat meg, ha az egyének az államtól független, világos felelősségi 

viszonyok között élő polgárokká válnak. A paternalista politika ugyanis véleménye szerint hazugságon 

alapul: az állam által vállalt gondoskodás nem fenntartható, annak árát az ezt felmérni nem képes 

állampolgárok fizetik meg. A köz- és magánfelelősségi viszonyok újraírásának, fenntarthatóvá 

tételének, a polgárosodás programjának egyetlen célja „kitörni az alattvalói, a kiszolgáltatott létből, 

felszabadítani, szabaddá tenni az embert”58. Ennek jegyében nem csak az állami gondoskodás 

kiterjedt jellegét bírálta, hanem azt az állampolgári kultúrát is, amely állandóan a kiskapukat, a 

problémák informális jellegű megoldását keresi: „Magunk mögött kell végre hagyni a pongyola 

Magyarország hétköznapi és hivatalos rendetlenségének világát, nincs okunk arra, hogy 

megmagyarázzuk, kit miért mentünk fel a szabálytisztelő, szabálykövető magatartás alól.”59 

A reformok lényege tehát az elérni kívánt társadalmi célok jegyében megváltoztatni az állam 

működésének a módját, ezáltal pedig mélyreható változásokat előidézni a társadalmi kultúrában is. 

Éppen ezért az egyes területeken zajló reformok összekapcsolódnak, szerves egészet alkotnak, 

ugyanazon szemlélet vezérli őket. A reformok tartalma eszerint egységesen a versenyszemlélet és az 
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egyéni felelősségvállalás erősítésére, a teljesítményelv és az ésszerűség, illetve a hatékonyság 

szempontjainak fokozottabb érvényesítésére épült. Mindezek az adott terület versenyképességének 

növeléséhez járulnak hozzá. A versenyképesség szempontja mellett azonban megjelent az 

igazságosság elve is, ami biztosítja, hogy a rosszabb helyzetből induló állampolgárok se szenvedjenek 

hátrányt az átalakított rendszerekben. A hatékonyságot és az átlátható működést elősegítő reformok 

ezáltal képesek megszüntetni a „tradícióvá fagyott kisstílű és kisléptékű alkuk rendszerét”60, amely 

ezeket a rendszereket és a teljes társadalom működését áthatották.  

A reformok végrehajtása egy elitista politikaképbe illeszkedett, amelynek legfőbb elemei már az 

előző korszak repolitizált pragmatizmus felfogásában megjelentek: a politikai elitek feladata a 

társadalom és politika átalakításáról víziókat kialakítani, ezeket a parlamenti demokrácia keretei 

között megvitatni, ebből következő politikai lépéseket és döntéseket kialakítani, majd ezeket 

megértetni a választókkal, meggyőzni őket a lépések helyességéről. Éppen ezért a politikai 

programok továbbra is a politikai működés egyik elsődleges feltételeként jelentek meg a közösség 

diskurzusában és ezen az alapon bírálták a reformokkal kritikus jobbközép politikai közösséget, 

akikkel program hiányában nem lehet valódi vitát folytatni. Az elit szintjén hozott politikai döntések 

megértetésének és a meggyőzés igénye az egész reformpolitikát áthatotta, Gyurcsány nagy 

magyarázó tanulmányai is ennek jegyében születtek. Ugyanakkor a reformpolitika egyik legtöbbet 

bírált eleme is ehhez kapcsolódott: a kritikusok szerint a kormány nem foglalkozott eléggé azzal, hogy 

a politikai döntéseket elmagyarázza és megértesse a választókkal. A politika elmagyarázásának és 

megértetésének szükségessége egyébként nem csak a reformpolitikára jellemző, ez a szemlélet 2010 

után is fennmaradt, többek között a rezsicsökkentés és az antidemokratikus lépések kapcsán. E 

felfogás szerint e politikai lépéseknél létezik egy, a hivatalos indoklással ellentétes valós, szakmai 

alapú helyzetértékelés, amelyet az állampolgárok még nem értenek, ezért a közösség tagjainak 

erőfeszítéseket kell tenniük azért, hogy ezt megértessék velük. Ez a reformpolitikában nagy szerepet 

kapó politikakép ezért gyakran bírálta a politikához való irracionális és érzelmi jellegű viszonyulást, 

amelyet a jobbközép politikai közösség tagjaira különösen jellemzőnek tartott.   

Bár a reformpolitikát általában véve a közösség jelentős része támogatta, a konkrét reformfolyamat 

rengeteg bírálatot váltott ki a közösségen belül is. Eszerint a reformfolyamat rendkívül zavaros, 

folyamatosan változik, nehezen érthető, és az elitista politikafelfogással összhangban túlságosan 

felülről irányított, miközben negligálja az érdemi párbeszédet. A részletek sokszor átgondolatlanok, 

rögtönzés és kapkodás jellemzi a folyamatot. A reformok túl sok területet érintenek, túlságosan 

széleskörű és mély változásokat implikálnak a társadalomban.  

A szociális népszavazás legitimitását kezdetben éppen az elitista politikakép jegyében tagadta a 

politikai közösség: a választók nem értették meg a reformok lényegét, ezért a válaszuk nem 

reprezentálhatja a valódi népakaratot. A közösség tagjai élénken bírálták az Alkotmánybíróságot, 

hiszen szerintük ezekről a kérdésekről a választókat anyagi érintettségük miatt nem lehetett volna 

megkérdezni, mivel ilyen helyzetben a közösségi racionalitás nem érvényesülhet. Később azonban a 

közösségen belül is a reformpolitika elleni állampolgári állásfoglalásként értékelték a népszavazás 

eredményét és Gyurcsány Ferenc ennek nyomán meg is hirdette a bársonyos reformok politikáját. 

Ennek kapcsán a kritikák egy jelentős részét maga is nyilvánosan elfogadta: belátta, hogy a 
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reformpolitikát elitizmus és a párbeszéd hiánya jellemezte, ahogyan azt is, hogy az emberek 

szemléletét és a társadalmi kultúrát ilyen mértékig politikai eszközökkel nem lehet megváltoztatni. 

A reformpártiság azonban a gyurcsányi reformpolitika intenzitásának csökkenésével sem tűnt el a 

közösségből. Számos, a közösséghez tartozó és azon kívül álló szereplő, elsősorban az értelmiség, 

illetve az SZDSZ továbbra is a reformok fontosságát hangsúlyozta, innentől azonban a reformpolitika 

elszakad Gyurcsány személyétől és a társadalmi kultúrára vonatkozó magyarázatok helyett a 

szárazabb, közgazdászi-fenntarthatósági érvek domináltak. 2008 végén létrejött a Reformszövetség, 

2009 elején pedig megjelent Bokros Lajos programja is, a válság talaján a reformdiskurzust tehát 

lényegében átvette a liberális-közgazdász közeg.  

Ügyek 
Az egész korszak kiemelt ügye(i) az egészségügy és az oktatás. Természetesen itt két külön témáról 

van szó, de a közösség diskurzusában a két terület olyannyira összefonódik, hogy érdemes egyetlen 

ügyként kezelni. 2006 és 2008 között a reformok legnagyobb visszhangot kiváltó elemei az 

egészségügy és az oktatás területén jelentkeztek, 2010 után pedig a kormánypolitika kritikájának 

egyik eleme e két területre koncentrált. Az oktatás kapcsán fontos megjegyezni, hogy 2006 és 2010 

között elsősorban a felsőoktatás kérdése helyeződött előtérbe, 2010 után viszont a köz- és 

felsőoktatás egyaránt a közösség kritikáinak kereszttűzébe került. 

A két terület 2006 és 2010 között azért is kapcsolódott össze, mert lényegében ugyanaz az érvelés 

jelent meg az egészségügy és a felsőoktatás helyzetével és a kívánt lépésekkel kapcsolatban. Eszerint 

mindkét területre jellemző, hogy jelentős társadalmi egyenlőtlenségek hatják át, a meglévő 

egyenlőtlenségek az egészségügyi ellátáshoz és a felsőoktatáshoz való hozzáférésben erősen 

leképeződnek, ezért e rendszerek igazságtalanul működnek. Ezenkívül működésükben az informális 

szféra kiterjedt – bár ez az elem elsősorban az egészségügyre és az ott megjelenő hálapénzre 

vonatkozott. Mindkét területre jellemző továbbá, hogy alacsony hatékonysággal működnek, a 

ráfordítások és a kimenetek nincsenek megfelelő összhangban egymással. Bár sem az egészségügyet, 

sem az oktatást nem lehet üzletnek tekinteni, mindkét területre igaz, hogy működésük minősége 

gazdasági, versenyképességi jelentőséggel bír. Éppen ezért nem lehet teljesen kivonni őket a kereslet 

– kínálati viszonyok alól, így az átalakításuk mögötti érvrendszer is gyakran alkalmazta a 

hatékonyságnövelés érveként a keresleti és kínálati viszonyok összhangba hozását. Ez azért is 

szükséges, mert mindkét rendszer az ingyenesség illúziójára épül, ami nem tartható, hiszen informális 

szinten, illetve a költségvetés szintjén jelentkeznek a szükséges költségek – az egészségügy és az 

oktatás tehát nem ingyenesen működik, de ez az illúzió hozzájárul ahhoz, hogy a keresleti és kínálati 

viszonyok felboruljanak, ami alacsony hatékonysághoz és aránytalanul nagy költségekhez vezet a 

rendszer más szintjein.  

Mindkét területen rövid idő alatt jelentős és mélyreható változtatásokat hajtott végre a kormány, 

ami mögött a hatékonyságnövelés, az egyéni felelősség- és költségvállalás növelése, illetve a piaci 

logika egyes elemeinek e területeken való érvényesítése húzódott meg. Ezek elsődleges 

szimbólumaivá a vizitdíj és a tandíj, kisebb részben a kórházi ágyszám csökkentése, illetve a felvételi 

keretszámok megváltoztatása váltak. Az érvelés szerint az átalakítások hatékonyabb és igazságosabb 

rendszert eredményeznek, az egészségügy és a felsőoktatás színvonala jelentősen javulni fog. Az 

egészségügy területén azonban a baloldali közösség és az SZDSZ között is jelentős viták zajlottak a 

piaci logika térnyerésének mértékével kapcsolatban: a baloldal a mérsékeltebb üzleti szemlélet 
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bevezetése mellett állt, míg az SZDSZ a piaci alapon működő több-biztosítós rendszert preferálta. A 

két ügyben az is közös volt, hogy az átszervezés társadalmi támogatottsága hiányzott, a vizitdíj és a 

tandíj a kormányzati megszorítások szimbólumaivá is váltak és a közösségen belül is sok ellenzőjük 

akadt. A kormányzat ezért komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a lépések 

fontosságáról és értelméről meggyőzze a választókat. Sok esetben azonban bonyolult, közgazdasági 

szakzsargont alkalmazó érvelés jellemezte a területek kommunikációját. A politikai napirendet sokáig 

e témák dominálták: Török Gábor napirend kutatásának eredményei szerint 2007-ben az 

egészségügy olyannyira dominálta a napirendet, mint még semmilyen más ügy a felmérések 2001-es 

kezdete óta.61  A népszavazás mindkét koncepciót megbuktatta, az egészségügyi és felsőoktatási 

reform jelentős része ennek következtében meghiúsult.  

2010 és 2014 között a két terület háttérbe szorult, de a kormánypolitika kritikájaként azért jelen volt. 

Itt is egy ügyként jelent meg az oktatás és az egészségügy, hiszen a kritika mindkét területen nagyon 

hasonló volt: mindkét terület komoly forráshiánytól szenved és nagyon rossz minőséggel és 

hatásfokkal működik. A munkavállalók a nehéz helyzet miatt kivándorolnak, ami tovább rontja a 

területek működésének minőségét. A forráshiányt gyakran kontrasztba állítják a sportra, különösen a 

stadionokra költött pénzekkel, illetve a korrupcióval. Az egészségügy és az oktatás ekkor tehát más 

ügyekkel összekapcsolva, a korrupcióval, a sportra költött pénzekkel és a kivándorlással összekötve 

jelent meg, azok negatív következményeiként interpretálódtak. Saját koncepció kevésbé volt 

jellemző, a közösség aktorai nem vállalták fel a 2006 és 2008 közötti elképzeléseket sem.  

A forráshiányos és rossz minőségű működést a közösség tagjai főként egyedi példákkal érzékeltették: 

a demokratikus ellenzék kommunikációja tele volt olyan, egyes kórházakból és iskolákból vagy éppen 

ezekkel kapcsolatos egyedi élményekből vett példákkal, amelyek a problémák illusztrálására 

szolgáltak. Az egyedi, sokszor megdöbbentőnek ható példák, illetve a sport finanszírozásával és 

korrupcióval vont éles párhuzamok a közösségi médiában gyorsan terjedtek, az állampolgárok 

előszeretettel reagáltak és osztották tovább az ilyen jellegű tartalmakat. A forráshiány szimbólumaivá 

az iskolai kréták hiánya, illetve a kórtermek állapota váltak.  

Természetesen a két területen lezajlott átalakítások tartalma, különösen a centralizációs törekvés is 

számos bírálatot váltott ki a közösség tagjaiból, de ez is sok esetben a források kivonásával, 

csökkentésével artikulálódott együtt. A közoktatás esetében az oktatás tartalmának átalakítása, az 

ideológiai elemek vélt növekedése is folyamatos bírálatok tárgya volt. A fiatalok szellemi 

átnevelésére vonatkozó törekvések elsődleges szimbólumává Hoffmann Rózsa személye vált. A 

Hallgatói Hálózat, illetve a hallgatói tüntetések a felsőoktatás átalakításának problémáját is 

tematizálták. Mindezzel együtt a két terület szakpolitikai kritikája 2014 előtt a politikai elit részéről 

korántsem volt átütő. Ezt jól érzékelteti, hogy a Kormányváltás választási szövetség 8 választási 

ígéretéből62 mindössze egy, a nyolc ígéret közül a hetedik vonatkozik az egészségügyre (várólisták 

csökkentése), az oktatással pedig egyik ígéret sem foglalkozott. 2015 után azonban az oktatás és az 

egészségügy kritikája is egyre inkább előtérbe került, egyre inkább a kormánykritika egyik kiemelt 

területeivé váltak. 2015-ben Sándor Mária feketeruhás mozgalma nyomán számos tüntetésre sor 

került a kormányzat egészségügyi politikájával kapcsolatban. A fő kritika mindkét területen ekkor is a 

forráshiány maradt. 
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A korszakban ismét előtérbe került a gazdaságpolitika ügye, a makrogazdasági politikai lépések a 

közösség egyik kiemelt témájává váltak. 2006 és 2009 között a kormány a reformok mellett a 

konvergenciaprogram végrehajtására helyezte a legnagyobb hangsúlyt. Azonban míg a reformok 

esetében elismerték, hogy másfajta politika is lehetséges lenne, a konvergenciaprogram vállalásaival 

kapcsolatban hangsúlyozták: a megtett lépéseknek nincsen alternatívájuk, a költségvetési fegyelmet 

képviselő politika kényszerként jelentkezik az aktuális kormány számára. Az EU-s elvárások mellett a 

költségvetési fegyelem azért is szükségszerű, mert a magas költségvetési deficit és a folyó fizetési 

mérleg hiánya az ország egyre súlyosabb eladósodottságát, így a hitelezőknek való 

kiszolgáltatottságát eredményezi. A konvergenciaprogram által kijelölt politika leírására számos 

fogalom megjelent a közösség kommunikációjában: költségvetési fegyelem, egyensúlyteremtő- és 

őrző növekedési pálya, egyensúlyi pálya, stabilizációs politika, felelős költségvetési politika, stabilitás, 

hiánycél, maastricti kritériumok betartása. A konvergenciaprogram végrehajtásának jelentőségét jól 

mutatta, hogy a kormányprogram első szava is az egyensúly lett, Gyurcsány Ferenc pedig ki is 

jelentette, hogy ha a felelős költségvetési politika feladására kényszerülne, akkor felállna 

miniszterelnöki székéből.63 Az ezen a területen elért eredmények sokszor a kormány legfontosabb 

teljesítményeként jelentek meg a közösség nyilvánosságában. A gazdaságpolitikát a gazdasági válság 

megjelenése méginkább az előtérbe hozta, a Bajnai-kormány lényegében egyetlen feladatának a 

válság leküzdését tekintette, tehát működése jelentős részben a gazdaságpolitikára korlátozódott. A 

közösség a válságkezelési politikát sikeresnek értékelte, így ez is a baloldali kormányzás 

teljesítményeként jelent meg. 

A NER első időszakában, körülbelül 2013-ig a kormányzati politikával szemben a gazdaságpolitikai 

kritika markánsan jelen volt. A Matolcsy György által fémjelzett unortodox gazdaságpolitika 

folyamatos bírálat tárgya volt, a hozzá nem értés, az inkompetencia és a dilettantizmus 

szinonimájává is vált a fogalom. A kormányzat gazdaságpolitikájának gyenge teljesítményét a romló 

makrogazdasági adatok (csődkockázati mutató, forintárfolyam, benzinárak, államadósság, 

forintkötvények reálhozama) folyamatos napirenden tartásával, a leminősítésekkel, illetve az IMF-hez 

való fordulással igazolták. Bajnai Gordon 2012-es visszatérése után szintén elsősorban 

gazdaságpolitikai kritikát gyakorolt. A kormányzati dilettantizmussal szemben Bajnai, mint a már 

bizonyított válságkezelő, szakértő jelent meg a közösség kommunikációjában. Az Orbán-kormány 

számos gazdaságpolitikai döntése is élénk és folyamatos bírálatok tárgya volt. Súlyos kritikák érték a 

kormányzatot a magánnyugdíj-pénztárak államosítása, a szektorális különadók, a különböző 

adóemelések, illetve a megszorításként interpretált lépések miatt. Ezzel párhuzamosan folyamatosan 

a kormányzat szemére vetették a költségvetési források mértéktelen pazarlását is a 

sportberuházások és a korrupció kapcsán. A kormányzat gazdaságpolitikai lépéseivel kapcsolatos 

kritika 2013-tól fokozatosan háttérbe szorult.       

A közösség kommunikációjában korábban is gyakran megjelent a társadalompolitikai és 

gazdaságpolitikai célok egymáshoz való viszonya, ez 2006 után sem volt másképp. Elsősorban a 

Gyurcsány- és Bajnai-kormányok közösségen belüli kritikusai, különösen Szili Katalin, hangoztatták 

azt az érvet, hogy a gazdaságpolitika csak eszköz a társadalmi célok eléréséhez. Ez az álláspont a 

baloldali kormányzások alatt nem érvényesült, Gyurcsány például üres locsogásnak minősítette ezt a 

véleményt, és azt képviselte, hogy a társadalmi célok csak akkor tudnak markánsabban megjelenni, 
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ha a gazdaság, a makroadatok rendben vannak.64 2010 után ellenzéki pozícióból ez az álláspont ismét 

erősebb képviseletet kapott. Mesterházy Attila, az MSZP elnöke például arról beszélt: „A 

gazdaságpolitikára mi eszközként tekintünk, amelynek segítségével a társadalompolitikai céljainkat 

kívánjuk elérni”65    

A közösség számára tehát fontos ügy volt a szociálpolitika is. A szolidaritás fontossága már a 2006 és 

2010 közötti időszakban is fontos kritikai téma volt a kormányzat közösségen belüli ellenzékénél, de 

ebben az időszakban a szociálpolitika nem vált még a közösség szélesebb körben is érvényesülő 

ügyévé. 2010 után azonban a kormány működésének kritikájaként a szociálpolitika az egyik 

legfontosabb üggyé vált. 

A közösség tagjai szerint az országban óriási a szegénység és a nyomor, de Orbán Viktor és a NER 

ezzel nem foglalkozik, sőt, még súlyosbítja is a helyzetet. A kormányzat politikája egy szűk 

középréteget támogat, a középréteg alatti társadalmi osztályok viszont egyre inkább leszakadnak és 

elszegényednek. A közösség tagjai gyakran hangsúlyozták, hogy soha ilyen sok szegény 

Magyarországon még nem volt. A közösség diskurzusában számos, a közösségi médiában is gyorsan 

terjedő egyedi példa, élettörténet jelent meg, melyek a szegénység és a leszakadás valóságának 

illusztrálására szolgáltak. A szegénység mértékének visszatérő képi megjelenítése az ételosztásoknál 

sorban álló tömegek látványa volt, ami a szegénységhez való kormányzati hozzáállást pellengérre 

állító mémek gyakori alapanyagává is vált. Kiemelt figyelmet kapott a gyermekszegénység és a 

gyermekéhezés ügye is, ami a közösség tagjai szerint meglehetősen általánossá vált Magyarországon, 

megszüntetése pedig elsődleges morális kötelezettség lenne. Az ügy kiemelt jellegét jól mutatja, 

hogy a már említett nyolc 2014-es kulcsígéret jelentős része szociálpolitikai lépéseket takart.    

A NER szolidaritáshiányának egyik jelképévé az egykulcsos adó vált, melyet a közösség tagjainak 

jelentős része elutasított. Érvelésük szerint az egykulcsos adó igazságtalan és csak a szűk 

középosztályt támogatja, hiszen az ő adójuk csökken jelentősen. Egy másik jelképnek a 

hajléktalanokkal kapcsolatos fővárosi politikai lépések számítottak, amely jelentős civil ellenállást is 

kiváltott. A rendszer szolidaritáshiányát néhány kormánypárti politikus sokat idézett kijelentése is 

illusztrálta. Ilyen volt Matolcsy kijelentése arról, hogy szerinte meg lehet élni Magyarországon 47 ezer 

forintból, Lázár János „akinek nincs semmije, az annyit is ér”66 mondata, vagy éppen a köztelevízió 

riporterének arra vonatkozó felvetése, hogy a gyerekek egy része azért nem reggelizik, mert nem 

éhes, amire Harrach Péter azt reagálta, hogy ez „életforma kérdése”67. Ezekre a mondatokra a 

közösség tagjai előszeretettel utaltak vissza és gyakran feltűntek a közösségi médiában terjedő 

mémek szövegeiben is, ezáltal is érzékeltetve a NER hozzáállását a kérdéshez. Természetesen a 

szolidaritáshiány kritikájában is visszatérő motívumoknak számítottak a sportfinanszírozással és 

korrupcióval való kontrasztállítások. Orbánt és a NER-t a szociálpolitika kapcsán morális alapon ítélték 

el a közösség tagjai: gyakran gonosznak, szívtelennek titulálták a rendszer képviselőit, a kormányzati 

lépéseket és kijelentéseket sok esetben a keresztény értékekkel és hitelvekkel állították kontrasztba.  
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A kormányzati kommunikáció által leginkább hangsúlyozott politikai lépést, a rezsicsökkentést a 

közösség tagjai nem tekintették valódi szociálpolitikai beavatkozásnak. Egyrészt hangsúlyozták annak 

igazságtalan jellegét, hiszen a csökkentés mértéke nem tesz különbséget anyagi helyzet alapján, így 

nagyobb könnyítést jelent a gazdagabb, többet fogyasztó állampolgárok számára. Másrészt –mint 

arról korábban már volt szó – hazugságnak, illúziónak és fenntarthatatlannak ítélték a lépést. 

A migrációs kérdés a korai szakaszban szintén szociálpolitikai kérdésként, pontosabban szolidaritási 

kérdésként értelmeződött a közösség számos tagja számára. A menekültek befogadására vagy 

legalábbis a velük való emberséges bánásmódra a legfőbb érv a szolidaritás elve, az elesettek 

segítése volt. A kormányzat nemzet- és közbiztonsági értelmezését a közösség számos tagja élesen 

visszautasította. Ez a téma vizuális megjelenésében különösen szembetűnő volt. A közösség tagjai 

által a téma illusztrálására használt képek gyakran nőket, a gyerekeket, illetve családokat mutattak az 

érintettek között. Ennél a témánál is jellemző volt az egyedi esetekre, egyéni élettörténetekre való 

fókuszálás, ami átélhetőbbé tette az érintettek szenvedését. A migrációs kérdés kapcsán azonban 

fontos kiemelni, hogy a közösség nem volt egységes, különösen a közösség politikai és értelmiségi 

elitje és az állampolgárok egy jelentős része között mutatkozott véleménykülönbség. A 

menekültekkel/migránsokkal szembeni szolidaritás követelménye legélesebben a közösség nem 

politikus, értelmiségi, civil és média aktorainál jelent meg. Kevésbé, de szintén markánsan volt jelen a 

politikai szereplőknél, akik hasonlóképpen a szolidaritás szempontjait hangsúlyozták sok esetben. A 

közösség politikusainak és médiumainak a témával kapcsolatos közösségi média tevékenysége alatti 

kommentárokból azonban az látszik, hogy sok, magát a közösséghez soroló állampolgár nem fogadta 

el a menekült- és migrációs kérdést szociálpolitikai/szolidaritási kérdésként. Ők a jobboldali 

közösségekhez hasonlóan nemzet- és közbiztonsági ügyként kezelték azt. Bár több olyan állampolgári 

kommentár is található, ami elfogadja az ügy szolidaritási kérdésként való kezelését, a médiumok és 

politikusok posztjai alatt számos, dühös, egyet nem értést kifejező állampolgári véleménnyel 

találkozhatunk – más témáknál nem jelent meg ilyen élesen az egyet nem értés. A menekült-kérdés 

azonban önálló üggyé nem vált a közösség számára. Sőt: a közösség tagjai gyakran hangsúlyozták azt 

is, hogy ez nem is ügy, a jobbközép politikai közösség csak figyelemelterelésként alkalmazta a témát. 

Bár a közösség elsősorban az ellenzéki időszakban tette magáévá a szociálpolitika ügyét, számos 

politikai cselekvés kapcsolódott az ügyhöz. Az időszakban több, a szegénység és a kilátástalan helyzet 

ellen demonstráló éhségmenet is lezajlott, Gyurcsány és a Demokratikus Koalíció tagjai szegény 

családokhoz költöztek be, hogy helyzetüket minél jobban megismerjék, a gyermekéhezéssel 

kapcsolatban több parlamenti performanszra is sor került, míg 2014-től Karácsony Gergely az ügyet 

zuglói polgármestersége egyik kiemelt területévé tette, lépéseit pedig a közösség jelentős része 

példaként állította a kormányzat számára. Ebben az ügyben a civilek is rendkívül aktívak voltak: 

számos civil szervezet állította működése középpontjába a szociális kérdéseket, a közösség 

nyilvánossága pedig előszeretettel foglalkozott ezekkel a szerveződésekkel. Ezek a szervezetek a 

kormányzat antiszolidárisnak ítélt szakpolitikai lépéseit is élénken kritizálták, akciók és 

performanszok keretében történő tiltakozások többször is előfordultak. A legnagyobb civil aktivitás a 

migrációs/menekült kérdésben nyilvánult meg, mely során állampolgárok szervezetten és 

szervezetlenül is segítséget nyújtottak az országba érkezőknek, illetve a kormányzati plakátok online 

és offline átszerkesztésével, illetve ellenplakátok finanszírozásával a kormányzati kampány hatékony 

ellenkampányát szervezték meg. A közösség csatornáin a menekültekkel kapcsolatos civil fellépések 

nagyon pozitív visszhangot váltottak ki.  
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A korrupció a korábbi korszakokhoz hasonlóan ismét a közösség fontos ügyének számított. A korábbi 

időszakokhoz hasonlóan a saját közösségre és a másik közösségre vonatkoztatva is sokat foglalkoztak 

a kérdéssel. 2006 és 2010 közötti kormányzás során a saját közösségben is nagy port kavartak egyes 

közösséghez tartozó korrupciós esetek. Az első jelentősebb eset a Zuschlag János nevével 

összekapcsolódó botrány volt, ami után Gyurcsány Ferenc egy köztisztasági csomagnak elnevezett, 

korrupcióellenes törvénycsomag elfogadtatására tett sikertelen kísérletet. A ciklus hátralévő 

részében még számos nagy port kavaró korrupciós botrány tört ki, ezek közül a legfontosabbak a 

Hunvald –ügy, majd a Hagyó Miklós és Mesterházy Ernő nevével összekapcsolódó BKV-ügy voltak. Ez 

utóbbi esethez kötődött a baloldali kormányzás alatt folyó korrupció leggyakrabban emlegetett 

szimbóluma, a nokiásdoboz, amelyben a BKV korábbi vezérigazgatója saját vallomása szerint 

készpénzt adott át Hagyó Miklósnak. Ebben az időszakban a saját közösség is korruptnak látta a 

közösség több politikai aktorát is, bár gyakran megfigyelhető volt az a vélekedés is, hogy nem a 

közösség egészét hatja át a korrupció, hanem egyedi jelenségekhez és emberekhez köthetőek a 

visszás ügyek. Az MSZP-t mint pártot azonban többen is összekötötték a korrupcióval. A párt saját 

szavazói is egyre korruptabbnak látták a pártot68, Gyurcsány Ferenc pedig a 2010-es választások után 

írt arról röpiratában, hogy az MSZP finanszírozása korántsem tekinthető tisztának.69 Gyurcsány 

később is tett utalásokat az MSZP korrupcióval való összefonódására, 2013-ban például így 

fogalmazott egy nagy port kavaró kijelentésében: „én voltam ennek a pártnak az elnöke, sok helyről 

vándorolt oda a pénz, Európából nem nagyon, ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem 

tudjuk”70. A közösség tagjainak korrupciós ügyei 2010 után már kevésbé voltak jelen a közösség 

kommunikációjában, az újonnan megjelenő szereplők előszeretettel hangoztatták is saját politikai 

tapasztalatlanságukból fakadó ártatlanságukat. A 2014-es Simon Gábor-eset azonban ismét 

felvetette a saját közösség, különösen az MSZP és annak politikusainak korrupt voltát.  

A korrupciós ügy egy, a korábbi időszakokhoz képest új elemmel is gazdagodott a 2006 és 2009 

közötti időszakban. Gyurcsány Ferenc ugyanis a korrupcióban való érintettséget a teljes társadalomra 

kiterjesztette. Ahogy arról a reformdiskurzus állampolgári kultúrával kapcsolatos elemeinél már szó 

esett, Gyurcsány számos alkalommal bírálta a társadalomban működő informális gyakorlatokat. A 

kiterjedt szürke- és feketegazdaságot, az állandó kiskapu-keresést és ügyeskedést, a számla nem 

adást és -kérést, a hálapénz gyakorlatát a magyar társadalmi kultúra részének, a társadalomban jelen 

lévő korrupt folyamatoknak tekintette és bírálta.  

2010 után fokozatosan kibontakozik a NER és tagjainak korrupciós tematikája is. Mint az 

aktorkonstrukcióknál már láttuk, a NER-t általában a közpénzek megszerzéséért működő maffiának 

tekintették a megszólalók, melynek élén keresztapaként maga Orbán Viktor áll. A saját közösségre 

vonatkozó korrupcióval ellentétben itt tehát felülről szervezett, központosított, az államra 

támaszkodó, nem pedig pusztán abból hasznot húzó, az egész rendszert és annak összes szereplőjét 

átható korrupcióról volt szó. A közösség tagjai szerint a korrupció zavartalan működését a Fidesz 

kétharmados többsége által kinevezett, korábbi Fidesz-tag főügyész, Polt Péter biztosította, aki a 

visszás ügyekben sem indított eljárásokat.  
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A NER korrupciójának számos szimbóluma jelent meg a közösség nyilvánosságában. A közösség tagjai 

szerint a korrupció elsődlegesen a közbeszerzések területén érhető tetten, a kormányzati 

közbeszerzéseken csak egy szűk, „haveri kör” tudott eredményesen szerepelni. Ennek a folyamatnak 

elsődleges szimbóluma 2014-ig Simicska Lajos és a Közgép, illetve 2014-től Mészáros Lőrinc volt. 

Mindkét vállalkozóról elmondták, hogy a NER működése alatt nagyon sikeresek voltak cégeikkel a 

közbeszerzéseken, vagyonuk néhány év alatt is látványosan gyarapodott. Mészáros Lőrinc esetében a 

politikai alapú gazdasági sikerek bizonyítékaként gyakran idézték azt a mondatát, miszerint abban, 

hogy ideáig eljutott „bizonyára szerepet játszik a Jóisten, a szerencse és Orbán Viktor személye”.71 

2014-ig abban nem volt teljes az egyetértés a közösségen belül, hogy vajon politikai befolyás is jár-e a 

gazdasági pozíciókkal: az MSZP plakátjai például „Simicska-Orbán maffiakormány”-ról beszéltek,72 a 

Fidesz-KDNP frakcióülésén egy „Simicska Lajos köszönti részvényeseit és alattvalóit” felirat üdvözölte 

a képviselőket,73 Simicskára pedig általában a rendszer egyik fő „oligarchájaként” hivatkoztak a 

közösség tagjai. A G-nap után, illetve a közbeszerzéseken nyertes kör megváltozását követően 

megerősödött az a nézet, hogy a rendszer legfőbb gazdasági nyertesei lecserélhetőek, Orbán akarata 

a döntő ebben a kérdésben is. A közbeszerzésen győztes nagyvállalkozók nem irányítói, hanem csak 

részei a rendszernek, a NER-nek. Tehát nem a hagyományos értelemben vett oligarchák, még ha – 

csökkenő intenzitással – a fogalmat továbbra is használták a közbeszerzéseken gyorsan 

meggazdagodott nagyvállalkozói kör meghatározására.  

Olyan esetek, mint a trafik-ügy, a földügy, a kitiltási-ügy, Questor-ügy, a kaszinóügy, illetve olyan 

szereplők, mint a Századvég, az MNB-alapítványok, Tarsoly Csaba, illetve a miniszterelnök személyes 

érintettségét szimbolizáló Orbán Ráhel és Tiborcz István is az államilag vezérelt korrupció 

szimbólumaivá váltak. A korrupció rendszerszintű működésének igazolásaképpen számos 

kormánypárti politikust vádolt a közösség hirtelen és nem átlátható meggazdagodással. Visszatérő 

kritika volt a kormánypárti politikusokkal kapcsolatban az urizálás: a közösség szereplői előszeretettel 

hívták fel a figyelmet kormánypárti politikusok és háttéremberek olyan luxuskiadásaira, amelyek 

véleményük szerint hivatalosan bevallott jövedelmükből aligha lenne fedezhető. Ezeknek a vádaknak 

visszatérő szereplői voltak Rogán Antal, Szijjártó Péter, Lázár János, Habony Árpád és Andy Vajna. E 

szereplők és a hozzájuk köthető luxuscikkek (pl.: Louis Vuitton táska) visszatérő alanyai voltak a 

kormányzati korrupció mértékére utaló, közösségi médiában terjedő mémeknek.     

A korrupció kapcsán a közösség elismert szereplőivé váltak azok a szereplők, akik egyes korrupciós 

folyamatokat belülről lelepleztek és fontos bizonyítékokkal szolgáltak a korrupció működéséről. Ilyen 

szereplő volt a korszakban a trafikok elosztásáról hangfelvételt közzétevő Hadházy Ákos, a NAV-

botrányt kirobbantó Horváth András, vagy éppen a Századvég működéséről beszélő Mellár Tamás. 

Szintén sok figyelem irányult a korrupció egyes kiemelt áldozataira, például Váradi Andrásra, a 

felcsúti juhászra. A közösségen belül több politikus is a korrupciófeltáró munkájával szerzett magának 

ismertséget és elismertséget, így Juhász Péter és Szabó Rebeka is. A korrupció ellen tüntetésekre is 

sor került a korszakban, és ahogy arról korábban már volt szó, a közösségi médiában a közösség 

tagjai előszeretettel használják a „KorrupcióKormánya” hashtag-et.    

A demokratikus ellenzéki közösség kiemelt ügyévé vált 2010 után a kivándorlás ügye. A közösség 

tagjai úgy látták, hogy hatalmas problémát jelent, hogy rengeteg állampolgár, főként a fiatalok, a 
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piacképesek és a szakmával rendelkezők elhagyják az országot és külföldön kezdenek új életet. A 

kivándorlás mértékét a kormányzati politika következményének tartották, hiszen a közösség tagjai 

szerint a gazdasági és politikai légkör készteti a fiatalabb korosztályokat az elvándorlásra. A 

kivándorlás nagy mértéke véleményük szerint bizonyította, hogy az ország egyre inkább élhetetlen és 

egyre kevesebb perspektívát nyújt az állampolgárai számára. A helyzet súlyosságának érzékeltetésére 

Mesterházy Attila kijelentette: „Az 1956-os forradalom leveréséhez hasonlatos pusztítást végzett az 

Orbán-kormány, amikor tétlenül nézte, hogy majdnem fél millió, köztük körülbelül kétszázezer 

magasan képzett ember elhagyja az országot.”.74 Több politikai aktor is beszélt arról, hogy ma 

Magyarország előtt álló legfontosabb feladat a kivándorlási trend megfordítása és a külföldön élő 

állampolgárok hazacsábítása. Az ügy egyik szimbólumává a „Skype-nagyi” vált, hiszen a közösség 

tagjai gyakran beszéltek arról, hogy a kivándorlási helyzet azzal a következménnyel jár, hogy a 

családok szétszakadnak és a nagyszülők már csak Skype-on keresztül tudnak unokáikkal érintkezni. 

Ezt az ügyet is sok esetben egyedi esetek és történetek bemutatásával érzékeltetik a közösség 

szereplői.     

A közösségen belül 2010 után egyre nagyobb figyelmet kapott a nők ügye. Ez nem válik annyira 

dominánssá, mint a fentebb tárgyalt ügyek, de eléggé karakteres témaként jelent meg, ezért 

érdemes itt említést tenni róla. A közösség tagjai gyakran hangoztatták, hogy a nők társadalmi és 

politikai helyzetén javítani és a hagyományos nemi szerepekből származó elvárásokat oldani kellene. 

A nők ügye nagyon gyakran kritikai oldalról vetődött fel: a jobboldali közösség nőellenesnek ítélt 

kijelentései nagy port kavartak a közösség tagjai között. Nagy felháborodást váltottak ki Varga István 

Fidesz-képviselő, Kövér László, illetve a Fidesszel nyíltan szimpatizáló zenész, Ákos nőkkel kapcsolatos 

kijelentései, a feleségét megverő Balogh József képviselő esete, a családon belüli erőszak önálló 

büntetőjogi tényállássá változtatása körüli parlamenti viták és az Isztambuli Egyezmény 

ratifikálásának elmaradása. Ezek az esetek különösen nagy port kavartak a közösségi médiában, a 

jobbközép politikai közösségnek tulajdonított nőkép erőteljeses kritikát váltott ki politikusokból, civil 

és értelmiségi szereplőkből, illetve állampolgárokból egyaránt. Egyéb ideológiavezérelt ügyek is 

állandó kritika tárgyát jelentették a demokratikus ellenzéki közösségben. Azok a politikai döntések és 

kijelentések, amelyben a keresztény-konzervatív társadalomszemlélet markáns leképeződését látták 

a közösség tagjai, súlyos kritikák és állandó gúny tárgyaivá váltak. Így sokszor szó esett a jobbközép 

politikai közösség által szavakban és döntésekben is propagált tradicionális családmodellről, amelyet 

a közösség tagjai azon az alapon vetettek el, hogy a család nem politikai kategória, az államnak nincs 

joga eldönteni, hogy a különféle együttélési formák családnak minősülnek-e vagy sem. A közösség 

tagjai hasonló alapon bírálták a vasárnapi boltzár intézményét is, ami az emberek mindennapi 

életébe ideológiai okokból beavatkozó politika jelképévé vált. Szintén gyakori felháborodás és kritika 

tárgyai a jobbközép politikai közösség egyes tagjainak homofóbként érzékelt megnyilatkozásai, illetve 

az erkölcstan tankönyvek ideológiai tartalmai.   

Csatornák 
A közösség kommunikációjának csatornái között továbbra is fontos szerepet játszottak a 

hagyományos médiumok. 2006 és 2010 között a közösség tagjai a kormányzati pozíciónak 

köszönhetően számos platformon aktívan jelen voltak. 2010 után ezen a téren változás állt be, a 

közösség jelenléte több platformon is jelentősen visszaszorult. Ezzel egyidejűleg azonban a közösség 

határainak megváltozása új, korábban nem a közösséghez tartozó médiumokat is a közösség 
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csatornájává tett. Míg 2010 előtt számos médium, amely nem volt a baloldali közösséghez sorolható, 

hiszen erősen kritikus álláspontokat jelenítettek meg az MSZP-vel és a kormányzattal szemben, 2010 

után, amikor már az Orbán Viktorhoz és a NER-hez fűződő viszony vált a közösség határainak 

meghatározójává, a közösség csatornáivá váltak. E médiumok a 2010 előtt politikai elithez, illetve az 

aktuális demokratikus ellenzéki politikai elithez való kritikus hozzáállása 2010 után is megmaradt, de 

mint láttuk, ez ekkor már a közösség egyik jellemző diskurzusának számított, tehát nem számított 

kirívónak a közösség többi szereplőjéhez képest.  

2010 előtt a közmédia fontos csatornája volt a közösségnek, 2010 után viszont a közösség tagjai 

sokat panaszkodtak arra, hogy politikusaik a köztelevízióba- és rádióba nem kapnak meghívást. 2010 

után a közösség tagjainak legfontosabb televíziós csatornájává a már 2006-tól is a közösséghez 

sorolható ATV vált, azon belül is kitüntetett jelentőséggel bírt a Kálmán Olga vezette Egyenes Beszéd 

című esti politikai műsor. Az adás a korszak egyik legnézettebb közéleti műsorrá vált, a vendégek 

jelentős része pedig a demokratikus ellenzék politikusaiból, értelmiségi és civil szereplőiből állt. 2014 

után a közösség egy fontos csatornájává vált az RTL Klub is, amely a médiumot súlyosan érintő 

reklámadót követően, 2014 után erőteljesen kormánykritikus hangra váltott és híradójában 

kiemelten foglalkozott a kormányzat számára kellemetlen ügyekkel. 2015 elejétől a Simicska-

médiakonszernbe tartozó Hír TV is fokozatosan egyre inkább ellenzéki hangot ütött meg. A Fidesz 

politikusai 2015 tavaszától bojkottálták a televíziót, így itt is jóval nagyobb térhez jutottak a 

demokratikus ellenzékhez tartozó aktorok. A rádiók közül a Klub Rádió számít továbbra is a közösség 

csatornájának. A rádióadó 2010 után jelentősen visszaszorult, hiszen 12 vidéki frekvenciát vesztett el, 

így sugárzása Budapestre, Pest-megyére és a Dunakanyarra szorult vissza. A csatorna hallgatottsága 

így jócskán elmaradt a nagy országos adókétól, többek között a közmédia portfóliójában lévő, 2015-

ben csaknem 1,6 millió napi hallgatóval rendelkező Kossuth Rádiótól, de 222 ezer napi hallgatót még 

így is képes volt elérni.75 

A korszak egyik fontos tendenciája a nyomtatott sajtó jelentős visszaszorulása volt. A napilapok 

között a legnagyobb példányszám csökkenést azonban a közösség egyik legfontosabb csatornája, a 

Népszabadság szenvedett el. A 2006-ban még napi 150 ezres példányszámmal rendelkező lap 2015-

re már kevesebb mint 40 ezer eladott példányszámmal bírt csak.76 Bár ezzel továbbra is 

piacvezetőnek számított, a többi lap ennél jóval kevésbé drasztikus olvasóvesztésen ment keresztül. 

A közösség másik csatornája, a Népszava már 2006-ban is 30 ezernél kevesebb olvasóval 

rendelkezett, 2015-ben viszont már alig haladta meg a 10 ezres példányszámot. A Népszabadsághoz 

hasonló drasztikus zuhanást könyvelhetett el a HVG hetilap is, ami bár szintén piacvezető maradt, 

olvasói több mint felét elveszítette a korszakban. A 168 Óra példányszáma is csökkent, de jóval 

alacsonyabb bázisról, mint a HVG. A HVG 2010-ig nem lehetett a baloldali közösség csatornájának 

tekinteni, a kormányzati politika erőteljes kritikájának adott hangot ekkor, 2010 után azonban a 

demokratikus ellenzék szemiotikai erőforrásainak enged teret.  

Hasonló a helyzet a vezető online médiumok esetében is. A több mint egymilliós havi látogatóval 

rendelkező index.hu mindig is meglehetősen konfliktusos viszonyt ápolt a baloldali közösség főbb 

aktoraival, 2010 után azonban a használt szemiotikai erőforrások alapján a demokratikus ellenzék 

csatornájának tekinthető. A demokratikus ellenzék csatornájának tekinthető még a korszakban 

létrejött és hamar népszerűvé váló 24.hu (Hír24), a 444.hu, a kisebb eléréssel rendelkező, blogszerű 
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cink.hu, illetve a már korábban is létező hvg.hu is. E honlapok mellett még megemlíthető a 

Népszabadság online felülete, a nol.hu, illetve a 168 óra honlapja is. A demokratikus ellenzék politikai 

elitjével, illetve a 2010 előtti időszakkal kritikus, ám a demokratikus ellenzék szemiotikai 

erőforrásainak nagy teret engedő médiumok a korszakban dominálják az online hírportálok szféráját, 

a nagy látogatottsággal rendelkező hírportálok jelentős része ebbe a kategóriába esik. Az egyetlen 

fontosabb kivételnek az origo.hu számít, ami azonban 2014-ig nem sorolható egyik politikai 

közösséghez sem.    

A korábbi korszakokhoz hasonlóan a közösség használt hagyományos reklámeszközöket is: televíziós- 

és internetes hirdetéseket, szórólapokat, óriásplakátokat. 2010 előtt a kormányzati pozíciót is 

felhasználta a közösség, és számos kormányzati, a reformokat magyarázó és népszerűsítő plakát- és 

reklámkampányra is sor került. 2010 után a hagyományos reklámeszközök használata azonban 

visszaszorult, hiszen a közösség főbb szereplői jóval kevesebb forráshoz jutottak az államtól. 

Továbbra is előfordultak plakátkampányok, illetve a választási kampányok idején televíziós reklámok 

is, ezek mértékében azonban visszaesés volt tapasztalható. A hagyományos reklámeszközökhöz 

kapcsolódóan azonban egy új csatorna is létrejött a korszak második felében: a plakátok online és 

offline „meghekkelése”. A jobbközép politikai közösség 2010 után erőteljesen támaszkodik az 

óriásplakátokra és több plakátkampányra is sor került az időszakban. A demokratikus ellenzék tagjai 

ezeket a plakátokat gyakran átszerkesztették, kifigurázták és az újonnan létrehozott tartalmakat a 

közösségi média csatornáin terjesztették. A plakátok „meghekkelése” azonban nem maradt meg az 

online térben: ismeretlen állampolgárok gyakran a köztéri plakátokat is átszerkesztették, az eredeti 

üzenetet a plakát átírásával megváltoztatatták vagy éppen új üzenettel egészítették ki. Ez utóbbi a 

leglátványosabban a 2015-ös, bevándorlással kapcsolatos plakátkampánynál nyilvánult meg, ahol a 

köztéri plakátok átszerkesztésével kapcsolatban online közösségek is létrejöttek, ahol az „alkotók” 

alkotásaikat a szélesebb közösséggel is megoszthatták.77 Az offline átalakított kampányplakátok az 

online térben jutottak el szélesebb közönséghez: az átalakított kampányplakátokat az online 

médiumok előszeretettel mutatták be olvasóiknak. Kampányok „meghekkelésére” szervezettebb 

formában is sor került. Az MSZP is helyezett el a kormányzati plakátkampányt kifigurázó köztéri 

plakátot, de a legsikeresebb akció egyértelműen a Magyar Kétfarkú Kutya Párthoz kötődik. A viccpárt 

2015-ben online adománygyűjtést indított a kormányzati plakátokat kigúnyoló és azok üzenetével 

szembemenő plakátkampány megvalósítására. A gyűjtés annyira jól sikerült, hogy az ellenkampány 

majdnem annyi óriásplakátot tudott produkálni, mint a kormányzati kampány.78 Bár az MKKP nem 

sorolható egyértelműen a demokratikus ellenzéki közösséghez, a kormányzat üzenetét támadó 

kampány nagymértékű állampolgári támogatása azt valószínűsíti, hogy a támogatók jelentős része a 

demokratikus ellenzéki közösség állampolgári tagjai közül kerültek ki. 

A korszakban az online csatornák a korábbi időszakhoz képest még inkább felértékelődtek, különösen 

a közösségi média népszerűvé válásának köszönhetően. Számos, a korszak első feléről beszámoló 

tanulmány arra a megállapításra jutott, hogy az MSZP az online térben nem igazán volt sikeres: 

online platformjai minősége elmaradt más pártok web-jelenlétének szintjétől és a 2010-es kampány 

során a közösségi médiában is nagyon alacsony láthatóságra tett csak szert.79 A 2006-os események 
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kapcsán már volt némi állampolgári aktivizálódás az Iwiw közösségi média platformon, de az 

állampolgárok önszerveződésében sem játszott ekkor még olyan nagy szerepet az Internet és a 

közösségi média, mint a jobboldali közösségekben.80 2010 után a politikusi szereplők online 

honlapjainak jelentősége csökkent és előtérbe került a 2000-es évek végétől Magyarországon is egyre 

népszerűbbé váló nemzetközi közösségi oldal, a Facebook. A közösség szempontjából ennek két 

fontos következménye volt. Először is, a politikai szereplők önálló, csak saját személyükhöz 

kapcsolódó csatornához jutottak: a politikusok és pártok jelentős része saját, az állampolgárok által 

követhető oldalt indított a Facebookon, ahol folyamatos kommunikációt folytathattak követőikkel. 

Bár a közösség politikusai és pártjai későn fedezték fel a Facebook jelentőségét és a 2010-es 

választásokon csak nagyon kevés választóhoz jutottak el e csatornán keresztül,81 2014-re már 

jelentős tömegeket voltak képesek elérni.82 2014-ben az Együtt 2014 csaknem 200 ezer, az MSZP 123 

ezer, a DK 35 ezer, míg a PM majdnem 38 ezer követővel rendelkezett, miközben a választási 

szövetség miniszterelnök-jelöltjét, Mesterházy Attilát 222 ezren, Bajnai Gordont 133 ezren, 

Gyurcsány Ferencet pedig 102 ezren követték.83 De nem csak a prominens politikusok voltak jelen az 

oldalon: míg 2011-ben az MSZP országgyűlési képviselői közül csak 7-nek volt önálló Facebook-oldala 

(12%)84, a 2014-es választásokon már a Kormányváltás szövetség egyéni választókörzetben induló 

jelöltjeinek 56%-a jelen volt a legnépszerűbb közösségi média platfomon.85A képviselőjelöltek 

követőszámának mediánja86 2467 volt ekkor, ami nem sokkal maradt el a Fidesz jelöltek 

követőszámának mediánjától (2661) és magasabb volt, mint a Jobbik jelöltek esetében (1787). E 

csatornák jelentősége tehát abban állt, hogy a politikusok nagyszámú választót tudtak közvetlenül 

elérni, itt folyó kommunikációjuk pedig teljes mértékben a saját kontrolljuk alatt állt. A közönség 

mértékét ráadásul a követők reakcióin keresztül még jelentősen növelni is tudták: a választási 

szövetség képviselőjelöltjének, Rózsa Endrének az egyik posztját például több mint 5000 felhasználó 

osztotta meg saját ismerőseivel és követőivel, dacára annak, hogy a jelöltet alig több mint 1000 

felhasználó követte csak.87 A politikai szereplők többször hangsúlyozták is, hogy a rendelkezésre álló 

csatornák beszűkülése miatt a közösségi média a demokratikus ellenzéki közösség egyik legfontosabb 

csatornájává vált.  
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A pártok és politikusok többféle tartalom közlésére is használták a Facebook-oldalukat. Gyakran 

osztottak meg számukra szimpatikus médiatartalmakat, sok esetben némi kommentárral kiegészítve, 

tehát egyfajta hírcsatornaként is működtették oldalukat. A közösség vezető politikusai és pártjai 

leggyakrabban az index.hu, a hvg.hu, a nol.hu, a 444.hu és az atv.hu cikkeit osztották meg, tehát a 

saját közösséghez tartozó médiumok tartalmait terjesztették saját oldalukon. Ezenkívül fontosnak, 

érdekesnek vagy szellemesnek ítélt közösségi média tartalmakat (képek, mémek, vélemények stb.) is 

előszeretettel osztottak tovább a politikai szereplők.   A politikusok gyakran saját munkásságukról 

számoltak be közösségi oldalaikon: kampányeseményeikről, sajtótájékoztatóikról, interjúikról, 

találkozóikról. Több politikus saját véleményének rövid, vagy akár részletes kifejtésére is felhasználta 

közösségi média platformját: Gyurcsány Ferenc hosszabb, blogszerű jegyzetei például kifejezetten 

népszerűek voltak követői körében. Egyes politikai szereplők mozgóképes tartalmak közvetítésére is 

használta a Facebookot. Ezek minősége és jellege sokféle lehet: voltak rövidebb, rosszabb minőségű 

bejelentkezések, eseményekről való élő közvetítések, de alaposan megszerkesztett, vágott, televízió 

adás-szerű jó minőségű összeállítások is helyt kaptak. A politikai szereplők előszeretettel használták a 

csatornát saját, politikán kívüli énjük, családjuk, hobbijuk, szabadidős tevékenységük bemutatására 

is. 

A közösségi média azonban nem csak az intézményes politikai aktorok számára vált fontos 

csatornává. A közösséghez tartozó médiumok szintén jelen voltak a platformon, és cikkeik terjesztése 

mellett gyakran világos politikai véleménynyilvánításokkal, rövid kommentárokkal, élő 

közvetítésekkel és humoros mémekkel is operáltak. A civil szereplők számára egyértelműen a 

Facebook jelenti a legfontosabb kommunikációs csatornát. A korszak legfontosabb civil 

kezdeményezései a Facebookról indultak el, és a közösségi médiában való megszerveződés után 

tudtak kilépni az offline térbe, de a későbbi folyamatos jelenlétüket is a közösségi média-

kommunikáció biztosította: ez egyaránt igaz a Millára, a MigrationAid-re, az internetadó elleni 

tüntetésekre és a hallgatói mozgalmakra is. A különböző tiltakozó események és önszerveződések is 

a közösségi médiában jöttek létre, a szervezők a Facebookon hozták létre az ezek szervezését 

elősegítő „eseményeket”, amelyekhez az állampolgárok szabadon csatlakozhattak, kommentálhattak 

és tovább oszthattak. A civil szereplők oldalai nagy elérésű csatornává tudtak válni, egy-egy civil aktor 

(különösen a Milla) nagyobb eléréssel rendelkezett, mint az intézményes politikai szereplők jelentős 

része. Az állampolgári politikai kommunikáció legfontosabb eszközévé is a Facebook vált, az 

állampolgárok olyan kommunikációs eszközhöz jutottak általa, amelyre korábban még nem volt 

példa. Politikai aktivitásuk valós politikai jelentőségre tett szert azáltal, hogy követéseik és a 

tartalmakra adott reakcióik az adott tartalmak és szereplők nyilvánosságbeli láthatóságának mértékét 

és minőségét jelentősen tudták formálni. A politikai és civil aktorok is a követők reakcióinak 

kiváltására törekedtek, gyakran buzdították is reagálásra a felhasználókat, így az, hogy a közösség 

tagjai mire reagáltak, feltehetően hatással volt a többi szereplő kommunikációjára is. A közösség 

állampolgári tagjai aktívan jelen voltak a Facebookon. A közösség új aktoraihaz kötődő Facebook-

oldalak nagyon hamar nagyszámú követőt szereztek, a Milla, az Együtt vagy éppen a visszatérő Bajnai 

Gordon rövid idő alatt a legkövetettebb szereplők közé kerültek a demokratikus ellenzéki térfélen. 

Természetesen az állampolgárok nem csak a közösség aktoraival kapcsolatban fejthettek ki aktivitást, 

hanem önállóan is: egymással társalgásokat folytathattak, eseményeket, politikai oldalakat és 

mozgalmakat szervezhettek, illetve saját politikai tartalmakat is közzé tehettek, amelyek könnyen 

virálissá is válhattak. A közösségi médiában egyetlen állampolgári vélemény is több száz személyes 

ismerős számára lehet látható, ami az állampolgári véleménynyilvánítás jelentőségét is felértékelte. A 
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Facebookon kívül más közösségi platform is létezett a korszakban, de ezek jelentősége marginális 

maradt a közösségen belül.  

Az intézményes csatornák továbbra is fontosnak, bár csökkenő jelentőségűnek számítottak a 

közösségben. A különböző programok fontossága ebben a korszakban is megmaradt, különösen a 

2006 és 2010 közötti időszakban. Gyurcsány rengeteg kritikát kapott azért, hogy ciklusa alatt 

számtalan, később nem teljesülő programot hirdetett meg, de a következő ciklusban a Bajnai körül 

megszerveződő Haza és Haladás Alapítvány, illetve az MSZP is programot hirdetett és azt politikájuk 

elsődleges hivatkozási pontjává is tették. A parlament mint csatorna 2010 előtt fontos szerepet 

játszott, Gyurcsány és Bajnai is előszeretettel használta fontosabb üzeneteik részletesebb kifejtésére. 

2010 után azonban a közösség szűkebb jelenléte, illetve a kormánypártok parlamenti műfajhoz való 

hozzáállása miatt egyre kisebb szerepet töltöttek be az országgyűlési ülések. A közösség 

nyilvánosságának érdeklődését elsősorban az Orbán Viktornak feltett képviselői kérdések, a Kövér 

László házelnökkel lefolytatott viták, illetve a házelnök fegyelmi eljárásai váltották csak ki.  

A nagyobb tömegeket elérő nyilvános politikai rendezvények 2006 és 2010 között továbbra is a 

közösség gyenge pontjának számítottak, ilyenre csak ritkán került sor a korszakban. A 2010 utáni 

időszakban ez a gyengeség az intézményes politikai szereplőknél megmaradt: bár ekkor már több 

kísérlet is volt nyilvános rendezvények megrendezésére, különösen a nemzeti ünnepeken, de 

komolyabb tömegeket ezekre ritkán sikerült mozgósítani. A civil aktorok azonban már jóval nagyobb 

sikereket értek el ezen a téren. Bár a 2008-as Tarka Magyar tüntetés méreteit a közösség több tagja 

is csalódással fogadta, a 2010 utáni civil megmozdulások már jóval nagyobb tömegeket voltak 

képesek az utcára hívni. A Milla, a Hallgatói Hálózat, az Operaháznál tartott tüntetés, a Netadó elleni 

tüntetések komoly visszhangot váltottak ki a közösség egészében. Egy viszonylag új műfaj is 

megjelent a nyilvános eseményekkel kapcsolatban: egyre több akció-jellegű nyilvános 

megmozdulásra került sor. Ezek olyan politikai jellegű cselekvések, illetve cselekvéssorozatok voltak, 

amelyek nem résztvevők létszámán keresztül próbálták a nyilvánosság figyelmét felkelteni, hanem 

más eszközökkel: erőteljes szimbolikus utalásokkal és figyelemfelkeltő akciókkal. Ilyennek tekinthető 

a Milla alternatív köztársasági elnök választása, az Alaptörvény megszavazásánál a Pac-man-es 

flashmob, a különböző éhségsztrájkok, az éhségmenetek, illetve a különféle parlamenti 

performanszok. 

A választókkal való közvetlen interakciók továbbra is a közösség fontos csatornájának számítottak. 

Gyurcsány és az MSZP 2006 és 2010 között többször is országjáró körutakra ment, a kampányok alatt 

még mindig nagy népszerűségnek élveztek a lakossági fórumok és kitelepülések. Lendvai Ildikó a 

2010-es kampány második fordulója előtt például meghirdette a „tíz nap, egymillió kézfogás” 

kampányprogramot. 2010 után is folyamatosan zajlottak a demokratikus ellenzék szereplői részéről a 

különböző országjárások. Időről időre felmerült az aktívabb közösségszervezői munka is. Gyurcsány 

Ferenc a Demokratikus Charta helyi csoportjainak létrejöttét támogatta, Mesterházy Attila 

demokrata köröket akart szervezni, de ezen a téren látványos sikert nem tudott elkönyvelni a 

közösség.  

Végezetül még egy újnak számító csatornát érdemes megemlíteni: a 2010 utáni időszakban számos 

politikai véleményt kifejező könnyűzenei alkotás látott napvilágot, amelyek kifejezetten népszerűvé 

válnak a közösség nyilvánosságában. A magyar „pol-beat” megjelenésére számos példát találunk a 

korszakban: a Milla tüntetésre mozgósító „Nem tetszik a rendszer!”, Bródy János a köztársaság 
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remélt visszatéréséről szóló „Lesz még egyszer” című dala, a Milla alternatív köztársasági elnök-

választásán győztes Dopeman politikai elitellenességről szóló rapszámai, illetve Apa Zenél vasárnapi 

boltzárat és a Fidesz menekültpolitikáját kifigurázó dalai. Ezek a zeneszámok nagy népszerűségre 

tettek szert, gyorsan terjedtek a közösségi médiában, a civil tüntetéseken gyakran felcsendültek és az 

intézményes politikai szereplők is előszeretettel osztották meg oldalaikon. 

Egyéb modalitások 
Az egyéb modalitások terén az előző korszak számos alkalmazott szemiotikai erőforrásának 

továbbélése figyelhető meg a 2006 és 2015 közötti időszakban is. Gyurcsány Ferenc a harmadik 

korszakban is a közösség egyik vezető aktora volt, így nem meglepő, hogy az általa képviselt és a 

második korszakban részletesen tárgyalt stílus a harmadik korszakban is markánsan jelen volt. Az 

őszödi beszéd miatt e stíluson belül nagyobb hangsúlyt kapott a szenvedélyesség eleme.  Stílusával 

kapcsolatban élénk testbeszédét, gesztusait és mimikáját néha már túlzottnak, megjátszottnak és 

teátrálisnak tekintették a közösség tagjai. Szintén továbbélt – elsősorban az MSZP politikusainál – a 

bürokratikus stílus, a konszenzusorientáltság és a normalizálás trendje, melynek keretében a 

konfliktusok nem létezőként, az intézményes működés normális meneteként tűnnek csak fel. A 

szakpolitikai stílus elsősorban 2010 előtt dominált a reformok, a költségvetési konszolidáció és a 

válságkezelés kommunikációjában, 2010 után jóval ritkábban jelent meg ez a stílus. Markáns 

képviselője volt e stílusnak a 2012 előtti Bajnai Gordon, akire a száraz, nyugodt, higgadt, szakmai 

alapú és érvelő stílus volt jellemző. Ebben a beszéden és a szövegen volt a hangsúly, nélkülözte a 

testbeszéd, a mimika, a gesztusok és a hangsúlyok eszközeit. Ez nem jelentett újdonságot a baloldali 

közösség kommunikációjában, de jelentős kontrasztot jelentett a 2004 óta domináló gyurcsányi 

stílussal szemben. Az előző korszakban markánssá váló sokszínűség/zavarosság modalitás ebben a 

korszakban talán még hangsúlyosabbá vált: 2010 előtt a kormányzati munkára, a kormány és a párt 

viszonyára, illetve a párt belső működésére volt jellemző ez a szemiotikai erőforrás, 2010 után pedig 

a közösség aktorainak megsokszorozódása, a belső küzdelmek nyilvánosság előtt zajlása, a közösség 

határainak, szereplőinek, értékeinek és elveinek tisztázatlansága miatt még általánosabbá lett. A 

showelemek rendezvényeken való jelenléte szintén megmaradt, különösen az MSZP, Mesterházy 

Attila és Gyurcsány Ferenc nyilvános megjelenéseinél vált ez látványossá. A gúny, a cinizmus és a 

humor is még jellemzőbbé vált, mint a második korszakban. A rendszeren és annak szereplőin való 

gúnyolódásról már esett szó a fenti fejezetekben, ahogyan a humoros „plakáthekkelési” akciókról is. 

A közösségi média és annak egyik közkedvelt műfaja a „mém” szintén erősítette a humor jelenlétét.  

A továbbélő egyéb modalitásokon túl természetesen újabb szemiotikai erőforrások is kialakultak a 

korszakban. Ezek egy részéről a szövegben már többször említést tettem más szemiotikai 

erőforrásokkal összefüggésben, ezért itt csak röviden utalok vissza rájuk. Jellemző egyéb modalitássá 

vált a kontrasztállítás. A kontrasztok különösen jól ábrázolhatóak a közösségi média 

kommunikációban a „mém”-ek segítségével, de a szövegben már tárgyalt kontrasztok beszédekben 

és szövegekben is gyakran megjelentek. A párhuzamok szintén jellemzőek voltak, bár a 

kontrasztokhoz képest ritkábban jelentek meg és elsődlegesen a demokráciavédő diskurzusra voltak 

jellemzőek. A NER és Orbán Viktor működését a közösség szereplői gyakran párhuzamokkal 

szemléltették, ami szintén alkalmas alapanyagként szolgált a „mémek” számára.  Szintén volt már szó 

a politikai jelenségek és ügyek megszemélyesítésének trendjéről. Ez a modalitás 2010 után vált 

népszerűvé a közösségben. Ennek során a politikai jelenségeket a közösség tagjai gyakran egyedi 

történeteken, illetve azokat szimbolizáló személyeken keresztül mutatták be és szemléltették. A 

közösségi média csatornájánál volt szó a politikai szereplők előtérbe kerülő magánéletéről. A 
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közösségi médiában szinte minden politikai szereplő igyekezett részleteket megmutatni családjáról és 

politikán kívüli életéről. Ez nem teljesen új jelenség a közösségen belül sem, hiszen Gyurcsány Ferenc 

már a közösségi média megjelenése előtt is sok mindent láthatóvá tett magánéletéből. Most azonban 

szinte minden politikusra jellemző lett ez, még a saját konstrukciójában egy antipolitikus, szakértői 

karaktert megjeleníteni kívánó Bajnai Gordonra is.  

Szintén esett szó korábban arról, hogy a közösségi média kommunikáció közkedvelt eszközévé váltak 

a mémek, melyek erőteljesen támaszkodtak a vizuális elemekre. A mémekre jellemző, hogy egy-egy 

adott aktorra vagy jelenségre különösen jellemző kép számos üzenet kommunikálására is 

felhasználható. A mémeket a közösség szereplői elsődlegesen a NER tagjaival szembeni negatív 

kampányra használták, így ezek a visszatérő képek a NER prominens szereplőit ábrázolták. Orbán 

Viktor három jellemző ábrázolásáról már volt szó, de visszatérő alanya volt a mémeknek Schmitt Pál, 

Rogán Antal, Lázár János és Habony Árpád is.  

A korszakban a közösség egy újonnan megjelenő stíluseleme a szabadosabb szóhasználat, a 

köznyelvben trágár fogalmakként számon tartott szavak nyílt használata volt. Ez először épp a 

korszak kezdőpontján, az őszödi beszédben jelent meg.  Bár a beszéd nem a nyilvánosság előtt 

hangzott el, így a szóhasználat kevésbé jelzi a közösség nyilvános kommunikációjának változását, de 

nyilvánosságra kerülése után sok vita zajlott a beszéd stílusáról. A baloldali közösségben széles 

körben osztott véleménnyé vált, hogy a trágár szóhasználattal összességében nem volt probléma, 

ezek a szavak a beszélt nyelv részét képezik, az emberek rendszeresen használják az egymás közti 

kommunikációban. Sőt, a megfogalmazásnak retorikai szerepe volt, Gyurcsány ezzel adott 

nyomatékot mondandójának, a beszélő szenvedélyességet fejezte ki. A beszéd azáltal is hatást 

gyakorolt a közösség kommunikációjának stílusára, hogy az abból kiragadott egyes trágár kifejezések 

a közösség nyilvánosságában is visszatérő fordulattá váltak. Az időben előrehaladva aztán az őszödi 

beszédtől függetlenül is egyre több trágár kifejezés jelent meg a közösség aktorainak 

kommunikációjában. Ez különösen jellemző volt a civil szereplők kommunikációjára és az online 

média, illetve a politikai aktorok közösségi média tevékenységének hangvételére. Fontos 

megemlíteni, hogy a trágárság soha nem vált dominánssá a közösség kommunikációjában, a közösség 

tagjai megnyilatkozásaik döntő többségében e szavak használata nélkül fejezték ki magukat, de a 

korábbi korszakokhoz képest szembetűnő, hogy a hétköznapi szabadosabb fogalmazás már 

gyakrabban megjelent a kommunikációban.    

A közösség sokszínűségét/zavarosságát támasztja alá, hogy a közösséghez tartozó pártok, 

szervezetek külsőségeiben nehéz közös elemeket találni. Bár 2006 és 2010 között az MSZP volt az 

egyetlen jelentős párt a közösségben, a szervezet imázsa egyáltalán nem volt egységes. A 2009-es EP 

kampányban eklektikus, színes, retro betűstílust használó kampányt folytattak, a 2010-es 

kampányban pedig a párt imázselemei háttérbe szorultak és dominánsabb volt az egyéni kampány. A 

2010 után létrejött új szereplők eltérő külsőségeket hangsúlyoztak. A logók és az elnevezések 

kapcsán azonban mégis található néhány közös elem a 2010 után létrejött pártoknál, amelyeket 

érdemes kiemelni.  

Elnevezésében mindegyik párt valamiféleképpen az összefogásra, az együttműködésre utalt.  A 

Demokratikus Koalíció nevében is jelzi, hogy itt szereplők kiegyezéséről van szó a demokratikus elvek 

jegyében, az Együtt nevével szintén a különböző szereplők összefogására utal, míg a Párbeszéd 

Magyarországért neve szintén az együttműködésre való nyitottságot ragadja meg. A nevek mögött 
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lényegében más üzenet nem is húzódik meg: míg korábban a pártok elnevezései a magyar politikai 

közösségben szinte mindig utalt a párt értékeire vagy a képviselni kívánt társadalmi csoportra, a 

demokratikus ellenzék új pártjainál – a DK demokratikus jelzőjét leszámítva – erre egyáltalán nincs 

törekvés. Az elnevezéssel az egyetlen megjeleníteni kívánt üzenet tehát az összefogás és az 

együttműködés igénye volt. A pártok logói hasonló tartalomról árulkodnak (lásd 2. ábra). 

 

2. ábra: A DK (2015-ig), az Együtt 2014 és a PM logója  

A DK logóján különböző színű, méretű és formájú elemek egymástól világosan elválasztva, de együtt 

tesznek ki egy egységes formát, az elemek elválasztásából pedig kirajzolódik a párt rövidítése. Ebből 

úgy tűnik, mintha a DK különböző, eltérő reprezentációjú áramlatok integrálója lenne. A logó 

legnagyobb része vörös színű, ez azonban az egyetlen olyan elem, ami önmaga is megosztott: három 

részre tagolódik, kirajzolva ezáltal a rövidítés D betűjét. A piros szín a magyar politikában az MSZP jól 

ismert színe, így annak szerepeltetése jelentheti az MSZP-vel való folytonosságot, illetve annak 

elismerését, hogy a koalíción belül az MSZP, illetve a baloldal a legmarkánsabb, ugyanakkor belülről a 

leginkább megosztott szereplő is. A kék szín hagyományosan a liberálisok, az SZDSZ jól 

megkülönböztethető színe volt, míg a zöld az újonnan megjelenő párt, az LMP színének számít. A 

legkisebb szelet színe egy sárgás árnyalat, ami azonban a magyar politikai erők egyikét sem jellemzi. 

Ez jelezheti egyrészt a nyitottságot, miszerint a koalíció nem zárt, nem csak a meglévő szereplők 

alkothatják, de a demokratikus ellenzék civil szereplőit is, hiszen a Milla a sárga színt használta logóin. 

Fontos megjegyezni, hogy a DK 2015 elején megváltoztatta logóját (lásd, 3. ábra), akkor már 

egyértelműen a kék szín dominál a párt megjelenésében, a továbbra is többszínű logóból a piros és a 

zöld szín is eltűnik. A logó négy kerekített, de nem szabályos, ugyanakkor egymáshoz hasonló 

formájú, de eltérő színű elemből áll, amelyek látszólag rétegzetten simulnak egymásra. A DK feliratot 

már nem a részek rajzolják ki, hanem a logó középpontjában áll a legfelső, a másik három elemet 

lefedő kék elem felirataként. Egyedül ennek a legfelsőbb elemnek van kerete, ami még 

hangsúlyosabbá teszi a kisbetűkkel írt DK feliratot. A logónak ez az átalakítása az eredeti üzenet 

hangsúlyainak megváltoztatására utalhat. A DK immár nem az összefogás létrehozójaként fogalmazza 

meg önmagát, hanem a sokszínűségét megőrző, ámde önálló identitással rendelkező politikai 

erőként, ami nem a részek együttese, hanem a részekből létrejövő új entitás. A piros és a zöld szín 

eltűnése jelezheti, hogy a belső árnyalatok többé nem a meglévő politikai entitások alapján 

érthetőek meg, a piros szín lilává változtatása pedig kifejezheti az MSZP-s múlttal való szakítás 

igényét is.  

Az Együtt logója elkészítésére pályázatot írt ki, a győztes logót pedig 200 pályamű közül választotta ki 

a párt. A logó logikája nagyon hasonló a DK első logójához: két eltérő színű, azonban azonos, de 

tükörképként ábrázolt elem egy téglalapot rajzol ki, az elemek egymástól való elválasztása pedig egy 

nagy H betűt rajzol ki. A két elem nézőponttól függően tekinthető két, a párt nevét szimbolizáló E 

betűnek, egy fordított E és egy M betűnek, ami az Együtt Mozgalom kezdőbetűiként fogható fel, vagy 
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éppen két egymásnak fordított, tükrözött kis M betűnek is, ami Magyarországra utalhat. A H betű 

jelentheti Magyarország nemzetközi elnevezését, Hungary-t is, de egyéb jelentések sem zárhatóak ki, 

mint a harmónia, a híd vagy éppen a hit. A szimbolika azonban egyértelműnek tűnik: a részek 

egymással való összekapaszkodása egységet teremt, csakúgy mint a DK első logója esetében. Itt 

azonban az alkotórészek egységesek, egyensúlyban vannak. A piros és a zöld szín itt is megjelenik, 

azok sorrendje és a középen látható „rések” fehéren hagyása azonban azt jelzik, hogy ebben az 

esetben a színek használatának a célja inkább a trikolor logóban való megjelenítése volt. 

A Párbeszéd Magyarországért logóját a párt kisbetűkkel írt rövidítése dominálja, illetve a zöld szín. A 

zöld szín minden bizonnyal az LMP-vel való folyamatosságra, illetve a zöldpárti jellegre utal, tehát 

kivételt jelent az új pártok között abból a szempontból, hogy az egységes színhasználat politikai 

értéktöltettel bírhat. A felirat mellett zöld színnel egy olyan alakzat látható, amelyben egy szabályos 

zöld színű kört öt zöld, ovális alakú, de teljesen egyforma forma vesz körül az egyik oldalról, míg 

másik oldalról a már említett pártrövidítés határolja. A motívum sokféle jelentéssel bírhat. Egyrészt 

kirajzolódhat belőle egy félbevágott virág képe, ami ismét a zöldpárti jelleget szimbolizálhatja. 

Valószínűbbnek tűnik azonban, hogy itt is az összefogásra és az együttműködésre történik utalás. Az 

öt ovális elem egyfelé, a belső szabályos kör felé mutat, a körül hoz létre egységet, miközben 

különállásuk is megmarad. Szimbolizálhat a párt nevével összhangban egy egyenlő partnerek között 

zajló társalgási vagy vitaszituációt is, ahogyan a felek egy elképzelt asztalt (a szabályos zöld kör) 

körülvesznek. Kérdés, hogy mit jelenthet az, hogy a kör nem záródik be, a középső zöld kör három 

további oldala nem látható, illetve a párt neve határolja. Ez jelentheti azt is, hogy nem a teljességről 

van szó, az egésznek csak a részei mutatnak egy irányba, mivel azonban hasonló nagyságú elemből 

csak három fér már el a középső zöld kör körül, ezért mindenképp a többséget jelöli. Talán ennek is 

köszönhető, hogy a középső kör is zöld színű az öt ovális összetevőhöz hasonlóan.  

Tehát a három újonnan létrehozott párt logója között több közös motívum is megfigyelhető, de azt is 

érdemes kiemelni, hogy a párt nevét jelölő betűstílus mindhárom pártnál eltérő. A DK első logójában 

egy graffiti szerű, fiatalos, szabálytalan alakú rövidítés látható, míg új logójában visszafogott, 

egyszerű nyomtatott kisbetűk látszanak. Az Együtt hagyományos, egyszerű, mondhatni tradicionális 

nagybetűkkel írja ki a teljes nevét a logó alá, egyfajta szabályszerűséget, átláthatóságot közvetítve a 

szemlélő felé. A PM a párt rövidítését szintén kisbetűkkel jelzi, azonban a betűk stílusa nem annyira 

szokványos, az íves vonalak által dominált formák jellemzik. A rövidítés alatt azonban kisebb 

betűkkel, de hasonló íves betűstílussal a párt teljes neve is olvasható.  

Érdemes megemlíteni, hogy bár a korszakunkban csak a DK változtatta meg a logóját, a 2018-as 

választások előtt még az Együtt és a PM is lecserélte az addig használt logót - a PM 2016-ban, míg az 

Együtt 2018-ban tette ezt meg (lásd, 3. ábra). Mivel ezek a változtatások már vizsgált korszakunkon 

kívül esnek, ezek részletes elemzésétől eltekintek, mindössze arra érdemes utalni, hogy mindkét párt 

esetében a DK-hoz hasonló jellegű változást láthatunk: az összefogást szimbolizáló jelképek 

eltűnését, a párt nevének előtérbe hozását, keretes szerkezetbe helyezését, ezáltal az önálló 

identitás erőteljesebb hangsúlyozását. Ez azt jelzi, hogy e pártok esetében a vizsgált logók valóban az 

aktuális politikai szituációra való reflexiónak tekinthetőek és a közösség egyik központi céljára, az 

összefogás témájára, a politikai közösség határainak újraformálására reagáltak, de éppen ezért 

hosszabb távon nem is voltak alkalmasak a pártok identitásának megjelenítésére. 
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3. ábra: A pártok megújult logói. DK (2015), Együtt (2018), Párbeszéd (2016) 

Konklúzió 
A tanulmány részletesen bemutatta a baloldali/demokratikus ellenzéki közösségre a 2006 és 2015 

közötti időszakban legjellemzőbb szemiotikai erőforrásokat. A korszak legfontosabb sajátossága a 

baloldali közösség fokozatos átalakulása, határainak újratárgyalása. 2015-ben már aligha 

beszélhetünk a meghatározó politikai közösségek között baloldali közösségről, az újonnan kialakult 

közösség önmagát nem ideológiai alapon, hanem a fennálló rendszerhez való viszonya alapján 

határozta meg. Természetesen továbbra is léteznek olyan szereplők, akik önmaguk azonosítására 

használnak ideológiai címkéket, de a közösen használt szemiotikai erőforrások által definiált közösség 

egészére ez nem mondható el. Mindezzel együtt a demokratikus ellenzéki közösség a használt 

szemiotikai erőforrások tekintetében sok tekintetben folyamatosságot mutat a megelőző korszakok 

baloldali közösségeivel, de újabb, csak erre a korszakra és a közösségre jellemző szemiotikai 

erőforrások is megjelentek a kommunikációban. 

Az aktorok szintjén némi folyamatosságot jelent Gyurcsány Ferenc személye, konstrukciója azonban 

sok tekintetben eltér a második korszakban domináns konstrukciójától, ráadásul konstukciója már 

2006 után is inkább megosztja a közösséget. Új aktorok is megjelentek a közösségen belül, ezek közül 

néhány konstrukciójában hasonló elemek köszöntek vissza, mint ami a korábbi korszak 

aktorkonstrukcióinál megfigyelhető volt (pl.: Bajnai, Mesterházy). Mindezek mellett azonban olyan 

egészen új aktorkonstrukciók is kialakultak, mint a civilek vagy éppen a NER. A közösséget 

legerőteljesebben integráló aktorkonstrukció Orbán Viktor személye, konstrukciójának legfőbb 

elemei azonban már a második korszakban létrejöttek. 

A legfontosabb diskurzusok tekintetében is érzékelhető a folyamatosság és a megújulás kettőssége. A 

közösség egyik legfőbb integráló erőforrása, a demokráciavédő diskurzus a baloldali közösség egyik 

legrégebb óta alkalmazott szemiotikai erőforrása.  A másik fontos integratív elem, az elitellenes 

diskurzus azonban ebben a formájában kevés előzménnyel rendelkezik, bár egyes depolitizáló elemei 

(pl. szakértelem felértékelése) korábban is jelen voltak. A közösség határaira fókuszáló demokratikus 

ellenzéki diskurzus is viszonylag újszerűnek mutatkozik, a közösség belső felépítésére, küzdelmeire, 

konfliktusaira, illetve a politikai stratégiai kérdésekre való nagyfokú figyelem azonban a korábbi 

korszak baloldali közösségi kommunikációjára is jellemző volt. A reformdiskurzusnak néhány eleme 

már a második korszak végén is látható volt, de meghatározó diskurzussá csak ebben a korszakban 

vált. A nyugalom és biztonság első és különösen a második korszakban jellemző diskurzusa 

látványosan háttérbe szorult a közösség kommunikációjában, egyedül Bajnai Gordon 

konstrukciójánál figyelhető még meg ez az elem. 2013 után egyre inkább úgy tűnik, hogy ezt a 

diskurzust a jobbközép közösség vette át.    

A közösség legmeghatározóbb ügyeinél az első két korszak egyik legfontosabb ügyének, a 

külpolitikának a háttérbe szorulása a harmadik korszak fontos fejleményének látszik. A második 
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korszak második felének legfontosabb ügye, a fejlesztéspolitika szintén lekerült a közösség 

napirendjéről. Ezek helyét olyan a közösségre eddig kevésbé jellemző ügyek vették át a harmadik 

korszakban, mint az egészségügy-oktatás, a kivándorlás vagy éppen a nők ügye. Az ügyek között a 

folyamatosságot képviseli a korrupció, illetve a szociálpolitika ügye, míg az újonnan fontossá váló 

gazdaságpolitika az első korszak baloldali kommunikációjában kapott szintén nagy szerepet.  

Miközben a második korszak számos csatornája továbbra is fontos maradt a közösség 

kommunikációjában (hagyományos médiumok, választókkal való interakciók, marketingeszközök), itt 

is jelentős átalakulásnak lehettünk tanúi. A közösség határainak megváltozása azzal a 

következménnyel járt, hogy korábban nem a közösséghez sorolható médiumok is a közösség fontos 

csatornáivá váltak, a közösségi média pedig ebben a korszakban lett a közösség kommunikációjának 

egyik központi terepévé. Az egyéb modalitások alkalmazásában folyamatosságot jelentenek a 

különféle korábban is jellemző stílusok, a sokszínűség/zavarosság, a showelemek használata vagy 

éppen a humor, de az egyre inkább elterjedő kontrasztok, megszemélyesítések, a mémek vizuális 

elemei, illetve a trágárság új elemeknek számítanak. 

A korszakban fontos szakaszhatárnak látszik 2010. A 2010-es választások előtt a közösség 

kommunikációjának legfontosabb szemiotikai erőforrásai közé tartozott Gyurcsány Ferenc, az MSZP 

és Bajnai Gordon aktorkonstrukciói, a reformdiskurzus, az egészségügy-oktatás, illetve a 

gazdaságpolitika ügye és a parlamenti csatorna, a 2010 utáni időszakban előtérbe kerülnek a civilek, 

illetve a NER aktorkonstrukciói, az elitellenesség és a demokratikus ellenzék diskurzusa, a 

szociálpolitika, a korrupció, a kivándorlás és a nők ügye, a közösségi média csatornája és a 

kontrasztok, illetve megszemélyesítések. A korszak egységét azonban erősíti az a tény, hogy az 

újonnan dominánssá váló szemiotikai erőforrások többségének az előzményei már a 2010 előtti 

időszakban is megfigyelhetőek és a korábban nagy jelentőséggel bíró erőforrások jelentős része sem 

tűnt el nyomtalanul a közösség kommunikációjából. Továbbá olyan nagy jelentőségű szemiotikai 

erőforrások, mint az MSZP és Orbán Viktor aktorkonstrukciói, a demokráciavédő diskurzus, a 

hagyományos médiumok, vagy éppen a sokszínűség/zavarosság egyéb modalitás az egész korszakban 

markánsan jelen vannak.  


