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Farkas Xénia: A liberális politikai közösség politikai kommunikációja 1997-20061 

A tanulmány a liberális politikai közösség azon szemiotikai erőforrásait mutatja be, ame-

lyekkel a közösség tagjai és a külvilág azonosítják a liberálisokat a kutatás által meghatáro-

zott második korszakban, 1997. november és 2006. szeptember között. Másképp megfogal-

mazva a tanulmány azokat a jeleket mutatja be, amelyek segítségével eligazodhattak a liberá-

lis közösség tagjai és szimpatizánsai, a külső csoportok, más politikai közösség tagjai és 

szimpatizánsai azt illetően, hogy melyik és milyen a liberális politikai közösség. A felsora-

koztatott jeleket, szemiotikai erőforrásokat alkalmazta a liberális politikai közösség akkor, 

amikor közölni akart valamit a sajátjaival és másokkal, továbbá ezeket a jeleket és szemioti-

kai erőforrásokat alkalmazta a külső politikus, szervezet, médium és állampolgár akkor, 

amikor azonosítani akarta a kommunikálót és a kommunikációs aktust a szerint, hogy vajon 

a liberális politikai közösséghez tartozik-e. 

A tanulmány tehát bemutatja azokat a személyeket (politikusokat és másokat), és szerveze-

teket (pártokat és mozgalmakat), médiumokat, szavakat és diskurzusokat, illetve ügyeket és 

csatornákat, amelyek a liberális politikai közösség identifikációs készletéhez tartoztak. 

Aktorok 
A tanulmány először a liberális politikai közösség egyetlen pártját, az SZDSZ-t mutatja be, 

akiknek leghangsúlyosabb konstrukciójuk az egyetlen magyar liberális pártként megjelenés. Ezt 

követően a közösség legfontosabb identifikáló politikusainak és a liberális közösség értelmi-

ségi holdudvarának konstrukciói következnek, amelyek tehát magukban foglalják a liberáli-

sok önkonstrukcióit és a legmeghatározóbb külső konstrukciókat is. Ezután a tanulmány 

bemutatja a liberális közösség más közösségekről alkotott konstrukcióját, végül azon médi-

umokat, amelyek önálló politikai irányvonalat képviselnek, így a liberális közösség 

aktorainak tekinthetők. 

SZDSZ 

A liberális párt 

A korszakban az SZDSZ leghangsúlyosabban liberális pártként konstruálódik meg, amit jól 

mutat, hogy 2005-ben megváltoztatják a párt nevét, bekerül a liberális jelző is: Szabad Demok-

raták Szövetsége - Magyar Liberális Párt.2 A liberalizmus erőteljes hangsúlyának szerepe kettős: 

egyrészt megfelelő eszköz az MSZP koalícióval meggyengült antikommunista profil kiigazí-

tásához, másrészt az SZDSZ megújulásának kulcsaként értelmezik. 

A korszak elején a megújult, professzionalizálódó SZDSZ3 a demokráciavédelem mellett napi 

társadalmi problémákkal is erősebben foglalkozó pártként jelenik meg, amely a megújulás 

jegyében, tíz évvel a rendszerváltás programja után mérföldkőként hirdeti meg a Korszak-

váltás programját.4 A program nem hozza el a várt megújulást, de a karakteresebben, láthatób-

                                                           
1
A kutatásban részt vettek: Burai Krisztina, Kiss Balázs, Nábelek Fruzsina és Varga Máté. 

2
Az SZDSZ nevének megváltoztatásáról fogadott el ajánlást az országos tanács. 2005. 02. 19., MTI 

3
Az SZDSZ küldöttgyűlése (1. rész). 1999. 04. 11., MTI 

4
Új SZDSZ-program készül. Népszabadság, 1999. 12. 18. 
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ban liberális arcél kialakítása egyre erőteljesebbé válik,5 a liberális szakpolitikák hangsúlyozá-

sa megjelenik a 2002-es választási programban is.6 Mindez a 2006-os választási kampányban 

még inkább felerősödik, nagyszabású eseményeket rendeznek, és új csatornákat alkalmaz-

nak, melyek mind az ideológia, az SZDSZ liberális voltának láttatására épülnek: Liberális 

hét, Liberálisok Háza. Kis János szerint: 

„Bár az SZDSZ nem képviseli következetesen sem a tolerancia, sem a piacgazdaság, 

sem a leszakadó rétegekkel való szolidaritás ügyét, mégis, az SZDSZ bukása minde-

zeket az ügyeket alaposan visszavetné. Ha a szabad demokraták kiesnének a parla-

mentből, az a liberalizmus számára is vereség volna.”7 

A liberális arcél erősítésének további szerepe, hogy segít a többi párttól való elhatárolódás-

ban: az SZDSZ az MSZP-től és a Fidesztől is markánsan eltérő, önálló pártként kíván megjelenni 

azzal, hogy velük ellentétben új, és az SZDSZ által megvalósíthatatlannak ítélt politikák he-

lyett konkrét liberális szakpolitikai javaslatokat – adócsökkentés, egészségügyi reform – fogal-

maznak meg.  

2005 végén, az óévbúcsúztató rendezvényen az SZDSZ a liberális individualizmus jegyében - 

az MSZP „bátorság országával” és a Fidesz „tekintélyországával” szembeállítva magát– „az 

én országom” felépítését hirdeti meg.8 

Az egyetlen liberális párt konstrukció 2005-ben Gyurcsány megjelenésével még az eddigieknél 

is fontosabbá válik azáltal, hogy az SZDSZ kevésbé látható szerepbe kerül, „a miniszterelnök 

elszívja a levegőt a liberálisok elől, témáikat kisajátítja.”9 Így tehát a korszak végére a libera-

lizmus legfontosabb szerepe az lesz, hogy megkülönböztesse az SZDSZ-t a többi párttól. 

Az elvi alapon szerveződő párt 

Az elvi alapon szerveződő párt konstrukció az SZDSZ rendszerváltáskori voltára utal vissza: 

ugyanazt képviselik, mint megalakulásuk idején,10 alapállásuk két pillére a szabadság és az 

igazságosság.11 Azt viszont Pető is elismeri, hogy az elhagyták a mozgalmi jelleget, de ezzel 

egy időben nem alakult ki a politikai párt jelleg,12 és ebből adódik az is, hogy más pártoktól 

eltérően az SZDSZ hagyományosan kevéssé hierarchikus, az elnök inkább első az egyenlők 

között, és megszokott, hogy a párt kritikus a mindenkori vezetéssel.13 

Az elvi alapon szerveződéssel magyarázzák azt is, hogy az SZDSZ gyakran foglalkozik ke-

vésbé népszerű, „kevésbé ügyes” témákkal, amik ugyan nem teszik népszerűvé a pártot, 

vagyis nem hoznak pillanatnyi hasznot, viszont számukra kiemelkedő jelentőségű, hogy elvi 

álláspontjukat képviseljék, és a tükörbe tudjanak nézni. 14  

                                                           
5
Az új arcok olykor régiek is lehetnek. Népszabadság, 2003. 02. 27. 

6
 Hatszemközt Kuncze Gáborral, a Szabad Demokraták Szövetségének elnökével. Magyar Hírlap, 2001.10.27. 

7
Kis János: A z átszavazás rossz stratégia. Népszabadság, 2006. 04. 01. 

8
Énországban nem lesz ígéretcunami. Index, 2005 12. 30. http://index.hu/belfold/fomagyoev/ 

9
2005: a liberálisok éve. Népszabadság, 2005. 02. 07. 

10
Kónya-Pető vita (2. rész). 1998. 02. 26., MTI 

11
SZDSZ küldöttgyűlés (1. rész). 1998. 06. 20., MTI 

12
SZDSZ küldöttgyűlés (1. rész). 1998. 06. 20., MTI 

13
„Nem adtuk fel az adócsökkentési politikát”. HVG, 1999.04.24. 

14
 A politikában ritkán osztanak fair play díjat. Népszabadság, 2001. 05. 29. 

http://index.hu/belfold/fomagyoev/
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Később viszont az elvi alapú politizálás hangsúlya mellett visszatérnek a régi, korábban már 

bevált szlogenekhez, és azokat felújítva jelenik meg egy régi-új image: az SZDSZ a rendszer-

váltás legfőbb letéteményese, az egyetlen antikommunista párt Magyarországon.15 

A megosztott párt 

Az SZDSZ belső megosztottsága változó mértékben, de az egész korszakban jelen van. Alap-

ja az értelmiségi és politikusi szerepértelmezések konfliktusa,16 az elvi alapon szerveződő 

párt konstrukciójához való különböző viszony, továbbá az MSZP-vel kötött koalíció eltérő 

megítélése. Egy további konfliktusforrássá válik a belső ellenzék, illetve annak „kiszorítása” 

a párt OT üléseiről, amivel 2003-ban kicsúcsosodik az SZDSZ megosztottságának története: 

tíz SZDSZ-es politikus - „akik nem értettek egyet azzal, hogy korlátozzák a párt Országos 

Tanácsán részt vevők és felszólalók körét”17 - létrehozza az SZDSZ nem hivatalos fórumát, a 

Szabad Tanácskozásokat. A belső ellenzék legerősebb kritikája arra vonatkozik, hogy a párt 

súlytalanná vált a kormányban, „felolvad a kormányzásban.”18 

A mérleg nyelve 

A korszak elején még nem jellemző konstrukció, azonban a 2002-es választáskor már erősen 

jelen van. Mivel a liberális közösség egyetért abban, hogy a Fideszt mindenképpen le kell 

váltani, azonban tisztában vannak saját alacsony támogatottságukkal is - az SZDSZ-től saját 

politikusai a legoptimistább becslésként is 10 százalékos eredményt várnak19 - így a cél eléré-

se érdekében elfogadhatóvá válik az MSZP-vel való „programalapú” koalíció. 

A közösség tagjai az SZDSZ-t a kormányváltás kulcsának, a mérleg nyelvének tartják, többször 

megfogalmazzák, hogy az MSZP egyedül nem képes a többség megszerzésére, illetve hogy 

ha az SZDSZ nem jut be a parlamentbe, biztos a Fidesz kormányzás folytatása.20  

A mérleg nyelve konstrukció 2006-ban is jelen van, tartalma pedig változatlanul az marad, 

hogy a liberálisokon múlik, hogy ki fog kormányozni, Kuncze szerint: 

„Egyébként ez kell ahhoz, mármint az, hogy a SZDSZ bent legyen a parlamentben, 

hogy egy új kormányprogrammal ez a koalíció folytathassa a munkáját. Ha az SZDSZ 

nincs ott, akkor kormányváltás lesz, Orbán Viktor lesz a miniszterelnök.”21 

Kuncze Gábor 

Kuncze Gábor a liberális közösség egyik meghatározó személyi aktora: 1997-ben lett először 

pártelnök, majd 1998-as lemondását követően 2001-ben ismét megválasztják, 2003-ban és 

2005-ben pedig megerősítik elnöki posztján. A liberális közösség egésze pozitívan kommu-

nikál róla, konstrukciójának alapja mély hangja és sajátos, szarkasztikus stílusa, amellyel 

                                                           
15

Pető Iván kapta a legtöbb szavazatot az ügyvivők közül az SZDSZ küldöttgyűlésén. 2005. 03. 19., MTI 
16

Gyógyító liberális részvétel. Népszabadság, 1997. 10. 11. 
17

 A szabad demokraták számára az adó az igazi kérdés. Népszabadság, 2004. 03. 22. 
18

 Kényszerpályán – szabadon. Népszabadság, 2003. 02. 27. 
19

 "Nagyon rövid idő alatt nagyon szigorú szabályok". Beszélő, 2002. 03. 07. 
http://beszelo.c3.hu/02/03/07kuncze.htm 
20

 Gulyás József: Kormányváltás vagy… Népszabadság, 2002. 01. 22. 
21

Kuncze: az SZDSZ nélkül megbukik a kormány. HVG, 2006. 02. 22. http://hvg.hu/itthon/20060222kormanyvalt 

http://beszelo.c3.hu/02/03/07kuncze.htm


6 
 

gyakran okoz derültséget mind parlamenti felszólalásai, mind egyéb nyilatkozatai alkalmá-

val. Támogatottsága az SZDSZ-en belül eléggé erőteljes.22 

Saját konstrukciójában pártelnöksége és a mediátor szerepe vegyül, saját sikereinek az 

SZDSZ koalíciós sikereit tarja. Szerepét jellemzi a folyamatos megoldáskeresés és a javasla-

tok kidolgozása. 

„Amikor 1990-ben elvállaltam az egyéni képviselőjelöltséget, úgy gondoltam, ha va-

laki bekerül a rendszerváltás parlamentjébe és tehet valamit, már nem élt hiába. Felte-

szem, hogy ezt ma már senki nem gondolja rólam, de én még mindig ezt gondolom 

magamban.”23 

2001. júniusi ismételt pártelnökké választásakor így nyilatkozik: „Nem vagyok csodatevő, 

másrészt nem szeretném, ha efféle elvárás fogalmazódna meg velem kapcsolatban.”24 Ennek 

ellenére a 2002-es kampány arca lesz, célja, hogy az SZDSZ egységessé váljon, ennek érdeké-

ben ismét a mediátor szerepét tölti be az MSZP és az SZDSZ között, bár már kevésbé hang-

súlyosan, mint 1998-ban.  

Bajsza, mint személyes karakterjegye – akárcsak az előző korszakban – most is visszatér: 

„Nem volt még levágva. Megjegyzem olyan volt, hogy szakállas voltam. Bajuszt 24 

éves koromban növesztettem, és azóta meg is van. '89-ben operálták a térdemet egy 

sportsérülés miatt, és akkor 3 hónapig otthon feküdtem, így különösebb értelme nem 

volt borotválkozni, akkor növesztettem szakállat. Közben felkért az SZDSZ, hogy in-

duljak el a jelöltjeként, ezért a kampányt szakálasan csináltam végig, szakállas képek 

jelentek meg rólam. A választások másnapján azonban levágattam a szakállamat, az-

tán az egyik fogadóórámon azt mondta egy választó, hogy magával lehet találkozni, 

bezzeg azt a szakállast, akit megválasztottunk, azóta se láttuk.”25 

A 2006-os választásokkor már fontolgatta, hogy nem jelölteti magát ismét a párt elnökének, 

belefáradt már a párt vezetésébe, és jelezte, hogy „nincs benne az SZDSZ alapszabályában, 

hogy állandóan neki kell lennie a párt elnökének.”26 Mindennek ellenére a párt holdudvara 

és a vezető testületei maradásra bírják, véleményük szerint „Az ő személye ugyanis a párt-

egység garanciája. (…) bárki más erősen megosztaná a liberálisokat.”27 

Külső konstrukciója egyedül a korszak elején, az 1998-as kampányban negatív, ekkor Horn 

Gyula a közbiztonság felelőseként kommunikál róla,28 így belügyminiszteri és pártelnöki 

szerepe keveredik, személyi konstrukciója az SZDSZ koalíciós tevékenységének kritikájával 

vegyül. Ezt követően azonban népszerűsége ismét nő, Ságodi Gabriella beszédtanár szerint 

                                                           
22

Lemondott Demszky Gábor - Pető: Kuncze Gábor lehet a megbízott elnök 2001. június 14. 
23

 Folytatni kell a szigorú gazdaságpolitikát. Népszabadság, 1998. 04. 30. 
24

Mindenki otthon hagyhatja a darálóját. Népszabadság, 2001. 06. 21. 
25

Kuncze a fűtést kedveli legjobban a parlamentben. Index, 2005. 12. 
20.http://index.hu/belfold/kuncze051209/ 
26

Kuncze mégis elnök marad? Népszabadság, 2006. 07. 11. 
27

Kuncze mégis elnök marad? Népszabadság, 2006. 07. 11. 
28

Kormányszóvivői tájékoztató (1. rész). MTI, 1998. február 12. 

http://index.hu/belfold/kuncze051209/
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„Ő pontosan az, akit jó hallgatni, mert stílusa harmóniában van magával az emberrel.”29 Dá-

nos Kornél neurolingvisztikai kutatása30 alapján Kuncze politikai stílusának alapja a hiteles-

ség, a higgadtság, és az emberi kommunikáció: 

„Orbánhoz és Hornhoz képest Kuncze beszéde jóval nagyobb gondolati szabadságról 

tanúskodik. Több benne a gondolati önállóság, több benne az ember, mint a pártel-

nök. Kevesebb a szerep, mint az „én”. Belügyminisztersége idején ez nem érvényesült 

ennyire.  Nagyobb emberi szabadsága miatt az ő beszédeiben érzem a legtöbb emberi 

megnyilvánulást.”31 

Ellenzéki körökben is népszerű politikus, Rogán szerint: „Az SZDSZ-ből kedvelem Kuncze 

Gábor stílusát, ő az egyik legjobb ellenzéki vitapartner és parlamenti debattőr. Mind szak-

mai, mind emberi szempontból nagyra becsülöm.”32 

Magyar Bálint 

Magyar Bálint a közösség fontos személyi aktora: az SZDSZ alapító tagja, aki már a Demok-

ratikus Ellenzék idején is meghatározó szerepet tölt be. Ezen szerepei hozzájárulnak aktuális 

politikusi karakterjegyeihez is, Nagy N. Péter szerint Magyar „a rendszerváltás programjá-

nak szerkesztője,”33 Haraszti Miklós pedig a „a pártépítés örök mindeneseként”34 említi. 

Az SZDSZ 1998-as választási sikertelenségét, és Kuncze lemondását követően a szabadde-

mokraták elnökeként az SZDSZ megújításának, a markáns szabadelvű pártként történő meg-

jelenítésének embere lesz, azonban magas népszerűsége,35 és párton belüli elismertsége36 

ellenére bizonytalan saját vezetői szerepével kapcsolatban: „Számomra is kérdés volt, hogy 

megfelelő-e a személyem a párt újjáépítéséhez.”37 Végül lemond pártelnöki tisztségéről, amit 

azzal indokol, hogy „egyértelmű helyzetet kell teremteni a pártvezetésben” és olyan személy 

kell a vezető pozícióba, akivel a választásokon sikereket érhetnek el: Demszky Gábor.38 A 

lépést Nagy N. Péter cikke így minősíti: „a rendszerváltás programjának szerkesztője átadja 

a helyét a rendszerváltás sikeres végrehajtójának.”39 

Saját konstrukciójához tartozik a magyar zsidóságot ért veszteségek megjelenítése, 2004. 04. 

14-én, a holokauszt 60. évfordulójának alkalmából hosszú cikket közöl a Népszabadságban, 

amelyben saját családja történetét is bemutatja.40A fenti cikken túl Auschwitzban nyitotta 

meg „az egykori haláltábor borzalmait a digitális technika segítségével bemutató új magyar 

                                                           
29

Szépen beszélni nehéz, de hasznos. Népszabadság, 1999. 05. 26. 
30

 Kommunikációs vészhelyzet. Népszabadság, 2002. 04. 19. 
31

 Amikor a fej és a törzs együtt mozdul. Népszabadság, 2002. 01. 18. 
32

A Törzsasztal vendége: Kuncze Gábor. Index Törzsasztal, 2001.06.27. 
33

 Az utolsó esélyük. Népszabadság, 2000. 09. 23. 
34

Demszky és Magyar. Népszabadság, 2000. 10. 09. 
35

Javult a kormánypárti politikusok népszerűsége. Népszabadság, 1999. 02. 08. 
36

 Pető 2000: 24. 
37

 Nem farkast kiáltok, pitbullt látok. Népszabadság, 1998. 11. 13. 
38

 Demszky: Világossá kell tenni, hogy nem kötődünk ezer szállal az MSZP-hez. Népszabadság, 2000. 09. 23. 
39

 Az utolsó esélyük. Népszabadság, 2000. 09. 23. 
40

 Magyar Bálint: Minden a szavakkal kezdődik. Népszabadság, 2004. 04. 14. 
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állandó kiállítást,”beszédét a budapesti Holokauszt Emlékközpont avatásakor televízión 

közvetítik.41 

Az oktatáspolitikán belül az ő nevéhez kapcsolódik a felsőoktatás újrastrukturálása, az okta-

tás technikai modernizációs folyamata és a Sulinet, amely „az SZDSZ vezette kultuszminisz-

térium találmánya, fővezére, szóvivője, prófétája Magyar Bálint volt. Profi PR-kampánnyal 

támogatott, népszerű és népszerűség-növelő akció.”42 Mivel személye összekapcsolódik az 

oktatáspolitikával, az SZDSZ demokratikus és liberális értékrendjének megjelenítőjévé válik 

az oktatásirányításban, így a személye elleni támadásokkal lehetővé vált a párt támadása is, 

külső konstrukciója pedig erre épül. Kövér szerint: 

 „Ez a kis banda - utalt Kövér félreérthetetlenül az SZDSZ- re - a saját rusnya képére 

akarja formálni a mi jövőnket, a gyermekeinket. (…) Óvakodni kell a Magyar Bálint-

féle gonosztevőktől.”43 

2003-ban pedig Répássy Róbert a Sulinet kapcsán öt pontba szedett „korrupciós árnyékot” 

emleget, amelynek ugyan minden pontját cáfolja Magyar, azonban a botrány mégis szárnyra 

kapott, és ez elég volt ahhoz, hogy a Political Capital májusi elemzésében Magyar lett „a leg-

többet támadott miniszter.”44A botrány nem csillapodott még júniusra sem, innentől cikkez-

nek Magyar lakásvásárlásáról,45 illetve a Fidesz vagyonnyilatkozati és összeférhetetlenségi 

eljárást kezdeményez ellene.46  

A támadások még inkább megerősítik Magyar párton belüli pozícióját, Kuncze kiáll mellette, 

„jobban, mint korábban, és továbbra is arra biztatja őt: tartson ki, maradjon a helyén, de te-

gyen rendet a minisztériumban.”47„A párt csaknem egységes Magyar Bálint megítélésében: 

aktív, jól kommunikáló, a liberális elveket markánsan megjelenítő miniszternek tartják.”48 

Miként az oktatáspolitika a liberális értékek közvetítésének szimbólumává vált Magyar által, 

így a 2006. májusi koalíciós tárgyalások sarkalatos pontjává vált személye. Az MSZP az érett-

ségi és a Sulinet körüli botrányokra hivatkozva nem fogadja el őt, az SZDSZ és Kuncze sze-

rint viszont azért támadják Magyart, mert ő vitte véghez a legtöbb reformot a saját terültén, 

„ha valaki nem csinált semmit, az nem is került konfliktusba.”49 

Végül Magyar bejelenti, hogy nem pályázik az oktatási miniszter posztra, amit Kuncze így 

közvetít: „Mivel a tárgyalásokon a két párt képviselői némi módosításokkal már korábban 
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A múlt segít ébernek lennünk. Népszabadság, 2004. 04. 14.;Magyar kiállítás Auschwitzban. Népszabadság, 
2004. 04. 15. 
42

Dafkenet. Népszabadság, 1998. 09. 19. 
43

Kövér gonosztevőnek nevezte Magyar Bálintot. Népszabadság, 2006. 01. 28. 
44

Fordulat és reform. Népszabadság, 2003. 06. 05. 
45

Tüzép-barokk. Népszabadság, 2003. 06. 13. 
46

Jogalkotási finis a parlamentben. Népszabadság, 2003. 06. 18. 
47

A mércéről vitáztak a szabad demokraták. Népszabadság, 2003. 06. 16. 
48

Kényszerpályán – szabadon. Népszabadság, 2003. 02. 27. 
49

 A költségvetés problémáit rendezni kell. Népszabadság, 2006. 04. 20. 
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elfogadták a Magyar Bálint által javasolt további oktatási reform-csomagot, az SZDSZ garan-

ciát kapott arra, hogy a liberális reformok az oktatásban folytatódnak.”50 

Demszky Gábor 

Demszky személye összekapcsolódik Budapesttel, ezáltal pedig a fővárost, mint tartós libe-

rális pontot az SZDSZ-hez köti. 

„Demszky Gábor nemcsak Budapest hercege, nem csupán a fővárost vezeti, mint fő-

polgármester, de egyben, mint a szabaddemokraták budapesti listavezetője, a buda-

pesti nemzeti ünnepek vezető szónoka, a főpolgármesteri hivatal vezető purifikátora 

az egész nemzetnek a megváltást hozza diplomatatáskájában. Ahol megjelenik, meg-

nyílik az ég, eső tisztítja az aszfaltot és kisüt a nap is.”51 

Demszky folyamatos újraválasztásának ténye túlmutat személye népszerűségén, az is látható 

belőle, hogy a polgárok támogatják a „liberális eszmerendszert,” továbbá Budapest fejlődé-

sének elismeréseként is értelmezhető az újraválasztás.52 

Budapest „hercegeként” Demszky a kezdetektől támogatja a Sziget Fesztivált,53 érdemei kö-

zött ismerik el Budapest pezsgő kulturális életét,54 és a főváros metropolis voltát.55 

A főpolgármester népszerűségét Csurka külső konstrukciója teszi próbára 1999 végén, ami-

kor támadást indít Demszky ellen, és a Magyar Fórumban arról cikkezik, hogy Demszky 

önkéntes besúgó volt. Az ügy megfelelő alkalmat biztosít Demszky népszerűségének meg-

erősítéséhez, a szabaddemokraták egy emberként állnak ki mellette, az egykori demokrati-

kus ellenzék – köztük Kis János, mint az SZDSZ liberális értelmiségi szimbóluma – pedig 

nyíltlevelet fogalmaz meg Demszky mellett.56 Az ügy szinte minden sajtóban megjelenik, és 

a legtöbben az alaptalan lejárató kampány véleményt osztják,57 végül Demszky népszerűsége 

nem hogy nem csökkent, de 1999. novemberben a 3. legnépszerűbb politikus.58 

„Demszky Gábor a népszerűségi listák élén tanyáz, vidéken tán még népszerűbb, 

mint Pesten, személyes meccse a kormányfővel, és az ellene indított támadások to-

vábbi népszerűséget generálnak, mely messze meghaladja a párt egészének elfoga-

dottságát. Demszky ma az ellenzék adu ásza, és ezt még a szocialisták is tudják, bár 

igyekeznek nem tudomást venni róla.”59 
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Magyar Bálint visszalépett. Népszabadság, 2006. 05. 26. 
51

Szokatlan táncrend. Népszabadság, 1998. 05. 07. 
52

Otthon a világvárosban. Népszabadság, 1998. 10. 23. 
53

 Mindenki megkapja a magáét! Népszabadság, 2006. 08. 07. 
54

 Marad a Ganz. Népszabadság, 2006. 08. 01. 
55

 Budapest jobbra nem koronáz? Népszabadság, 1998. 10. 02. 
56

A demokratikus ellenzék egykori vezetőinek nyilatkozata. Népszabadság, 1999. 10. 01. 
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Miért most? Népszabadság, 1999. 10. 05.; Kasza László: Ki az ügynök? Népszabadság, 1999. 10. 04. 
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Csökkent a belügyminiszter népszerűsége. Népszabadság, 1999. 11. 01.; OS - Nyilatkozat Demszky Gábor 
mellett. 1999. 09. 30., MTI 
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Lesz-e liberális stratégia? Népszabadság, 1999. 11. 06.  
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SZDSZ alapító, Demokratikus Ellenzéki tag, szamizdatgyártó, Budapest főpolgármestere. 

2000 őszén viszont még ennél is fontosabb szerepben tűnik fel: az SZDSZ politikai ellehetet-

lenüléstől való „megmentőjévé,”60 az SZDSZ elnökévé válik. Horn Gábor szerint: 

„A jelenlegi helyzetben egyedül Demszky Gábor lehet képes arra, hogy erős párttá 

változtassa az SZDSZ-t. Ő az elmúlt tíz évben bebizonyította, hogy vezetni tud egy 

világvárost. Kézzelfoghatóvá tette, hogy létezik liberális alternatíva a politikában. 

Emellett bebizonyította azt is, hogy együtt lehet működni a különféle pártokkal.”61 

A pártjánál is népszerűbb Demszkyvel szemben azonban megjelennek a belső kritikák, az 

SZDSZ elnökeként az értelmiségi holdudvar és a vezető politikusok ellenszenvét is kivívja 

radikális megújítási törekvéseivel. A szabaddemokratákat erősen megosztja személye: Kunc-

ze pragmatikus okokból élesen kritikus vele,62 TGM elvi és ideológiai szinten nem ért egyet 

törekvéseivel,63Bauer kritikája pedig arra épül, hogy Demszky nem zárja ki a kormányzati 

együttműködést a Fidesszel.64 

Kőszeg Ferenc viszont úgy beszél Demszkyről, mint az SZDSZ megmentőjéről, akinek mun-

kája eredményeképp „a párt megszemélyesítője és politikájának, politikai arculatának első 

számú meghatározója.”65 Kőszeg egy 1988-as történettel66 is azt a konstrukciót erősíti, misze-

rint Demszky bátor és erős politikus, pártvezető. Eörsi István is azok közé tartozik, akik nem 

értenek egyet a „holdudvarozással,” azonban a Kőszeg-féle konstrukcióhoz csatlakozva fon-

tos, a „liberális elveit és emberjogi elkötelezettségét”meg nem hazudtoló politikusnak tartja 

Demszkyt, aki „a demokratikus ellenzék legáldozatosabb és legfontosabb tagjai közé tarto-

zott, szellemi látköréhez értelmiségi körökben ritka fizikai bátorság társult.”67 

A pozitív konstrukció másik eleme Demszky küzdő, valódi politikusi, nyerő típusú szemé-

lyisége, amit Kasza László így jellemez: „machiavellista, aki ugyanakkor (…) érzékeny a szo-

ciális problémákra (a Szeta alapító tagja) és elveiért szenvedni is kész (tíz év a demokratikus 

ellenzékben).”68 Ehhez kapcsolódik Lengyel László kevésbé pozitív „demszkyzmus”69 fo-

galma is, amelyben Demszky „laza értelmiségiből fegyelmezett és célratörő politikussá 

vált,”akinek csak a siker számít, a világ pedig csak barátokból és ellenségekből, illetve a cél 

szempontjából hasznos és haszontalan dolgokból áll. 

„(…) küzdőképes. Félelmetes. Nem ajánlom egyetlen politikai ellenfelének se, hogy 

gyanútlanul és megvetően hátat fordítson neki. Kemény és hajthatatlan. Ha gépezete 
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SZDSZ: belső viták Demszky és az „új vonal” esélyeiről. Népszabadság, 2000. 09. 25. 
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Az SZDSZ-ben bíznak Demszkyben. Népszabadság, 2000. 09. 26. 
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 Varrós Szilvia:Kifutó fiúk. Magyar Narancs, 2000. 10. 05. 
63

 TGM: A történet vége. Népszabadság, 2000. 11. 11. 
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Az SZDSZ küldöttgyűlése - Demszky Gábor az új elnök (2. rész) 2000. december 2. 
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 Kőszeg Ferenc: Ég a ház! Népszabadság, 2000. 11. 29. 
66

 Kőszeg Ferenc: Ég a ház! Népszabadság, 2000. 11. 29. 
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 Jelentés a hold udvarából. Népszabadság, 2000. 11. 29. 
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Régi párt, új arc. Népszabadság, 2000. 11. 09. 
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 Lengyel László: Demszky. Népszabadság, 2001. 04. 21. 
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beindul, akkor a leghatékonyabb politikus. Tud kampányt csinálni. Továbbra is 

egyetlen reménye a pártjának és a magyar liberálisoknak.”70 

A párt elnökségéről lemondását követően főpolgármesteri szerepe határozza meg konstruk-

cióját, illetve az ehhez kapcsolódó metró ügy. 

Fodor Gábor 

Fodor Gábor a liberális közösség renitens,71 mindig kócos és farmeres, új generációs politiku-

sa,72 aki „a média számára is érdekes személyiség.”73 Bár sem az SZDSZ-ben, sem a közös-

ségben nem tölt be vezető szerepet, az általa megjelenített klasszikusan liberális ügyek - ro-

mák,74 kisebb vallási közösségek,75 a nők,76 illetve a melegek77 ügye, az adóreformok szor-

galmazása, a sajtó pluralitása és szabadsága78 - meghatározó személlyé teszik.  

A kábítószer fogyasztás dekriminalizációja mellett is többször felszólal Fodor, többek között 

arról is beszélt egy interjújában, hogy szívott már marihuánát.79 Mivel gyakran felszólal az 

egyházak ügyében is, így többször éri az egyházellenesség és az antiklerikalizmus vádja, 

annak ellenére, hogy Fodor hangsúlyozta, ők a vallási közösségek anyagi függőségét szeret-

nék megszüntetni a mindenkori politikai hatalomtól.80  

Az SZDSZ-ben betöltött szerepéről a belső ellenzék pozitívan beszél, Bauer szerint „Fodor 

Gábor elnökjelöltsége több mint gesztus: az újrakezdés lehetőségét kínálja fel, a fordulat le-

hetőségét az elmúlt évek vergődéséhez képest.”81 Gusztos Péter is a „megújító” konstrukciót 

gyarapítja: „Fodor Gábor valódi önmeghatározást ajánl. Nem más párthoz viszonyítja az 

SZDSZ-t, hanem tartalmi megújulást kínál. Azt szeretné, hogy az SZDSZ tetteivel, nem pedig 

hangzatos és üres politikai deklarációkkal definiálja magát.”82 A liberális értelmiség szintén 

pozitívan konstruálja meg,83 Ónódy Tamás szerint pedig: 
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 Lengyel László: Demszky. Népszabadság, 2001. 04. 21. 
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Sűrűsödő kormányfői konzultációk. Népszabadság, 2004.02.03. 
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 A politikus teste. Népszabadság, 2002. 02. 11. 
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Hány az óra, Vekker úr? Népszabadság, 2000.12.05. 
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Sorstársaikra emlékeznek a melegek.  Népszabadság, 1998.06.09.; Bojkott felhívás a Pepsi Sziget ellen? Nép-
szabadság, 2001.07.13.;Pepsi Sziget: tüntetés Tarlós István ellen. 2001. 07. 16., MTI 
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Az SZDSZ örül és magyarázatot vár az ORTT döntésének hátteréről. Népszabadság, 1997.07.02; Dabas intő jel 
az SZDSZ-nek. Népszabadság, 2001.04.17.;Az ellenzék szerint Orbán valótlanságokat állított. Népszabadság, 
2001.08.30. 
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Beindult a kampány: „Tök necces? Népszabadság, 2005.10.10.;SZDSZ: liberális drogpolitikát. 2004. 02.01. MTI 
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Elmaradt egyházi tisztújítás. Népszabadság, 2001.04.05.; Isten útjait kifürkészve. Népszabadság, 
2002.05.18.;Az SZDSZ bírálja a Kormány megállapodását a Vatikánnal. Népszabadság, 1997.05.22; Egyházelle-
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„az  SZDSZ nem mondhat le Fodor Gáborról, aki a liberális párt politikai  mondani-

valójának egyik legfontosabb pillérjét jelentő emberi jogi ügyeket képviseli. Fodornak, 

aki nem az SZDSZ eltűnését akarja, csupán egy másik stratégiát tart alkalmasabbnak 

a felemelkedésre, az elnökválasztás után együttműködést kell ajánlani.”84 

Kis János 

A politikus 2002-ig az SZDSZ tagja, sőt, 1999-ig a párt országos tanácsának a tagja. A D-209-

es ügy miatt lép ki. A kilépést követően filozófusként és közéleti értelmiségiként jelenik meg 

a nyilvánosságban, és már senki sem gondolja, hogy az SZDSZ-hez tartoznék, ugyanakkor a 

liberális politikai közösség fontos alakja mindmáig. 

Kis János tevékenységének fontos része a kurrens liberális témákkal való foglalkozás, akár 

azt is mondhatjuk, hogy ő az egyik fő forrása annak, hogy mik is a liberális témák: a roma 

kisebbség,85 a menekültek,86 a sorkötelezettség eltörlése,87 abortusz,88 az alapjogi bíráskodás,89 

emberi jogok,90 eutanázia,91 gyűlöletbeszéd.92 Az egyik fontos megszólaltatója a morális ala-

pú politizálás tézisének, vagyis annak az álláspontnak, hogy a politika szorosan összefügg a 

morállal, és megfordítva: nem szabad moráltól mentesnek tekinteni a politikát, a politikai 

cselekvést. A témáról könyvet is írt.93 

Mivel nem folytat látványos politikai tevékenységet, hanem inkább csak ír, ezért a közössé-

gen kívül nem sokan foglalkoznak vele, kivéve 2002-ben, amikor a D-209-es ügy miatt előbb 

felszólítja az SZDSZ-t, hogy ne támogassa többé Medgyessy Pétert, majd akkor, amikor kilép 

a pártból. Fontos cikket ír a D-209-es ügy kipattanásakor, és az írást sokan emlegetik, bele-

értve Áder Jánost is, aki Medgyessy Péter lemondása mellett érvel a Parlamentben. Csurka 

István még azt írja, hogy mivel Kis János a koalícióból való kilépést javasolja, ezért a párt ki 

is fog lépni. Áder tehát Kis Jánost mint a saját közösségében nagyon nagy tekintéllyel ren-

delkező politikust és gondolkodót konstruálja meg, Csurka István pedig mint olyat, akinek 

nincsen ugyan pártfunkciója, de valójában ő dönt az SZDSZ legfontosabb lépéseiről. 

Kilépésekor az SZDSZ szervezete is meghatározó szerepéről emlékezik meg: „Írásai és be-

szédei nagy hatással voltak valamennyiünk véleményére és tetteire. (…) minden szabad de-
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mokrata számára politikai és erkölcsi minta volt és marad. Az általa képviselt morális tartást 

és szellemi igényességet nem nélkülözhetik a magyar liberálisok.”94 

 

A fenti öt politikus szerepe a liberális közösség kommunikációjában domináns, hozzájuk 

viszonyítva pedig néhány politikus személye ugyan nem érte el ezt a domináns szerepet, 

azonban a közösség kommunikációját meghatározták adott időszakokban. 

 

Pető Iván ügyvivőként, a párt országos tanácsának az elnökeként, illetve a kulturális bizott-

ság alelnökeként és elnökeként a médiatörvénykezés és a sajtószabadság ügyeit kötötte a 

liberális közösséghez. Önálló konstrukciójának alapja, hogy sokszor jelenik meg a sajtóban 

vele készült interjú, illetve többször publikál ő maga is, azonban ebben a korszakban már 

nem tölti be a pártelnöki posztot, így kommunikációja inkább a belső konfliktusok és az 

SZDSZ sikertelenségének folyamatos magyarázatából áll.95Továbbá személye még mindig az 

előző korszakbeli Apák és fiúk című Magyar Fórumcikk ügyet jeleníti meg: a cikk nemcsak a 

zsidó származást veti fel, hanem az SZDSZ vezetői szüleinek az ÁVH-s és pártállami múltját 

is. Az ÁVH-s szülők problémája hangsúlyosan jelen van Pető Iván konstrukciójában,96jólle-

het saját maga erről sosem nyilatkozik, ez pedig támadási felületet hagy az ezt kihasználni 

hajlandó ellenfelek számára. 

Bauer Tamás az SZDSZ belső ellenzékének egyik kulcsfigurája, a párt egyik ideológusa, aki 

az egész korszakban a belső kritikát jeleníti meg.972003-ban kilenc másik szabad demokrata 

politikussal létrehozza a Szabad Tanácskozásokat, ezzel fórumot teremtve a belső ellenzék-

nek, miután „a Pető Iván vezette ot határozott arról: felszámolva az eddigi gyakorlatot, a 

jövőben a tanács ülésein csak annak tagjai vehetnek részt.”98 Támogatói Gusztos Péter, Béki 

Gabriella és Fodor Gábor, Pető szerint azonban „senki nem vitathatja munkabírását, sokolda-

lúságát, de nem feltétlen kellene minden ügyben szerepelnie, amiről véleménye van.”99 

Kóka János 2006. januárra már gyakran szóba kerül az SZDSZ-ről szóló tudósításokban, an-

nak ellenére, hogy a párt meghatározó politikusai nem nyilatkoznak róla és nem mutatkoz-

nak vele. Az Index cikkében például erősen eltérő vélemények olvashatóak róla: outsider, 

Gyurcsány embere, túlságosan nyomul, megosztó személyiség, akire szükség van.100 Márci-
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usban már ő vitázik Áderrel adókról, energia- és gazdaságpolitikáról.101 Ekkor már „egyes 

szabad demokrata körök aggodalommal figyelik Kóka János pártbéli térnyerését.”102 Végül 

az SZDSZ 2006-os megújulásának megtestesítőjévé válik, ekkor ugyanis az országos listába 

nem kerülnek be az SZDSZ régi arcai, bejut viszont Kóka János, a „pannon puma”103kifejezés 

megalkotója, a politikai színtér egyik legfrissebb arca, akinek ambíciói nagyra törőek: „nem 

tudja, hogy négy év múlva mi lesz a névjegyére írva, de Magyarország legmeghatározóbb 

politikusai között szeretné látni magát.”104 

Az értelmiségi holdudvar105 

 

Közösségen kívüli aktorok  

MSZP 

A liberális közösség MSZP-hez fűződő megosztott viszonya az egész második korszak meg-

határozó eleme, az SZDSZ-en belüli viták többségében erre épülnek. Egyrészt megjelenik egy 

a koalícióhoz fűződő diskurzus, másrészt az MSZP általános megítéléséhez fűződő vita. A libe-

rális közösségben megjelenő hullámzó megítélés kölcsönös, a baloldali közösség ugyanígy 

konstruálja meg a liberálisokat: ellenzékben semleges,106 a koalíciós kormányzás alatt inkább 

negatív, a választások előtt inkább pozitív. 

A szabaddemokraták az 1998-as választási eredmények sikertelenségét egyrészt a koalíció 

tényében jelölik meg, másrészt Horn Gyula kommunikációjában, aki a kampányban többször 

az SZDSZ politikusait okolja a hibákért, például Kunczét a nem megfelelő közbiztonság ügye 

kapcsán.107 „Horn Gyula alkatilag nem volt koalíciós kormány vezetésére alkalmas”, s az 

SZDSZ-nek egy idő után azzal kellett szembenéznie, hogy az akkori miniszterelnök valami-

lyen mértékig ellenfélnek, legyőzendőnek tekinti őket.108 

A liberális értelmiség részéről TGM véleménye, hogy a szocialisták alkalmatlanok az elesettek 

védelmére, mivel csak a nagytőke egyes csoportjait és a munkavállalók szakszervezetekbe 

tömörült részét képviselik.109 Kis János szerint a szocialisták önmagukban nem jelentenek 

garanciát arra, hogy a nyugati integráció, a pénzügyi stabilitás és a szabad piacgazdaság a 

kormány elsődleges célja maradjon.110 Az MSZP ellenszenvvel viseltetik a rendszerváltás 

iránt,111 amit a Bős ügyében elfoglalt magatartásuk is mutat. Az MSZP nem európai szociál-
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demokrata pártként viselkedett a cigánysághoz való viszony, a közrend, illetve a Duna 

ügyében. 

2000-ben Demszky elnökké választásával az MSZP-vel kapcsolatos kritika még inkább fel-

erősödik, Demszky folyamatosan ostorozza a pártot, és a mindenáron elkülönülés jellemzi 

hozzáállását. Ezt jól mutatják a „rózsaszín kádárizmus”112 és az „egyenlő távolság” kifejezések 

is, amelyek az MSZP-től való elhatárolódást jelképezik. 

„Az MSZP-t nem a múltja alapján ítélem meg, hanem a szerint, amit ma tesz, vagy 

nem tesz. Az antikommunizmus ideje lejárt. A Fidesz azért kommunistázza az MSZP-

t, mert más fogást nem talál rajta. Hiszen bármilyen valódi kritikát mondana az 

MSZP-ről, saját magát is el kellene ítélnie. Én az MSZP jelenét nézem, és szemben Fo-

dor Gáborral és Bauer Tamással, nem látok benne stratégiai szövetségest.”113 

Demszky 2001-es lemondásakor háttérbe szorul az erős kritika, Kuncze elnökségével a 2002-

es választásokat követően a két párt ismét koalíciót köt, 2002 júniusában, a Medgyessy-ügy 

kapcsán pedig az SZDSZ bizalmat szavaz Medgyessynek, számolva annak esetleges nem 

várt következményeivel.114„Medgyessy Péter másképp néz Kuncze Gábor szemébe, mint a 

Horn a Petőébe, s viszont. Ezek a pillantások szinte kölcsönösen liberálisok.”115 

Gyurcsányról az SZDSZ pozitívan kommunikál: „a rendszerváltás óta a legliberálisabb mi-

niszterelnök, de (…) a saját pártjának tehetetlenségi nyomatékával küzdő kormányfő az 

SZDSZ nélkül félkarú óriás, a liberálisokkal együtt viszont a magyar progresszió fontos alak-

ja lehet.”1162006-ban megkötik a koalíciót, mondván, hogy nélkülük „kormányváltás lesz, 

Orbán Viktor lesz a miniszterelnök.”117 

Fidesz 

A liberális közösség Fidesz konstrukciója meglehetősen negatív, az első korszakbeli közös-

ségvállalás teljesen eltűnt, sőt, az egész korszakban jellemző, hogy a liberálisok a Fidesz el-

lenpólusaként határozzák meg magukat, például a „teljesíthetetlen ígéretek halmazát”118 

szembeállítva az SZDSZ „kevesebbet ígérő, de megvalósítható” programjával.  

A Fidesszel kapcsolatos megvalósíthatatlanság kritikák gyakoriak,119 továbbá erőteljesen meg-

jelenik a hazugsággal kapcsolatos konstrukció120 is. Az SZDSZ számára a Fidesz egyenlő a 

„tolvajbandával,”121 amely nemcsak korrupt, de arrogáns is, aminek kapcsán Kuncze 2005-ben 
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megjegyzi, hogy „mindenkinek joga van hülyének lenni, de hogy ezt önök kötelezővé tették, hát ezt 

azért nem kellett volna.”122 

A Fidesz 1998-as kormányra kerülésekor jelenik meg az izmozásról szóló konstrukció: „A po-

litikai kultúrának vannak bizonyos szabályai. Az a kultúra, amelyet a Fidesz meg akar hono-

sítani, nem a konszenzuskeresés, hanem az izmozás, az egész pályás testépítés kultúrája.”123 

Ehhez kapcsolódik az erődemonstráció is: „A kormány immár hetente erődemonstrációt tart 

annak bizonyítására, hogy meg meri tenni a demokratikus játékszabályokkal ellentétes lépé-

seket is.”124 

A liberális közösségben a Fidesz mint demokrácia és alkotmányellenes párt jelenik meg, akiknek 

az alkotmányos rendelkezések „haszontalan illemszabályok,”125 kikezdik „a köztársaság 

szinte minden alkotmányos pillérét,”126 és „az alkotmány, a magyar demokrácia ellen” har-

colnak.127 „Következetesen és tudatosan” eltávolodnak a polgári demokráciától.128 

A demokráciaellenes konstrukció együtt jár az elvtelenségről szóló konstrukcióval, ami sze-

rint letérítették „a magyar demokráciát arról az útról, amelyet 1989-90-ben közösen jelöltünk 

ki, és amiben közösen hittünk.”129 „Ezeknek az embereknek fontosabb a választóik vélt igé-

nyeinek való megfelelés, mint a saját elveikhez történő ragaszkodás.”130 Szembefordultak a 

rendszerváltás alapértékeivel,131 így nem méltóak a rendszerváltás örökségének képviseleté-

re.132 

A demokráciaellenesség továbbá megfelelő alapot nyújt ahhoz is, hogy az SZDSZ a Fidesszel 

szemben a demokratikus ellenzék egyetlen jogos örököseként határozza meg önmagát: „a 

kormányra került Fidesz sajátos világot jelent a magyar politikában. A Fidesz-világ mindan-

nak tagadása, mindannak elárulása, amire mi, szabad demokraták, egykor a demokratikus 

ellenzék tagjai annak idején szövetkeztünk.”133 Továbbá saját belső megosztottságuk eredő-

jét, az értelmiségi holdudvart is pozitívan láttathatják a Fidesz ellenpólusakénti meghatáro-

zásban: „A FIDESZ-nek sosem volt olyan értelmiségi holdudvara, mint az SZDSZ-nek. Az 

értelmiségieket sosem engedték politikai posztokhoz.”134 

A liberálisok egy további konstrukciója szerint a Fidesz antikommunista retorika mögé rejti 

kommunista nézeteit,135 valójában erősítik az államot és korlátozzák a szabadságjogokat,136 
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kultúrpolitikájuk „a sztálinihoz hasonlít.”137 „Ma a kormány a törvények uralmának megerő-

sítése helyett akaratának érvényesítéséért törvényen kívüli helyzeteket idéz elő.”138A Fidesz 

„kommunizmust ígér, szocialisták nélkül.”139 Demszky a „narancsszínű kádárizmus” kifejezést 

vezeti be ezen konstrukció kapcsán. Magyar szerint „álszent  ez  a  kormány, mert komcsizik,  

pedig a kormánytagok jelentős része MSZMP-tag volt az elmúlt rendszerben.”140 

A liberális közösség kritikája szerint a Fidesz egy további negatív lépése, hogy együttműkö-

dik a szélsőjobboldallal,141 „engedik, sőt a háttérből támogatják a rasszista, gyűlöletet szító 

megnyilvánulásokat, az ezt képviselő politikai erőket, a közélet mérgezőit.”142 Hatalomba 

juttatja az FKgP-t és a MIÉP-et,143 illetve „támadást intéz a társadalmi autonómiák, illetve a 

szabadságjogok ellen.”144 Az FKgP-vel való együttműködést Kuncze „Orbán-Torgyán koffer-

kormánynak”145nevezi, amivel a korrupciós ügyekre és a Fidesz korábbi liberális voltának 

megszűnésére utal. „Az ellenzéki kerekasztal és az első választások utáni Országgyűlés 

»avantgárd, radikális-liberális« pártja válik mára a jobboldali konzervativizmus gyűjtőpárt-

jává.”146 

A Fidesz konstrukcióját megfelelően foglalják össze Pető Iván szavai: 

„Hazug, a hatalmát öncélnak tekintő, a polgári demokrácia legszebb hagyományait 

zárójelbe tevő, nem is csak kicsit lopikálni szerető, a választási siker reményében a 

szélsőjobb-bal is összekacsintó és mindennek tetejébe még rossz ízlésű, a giccset álla-

mi rangra emelő kormány. (…) Ma ugyan olyan férfiak vezetik az országot, akik 

büszkék arra, hogy első generációs, vidéki származású értelmiségiek, de beiratkoz-

hatnának szerénységi tanfolyamra gróf Károlyihoz, aki még megsüvegelését sem 

szenvedhette, nemhogy kézcsókot fogadjon el, s aki politikai értelemben ugyan nem 

tudott élni hatalmával, de vagyoni értelemben, szemben a maiakkal, nem is akart, 

mert nem szerzett vagy alapított hitbizományokat, hanem példát mutatva saját birto-

kát osztotta.”147 

Médiumok 

Magyar Narancs 

A hetilap nem kötődik pártokhoz, de liberális elveket vall, és elkötelezettek az egyéni sza-

badságjogok mellett. A Magyar Narancs a „mozgalmárok” és a liberális értelmiség csatornája 

elsősorban, de megszólaltatnak „mainstream” SZDSZ politikusokat is. Rendszeresen publi-

kál itt Eörsi István, megjelennek TGM nagy terjedelmű publikációi, illetve rendszeresen ol-
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vashatók a magyar értelmiségiek hosszabb publicisztikái, szociológiai, politológiai, jogi és 

egyéb témákban.  

Önálló aktorként való megjelenését az mutatja leginkább, hogy markáns önálló véleményt 

fogalmaz meg az aktuális politikai helyzetről, erősen kormány- és koalíció-kritikus, a kam-

pányidőszakban a kormányzás értékelése mellett az SZDSZ és általában a liberális oldal 

helyzetére, választások utáni lehetőségeire, teendőire reflektál.  

„A lap mission statementje szerint a képviseleti demokrácia és a szabad versenyes, 

magántulajdonon alapuló piacgazdaság értékei iránt elkötelezett hetilap, amely ma-

gasan kvalifikált olvasóit ezen értékek szerint, egyedi hangnemben tájékoztatja a poli-

tikai és kulturális közélet meghatározó eseményeiről. Elkötelezettsége liberális; az 

egyéni szabadságjogok és a jogállami normák érvényesülését mindennél többre be-

csüli.”148 

Bár az SZDSZ koalíciós kérdését úgy ítéli meg a lap, hogy a párt elszakadt a klasszikus libe-

rális értékektől és ideológiailag elszürkült, azonban az EP választások előtt és 2006-ban is 

nyíltan az SZDSZ-t támogatják.149 A lap éles kritikát fogalmaz meg Orbán Viktorról,150 Horn 

Gyuláról,151 az MSZP-ről,152 és Gyurcsányról is.153 

A lapban megjelenített ügyek egybeesnek az SZDSZ számára is fontos témákkal, írnak a Bős-

Nagymarosi vízlépcsőről,154az egészségügyről,155a drogpolitikáról,156 a kisebbségek helyzeté-
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ről, az idegengyűlöletről, a roma integráció szükségességéről,157 és a Meleg Büszkeség Nap-

járól.158 A Magyar Narancs egyéb modalitásairól elmondható, hogy fiatalos és szókimondó, 

szabadszellemű a stílusa. Címlapja egyszerű, általában egy-egy politikust, vagy aktuális 

ügyet jelenítenek meg. A politikai arcél mellett a kulturális vonal is hangsúlyos: életmód ro-

vat, programajánlók, film- és könyvkritikák. A korszakban már jelen van a 

magyarnarancs.hu oldal is, mint a lap online változata. 

Magyar Hírlap 

Klasszikus liberális napilapként határozható meg, amely az aktuálpolitikai írások mellet 

megjeleníti a liberális közösség legfontosabb témáit, ügyeit is, így az egészségügy helyze-

tét,159 Bős-Nagymaros ügyét,160 az oktatáspolitikát,161 a környezetvédelmet.162 
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A klasszikusan liberális ügyek mindegyikét képviseli a Magyar Hírlap, ír az abortusz ügyé-

ről,163 a drogpolitika164 kapcsán heroin elvonókúráról,165 a főváros drogellenes cselekvési ter-

véről,166a kábítószer-probléma visszaszorítására kidolgozott nemzeti stratégiáról,167 vagy a 

70-es, 80-as évek magyar droghasználatáról.168 A romák ügyével kapcsolatban bemutatja az 

EU álláspontját,169 ír a Lungo Dromról,170 a kisebbségek parlamenti képviseletének ügyé-

ről,171 az önkormányzatok kisebbségi jogokat korlátozó rendeleteiről,172 az ózdi romatelep 

felszámolásról,173 de általánosságban a roma társadalom történelméről is.174 

A szabadságjogok175 mellett a demokráciavédelem176 ügyében is állást foglal a lap és a ma-

gyar demokrácia első évtizedét fölöttébb aggasztónak minősíti,177 illetve latin-amerikai és 

délkelet-ázsiai diktatúrákhoz való hasonlóságokat is megemlít Kövér László pozícióira utal-

va.178 

HVG 

A lap véleményrovatának visszatérő szerzői liberális politikusok és értelmiségiek, Tamás 

Gáspár Miklós, Bauer Tamás, Demszky Gábor, Pető Iván, Petschnig Mária Zita, Kéri László, 

Kolláth György.  

Témáiban a liberális közösség ügyei gyakran szerepelnek és interjúkat közöl szabaddemok-

rata vezetőkkel is.179 Kritikusan ír a szocialistákról,180 illetve megjeleníti SZDSZ-es politiku-

sok ilyen témájú írásait is,181 azonban megjelenik a kritika az SZDSZ-szel szemben is.182  
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Megjelenít az SZDSZ témáit is, így például az esélyegyenlőségi törvényt,183 vagy a liberális 

közösség számára kiemelten fontos demokráciavédő diskurzust is, amelyben állást is foglal a 

demokrácia mibenlétéről: 

„(…) a szabadság rendszere, az a politikai keret, amelyben a lehető legtöbb ember 

szabadsága valósul meg, a lehető legnagyobb mértékben. De nem korlátlanul. Ami az 

egyik ember szabadságának korlátja, az a másik szabadsága. Mindenki addig szabad, 

ameddig nem teszi lehetetlenné, hogy más is az legyen.”184 

Képviseli az abortusz ügyét,185 és foglalkozik a drogokkal is, de ezt inkább ismeretterjesztő 

jelleggel, mint drogpolitikai állásfoglalással. Bemutatja az LSD történetét és hatását,186 illetve 

ír a magyar droghasználat statisztikai adatairól is.187 A romák jogaira is kitér a lap, bemutatja 

a szlovákiai híreket a témában,188 illetve egyéb kisebbségek ügyével is foglalkozik, például a 

muszlimokkal szembeni intoleranciával is.189 

A HVG kapcsán kiemelendő még címlapja, amely egyéb modalitásokkal karakterizálja a la-

pot: az aktuális hét egyik fő témáját ironikusan és humorral jelenítik meg. A lap a korszak-

ban online verzióban is elérhető válik, amivel még több emberhez eljut. 

Diskurzusok és metaforák 
A diskurzusok azt mutatják be, hogy a liberális közösség hogyan szervezi meg, hogyan 

konstruálja meg a számára fontos témákat, gondolatmeneteket, amelyek visszatérőek a kö-

zösségben, ezáltal pedig identifikálják a liberálisokat, és segítenek a befogadónak is a liberá-

lisok azonosításában. 

Az MSZP koalíció diskurzusa 

A koalíciós diskurzus az egész második korszakon átível, és élesen megosztja az SZDSZ bel-

ső ellenzékét, értelmiségi holdudvarát és vezető politikusait. 

A korszak elején, 1998. január és március között az SZDSZ egységesen azon dolgozik, hogy 

megmutassák az MSZP-nek saját markáns, a szocialistáktól eltérő véleményüket, amihez 

megfelelő alapot nyújt Bős-Nagymaros ügye: az szabaddemokraták kilátásába helyezik koa-

líciós szerződésben rögzített vétójoguk alkalmazását, amennyiben Horn Gyula bármilyen 

szerződést aláírna a szlovákokkal.190 

Az egyetértés a fenti ügy erejéig tart az SZDSZ-ben, 1998-ban a belső ellenzék és az értelmi-

ség kritikájának alapja, hogy az SZDSZ-t „felőrölte a koalíció” a politikai tér kétosztatúvá 
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válása miatt,191 a koalíció megismétlése pedig az MSZP szatellitpártjává tenné az SZDSZ-t,192 

mivel az első koalíciós kormányzásban a szabaddemokraták háttérbe szorították elveiket,193 

és az adócsökkentés pártjából az adóemelés pártjává lettek.194TGM szerint a koalíció vég-

eredményben csak megmutatta a párt valódi mivoltát: 

„A koalíció NEM OKOZTA, hanem csak MEGMUTATTA, hogy az SZDSZ - ami vé-

gül is nem meglepő - nem rí ki annyira a szürkésbarna honi tájból, amint azt gőgösen 

hitte magáról, és amit vetélytársai is készpénznek vettek. (…) nem OKA, hanem 

TÜKRE az SZDSZ gyöngeségeinek”195 

„Nehéz és skizofrén” döntést hoztak meg a koalíció vállalásával, most viszont fontos, hogy 

az SZDSZ „egyszer és mindenkorra” szakítson az MSZP-vel.196 Az érdekek mentén szerve-

ződő MSZP-vel szemben az SZDSZ-nek elvi alapon kell politizálnia.197 Miként nincs valódi 

baloldal, így az SZDSZ-nek a jogállamiság védelmezőjeként vállalnia kell az üldözöttek, az 

elesettek védelmét, és a pártnak nem szabad azokra hallgatnia, akik ezt szavazatszerzési 

okokból elutasítják.198 

Ezzel szemben a kampányban Kuncze, Demszky és Magyar – a vezető politikusok – azon az 

állásponton vannak, hogy bár az MSZP-ben erősödik ugyan az „egyedül is eléggé erősek 

vagyunk” attitűd,199 azonban elegendő, ha folyamatosan emlékeztetik a szocialistákat az 

SZDSZ gazdaságpolitikájának eredményeire.200A vezető politikusok pragmatikus érvelése 

szerint az SZDSZ feladata az ellensúly- és kontrollfunkció betöltése, mivel a szocialisták 

egyedül nem lennének elegendőek a reformokhoz, vagyis végső soron az SZDSZ szerepe az, 

„hogy rászorítsa az időnként habozó, határozatlan, és a reformmal is szembeforduló MSZP-t 

egy következetes politikai irányvonalra.”201 Szerintük a koalíció helyes döntés volt, „nem lett 

volna gazdasági stabilizáció, ha az SZDSZ nincs a kormányban,”202viszont erősebben kellett 

volna képviselni saját elveiket, és stratégiát kellett volna váltaniuk, amikor elveik képviselete 

lehetetlenné vált.203 A politikusi állás szerint a választás sikertelenségének oka, hogy a vá-

lasztópolgárok megbüntették őket az 1994-es MSZP koalíció, másodszor bizonyos ügyekben 

(például Tocsik-ügy) a határozottság hiánya, harmadszor pedig a választási kampány nem 

kielégítő mivolta miatt, azonban inkább azt kell hangsúlyozni, hogy miket értek el: a gazda-
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sági stabilitást és a gazdasági növekedés elindítását.204 Továbbá a szocialisták „önmagukban 

nem jelentenek garanciát a mostani kormányprogram folytatására.”205 

1999. októberben már Magyar is úgy gondolja, hogy „hiba volt az MSZP-vel koalícióra lép-

ni.”206Demszky elnökségével a koalícióval szembeni kritika kiéleződik, mivel úgy kíván erős 

pártot teremteni, hogy a két nagy párttól egyaránt távolságot tartó politikát ígér,207illetve 

kiemelten fontosnak tarja, hogy az MSZP-től erőteljesen elhatárolódjanak.  

„Ma sok szavazó azt gondolja: az MSZP-re szavazva, vele kap minket is. Hogy mi 

vagyunk az emeszpés kalácsban a mazsola.  Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nincs 

így. Eljött a pillanat, amikor a szimpatizánsainknak választaniuk kell, az MSZP és 

köztünk. (…) Nem vagyunk az MSZP kistestvére, így nincs szükség semmilyen előze-

tes választási együttműködésre.”208 

Demszky lemondását követően a 2002-es választásokkor az SZDSZ Kuncze elnökségével 

ismét koalíciót köt az MSZP-vel, aminek fő okai, hogy az SZDSZ-ből kiszorulnak/háttérbe 

kerülnek a „mozgalmárok,”illetve hogy a közösségben egyetértés van azzal kapcsolatban, 

hogy a Fideszt mindenképpen le kell váltani. Utóbbi cél kapcsán elfogadhatóvá válik az 

MSZP-vel való „programalapú” koalíció, ugyanakkor a korábbi koalíció-szkeptikus értelmi-

ségi kör hangsúlyozza, hogy a koalíció szükségességét a demokratikus rend visszaállítása 

adja, csakis az elfogadható, ha az SZDSZ e célból lép koalícióra,209 ugyanis az MSZP nem 

képes egyedül a többség megszerzésére.210Az MSZP-féle koalícióskényszer témáját az eddigi 

kommunikációhoz képest Kis János megfordítja: „az MSZP csak két lehetőség közül választ-

hat: vagy nagykoalíció, vagy koalíció az SZDSZ-szel.”211 

Az egységes SZDSZ képe nem tart sokáig, 2003-ban már ismét hangosabb lesz a belső meg-

osztottság a koalíció megkötése és a D-209-es ügy kapcsán, innentől az MSZP-koalíciós dis-

kurzus keveredik a liberalizmus diskurzussal, mivel a kényszerpályán mozgó SZDSZ a 

megújult, és karakteresen liberális párt image kialakítását látja megoldásnak. 

„Egy, a mainál dinamikusabb, az MSZP-vel egyszerre verseny- és együttműködés-

képes SZDSZ megteremtése nemcsak az önálló liberális politizálás túlélését szolgálja, 

hanem a koalíció sikerét is.”212 

2006-ban az SZDSZ ismét koalíciót köt az MSZP-vel, bár hangsúlyozva, hogy erős feltételeik 

vannak, többek között az egykulcsos adórendszer bevezetése, és több más liberális ügy. Lát-

ványosan elhatárolódnak az MSZP-től, különböző ügyek kapcsán folyamatosan megvilágít-
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ják, hogy nem értenek egyet a szocialistákkal. Kuncze szerint a koalíció csakis feltételekkel 

képzelhető el, és amennyiben a szocialisták abszolút többséget szereznek, úgy egyedül kell 

kormányozniuk.213 A hónap végére ez kiegészül azzal, hogy Kuncze szerint „ha az SZDSZ 

nincs ott, akkor kormányváltás lesz, Orbán Viktor lesz a miniszterelnök.”214 

A választások első fordulóját követően az SZDSZ a koalíciós jelöltek támogatására szólítja fel 

a választókat, de nem engedik, hogy Kovács Pistire piros pólót húzzanak a szocialisták.215 A 

koalíciót a gazdasági és az egészségügyi programhoz kötik.216A koalíciós tárgyalásokon az 

SZDSZ ragaszkodik Magyar Bálint oktatásminiszteri pozíciójához, azonban az MSZP nem 

enged, így végül Magyar visszalép. A koalíciós végeredmény megosztja az SZDSZ-es politi-

kusokat, mivel nincsenek régi SZDSZ tagok az új kormányban, a kormányprogramból pedig 

hiányolják a liberálisoknak fontos vállalásokat: drogfogyasztás büntetőjogi következményé-

nek eltörlése vagy a regisztrált élettársi kapcsolat bevezetése, az önkormányzati kétszintűség 

eltörlése, vagy Budapest és az agglomeráció egy régióvá válása.217 

Demokráciavédő diskurzus 

Ugyan az első korszak demokráciaféltés ügye az 1994-es kormányváltás után rövid időre 

okafogyottá válik, azonban a második korszakban ismét hangsúlyossá válnak a demokrácia 

fenyegetettségével kapcsolatos aggodalmak, mivel a liberális közösség szerint a Fidesz ál-

landó fenyegetést jelent a demokráciára.  

Miként az SZDSZ a demokráciát sok esetben a szabadsággal azonosítja, és értelmezésükben 

a szabadságnak egy metaforája a liberalizmus, így a demokráciavédő diskurzus gyakran 

összekapcsolódik a liberalizmus diskurzussal. 1998-ban Magyar Bálint az „erős liberális 

párt” létrehozását218 a demokrácia(=szabadság) védelmével egybekötve hirdeti meg, ezzel 

kialakítva a képet, miszerint a liberálisok a szabadság egyetlen garanciái, akik többek között 

a Fidesszel szemben valódi demokráciáról és valódi szabadságról beszélnek. 

 „Az SZDSZ történelmi szerepe a rendszerváltás időszakában a szabadság kivívása és 

az elnyomás nagy rendszereinek lebontása volt. Ezt követően pedig a szabadság 

szerkezetének megteremtése, azoknak az intézményeknek a felállítása, amelyek erős-

sé tudnak tenni egy demokratikus rendszert. Büszkék voltunk arra, hogy a magyar 

demokratikus berendezkedés a liberális nyugat-európai modellre hasonlít, és nem a 

balkánira, amely az erős kéz, a vezér birodalma. Az ezredfordulón a liberalizmus 

számára a szabadság minősége a tét. Az elnyomásnak vannak kis rendszerei, a ki-

szolgáltatottságnak vannak kis körei. A Fidesz-kormány mostani politikája számos 

ponton kikezdi a szabadság és demokrácia intézményeit. (…) az a fajta demokrácia-
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modell, amelyet a Fidesz-kormány megvalósít, a szabaddemokraták számára elfo-

gadhatatlan.”219 

1999-ben Magyar egy „megújult, a demokrácia védelme mellett a társadalom napi problémá-

ira összpontosító SZDSZ-t vázolt fel,”220 majd egy interjúban az SZDSZ feladatának egyér-

telműen a demokráciavédelmet jelöli meg: „Az SZDSZ-nek ma már az a feladata, hogy két 

lábon álljon, és a földön járjon. Tehát egyfelől fenntartsa a demokrácia értékeit védő politiká-

ját, és ha arra szükség van, bátran kritizálja a kormány tevékenységét. Utóbbira bőven van 

lehetőség (…)”221 

A liberális közösség csatornáinak demokráciavédő diskurzusa kevésbé elvont, a HVG szerint 

a demokrácia  

„(…) a szabadság rendszere, az a politikai keret, amelyben a lehető legtöbb ember 

szabadsága valósul meg, a lehető legnagyobb mértékben. De nem korlátlanul. Ami az 

egyik ember szabadságának korlátja, az a másik szabadsága. Mindenki addig szabad, 

ameddig nem teszi lehetetlenné, hogy más is az legyen.”222 

A Magyar Hírlap szerint a magyar demokrácia első évtizedét a „személyes kapcsolatrend-

szerek túlsúlya és a meritokratikus értékelés hiánya jellemzi - ami fölöttébb aggasztó.”223 

Kövér László pozíciói kapcsán felmerül Magyarország latin-amerikai vagy délkelet-ázsiai 

diktatúrákhoz való hasonlósága is.224 

Liberalizmus diskurzus 

A korszakot végigkíséri az SZDSZ különböző sikerű törekvése saját liberalizmusának láttatá-

sára, és egyfajta védőbástyaként jelenik meg az eszmény mint a párt megújulásának kulcsa. 

A sok megerősödési kísérlet, az SZDSZ láthatóbb és erősebb párttá tétele mind arra fut ki 

végül, hogy az SZDSZ az egyetlen magyar liberális párt, akiknek ebből adódóan minden liberá-

lis ügy mellett ki kell állniuk, ezzel karakterizálva önálló arcélüket, azonban a liberalizmus 

konkrét szerepét sokáig nem sikerül tisztázni. 

1997 végén a liberalizmus diskurzus szerepe, hogy megvilágítsa az SZDSZ sikeres koalíciós 

szerepét: 

 „a jelenlegi kormánykoalíció képviselte liberális gazdaságpolitika mára bizonyos si-

kereket könyvelhet el, ezért egyre ritkábban szitok tárgya. Mind többen ismerik fel, 

hogy gyógyszer is volt, amelyet nem lehetett volna alkalmazni, ha az SZDSZ nincs a 

kormányban.”225 

Az 1998-as választásokat követően a liberalizmus diskurzus egyetlen és leghangsúlyosabb 

eleme a szabadság, ezáltal pedig keveredik a demokráciavédő diskurzussal: a liberálisok 
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nyújtják a szabadság garanciáját.226 A liberalizmus bővebb tartalmát kicsit később, az SZDSZ 

megalakulásának 10. évfordulóján a „Magyar liberalizmus az ezredfordulón - szabadelvű 

hitvallás” című megújított alapprogramban próbálják kifejteni,227 azonban annak ellenére, 

hogy a program az SZDSZ elvi nyilatkozata is egyben, liberalizmusuk valódi mivoltát nem 

sikerül tisztázni. Egyrészt ebből a hiányból is adódik a liberalizmus második korszakbeli 

leértékelődése, külső konstrukciókban „átok-szitokszóvá” válása, amely piaci kártékonysá-

got és „amerikai liberális kozmopolita mocskot” jelöl.228 

„Az SZDSZ valóban rosszul tette, hogy nem vette fel a kesztyűt, és az értelmiségi 

szavazókhoz szólva nem utasította vissza a liberalizmus ócsárlását. Magyar 

Bálintéknak, ha nem tömeggyűléseken is, de elvi cikkekben, tanulmányokban, vitafó-

rumokon valóban tisztázniuk kellene, hogy mi a konkrét tartalmuk az általuk képvi-

selt szabadelvű eszméknek. Mit tartanak konkrétan az állam feladatának, mennyire 

lehet, kell - véleményük szerint - szabadjára engedni a piaci versenyt? Milyen állami 

védelemre szorulnak a piac vesztesei, miféle támogatás illeti a piacképtelen magas 

kultúrát. És nem általánosságokban kell a szép eszmékről szavalni, hanem konkrétan 

kell vitába szállni (…)”229 

A kiüresedettség Demszky elnöksége idején is folytatódik, annak ellenére, hogy ő is kiemeli 

a hangsúlyosan liberális politika folytatásának szükségességét. A liberalizmus jelentésének 

valódi tartalommal való megtöltése Kunczéval kezdődik meg: 

 „a nemzet akkor lesz egészséges, ha a szabadság mindennapi létformává válik, s ha 

az emberek azt tapasztalhatják, hogy nem tesznek különbséget köztük származás, 

bőrszín, világnézet vagy vallási felekezethez tartozás alapján.”230 

2004-ben a Liberális Charta liberális alapelvek mentén mutatja be az SZDSZ cselekvési tervét: 

adócsökkentés, a rászorultsági elvű szociálpolitika, önkorlátozó, kis állam, egyéni szabadság-

jogok kiteljesítése, esélyegyenlőség megteremtése, liberális drogpolitika, eutanázia.231 2005-

ben Kuncze a fentiek mentén fogalmazza meg a liberális ügyeket: gazdasági versenyképes-

ség, az egészségügy finanszírozásának átalakítása, rászorultsági elvű szociálpolitika, nyilvá-

nos ügynökakták.232 Innentől a liberalizmus diskurzus leghangsúlyosabban a gazdasági as-

pektust jelöli, ami az előző korszakhoz képest nagy változásnak tekinthető, hiszen akkor az 

eszmeiség került előtérbe. 

A liberalizmust további tartalmakkal gyarapítják a párt internetes csatornáján, az 

enorszagom.hu oldalon egy „liberális kérdőív” formájában, ahol többek között az abortusz-

szal, a melegek jogaival, az eutanáziával és az egyházakkal kapcsolatos kérdésekkel foglal-
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koznak.233 A diskurzus meghatározó pontja a 2005. márciusi SZDSZ küldöttgyűlés, ekkor a 

párt neve kibővült a liberális jelzővel: Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Liberális 

Párt.234 

2006-ban a liberalizmus központi szerepet kap a kampányban, a kampányközpont a Liberá-

lisok Háza nevet kapja, illetve ekkor mutatják be a Liberális Arcképcsarnokot is.  

Innentől jellemzővé válik, hogy a szabaddemokraták minden liberális ügyben hallatják a 

hangjukat, amire reakcióként megjelenik a jobboldal negatív liberalizmus diskurzusa is. Sem-

jén Zsolt a kereszténydemokratákat a normalitással, míg a liberálisokat a devianciával azo-

nosítja,235 Mikola István 2006. márciusi nyilatkozatában pedig a szingli életforma és a sza-

badságjogok állami korlátozásának szükségességéről beszélt.236 Ezt követően az SZDSZ libe-

ralizmus diskurzusa rohamosan gyarapodik, a nyilatkozatra reakcióként meghirdetnek egy 

internetes játékot, amelyben Mikola „legjobb” megnyilvánulásait várják a választóktól, to-

vábbá a liberalizmus megfelelő eszköz lesz a Fidesszel szembeni önmeghatározáshoz is:  

„Az SZDSZ azért dolgozik, hogy Magyarországon az egyén dönthessen például arról, 

hogy neki szingliként jó élni, vagy családot akar alapítani, és ezt ne az állam, a kor-

mány vagy ultrakonzervatív politikusok döntsék el ezt helyette.”237 

Orbán a negatív konstrukció helyett a liberálisokhoz közelítést választja,238 ami az SZDSZ 

erős nemtetszését váltja ki, mivel saját magukat, mint az egyetlen magyar liberális pártot 

konstruálják meg: „a liberálisok, legyenek bal- vagy jobboldaliak, csak az SZDSZ-t választ-

hatják, ha hűek akarnak maradni elveikhez.”239 A Fidesz antiliberalizmusát Mikolával pél-

dázzák: 

 „Orbán Viktor dr. Antiliberalizmust, Mikola Istvánt a Fidesz két lábon járó program-

jának nevezte és kormányfő-helyettesnek jelölte. Azt a Mikola Istvánt, aki állami esz-

közökkel korlátozná az emberek szabadságvágyát, középkori módszereket vezetne be 

az oktatásban, s aki hadat üzenne mindennek, ami érdekes, fiatalos, modern. Én hi-

szem: egyetlen liberális - legyen bal-, vagy jobboldali - sem szavazhat a szabadság 

korlátozására. Márpedig Orbán, Mikola és Semjén programja erről szól.”240 

2006. júniusra a liberalizmus diskurzus negatív konstrukciója olyannyira közismertté válik, 

hogy a jobboldali közösség a liberális értékek kifordítása mentén határozza meg az SZDSZ 

negatív képét: „DROG, PEDOFIL, STOP, Óvd gyerekeidet az SZDSZ-től!”241 

Ekkorra az SZDSZ kibővíti a liberális ügyek listáját: 
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 „a női esélyegyenlőség megvalósulása, a családon belüli erőszak elleni fellépés, a 

szegregált iskolai osztályok megszüntetése, a regisztrált élettársi kapcsolat bevezetése 

és a kábítószer fogyasztók dekriminalizálása olyan emberi jogi kérdés, amelyekben az 

SZDSZ érdemi előrelépést akar elérni ebben a ciklusban.”242 

Korrupció diskurzus 

A Fideszhez kapcsolódik az SZDSZ korrupciós diskurzusa, amit a szabaddemokraták gyak-

ran alkalmaznak. Kuncze a Postabank üggyel kapcsolatban arról beszél, hogy „a kormány 

megalakulását megelőző nyolc hónapban a Fideszhez közel álló vállalkozások több mint 

egymilliárd forintot vittek ki a Postabankból, »csak« az Orbán-kormány megalakulásának 

napján 250 milliót.”243 Demszky a kormány és a korrupciós ügyek viszonya kapcsán "a fényes 

zsebek nemzedékének" nevezi a Fideszt.244 

Pető szerint a Fidesz „a rendszerváltás utáni történelmünk legarrogánsabb, leggátlástala-

nabb, legfelelőtlenebb és legarcátlanabb kormánya… az intézményesített korrupció négy 

évét vezette be, a klientúra építés négy évét produkálta.”245 

Kuncze 2002-ben egy interpelláció kapcsán vitába keveredik a Fidesszel, majd az ellenzékben 

lévő Fideszt „tolvajbandának”minősíti,246 ami később a sajtóban is nagy visszhangot vált ki.247 

2005 júniusában a Fidesz kongresszusán aztán Áder nevezte tolvajbandának a kormányt.248 

A Kuncze által létrehozott „tolvajbanda”köznyelvi fogalomalkotáshoz csatlakozott 2001-ben 

Magyar Bálint is, aki a Magyar Hírlapban publikálja a Fidesszel kapcsolatban a „szervezett 

felvilág - a magyar polip”fogalmakat:249 „a Fidesz uralmát, mint Magyar Polipot, a »politikai 

felvilág« kiépítését mutatja be, amely törvényszegő és törvénykerülő módszerekkel és maffi-

aszerű elemekkel építi fel saját klientúráját.”250 

Holdudvar 

A holdudvar Demszky elnöksége idején válik negatív metaforává: széles körben negatív re-

akciókat vált ki Demszky azon mondata, amelyben az SZDSZ holdudvarát ekézi.251 Számára a 

holdudvar erős tehertételként jelenik meg, amely az SZDSZ fejlődésének útjában áll. Eörsi 

szerint ez a fajta kommunikáció inkább egy populista párthoz illene: 

„A holdudvarozás mint az értelmiségellenes érzület metaforikuskibimbózása egyéb-

ként populistapárthoz inkább illene, mint liberális gyülekezethez. Az értelmiségelle-

nes indulat azonban áthathat népi romantikától mentes politikusokat is. Lenin példá-

ul „professzoroknak” gúnyolta azokat az értelmiségi elvtársait, akiket le akart járatni 

                                                           
242

Az SZDSZ a vatikáni szerződés felülvizsgálatát javasolja. Index, 2006.06.28. 
http://index.hu/belfold/hirek/270814/ 
243

Kuncze szerint a Postabank támogatta a Fidesz-cégeket. Népszabadság, 1999. 06. 03. 
244

Az SZDSZ küldöttgyűlése - Demszky Gábor az új elnök (2. rész). 2000. 12.02., MTI 
245

SZDSZ-küldöttgyűlés - Kuncze Gábor, Pető Iván. 2002. 05. 26., MTI 
246

 Méltatlan vita a T. Házba. Népszabadság, 2002. 11. 27. 
247

ld.: Börtönözés. Népszabadság, 2003. 09. 22., Tolvaj(handa)banda. Népszabadság, 2005. 06. 13. 
248

Tolvaj(handa)banda. Népszabadság, 2005. 06. 13. 
249

Csak semmi pánik...! Népszabadság, 2001. 04.25. 
250

Kommunikáció: mítosz és valóság. Népszabadság, 2001. 04. 21. 
251

 Jelentés a hold udvarából. 2000. 11. 23. 

http://index.hu/belfold/hirek/270814/


29 
 

a párt tagsága előtt. A „holdudvar”kifejezés hasonló célokat szolgál. A hold udvará-

ban azok lakoznak, akik eléggé korszerűtlenek ahhoz, hogy minden körülmények 

között ragaszkodni próbálnak pártjuk meghirdetett elveihez.”252 

Fodor értelmezésében a holdudvar pozitív jelentéssel bír, szerinte az SZDSZ-nek, „mint egy 

falat kenyérre” van szüksége az értelmiségi támogatottságra, hiszen ez adta a párt erejét. 

„Fontos, hogy támaszkodni tudjunk az értelmiségi holdudvarra. Tisztelni és becsülni kell 

őket.”253 

Fidesszel kapcsolatos metaforák 

A Fidesz hazug voltára Kuncze új metaforákat vezet be: 

 „a Fidesz „mosópor-politikájának” két fázisa van. Az első: hazudj valamit! A második: 

indítsd be a „papagájkommandót”, amely ezt a hazugságot egyfolytában ismétli. (…) 

probléma, hogy hamar kiderül: mindez üres, távlatok nélküli politika.” 254 

A metaforák sora itt nem ér véget, Magyar 2001-ben behozza a „nagyothallás és a nagyotmon-

dás kormányát”: 

„Ez a kormány a nagyothallás és a nagyotmondás kormánya.  Nagyothalló, mert nem 

hallja meg az ellenzék felvetéseit, kritikáit, és megpróbálja elhallgattatni azt a sajtót, 

amely számára nem tetsző hangokat hallat. Nagyotmondó a kormány azért, mert 

semmit nem váltott be választási ígéreteiből.”255 

Pető Iván is ehhez kapcsolódik, amikor „hazug” és „lopikálni szerető” jelzőkkel illeti az Or-

bán-kormányt, illetve a „kézcsókot”is metaforává téve utal Orbán és gróf Károlyi közti sze-

rénységbeli különbségekre.256 

Ügyek 

Bős-Nagymaros ügy 

Bős-Nagymaros csupán a korszak elején, az 1998-as választás előtt fontos ügy a liberális kö-

zösségben, ekkor viszont kiemelkedő szerepű, mert megfelelő eszközt nyújt az SZDSZ szá-

mára az MSZP-től történő elhatárolódáshoz, illetve az antikommunista konstrukció kiigazí-

tásához, megerősítéséhez. Az ügy összefonódik az SZDSZ demokráciavédő diskurzusával és 

az MSZP koalíció diskurzussal is, a liberális médiák egyaránt sokat írnak az róla.257 

1998. januárban karolja fel az SZDSZ az ügyet, ekkor még mérsékelten szállnak szembe az 

MSZP-vel, Szent-Iványi a hatástanulmányokat, Bauer pedig a megbízható számításokat hiá-
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nyolja.258 Februárban már erősebben látszik az MSZP-vel szembefordulás és megvétózzák a 

keretmegállapodás kormány elé terjesztését,259 mivel a szocialisták „egypárti kormánydön-

tést”260 hoznak, és „amennyiben Horn Gyula mégis aláírja a keret megállapodást, akkor azt 

nem a Magyar Köztársaság miniszterelnökeként teszi, hanem legfeljebb magánjogi paktumot 

köt.”261 Bár „kellemetlen, ha az embernek azokkal van közös tüntetnivalója, akik voltakép-

pen ellene tüntetnek,”262 az MSZP-től való különbözés és saját koalíciós szerepük kiemelése 

jegyében a Parlament előtti demonstráción is részt vesz az SZDSZ. 

Márciusban az SZDSZ Bős-Nagymarossal kapcsolatos kommunikációja már arra épül, hogy 

minden lehetséges fórumon ellentmondjanak az MSZP-nek, úgy értékelik a szabaddemokra-

ták, hogy Horn „a magyar demokrácia legszakszerűtlenebb döntésének áterőltetésére készül 

Duna-ügyben,”263 és úgy látják, hogy nem európai szociáldemokrata pártként viselkedik az 

MSZP az ügyben, így kilátásba helyezik vétójoguk alkalmazását, amennyiben Horn bármi-

lyen szerződést aláírna a szlovákokkal.264 Végül mivel Horn elhalasztja a döntést az ügyben, 

így az SZDSZ nem érvényesíti a vétót, és március végétől az ügy elveszti központi szerepét 

az SZDSZ kommunikációjában. 

Abortusz ügy 

Az SZDSZ liberális értékrendjéhez tartozó egyik alapvető ügy az abortusz melletti kiállás, 

mert az az egyéni döntés szabadságát jelképezi: „Mindenkinek joga van arra, hogy saját tes-

tével és életével rendelkezzen, növelni kell az egyén döntési lehetőségét az abortusz és az 

eutanázia kérdésében.”265Az ügy melletti elköteleződéssel alkalom nyílik arra, hogy kont-

rasztba állítsák magukat a konzervatívokkal szemben, akik szerint „az élet szentségének vé-

delme a legfontosabb, az abortusz szabályozását szigorítani, az eutanáziát pedig tiltani 

kell.”266 A kontrasztot erősíti fel Semjén véleménye is, miszerint az SZDSZ az eutanázia és az 

abortusz halálkultúráját képviseli.267 

A korszak elején vitába kerülnek a KDNP-vel, mivel a kereszténydemokraták az abortusz 

szigorítását és betiltását sürgetik, az SZDSZ szerint viszont minden esetben meg kell adni a 

jogot a nőknek e döntés meghozatalához,268 sőt, törvényjavaslatot nyújtanak be, amely sze-

rint az abortuszra jelentkezőknek a kötelező felvilágosítás mellett önkéntes válságtanács-

adást is kellene nyújtania a családvédelmi szolgálatoknak.269 
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Az abortusz ügyét több liberális média is képviseli, gyakran foglalkoznak a témával, külföldi 

és magyar hírek tekintetében egyaránt.270 Az abortusztörvénnyel kapcsolatos alapjogi bírás-

kodás kapcsán Kis János tanulmányt publikál a Fundamentum című folyóiratban,271 2005-

ben pedig a liberalizmus diskurzus részeként indított internetes „liberális kérdőívben” több 

liberális téma között az abortusszal is foglalkoznak.272 

Gazdaságpolitika és adócsökkentés ügye 

A korszak elején a gazdaságpolitikával láttatja az SZDSZ saját meghatározó szerepét a koalí-

cióban, ilyen értelemben az ügy kapcsolódik az MSZP koalíció diskurzusához: más gazda-

ságpolitikát képviselnek, mint az MSZP,273 és fontos gazdaságpolitikai kérdésekben sikerült 

érvényesíteni a liberális elveket,274 aminek eredménye a sikeres gazdaságpolitika.275 

Az egész korszakra jellemző, hogy kitüntetett szerepet szánnak az adópolitikának:„az 

SZDSZ az adózók pártján áll, az adózók pártja.”276 Ennek ellenére a korszak elején az adó-

csökkentéssel kapcsolatos kommunikáció a magyarázkodásból merül ki, a gazdaságpolitikai 

sikerek ellenére az adócsökkentés nem sikerült, mert az eladósodáshoz vezetne.277A kom-

munikáció magyarázkodás jellegét erősíti az is, hogy az elmaradt adócsökkentés párton belü-

li konfliktust is generál, Bauer Tamás egyebek mellett emiatt is kritikát fogalmaz meg, szerin-

te „az adócsökkentés pártjából az adóemelés pártjává lettek.”278 

A választásokat követően ellenzéki szerepből is napirenden tartják az adócsökkentés ügyét, 

javaslatokat nyújtanak be a kétkulcsos adósáv bevezetésére, a családi adókedvezmény eltör-

lésére,279az adósávok csökkentésére,280a „korrupciós adó” és a „hobbiadó” eltörlésére.281 Az 

„adóalkotmány” javaslattal hosszú távon rögzítenék az adóbevételek önkormányzatok és a 

központi költségvetés közti arányát.282„Az SZDSZ az adók csökkentéséért és a liberális, azaz 

a rászorultság elvén működő szociálpolitikáért fog küzdeni az idén.”283 A 2002-es választá-

sok előtt az adócsökkentést programjuk olyan sarkalatos pontjának tartják, amely a koalíció 

feltétele lehet.284 

Az ügy liberalizmus diskurzushoz kapcsolódását mutatja az is, hogy 2004-ben a Liberális 

Chartában az SZDSZ cselekvési tervének részeként írnak az adócsökkentésről is,285 majd az 

ügy különösen meghatározó mivoltát szemléltetve még Orbán Viktorral és Dávid Ibolyával 
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is együttműködnének 2004-ben: nyílt levélben kérik fel az ellenzéki vezetőket, hogy az 

SZDSZ-szel együtt állítsák meg a kormány által tervezett árfolyam nyereségadó bevezeté-

sét.286 

Az adócsökkentést saját, egyedül őket konstruáló, liberális ügynek tekintik, és amint más 

párt is foglalkozik a témával, az SZDSZ egyből vitatja megvalósíthatóságukat, mind a Fidesz, 

mind az MSZP adócsökkentési elképzeléseit megvalósíthatatlannak tartják, mivel nem lehet 

egyszerre adót csökkenteni, a kiadásokat növelni és a szociális juttatásokat érintetlenül 

hagyni.287 Kuncze szerint: 

„Ha valaki adócsökkentést szeretne, akkor neki azt ígérik be, ha nagyobb támogatást 

szeretne, akkor azt. A kettő együtt nem megy. Ezért bejelentettük: ha mostantól 

kezdve bárki adócsökkentésről vagy kiadásnövelésről beszél, mi azt beárazzuk és 

bemutatjuk a választópolgároknak, hogy mennyibe kerül.”288 

A 2005-ben még elért sikereik között említik az adócsökkentést,2892006-ra viszont az adó-

csökkentés ügye az egykulcsos adórendszer ügyévé válik, amivel céljuk a gazdasági versenyké-

pesség növelése.290 Ekkor már csak erről beszélnek adópolitika témában, azonban mivel az 

MSZP-n nem tudják átvinni az ügyet - a szocialisták igazságtalannak tarják291 - így végül 

Gyurcsány Új Egyensúly programjának támogatását ahhoz kötik, hogy a kormány elfogadja 

az egykulcsos adórendszer legkésőbb 2009-es bevezetését.292 

Egészségügyi reform ügye 

A korszak meghatározó ügye az egészségügyi reform, amit folyamatosan napirenden tart az 

SZDSZ, felhívják a figyelmet a terület fejlesztésének szükségességére, rossz állapotára, és 

megoldási tervet dolgoznak ki, azonban a reform nem valósul meg a korszakban. 

1998 elején az SZDSZ a következő négy év prioritásai közé sorolja az egészségügyi refor-

mot,293 és ennek megfelelőn kommunikálnak róla később ellenzéki szerepből is.294 A reform 

nem valósul meg, pedig az egészségügy a kormány egyik legfontosabb felelőssége,295 így az 

SZDSZ témával kapcsolatos kommunikációját az határozza meg, hogy a kormány tétlenségét 

hangsúlyozzák. A Fidesz nagyotmondásának egyik példájaként említik, hogy „az egészség-

ügyben nem emelte 400 százalékkal a béreket.”296 
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A 2002-es küldöttgyűlés egyik legfőbb üzenete, hogy az SZDSZ kormányra kerülve megol-

daná az egészségügy válságát,297majd a kampány sarkalatos pontjává teszik, hogy amíg a 

kormány „elfocizza az adófizetők pénzét,”addig az SZDSZ megvalósítaná az egészségügy 

reformját, Magyar nyilatkozata alapján:  

„bevezetnék a diplomásoknak a 100 ezer forintos minimálbért, hűségpénzt fizetnének 

a nővéreknek, 8 milliárd forintot fordítanának a kórházak felújítására, és a szabad biz-

tosítóválasztással létrehoznák a szolidaritás elvét fenntartó egészségügyi rend-

szert.”298 

Klasszikus liberális elvek mentén szervezett megoldási javaslatuk a több biztosítós egészség-

ügyi modell kialakítása,299 amit azonban a sikeres választás után sem sikerül megvalósítani-

uk. A megvalósulatlan ígéret belső konfliktusokat is szül, Léderer András és szerzőtársai egy 

hosszú cikkben emlékeztetnek arra, hogy 

„Az SZDSZ és nem az MSZP ígérte meg a választóknak 2002-ben, hogy rendbe teszi 

az egészségügyet, ezért az SZDSZ-nek tárgyalásokat kell kezdenie a nagyobb koalíci-

ós partnerrel arról, hogyan viszik keresztül a liberális egészségügyi reformot a követ-

kező ciklusban.”300 

2005-ben a legfontosabb céljaik között említik az egészségügy finanszírozását,301 Kuncze sze-

rint „haladéktalanul hozzá kell látni a finanszírozás átalakításához magántőke bevonásával 

és a biztosítók versenyeztetésével,”de „Gyurcsány kiérlelt koncepció hiányára hivatkozva 

lemondott a reformról.”302 Az SZDSZ ezt nem fogadja el és markánsabb politizálást sürget, 

amit Kuncze így foglal össze:  

„Van kész koncepciónk, azt tervezzük, hogy ezt többekkel megvitatjuk, és a végén át-

adjuk a kormányzatnak, mert az egészségügyi kormányzattal is szívesen vitatkozunk 

róla. Azt tartjuk rendkívül fontosnak, hogy induljon el érdemi párbeszéd. Ez nem 

szólhat arról, hogy több pénz kell a magyar egészségügybe, mert azt magunktól is 

tudjuk. Arról kell beszélni, hogy ha több pénzt akar valaki, és egyébként csökkentené 

a járulékokat, akkor honnan lesz az a több pénz. Be kell vonni a magántőkét, ezt pe-

dig a legcélszerűbb biztosítókon keresztül megtenni. Úgy fogunk járni, mint a sorkö-

telezettség eltörlésével vagy az adócsökkentéssel, az ügynöküggyel, előbb-utóbb 

mindenki belátja, hogy igazunk volt.”303 

Hiába az ügy napirenden tartása, a reformot ezután sem sikerül megvalósítani, így 2006-ban 

egyeztetéseket kezdeményeznek Gyurcsány Ferenccel a több biztosítós egészségügyről,304 

majd honlapjukon „Sürgősségi osztályt” indítanak, felhívva ezzel a figyelmet arra, hogy „a 
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magyar egészségügy reformra, gyógyításra szorul, állapota hasonló a betegéhez, akivel a 

Sürgősségi osztályra rohan a mentő.”305 Az oldalra SMS-eket, MMS-eket, fotókat várnak a 

magyar egészségügy állapotáról. 

„Hogy egészen pontosak legyünk, az SZDSZ-nek van egy kidolgozott programja, és 

az részletesebb, mint bármelyik más párté. A magyar társadalmat ma feszítő minden 

problémára megadjuk a liberális választ. Különböző megfontolások alapján emeltük 

ki ebből az egészségügyet, a közigazgatást és a gazdaságot. Minden közvélemény-

kutatás azt mutatta, hogy ezek azok a kérdések, amelyeket az emberek a leginkább 

megoldandónak tartanak, és toronymagasan vezet minden előtt az egészségügy.  A 

másik oldalról nézve meg úgy látjuk, hogy az egészségügy tartalékai kimerültek, vál-

tozatlan struktúrában nagyon nehezen finanszírozható, miközben egyébként min-

denki járulékcsökkentéssel kampányol.   Hát járulékcsökkentésből változatlanul ha-

gyott egészségügyet működtetni biztosan nem lehet.”306 

Kuncze fenti nyilatkozata ellenére a választásokat követően a reformok ismét elmaradnak, a 

reformot „hibernálják,”3072006. szeptemberben Kuncze már arról nyilatkozik, hogy az egés-

zségügyi rendszer átalakítása csak több lépcsőben, fokozatosan lehetséges.308 

Az egészségügy rossz állapotával egyébként sokat foglalkozik a liberális média is, írnak töb-

bek között az egyenlőtlen hozzáférési lehetőségekről,309 a finanszírozási problémákról,310és a 

hálapénzről is.311 

Oktatásügy 

Az oktatáspolitika ügye Magyar Bálinton keresztül kötődik a liberális közösséghez: az oktatás 

technikai modernizációs folyamata és a Sulinet program, amit ugyan már az első korszakban 

elindítanak, azonban a második korszakban is meghatározza az oktatásról szóló diskurzuso-

kat. „Az egész magyar informatikai ipar, a formálódó internetes piac számára kulcsfontossá-

gú programmá vált a Sulinet. Nemcsak az oktatás ügye ez.”312 Az oktatás technikai fejleszté-

sével az SZDSZ modern világképét tudják bemutatni, amelyben az interneten mindenki 

egyenlő eséllyel férhet hozzá az információkhoz, vagyis a hatalomhoz, amellyel senki sincs 

kiszolgáltatva senkinek: 

„A néhány éven belül felnőtté váló első internet-generáció számára a huszadik és a 

huszonegyedik századot nem pusztán a naptári értelemben vett év választja majd el 

egymástól.  Új világ születik.  Azt akarjuk, hogy Magyarország ne zuhanjon a digitá-

lis szakadékba, hanem kiépítse a maga digitális hídját az új világba.”313 
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Amíg az SZDSZ ellenzékből politizál, az oktatási fejlesztések új irányt vesznek, Magyar meg-

ítélése szerint a Fidesz visszabontja az SZDSZ első korszakbeli eredményeit,314 azonban 2002-

ben, Magyar Bálint újbóli oktatási miniszterségével újraindul a Sulinet program, aminek 

eredményeképp 2004-ben használhatóvá is válik a Sulinet első hulláma,315 továbbá a fejlesz-

tések jegyében 2003-ban bevezetik az ingyenes ECDL-vizsgákat a végzős középiskolai diá-

koknak. 

Mindemellett az oktatásügy erősen összekapcsolódik a kisebbség ügyével és a romák felzár-

kóztatásával, hiszen a romák integrációjának kulcsát az integrált oktatásban látja az SZDSZ, 

így ennek jegyében dolgozzák ki az „esélykiegyenlítő program” oktatási elemét,316 illetve 

megtagadják egy szegregáló jászladányi iskola működési azonosítójának kiadását.317 A felső-

oktatási esélyegyenlőségi programmal a hátrányos helyzetű diákokat célozzák meg,318 illetve 

Magyar több esetben is konfrontálódik az egyházakkal az oktatásban megvalósuló kirekesz-

tés elleni küzdelem nevében.319 Továbbá az egyházak ügye egy másik ponton is kapcsolódik 

az oktatásügyhöz: az egyházi iskolák költségvetési támogatásának csökkentésével kívánják 

elérni a szabaddemokraták, hogy „gyermek és gyermek között ne legyen különbség.”320 

Az oktatásügy egy további fontos fejlesztése a felsőoktatás újrastrukturálása, aminek része-

ként lehetővé válik kétszintű érettségi, a magántőke bevonása, illetve létrejönnek a bachelor 

és master képzések,321 amelyekkel a liberálisok célja a nyugat-európai színvonalhoz közelítő 

oktatási rendszer kialakítása. 

A fejlesztések azonban feszültségeket és konfliktusokat is generálnak, Magyar Bálint négy 

éves oktatási miniszterségére több nagy botrány is jut. 2003-ban a Sulinet program fővállal-

kozója által fizetett balatoni hétvége322 azt eredményezi, hogy a „Sulinet-ügyek átkerülnek az 

informatikai tárcához.”323 2004-ben és 2005-ben az egyházi iskolák nem értenek egyet a tá-

mogatások csökkentésével, így tüntetések indulnak az OM előtt,324 illetve a szociálisan hát-

rányos helyzetű gyerekek integrációja kapcsán Magyar Bálint a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferenciával is konfliktusba kerül.325 Továbbá 2005-ben a kétszintű érettségi bevezetésével 

kapcsolatos nehézségek is botrányba fulladnak,326és ebben az évben szivárognak ki a mate-
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matika és magyar érettségi tételsorok is.327 A kistérségi iskola-összevonások kapcsán Gyur-

csánnyal is konfliktus alakul ki,328 illetve a felsőoktatási reform is negatív visszhangot vált 

ki.329 

Annak ellenére, hogy a fejlesztések és reformok miatt sok negatív kritika éri az SZDSZ-t, az 

oktatás ügyében sikerült a legtöbb eredményt felmutatni a közösségnek.  

Sorkatonaság eltörlése 

Szorosan kötődik az SZDSZ-hez a sorkatonaság eltörlésének ügye, amelyet már 1993-ban 

felvetnek, 1996-ban kezdeményezik a sorkötelezettség alkotmányból való törlését,330és az 

egész második korszakban is kiállnak mellette, mert szükségtelennek és értelmetlennek tart-

ják a sorkötelezettséget. 1998-ban felvetik, hogy át kellene állni „a kizárólag hivatásos kato-

nákból álló hadseregre,”331 mert Magyar szerint: 

„Az utóbbi évek fejleményei - többek között Magyarország NATO-csatlakozásának 

folyamata - azt eredményezték, hogy mind a kül-, és biztonságpolitikai, mind pedig a 

gazdasági, haditechnikai indokokat tekintve megszűnt a sorkötelezettség fenntartá-

sának szükségszerűsége.”332 

Az SZDSZ szerint „a sorozásos hadsereg helyett önkéntes, hivatásos, profi haderőre van 

szükség.”333 1998 és 2000 között háromszor terjesztenek be határozati javaslatot erről, 2000-

ben pedig népi kezdeményezést indítanak334 annak érdekében, hogy 2002-ig töröljék el az 

„értelmetlen kényszersorozást,”335 azonban végül a többi parlamenti párt leszavazza az eltör-

lést. 

2002-ben a párt választási programjába is bekerül a sorkatonaság eltörlése, majd a kormány-

program részévé is válik „a hadkötelezettség eltörlésének szándéka,”336 amiből 2003-ra rész-

sikereket tudnak felmutatni,337 2004. június 9-én pedig a Medgyessy-kormány úgy dönt, 

hogy megszünteti a sorkötelezettséget és négypárti egyeztetéssel alakítják ki a jogi feltétele-

ket.338 Végül 2004. november 3-án eltörlik a sorkötelezettséget Magyarországon, amihez az 

SZDSZ nagyban hozzájárult. Megvalósult célkitűzésként könyvelik el a sorkatonaság eltörlé-
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sét,339 amire a későbbiekben is gyakran hivatkoznak, 2006. márciusban például valódinak 

látszó „játék”behívókat küldenek ki, amelyeknek egyik oldalán a valódi behívó másolata 

látható, a másik oldala pedig emlékeztet arra, hogy az SZDSZ határozottságának köszönhető 

a sorkötelezettség eltörlése.340 

Drogpolitika ügye 

A drogpolitika ügye az SZDSZ számára a liberalizmus hangsúlyossá tételével együtt válik 

kimondottan fontossá, bár már a korszak elején is a többi párttól eltérő véleményt képvisel-

nek a drogtörvénnyel kapcsolatban: „az SZDSZ támogatja a kábítószer-fogyasztás visszaszo-

rítását segítő lépéseket. A kormány azonban a fogyasztást differenciálás nélkül börtönbünte-

téssel sújtaná, ami embertelen.”341 Vagyis az SZDSZ már a kezdetektől elutasítja a fogyasztók 

büntetését a terjesztők helyett, és szerintük az alkalmi fogyasztókat mentesíteni kellene a 

büntetés alól, továbbá Fodor szerint „a büntetési tételek szigorítását a szabaddemokraták 

csak azok esetében tartanák indokoltnak, akik oktatási intézményekben vagy a hadseregben 

árusítanak kábítószert.”342 

A liberális drogpolitika képviselete a külső konstrukcióban olyan csúsztatásoknak ad teret, 

miszerint az SZDSZ „engedélyezné a kemény drogok használatát.”343 Később 2002-től, az 

SZDSZ a koalíciós kormányzás alatt enyhít a drogpolitikai szabályzáson, amire az ellenzék 

vádja, hogy a kormány „bűncselekmény elkövetésére sarkallja a fiatalokat.”344 

A későbbiekben a drogpolitika ügye megosztja az SZDSZ-t is, amit jól mutat, hogy Kuncze 

az Index Törzsasztal meghívott vendégeként arról beszél, hogy ugyan nem ért egyet a Fidesz 

drogpolitikájával, amely a fogyasztót bünteti a terjesztő helyett, azonban ő személyesen nem 

értene egyet a lágy drogok legalizálásával sem.345Fodor Gábor és Gusztos Péter viszont a 

kábítószer fogyasztás dekriminalizációjának leginkább meghatározó személyei, Fodor töb-

bek között arról is beszél egy interjúban, hogy használt már marihuánát.346 Gusztos a legkü-

lönbözőbb fórumokon szólal fel az ügy mellett, nyilatkozatok mellett egy internetes fórum 

vitáján is részt vesz: „Magyarországon  először  fordult  elő,  hogy  az interneten ilyen páros 

vitát rendeztek  egy  olyan  kérdésben,  amellyel kapcsolatban  már  úgy  látszott,  elszaba-

dultak az indulatok.”347 Fodor és Gusztos jelenti be azt is, hogy az SZDSZ szerint a csekély 

mennyiségű kábítószer tartására és fogyasztására vonatkozó szankciókat ki kell venni a Btk.-

ból, a kábítószer-fogyasztást a szabálysértési kategóriába kellene áthelyezni.348 
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Mivel az SZDSZ a fogyasztók teljes büntetlensége mellett áll ki, így az MSZP-vel is konflik-

tusba kerül, és végül az ügy arra is alkalmassá válik, hogy megkülönböztessék magukat a 

szocialistáktól.349 

Az SZDSZ megosztottsága az ügyben 2005-ben is kiütközik, ekkor „Legalizálni kellene a 

könnyű drogokat. Ez az SZDSZ álláspontja.”350 kérdőív jelenik meg az azenorszagom.hu 

oldalon. A megjelenést követő néhány órával később Horn Gábor már azt mondja, hogy 

„egyszerűen Magyarország nem tart ott, hogy politikai terepen harcot folytassunk a drogfo-

gyasztás legalizálásáért. Tehát ezt mi nem tűzzük a zászlónkra, nem ezt képviseljük,” majd 

másnap Kuncze Gábor arról beszél, hogy „nem akarja legalizálni a könnyű drogok kereske-

delmét az SZDSZ.”351Léderer András az SZDSZ Újgenerációjának alelnöke hosszú cikkben 

elemzi, hogy az ilyen bakik hátterében az áll, hogy az SZDSZ kénytelen a klasszikus liberális 

témákat megragadni és azokkal láthatóvá tenni saját magát Gyurcsány árnyékában.352 

2005 tavaszán Juhász Péter, a Kendermag Egyesület alelnöke a drogliberalizáció nevében 

feljelenti saját magát, majd 2006. januári bírósági tárgyalását követően Gusztos Péter elisme-

rően nyilatkozik az esetről, szerinte fontos, „hogy legyenek bátor civilek, akik rá mernek mu-

tatni az alkalmazhatatlan és kártékony jogszabályokra, ugyanakkor ez nem mentesíti a poli-

tikai pártokat a felelősség alól.”353 Ezt követően nyíltlevélben kérdezi az igazságügy-

minisztert, hogy „milyen ellenérvei vannak a liberálisok dekriminalizálást célzó javaslatával 

szemben, miért akasztja meg a szakminisztérium minden alkalommal a jogalkotást?”354 

A liberális médiák is foglalkoznak a drogokkal, de inkább ismeretterjesztő jelleggel, mint 

drogpolitikai állásfoglalással. A HVG például bemutatja az LSD történetét és hatását,355illet-

ve ír a magyar droghasználat statisztikai adatairól is.356 A Magyar Hírlapban írnak heroin 

elvonókúráról,357 a főváros drogellenes cselekvési tervéről,358a kábítószer-probléma vissza-

szorítására kidolgozott nemzeti stratégiáról,359 vagy a 70-es, 80-as évek magyar droghaszná-

latáról.360 

Melegek jogainak ügye 

2001-től látványosan felkarolja az SZDSZ a melegek jogainak ügyét, mint liberális elveket 

megjelenítő témát, és törekszenek rá, hogy folyamatosan napirenden tartsák a témát: 

[Az SZDSZ] „mindenkit megvéd, aki gyenge, akit igazságtalan sérelem ér. Akit a hite 

miatt támadnak (ez népszerű) és azt is, akit a bőrszíne miatt (ez népszerűtlen). A sajtó 

munkatársait (megint csak népszerű) és a melegeket is (ez kevésbé). Az SZDSZ szót 
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emel a nőkért, az elesettekért, de a romákért is. (…) Az SZDSZ felemelt fejjel politizál, 

mert olyan elvek politikai képviseletét vállalja, amelyek nemesek és a nemzet számá-

ra fontosak.”361 

Amikor 2001-ben Tarlós azt kéri a Sziget szervezőitől, hogy töröljék a homoszexuális felvilá-

gosító rendezvényeket a programjukból és melegszervezetek ne vegyenek részt a hivatalos 

programokon, az SZDSZ egyből az ügy mellé áll. Fodor szerint az eset túlmutat a melegek 

jogairól szóló diskurzuson, általánosságban a demokráciát kérdőjelezik meg az ilyen ügyek: 

„egy demokráciát az minősít, miként bánik a kisebbségeivel.”362 Eörsi is nagyobb távlatokba 

helyezi az ügyet, szerinte minden felvilágosult országban nagy figyelmet fordítanak a ki-

sebbségben élők emberi jogaira, ezzel szemben Magyarországon vádként hangozhat el az, 

hogy a szabaddemokraták „különös súlyt helyeznek a melegek emberi jogaira.”363 

Az melegjogok képviseletének részeként 2002. júniusban Demszky Gábor,364 2006. júniusban 

pedig Ungár Klára nyitja meg a melegek, leszbikusok, biszexuálisok és transzneműek feszti-

válját. Ungár egyébként az első politikus, aki 2001-ben nyíltan vállalta „másságát.”365 

2004. januárban, amikor kizártak egy nyíltan homoszexuális hallgatót a Károli Gáspár Re-

formátus Egyetem hittudományi karáról, Magyar Bálint elítélte az esetet,366 Gusztos Péter 

pedig hosszabb cikkben ír a jog előtti egyenlőségről: 

„Egy szabad országban bárki, bármit gondolhat a romákról, a kisegyházak híveiről, 

vagy éppen a melegekről és a leszbikusokról.  Viszont egy szabad országban senki 

nem teheti meg, hogy nem ismeri el a másik, a más ember jogait. Mert a jog előtt 

egyenlők vagyunk, a jog előtt nem lehetünk mások.”367 

2005-ben az SZDSZ liberális kampányának részeként kiállnak a melegek hivatalos együttélé-

sének engedélyezése mellett is. Az SZDSZ képviselői törvényjavaslatot nyújtanak be a re-

gisztrált élettársi kapcsolat bevezetéséről, illetve még ebben az évben megalakítják az SZDSZ 

Új Generáció Melegjogi Munkacsoportját.368 A 2006-os választások után az SZDSZ módosító 

javaslatot nyújt be annak érdekében, hogy a családtámogatási rendszerben elismerjék az élet-

társak által nevelt gyerekek egyenjogúságát.369 
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Mindez az SZDSZ külső konstrukciójában a liberalizmus devianciaként való megjelenítésé-

nek alapja lesz, Semjén és Mikola többször támadja a liberálisokat az SZDSZ melegjogi akti-

vizmusa miatt.370  

Romák ügye 

Az egész liberális közösség kiáll a romák ügye mellett: politikusok, értelmiségiek, és a liberá-

lis csatornák is mind sokat foglalkoznak a témával az emberi méltóság és az egyenlőség ne-

vében. „Amikor az emberi méltóságról van szó, az SZDSZ-ben mindig felforrósodik a leve-

gő.”371Az idézet jól mutatja az SZDSZ ügy iránti elkötelezettségét, ami az egész korszakban 

jellemző a pártra. „Az SZDSZ egyik legfontosabb kormányzati célja a romák társadalmi in-

tegrációjának segítése.”372 

A korszak elején a székesfehérvári Rádió úti romák ügye kapcsán Magyar a társadalmi össze-

fogást hiányolja, és felhívja a figyelmet arra, hogy a romák integrációja össztársadalmi ér-

dek.373 Magyar szerint: 

„nem pusztán erkölcsi, szolidaritási kérdés a romák segítése, hanem a többség leg-

elemibb, ha úgy tetszik, önző érdeke. Nem mindegy, hogy húsz év múlva is lesznek-e 

reménytelenül leszakadt társadalmi csoportok, régiók Magyarországon, vagy sem.”374 

A romák ügye érdekében tett kézzelfogható lépéseik például a felzárkóztatás jegyében indí-

tott lakásprogram a fővárosban, vagy a hosszú távú „esélykiegyenlítő program,”amelyben okta-

tási, településfejlesztési, foglalkoztatáspolitikai, és a roma kisvállalkozások támogatását célzó 

elemek találhatók.375 Magyar az oktatáspolitika irányításával több olyan döntést hoz, amivel 

az egyenlőséget kívánja megteremteni a kisebbségek számára. Ilyen eset volt például a jász-

ladányi iskola ügye 2002-ben – amikor többnyire nem roma szülők alapítványt hoztak létre 

azért, hogy tandíjat kérő magániskolát alapíthassanak, és ezzel kirekesszék a roma tanulókat 

-, ahol Magyar nem engedélyezte az iskola működési azonosítójának kiadását.376 Szintén 

Magyarhoz kötődik a felsőoktatási esélyegyenlőségi program bevezetése, amelynek része a köny-

nyített felvételi, és „2005-től már a ponthatár 80 százalékának elérésével bekerülhetnek a 

hátrányos helyzetű diákok az egyetemekre, főiskolákra.”377 

A romák ügyének képviselete megfelelő alapot nyújt az SZDSZ számára ahhoz is, hogy a 

többi párttól megkülönböztessék magukat - annak ellenére, hogy népszerűtlen a téma, min-

den más párttal ellentétben ők foglalkoznak vele.378 Pető szerint: 
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 „(…) egy olyan párt, amely nem csak népszerű ügyekben szólal meg, nem csupán 

öncélú tevékenységet folytat. Magyarországon például időzített bombaként ketyeg a 

cigányság döntő részének kilátástalan helyzete. Ha nincs olyan politikai párt, amely 

ezt az ügyet megpróbálja legalább napirenden tartani, akkor még nagyobb lesz a 

baj.”379 

Magyar felszólítja az egyházi vezetőket is, hogy lépjenek fel a kirekesztés ellen: „vallási taní-

tásuknak és erkölcsi értékrendjüknek megfelelően hirdessék minél hangosabban és egyér-

telműen, hogy a romákat és nem romákat nem szabad szétválasztani.”380 Kritikával illetik a 

médiát is, amikor a TV 2 valótlan képet festve a romákról „nyíltan rájátszik a látens roma 

ellenességre Magyarországon.”381 Demszky is felszólítja a politikai erőket és civil testülete-

ket, hogy erőteljesen határolódjanak el a szélsőjobboldali megnyilvánulásoktól,382 illetve 

többször jár Uszkán, példázva ezzel, hogy „igenis létezik összefogás a magyarok és a romák 

között, és ha nagyon akarjuk, még a főváros sincs olyan messze.”383 

Az ügyet több fórumon is láttatják, 2001-ben a liberális közösség több tagja, köztük Kis János 

és Kőszeg Ferenc is aláírja a „Magyar értelmiségiek levelét” a francia kormányfőhöz, amely-

ben köszönetüket nyilvánítják ki, amiért befogadták a menekülni kényszerülő magyar romá-

kat.384 2004-ben szintén Kis János és több SZDSZ-es politikus is aláírja a Roma Polgárjogi 

Alapítvány „Részvét és felhívás” közleményét, amelyben egy, a rendőri intézkedés közben 

életét vesztő roma fiatalember családjának nyilvánítják ki részvétüket, illetve követelik a 

független és pártatlan kivizsgálást, ami a demokratikus jogállam alapja lenne.385 

A Parlamentben is napirenden tartják az ügyet, Kuncze egy felszólalásában a gyűlöletbeszéd 

sajnálatos terjedésről, a kirekesztésről, a kisebbségek elleni fellépésről, az előítéletes gondol-

kodásról, a rasszizmusról és az intoleranciáról beszél,386 Gusztos pedig azt veti fel, hogy több 

roma fiatalt szeretne látni a rendőrség soraiban.387 Elkötelezettségüket azzal is alátámasztják, 

hogy uniós választási listájuk harmadik helyére Mohácsi Viktória cigány politikust jelölik.388 

Továbbá a liberális közösség médiumai is gyakran írnak a romák helyzetéről, akár szlovákiai 

hírekről,389 akár az EU álláspontjáról.390 Az SZDSZ-hez képest ők kibővítik az ügyet egyéb 

kisebbségekre is, foglalkoznak a muszlimokkal szembeni intoleranciával is,391de megjelenítik 
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az SZDSZ témáit is, így például az esélyegyenlőségi törvényt.392 Írnak a Lungo Dromról,393 a 

kisebbségek parlamenti képviseletének ügyéről,394 az önkormányzatok kisebbségi jogokat 

korlátozó rendeleteiről,395 az ózdi romatelep felszámolásról,396 de általánosságban a roma 

társadalom történelméről is.397 

Egyház és állam viszonyának ügye 

Az egyház és az állam viszonyának ügye a második korszakban is fontos téma a liberális 

közösségben, egyrészt folyamatosan napirenden tartják az egyházak finanszírozásának kér-

dését, amivel céljuk az egyház és az állam politikai és gazdasági szétválasztása, másrészt 

pedig az ügyhöz tartozik az SZDSZ egyházellenességéről szóló diskurzus.  

A korszak elején az SZDSZ nem támogatja az MSZP - a katolikus egyház finanszírozásáról és 

ingatlanigényének kielégítéséről szóló - megállapodását a Szentszékkel, mivel a tervezet nem 

kellőképpen kidolgozott, költségvetési szempontból átgondolatlan, és pontatlan a vissza-

adandó ingatlanok listája.398 2004-ben javasolják az egyházak finanszírozására vonatkozó 

jogszabályok módosítását, „hogy hitéleti tevékenységüket ne közpénzből, hanem a hívek 

felajánlásaiból fedezzék.”399Veres András katolikus püspök szerint az SZDSZ az egyházakkal 

kapcsolatos ellenséges érzelmeket erősíti fel az ilyen kommunikációval.400 Az SZDSZ 2005-ös 

javaslata szerint az egyházak hitéleti tevékenységét nem kellene minden adófizetőnek finan-

szíroznia, ehelyett elegendő lenne a hívek ezen célra elkülönített adóját idecsoportosítani.401  

Mindehhez az SZJA 1+1 százalékát összevonnák, és az állampolgárok dönthetnék el, hogy a 

2 százalékkal egy civil szervezetet vagy egy egyházat támogatnának. Ez lenne az alapja an-

nak, hogy az egyházat és az államot nem csak politikailag, hanem gazdaságilag is szétválasz-

szák.402 

Az egyház államtól való elválasztása az oktatásügyre is kiterjed, 2005 végén az egyházi in-

tézmények demonstrációt szerveznek, mivel szerintük a 2006-os költségvetés diszkriminálja 

az egyház iskolába járókat azzal, hogy alacsonyabb a támogatásuk. A tüntetés kapcsán felve-

tődött, hogy némely iskolákban dolgozatot írattak azokkal a tanulókkal, akik nem vettek 

részt a demonstráción, emiatt Fodor Gábor és Magyar Bálint is szót emelt.4032006-ban az 

SZDSZ felszólítja a kormányt, „hogy kezdeményezzen tárgyalásokat arra vonatkozóan, hogy 

a vatikáni szerződésnek azon passzusait, amely alapján igazságtalan és elfogadhatatlan ver-

                                                           
392

Esélyegyenlőség. HVG, 2004.05.29. 
393

Párttá alakulhat a Lungo Drom. Magyar Hírlap, 1998.01.17. 
394

Kisebbségi képviselők. Magyar Hírlap, 1998.01.10.; Kisebbségi képviselet kooptálással? Magyar Hírlap, 
1998.01.31. 
395

Jogi kultúra: érvényt szerezni a törvénynek. Magyar Hírlap, 1998.01.17. 
396

A nyomor komfortosítása. Magyar Hírlap, 2004. 01. 10-11. 
397

A cigányság két útja. Magyar Hírlap, 1998.03.07. 
398

Az SZDSZ bírálja a Kormány megállapodását a Vatikánnal. Népszabadság, 1997.05.22. 
399

EP-lista, szövetség, heti kérdés. Népszabadság, 2004. 02. 16.;SZDSZ: a hívek tartsák el az egyházakat. Népsza-
badság, 2004. 02. 16. 
400

SZDSZ: a hívek tartsák el az egyházakat. Népszabadság, 2004. 02. 16. 
401

Az egyházak kiakadtak Kuncze egyházfinanszírozási javaslatán. Index, 2005. 11. 22. 
http://index.hu/belfold/hirek/244297/ 
402

SZDSZ: szabad döntést a kétszer egy százalékról. Index, 2005. 11. 25. http://index.hu/belfold/hirek/244784/ 
403

Tüntetés vagy dolgozat a kiskunfélegyházi katolikus gimnáziumban. Index, 2005. 12. 19. 
http://index.hu/belfold/egyh1647/ 

http://index.hu/belfold/hirek/244297/
http://index.hu/belfold/hirek/244784/
http://index.hu/belfold/egyh1647/


43 
 

senyelőnyhöz jutnak az egyházi iskolák, módosuljon olyanra, hogy az egyházi iskolák is 

ugyanolyan támogatást kapjanak, mint mások.”404 

Az oktatás ügye és a melegek jogainak ügye is keveredik 2004-ben az egyház ügyével, ami-

kor a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karáról kizártak egy nyíltan homo-

szexuális hallgatót. Az üggyel a liberális média is foglalkozik,405 az SZDSZ pedig elfogadha-

tatlannak minősíti a döntést, a határozat ellen Magyar Bálint is szót emelt.406 

„Az egyetem arra hivatkozva bontotta fel egyoldalúan a közte és meleg diákja közötti 

szerződést, hogy aki „homoszexuális életmódot” folytat, a református egyetem sze-

rint nem alkalmas arra, hogy részt vegyen az egyetemi oktatáson, és egyházi szolgá-

latba álljon.  Ez nem csupán törvénysértő, de embertelen is.”407 

Az ügyhöz tartozik az SZDSZ liberális politikusainak egyházellenes mivoltáról szóló diskur-

zus:408 az SZDSZ többször is cáfolja az egyházellenesség vádját, és mint mondják, céljuk a 

vallási közösségek pénzügyi függőségének megszüntetése a mindenkori politikai hatalom-

tól.409„Az SZDSZ az egyház állami szerepvállalása ellen emeli fel szavát, tehát antiklerikáli-

sak, nem pedig egyház- vagy vallásellenesek.”410 A liberálisok érvelése ellenére Semjén Zsolt 

és a KDNP gyakorta él az egyházellenes kritikával: az „SZDSZ egyházellenes demagógiájá-

nak újabb megnyilvánulásának” tartja az egyházak hitéleti tevékenységének kizárólag hívek 

általi finanszírozását.4112006-ban Semjén az SZDSZ „énországát” istenkáromlásnak minősí-

ti,412 és több oldalról érik támadások a „Jöjjön el az én országom!” kampányt. A Hit Gyüleke-

zete, a KDNP és a Jobbik is úgy véli, hogy az individuum hangsúlyozása a keresztény paraf-

rázissal felháborító, Németh Sándor szerint az „énországból” következtek a diktatórikus 

világkorszakok, a háborúk és népirtások, a KDNP szerint pedig egyenesen istenkáromlás a 

szlogen.413 

Környezetvédelem ügye 

A környezetvédelem ügyét Fodor Gábor és a liberális médiák kötik a közösséghez. Fodor a 

2000-es évektől foglalkozik aktívabban a témával, nyilatkozatai legfőképp a kritikára épül-

nek: bírálja többek közt a kormányt, amiért megromlott a kapcsolatuk a zöldszervezetek-

kel,414 illetve amiért politikai játszmák részének tekintik a környezetvédelmi tárcát és annak 

működtetését: „a Fidesz kölöncként dobta oda a környezetvédelmet a kisgazdáknak, azok 
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pedig nem törődtek vele.”415 A HVG és a Magyar Hírlap már a korszak elejétől kezdve gyak-

ran cikkezik a környezetvédelemről, részükről is a kritika jelenik meg többnyire, amiért a 

döntéshozók nem veszik kellően komolyan és nem vállalnak felelősséget a környezetvéde-

lem ügyéért.416 

Metró 

A metróügy Demszkyhez kötődik, aki pedig Budapest főpolgármestere az egész második 

korszakban, így a fővárost annak ügyeivel együtt a liberális közösséghez köti. A fővárosi 

ügyek egyik legfontosabbjává a metróépítés vált, mivel a beruházás körüli konfliktusok fo-

lyamatosan leképezik az aktuális politikai erőteret. 

Az 1998-as választásokat követően a Fidesz számára a metróügy alkalmas eszközzé válik 

ahhoz, hogy újrarajzolják Demszky mozgásterét, illetve szembeállítsák a „szoclib Budapes-

tet” és a „polgári országot.”417 Ennek jegyében 1998. novemberben a Fidesz megtorpedózza a 

metróvonal építését arra hivatkozva, hogy a „metró a gazdag országok luxusa.”418 Innentől 

egy hosszasan elhúzódó pereskedés kezdődik a főváros és az állam között, amely az egész 

1998-2002-es ciklusban megakadályozza a fejlesztéseket.419 2002-től újabb tárgyalások kez-

dődnek az állam és a főváros között, a Medgyessy-kormány „zöld utat ad például a 4-es 

metró megépítésének, de nem ígér hozzá állami forintokat.”420 A szabaddemokraták ezt nem 

fogadják el, szerintük nem lesz metró, ha a kormány nem vállalja a finanszírozást, így 

Demszky „a szocialistákkal való egyeztetés nélkül írt levelet a kormányfőnek, a pénzügy- és 

a gazdasági miniszternek”421 az ügyről, amit az MSZP a koalíciós megállapodás megsértésé-

nek tart. Végül 2004-ben Medgyessy és Demszky aláírja a szándéknyilatkozatot,422 és 2006. 

márciusban letették az alapkövet is.423 

Vagyis összességében Demszky folyamatosan harcot vívott minden kormánnyal a négyes 

metró megépítésének ügyében, konfrontálódott a Fidesszel és az MSZP-vel egyaránt, és nem 

bánja azt sem, hogy névjegyévé vált az ügy:  

„Azt gondolom, nem baj, ha a 4-es metró lesz az a beruházás, amelyről az utókornak 

a »Demszky-korszak« jut eszébe.”424 
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Média ügye 

Miként Pető Iván ellenzékiként alelnöke, kormánypártiként pedig az elnöke a kulturális bi-

zottságnak, így a liberális közösséghez köti az általa képviselt média ügyét az egész korszak-

ban, de leghangsúlyosabban 1998 és 2002 között, amikor az új médiatörvény meghirdetésé-

vel háttérbe kerül az ügy.  

A korszak elején az SZDSZ azért támadja a Fideszt, mert előkészítés nélkül szervezi meg a 

médiakuratóriumokkal kapcsolatos pártközi egyeztetést. „Az SZDSZ hatpárti egyeztetést 

javasolt a rádiózásról és televíziózásról szólótörvény módosítására, mivel a jelenlegi szabá-

lyozást részben betarthatatlannak, a rendszert pedig pazarlónak tartják.”425 Továbbá nem 

alkalmas a törvény arra sem, hogy a közszolgálati média politikamentességét biztosítsa. A 

vita az egész ciklusban meghatározó marad, a szabaddemokraták szerint a Fidesz „statiszta-

szerepet” szán az ellenzéknek a médiakuratóriumban, ezért a médiakuratórium-választáskor 

kivonulnak az ülésteremből.426 A továbbiakban a közszolgálati média politikai befolyása vá-

lik meghatározó kérdéssé, az SZDSZ szerint „a médiakuratóriumok megválasztásánál nem 

az a fontos, hogy a testületnek hány tagja van, hanem az, hogy a testületben egyik politikai 

oldal se legyen túlsúlyban.”427 

„Feltehetően minden modern demokráciát ismerő politikus tudja, hogy létezik egy 

olyan követelmény, miszerint a közszolgálati média semmilyen politikai befolyás alá 

egyoldalúan nem kerülhet.”428 

A szabaddemokrata állás szerint a politikai pártok nem alkalmasak a közmédia felügyeleté-

re,429 nem tudják biztosítani a média teljes szabadságát.430 Ezt mutatja az is, hogy a Fidesz 

közpénzekből finanszírozza a pártpropagandát, „az elmúlt három és fél évben a folyamatos 

kormányzati politikai kampány több milliárd forintjába került az állampolgároknak.”431 

2002-ben végül nem fogadják el az ORTT 2001. évi beszámolóját, mert az nem töltötte be a 

médiahatóság funkcióját,432 majd egy teljesen új médiatörvény megalkotását hirdetik meg. 

„Az SZDSZ véleménye az, hogy nincs szükség külön jobb- és baloldali, hanem tisz-

tességes közszolgálati televízióra van szükség.”433 

Csatornák 
Az SZDSZ több politikusa is országgyűlési képviselő, így használják az Országgyűlés csa-

tornáit, sok parlamenti vitában felszólalnak, interpellációkat nyújtanak be, sajtótájékoztatót 
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tartanak, azonban ezek használtában nem emelhető ki semmi speciális, csak a liberálisokra 

jellemző használat. 

Nyomtatott sajtó 

Beszélő 

A volt szamizdat, a Beszélő434 a rendszerváltás után már legálisan működik, a második kor-

szakban havi-kéthavi rendszerességgel, a liberális politikai közösség „értelmiségi holdudva-

rának” politikai és kulturális csatornájaként jelenik meg. A lapban gyakran publikálnak azon 

szabaddemokrata szerzők, akik az eszmeiséget hiányolják az SZDSZ-ből: Kis János, Kőszeg 

Ferenc, Eörsi László, Tamás Gáspár Miklós, Iványi Gábor, de ír ide Pető Iván és Demszky is 

A cikkek terjedelmesek, jellemzően filozofikus stílusúak,435 és nagy teret kapnak az intellek-

tuális,436 ideológiai437 és tudományos438 tartalmak, ebből adódóan a folyóiratban körülhatá-

rolják azt a liberális fogalomkészletet, amit az SZDSZ csak használ, de nem magyaráz meg, 

például a szabadság és a demokrácia kapcsán.. A folyóiratban kevés aktuálpolitikai téma 

olvasható, azonban folyamatosan megjelenítik a liberális közösség meghatározó témáinak 

eszmei hátterét: egyház és politika viszonya,439 cigányság,440 médiatörvény,441 állam és gaz-

daság viszonya,442 szociális problémák,443 oktatáspolitika,444 agrárpolitika,445 korrupció,446 

erdélyi kérdés,447 emberi jogok,448 EU,449euró,450 kultúrpolitika,451 bevándorlás-

politika,452drogpolitika.453 
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Az „értelmiségi holdudvar” gyakran ír az SZDSZ-ről,454 illetve a Demokratikus Ellenzék-

ről,455 és a lapban publikálják a DE egykori résztvevői Demszky Gábor melletti kiállásukat 

1999-ben, amikor Csurka lejárató kampányba kezd ellene.456 Minden számban olvasható tör-

ténelmi visszatekintés, akár konkrét történelmi eseményekhez kapcsolódóan, akár perek 

leirataiban,457a kultúrával foglalkozó írásokban pedig– interjúk, versek, filmek, könyvek, 

színház – a magas kultúra jelenik meg. 

168 óra 

A lap „polgári értelmiségi hetilapként” határozza meg magát. A politikai tartalmak az aktuá-

lis ügyeket követik, jellemző a kormánykritika. Nem tekinthetőek meghatározónak az 

SZDSZ-es, vagy ahhoz közeli személyek, de néhány interjúban megjelenik pl. Demszky, Ba-

uer, Vitányi. Megszólalnak a lapban Fideszes és MDF-es politikusok is. Általánosságban el-

mondható, hogy nem azok az ügyek foglalkoztatják a lapot, amik az SZDSZ-t, azonban inter-

jút készítenek Otto von Lamsdorffal, a Liberális Internacionálé tiszteletbeli elnökével is. A D-

209-es ügy kapcsán részletes cikket458 közölnek az SZDSZ nézőpontjáról is, sokkal részlete-

sebbet, mint pl. a Népszabadság. Teret adtak Kunczénak, Magyar Bálintnak és Kőszeg Fe-

rencnek is. 

A korszak elején jellemzőek a cigányokkal foglalkozó írások, illetve több, a nőket érintő tár-

sadalmi problémát is megjelenítenek. A TV2 Napló című műsorából írt történetek rovat szin-

te minden esetben valamilyen társadalmi problémát mutat be. Meghatározó még az értelmi-

ségi vonal.  

A címlapokon egyszerű, mondhatni rossz minőségű fotók láthatóak. A színvilágot egyértel-

műen a piros uralja, a megjelenése elsőre egy baloldali újság látszatát kelti. 2000-től megszű-

nik a Napló rovat, új rovat lesz a Tőkepiac. A tartalom némiképp átstrukturálódik, és bár az 
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újság felét még mindig a politikai tartalmak adják – amelyek között szerepel interjú Magyar 

Bálinttal, Szili Katalinnal -, azonban a társadalmi érzékenység kissé háttérbe került.  

Népszabadság, Népszava 

A Népszabadság és a Népszava ugyan klasszikusan a baloldali politikai közösség kiemelt 

lapjai, a liberális közösség tagjairól és ügyeiről is gyakran beszámolnak, sok interjú jelenik 

meg az SZDSZ vezető politikusaival, illetve teret adnak a liberális politikusok és a liberális 

közösség értelmiségi holdudvarának terjedelmes cikkeinek is.  

Könyvek 
A liberális közösség értelmiségi körére jellemző a könyvek megjelentetése, így például Kis 

János könyvei,459 publicisztikai kötete,460 de írt könyvet Tamás Gáspár Miklós, Pető Iván, 

Kőszeg Ferenc, Eörsi István és Magyar Bálint is. 

Egyéb csatornák 

Számtalan egyéb csatorna és rendezvény említhető meg a liberális közösség kapcsán. Az 

értelmiségi kör jellemző csatornái a konferenciák, vitaestek, tudományos folyóiratok, nyilat-

kozatok, nyíltlevelek, kiáltványok és tiltakozások, Kis János például számos tiltakozásban461 

vesz részt és aláír számos nyilatkozatot,462 továbbá sűrűn vendége különféle tudományos és 

ideológiai valamint szabadságjogi kérdésekkel foglalkozó konferenciáknak.463 Fodorhoz köt-

hető csatornák a szórakoztató műsorok és diákoknak szóló konferenciák. 

További jelentős csatornák a közösség számára a lakossági fórumok és roadshow-k, ahol 

közvetlenül találkozhatnak a polgárok a politikusokkal. Ezt a cél szolgálja még 2002-ben a 

„Lufieregető buli,”464 vagy a Kormányváltó és Kormányavató fesztivál a Városligetben. „Kö-

tetlen, baráti” légkörben találkozhattak a politikusokkal a polgárok az SZDSZ 15. születés-

napja alkalmából szervezett ünnepségen is.465 

Új mobil kampányeszköz 2002-ben az országjáró kamion, amelyen a felirat: „Bevetted? Sza-

badulj meg a narancsuralomtól! Válts stílust! Válts kormányt! SZDSZ.”466 Hasonló eszköz az 

SZDSZ EP választási központja, a „Liberális hajó,” vagyis a Táncsics hajó a Lánchídnál. 

2006. márciusban megnyitják a Liberálisok Házát, ami „ideiglenesen felállított, átlátszó mű-

anyagfalú, sátortetős építmény, amely a volt belvárosi bazársor helyén létesített parkban, az 

SZDSZ hárommadaras zászlóival körülvéve áll, oldalán Kovács Pisti integet az arra járók-
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nak.”467 A kampány utolsó szakaszában a többi párttól történő elhatárolódás jegyében – a 

szimpatizánsok hergelését elkerülve – arra szólítják fel szavazóikat, hogy rendezzenek házi-

bulikat otthon, nyilvános helyen, vagy akár köztéren is.468 Júniusban a Liberálisok Házában 

vizsgafelkészítő napokat rendeznek, ahol egy-egy politikus ad hatékony vizsgázási tippeket 

a vizsgaidőszakos hallgatóknak, érdeklődőknek.469Tárgyi eszközként a „Liberális héten” kék 

szilikon karkötőket osztanak „ÉN” felirattal – utalva az „énországom” szlogenre – amiből a 

2006-os kampányra ötvenezer darabot rendel az SZDSZ.470 

Internet, telefon 
A 2002-es kampányra készülve az SZDSZ az első párt, amely kijelenti, hogy használni sze-

retné a mobiltelefon nyújtotta kampánylehetőségeket és SMS formájában is kormányváltásra 

buzdítják a párt ismerőseit,471 illetve létrehozzák a NetPárt oldalt, amely az szdsz.hu-n mű-

ködő hírportál kiegészítőjeként csak a párt tagjai számára biztosít hozzáférést az egyébként 

nem nagyon kommunikáló tagoknak.472 A párt honlapjához kapcsolódó oldal 2002-ben az 

szdsz.szamizdata.hu is, ahova humoros plakátokat küldhettek a választópolgárok. Ez tekint-

hető az első alkalomnak, amikor az internet annak eszközévé válik, hogy aktívan bevonják 

az állampolgárokat. 

Az SZDSZ számára fontos kommunikációs csatornává válik az enorszagom.hu oldal, ahol 

többek között kérdőívek formájában is megszólítják a polgárokat, vagyis aktivitásra ösztön-

zik őket. A liberalizmus hangsúlyozásának eszközévé is válik a csatorna, 2005-ben egy „libe-

rális kérdőívet” tesznek közzé, amely többek között a melegek jogaival, az eutanáziával és az 

egyházakkal kapcsolatos kérdéseket tartalmaz.473 

Az internet adta lehetőségeket arra is használják, hogy a többi pártot kritikával illessék, 2005-

ben a Fidesz garanciatörvény-javaslatát és az MSZP nemzeti minimum-javaslatát az SZDSZ 

politikai giccsnek nevezi, és a javaslatok kifigurázásához egy versenyt hirdetnek meg, 

amelyben a szerkesztoseg@szdsz.hu címre a legjobb kétharmados törvényjavaslatot beküldő 

egy zsebben hordható garanciatörvényt kap.474 Ez egy további példájának tekinthető az ál-

lampolgárok internetes bevonásának. 

2006-ban egy internetes kérdőívvel indítják a kampányt, amelyben tizennégy fontos kérdést 

vetnek fel játékos formában, így többek között a patikák és a MÁV privatizációjának szüksé-

gességét, vagy az egykulcsos ÁFA és az igazságosabb elosztás szükségességét.475 
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Az internetet nem csak pártként, hanem a párt egyéni tagjaiként is sokan használják az 

SZDSZ-ben. Az Index nem reprezentatív felméréséből az derül ki, hogy az IWIW online kö-

zösségi hálózaton a regisztrált politikusok közül a legtöbben szabaddemokraták.476 

Egyéb modalitások 

Stílusok 

A liberális közösség értelmiségi körének jellemző stílusa a filozofikus hangvétel, a történészi 

részletezés, amelyeknek legjobb példái Kis János Beszélőben – amelynek általában jellemzője a 

filozofikus és történészi stílus - megjelent írásai,477 vagy TGM cikkei, kiemelve például egy az 

SZDSZ-ről szóló, két oldalas Népszabadság cikk részletét: 

„A liberális értelmiségről, az úgynevezett „véleményformálókról”, 

„megmondóemberekről”, „holdudvarról” mindenféle kétes legenda van forgalom-

ban. A jobboldal és a régivágású kommunisták (egybehangzó) véleményét ismerjük. 

Ők nem szeretik a lázadó pátosz, az éles kritika, az irónia és az önirónia hangját, s 

egyszerűen megőrülnek az olyasfajta emberektől, mint én.”478 

Kiemelhető még Fodor Gábor „kócos és új generációs” stílusa, amit a rá jellemző csatornák – 

szórakoztató műsorok és diákoknak szóló konferenciák – és fiatalos megjelenése, továbbá az 

általa képviselt ügyek is építenek. 

Általánosságban a liberális közösség legmeghatározóbb stílusai a szarkazmus, az irónia és hu-

mor. Utóbbiaknak legjobb példája, hogy a 2006-os évértékelő beszédeket követően az SZDSZ 

a „mindkét párttól való elhatárolódás” jegyében Kovács Pisti évértékelőjét mutatja be, ironi-

kusan jelezve ezzel, hogy a politikának a fontos kérdésekről kell szólnia, nem pedig „semmi-

ről sem szóló beszédekről. 479 Itt kell megemlíteni még az SZDSZ 2002-es kampányának lát-

ványvilágát, amely nagyban épített a humorra és az iróniára, gondoljunk akár a „Három 

bölcs majom” plakátokra, vagy a „Tessék választani 2002!” plakátra, amelyen a leghangsú-

lyosabb képi elemeken kívül még egy fricska is megjelenik azáltal, hogy a szlogen visszautal 

a Fidesz 1990-es szlogenjére. (Az említett plakátokat a tanulmány következő fejezete tárgyaja 

részletesebben.)  

A szarkazmus személyes megtestesítője az egész korszakban Kuncze Gábor, hozzá kapcso-

lódnak az olyan metaforák, mint az„Orbán-Torgyán kofferkormány”480, a „mosópor-politika,” és a 

„papagájkommandó”481kifejezések, de sajátos stílusát jól mutatja a Fidesszel kapcsolatos meg-

jegyzése is: „mindenkinek joga van hülyének lenni, de hogy ezt önök kötelezővé tették, hát ezt azért 
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Orros szmájlival támadnak a politikusok az iWiW-en. Index, 2006.02.19. 
http://index.hu/tech/net/iwiwpol0215/ 
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 ld: Kis János: Szabad Demokraták Felelőssége. Beszélő (1998) 3. évf. 6. szám; Kis János: „Lehetséges-e az 
igazságig keresztülhazudni magunkat?” Beszélő (2001) 6. évf. 18. szám 
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 TGM: A történet vége. Népszabadság, 2000. 11. 11. 
479

Kovács Pistivel kampányol az SZDSZ. Origo, 2006. 02. 03. http://www.origo.hu/itthon/20060203kovacs.html 
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Paksaméták egymás mellett. Népszabadság, 2001. 10. 19. 
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Bírálják Kövér beszédét. Népszabadság, 2000. 03. 04. 
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nem kellett volna.”482 Bős-Nagymaros ügyében felszólítja Hornt, hogy „vessen gátat a megala-

pozatlan döntéseknek. A szabaddemokraták számára ez lenne az egyetlen »gát«, amit el 

tudnak fogadni.” 

 

Látványvilág 

Miként a logó a párt arculatának és megjelenésének alapvető képi eleme, ami bármely felüle-

ten segít könnyedén beazonosítani a pártot, így a második korszak választási képanyagának 

legnagyobb változását a logó 2006-os megújulása hozza, amely egyrészt modern, másrészt 

erősebben hangsúlyozza az SZDSZ liberális mivoltát, akárcsak a kék szín fokozott alkalma-

zása a képvilágokban.  

 

8. kép: SZDSZ logó 2006. 

 „A magyar liberális párt” felirat megjelenítése a logóban azt mutatja, hogy az eddigieknél 

hangsúlyosabbá vált az ideológiai meghatározottság, már nem csak a színvilág és a szabad 

madarak utalnak a szabadságra, hanem konkrétan feltüntetik a liberális eszmét. Ez a logó-

váltás a párt önmeghatározási folyamatához kapcsolódik, és a leghangsúlyosabb elemmé a 

liberális mivolt feltüntetése vált. Az új, modern logóban megőrizték a korábbi logót, de a 

nemzeti szimbólum megtartása mellett a párt megnevezésébe is bekerül a magyar jelző, ami 

azonban nem a népi hangsúlyt mutatja, hanem azt, hogy Magyarországon csak az SZDSZ 

képviseli a liberális ideológiát, ők az egyetlen magyar liberális párt. Ezt erősíti fel a kék színű 

háttér, ami már a kezdetektől liberális jelképnek minősült, most pedig bekerült a logóba is. 

Lényegében a korábbi szimbolikát erősítették fel a keretbe zárással, ami azt a célt szolgálja, 

hogy az eddig is ismert, és az SZDSZ-szel már összekötött madarak ne csak az SZDSZ-t, ha-

nem a magyar, liberális SZDSZ-t jelentsék. 

A további képi erőforrásokat tekintve elmondható, hogy az 1998-as választás képi világa 

sokkal szegényesebb, mint az ezt megelőző években, ide értve azt is, hogy az elemzéshez 

rendelkezésre álló anyagok mennyisége is jóval elmarad az előzőekhez képest. Az viszont 

látszik, hogy megszűnt Kuncze Gábor egyedüli ábrázolása, ehelyett csoportok tagjaként tün-

tetik fel, de érezhető, hogy ő a vezető. Bár Demszky és Magyar is Kuncze felé fordul, ami 

Kuncze központi szerepét mutatja, illetve ezt erősíti centrális elhelyezkedése is, azonban 

Demszky és Magyar, mint a Demokratikus Ellenzékből jövő régi tagok magyaráznak Kunc-

zénak, ezzel pedig mutatják az irányt, és képviselik a régi SZDSZ-es értékeket, ezáltal az ér-

telmiségi attitűdöt.   
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Gyurcsány tisztázásra ingerelné a Fideszt. Népszabadság, 2005. 09. 20. 
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1. kép: Hogy tartsuk a jó irányt és színes megfelelője egy szórólapból kiemelve 

A komoly, öltönyös politikusábrázolás változatlanul megmaradt, viszont ezt jobban ellensú-

lyozzák színes és mintás nyakkendőkkel.  

 

2. kép: Emelt fővel, Magyarország! 

A nemzetként való gondolkodás, és az individuumok csoportjaként értelmezett társadalom-

kép megjelenítése új elemnek tekinthető az eddigi évekhez képest, illetve újdonság még az 

elszámolás-beadáshoz hasonló, részletes adatközlés a hirdetésekben.  

 

3. kép: Amit vállalunk, teljesítjük 

A 2002-es kampány nagy megújulást mutat az SZDSZ képvilágában, mind a képek mennyi-

ségét, mind az ábrázolásokat illetően.  
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4. kép: Rendbe tesszük az egészségügyet 

A képeken a politikusok ábrázolása kevésbé hangsúlyos, mint a korábbi években, sok olyan 

kép jelent meg, amelyen nem szerepelnek személyek, ugyanakkor a meghatározó szereplő 

egyedül Kuncze Gábor.  

 

5. kép: Tegyük rendbe a dolgokat! 

Megjelenése sokat változott: lendületesebb, színvilágban és formában egyaránt fiatalosabb 

ruhákat visel. Az eddig szinte kötelezően viselt zakó néha már eltűnik, csakúgy, mint a 

nyakkendő, illetve a feltűrt ingujj is itt említhető meg. A plakátok érezhetően más célközön-

séget szólítanak meg, mint korábban: a fiatalokat. Az üzenetek megfogalmazásában megje-

lent a tegezés, eltűntek a hosszas adatfelsorolások, a mondanivalók leegyszerűsítettek, tömö-

rek és lényegre törőek. Ezt korábban a Fidesz már alkalmazta, de 2002-re már az SZDSZ pla-

kátok sem közölnek részleteket, csak felhatalmazást kérnek ahhoz, hogy kormányzó erőként 

változtathassanak. A párt ígéreteit, céljait modern eszközökkel jelenítették meg, a 

minimalista ikonok egyszerűségre törekedve szimbolizálják az egészségügy rendbetételét, az 

adócsökkentést, a kormányzati korrupció megszüntetését és a tudás megbecsülését.  

 

6. kép: Tessék választani! 

A kampány alapvetően negatívnak tekinthető, hiszen az elérni kívánt célokat a Fidesszel 

szemben határozták meg, illetve a kampány nagy része általánosságban a Fidesz kritikájára 
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épült. Mindez azonban a popkultúra elemeivel és rengeteg szójátékkal vegyítve inkább hu-

morosan hat. ATessék választani plakát szinte összefoglalja az egész 2002-es SZDSZ kampány 

képvilágát, amit arra építettek, hogy ellentétbe állítsák magukat a Fidesszel.  

A frame erős, felül egy vastag sötétkék szövegdobozban a felszólítás: „Tessék választani 

2002!”. Ez egyben utal arra, hogy a néző vegyen részt a 2002-es választáson, szavazzon, és 

utal arra is, hogy válasszon a két politikus, és az általuk képviselt párt, illetve annak politiká-

ja közül. Továbbá a „Tessék választani!” 1990-ben a Fidesz szlogenje volt, így ebben a formá-

ban fricskaként értelmezhető, akárcsak a „Tegyük rendbe a dolgokat!” szlogen, mindegyik 

visszautal, és ezáltal fogalmaz meg kritikát a Fidesszel szemben. Alul két eltérő árnyalatú 

kék szövegdoboz különíti el a kép két tartalmi egységét, amit baloldalon Orbán, jobboldalon 

Kuncze fotója jelent egy középső választóvonallal szegregálva. A szegregáció eszköze rávilá-

gít a dolgok eltérő rendjére: annak ellenére, hogy mindkét fotó hasonlójeleneteket ábrázol, 

azok élesen eltérnek egymástól. A rím eszköze is megjelenik a plakáton, hiszen Orbán és 

Kuncze is egy tömegrendezvényen vesz részt, mindketten szürke öltönyt és nyakkendőt vi-

selnek, illetve mindketten egy-egy idős hölggyel fognak kezet. A kompozíció fontos része, 

hogy Kuncze és Orbán háttal állnak egymásnak, ami szintén kifejezi az eltérő rendeket. Lé-

nyeges elem még a kontraszt: a kézfogások mikéntje adja meg a képek erős különbségét.  

Lényeges pont a politikusok tenyerének iránya, amiben az irányítás és hatalom muttakozik 

meg. Orbán Viktor domináns tenyérhelyzetben nyújtja kezét, lefelé fordított tenyérrel, ha-

talmat mutatva, amit az idős hölgy csak úgy foghat meg, hogy alulról tartsa Orbán kezét. A 

hatalmi pozíciót tovább erősíti az idős hölgy testtartása, amelyből az olvasható le, hogy 

meghajol, fejét Orbán kezéhez közelíti, mintha megcsókolni készülne azt. Tekintetét lefelé, a 

kézre helyezi, nem Orbán arcára, ami még inkább az „uralkodó” előtti meghajlásra emlékez-

tet. A kép további beszédes eleme a Mindszenty József könyv, amely katolikus jelképnek 

minősül: annak ellenére, hogy Orbán református vallású, a Mindszenty könyvvel kezében 

való megjelenés a katolikusok irányába szóló pozitív üzenetet hordozza magában. A fotóhoz 

tartozó szövegdobozban az üzenet: „Válts stílust!”, ami egyrészt vonatkozhat Orbán Viktor-

ra is, de másrészt a nézőre is, akinek a plakát szól.  

A jobboldali fotón Kuncze keze alulról öleli át az idős hölgy kezét, szinte tartja azt, a hölgy 

megkapaszkodhat benne. A kéztartásban semmi uralkodó nincs, sokkal inkább a segítő 

szándék és a megértés olvasható le belőle. Mindezt alátámasztják az arckifejezések is, Kunc-

ze és az idős hölgy is mosolyog, illetve a szemkontaktus is hangsúlyos elem, egymás szemé-

be néznek és egymásra mosolyognak. Kuncze testtartásával is a kettőjük közti pozitív, nyi-

tott kapcsolatot mutatja, vállát és fejét is előre dönti, a hölgy magasságához közelítve. A kép 

üzenete tehát sokkal pozitívabb, mint a baloldali képé. A fotóhoz tartozó szövegdobozban az 

üzenet: „Válts kormányt!”, ami szintén kétértelmű, egyrészt szólhat Kuncze Gábornak, más-

részt a nézőnek is, aki aktív cselekvőként, választóként választhatja Kunczét és az SZDSZ-t, 

ezzel pedig megváltoztathatja a stílust. A plakát szövegének nyelvezete közvetlen, tegező 

stílusú, lazább, mint a korábbi években, és csak felszólításokat tartalmaz, ami szintén újdon-

ság a korábbi kampányokhoz képest sokkal inkább cselekvésre és aktivitásra ösztönző. A 

direkt felszólítás a kiélezett kampány miatt egyrészt szükséges is, másrészt pedig tovább 

fokozza a kiélezettséget. 
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7. kép: A három bölcs majom 1,2 

Meglovagolták a Fidesz narancs szimbólumát, és ami nekik az önmeghatározás eszköze volt, 

azt fordították ellenük: a narancs lett az SZDSZ kampányában a negatívumok megtestesítője, 

ami jól mutatja a narancs szemiotikai erőforrás mivoltát. 

Az alacsony modalitású képek, amelyek 1990-ben még gyakoriak voltak, 2006-ra már teljesen 

eltűntek. Nemzeti utalások már kevésbé láthatóak, illetve az individuumokat ábrázoló cso-

portképek is eltűntek. Ezek helyett a kampány képanyaga egy gyerekre, Kovács Pistire épít, 

ami megszokott szimbolikának tekinthető, de hangsúlyossága újszerű.  

 

9. kép: Ki törődik Kovács Pistivel? 

A 2002-es kampányhoz képest az SZDSZ már nem a Fidesszel szemben határozza meg ma-

gát, hanem önálló, egyedüli liberális pártként tűnik fel. Az ábrázolásokban a szimbolika ke-

vesebb lett, a képvilág egyszerű és modern, a közlések pedig tömörek. A párt honlapjának 

kihangsúlyozása, mint új információs csatornamár 2002-ben is feltűnt, ami a 2006-os kam-

pányban folytatódott.  

A választási kampányok vizsgált évenként újdonságokat hoznak tehát a képi világban, de 

néhány állandó pont is fellelhető. A nemzeti értékek kiemelése fokozatosan csökkent, míg a 

kék szín, mint liberális jelkép, egyre meghatározóbbá vált. A logó madarai, mint a szabadság 

szimbólumai stabilan jelképezték az egész időszakban az SZDSZ-t, bár a korszak végére egy 

modernebb megjelenítésben és a liberalizmus hangsúlyozásával. Meghatározó erőforrás az 

ábrázolt személyek száma: az első korszakhoz képest Kuncze csoportok tagjaként tűnik fel 

1998-ban, 2002-ben és 2006-ban a kampányok nem rá épülnek, többnyire gyerekábrázolással 

egybekötve jelenik meg, ami egy visszatérő erőforrásnak tekinthető. A látványvilág fontos 

elemei a szöveges üzenetek: 1998-ban hosszabb szövegek jelentek meg a képeken, majd 2002-

re ismét csökkentek és erősen át is alakultak, illetve minimalista kis ikonok vették át a szöve-

gek szerepét. A megszólításokban megjelent a tegező viszony, a szlogenek pedig többértel-

mű utalásokat tartalmaztak. Mindez 2006-ban ismét redukálódott, a szlogenek újra tömörek 

lettek és kevesebb utalást tartalmaznak. Összegzésként elmondható, hogy a liberális politikai 

közösség vizuális szemiotikai erőforrásai széles palettán mozogtak 1998 és 2006 között, a 

látványvilág változásaiban pedig végigkövethető az SZDSZ önmeghatározásának átalakulá-

sa is. 
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Összegzés 
A tanulmány a liberális politikai közösség által 1997. november és 2006. szeptember között 

alkalmazott szemiotikai erőforrásokat mutatta be. 

A liberális politikai közösség egyetlen pártja az SZDSZ leghangsúlyosabban az egyetlen ma-

gyar liberális pártként konstruálódik meg. A konstrukció egy folyamatos megújulási kény-

szerben formálódik, amely végül célt ér és a korszak végére már nincs olyan politikai közös-

ség, amely a liberálisokat ne az SZDSZ-szel azonosítaná. 

A párt által a rendszerváltáskor megjelenített antikommunista profil háttérbe szorulását a 

második korszakban korrigálják, ennek eszközeként jelenik meg kezdetben az elvi alapon 

szerveződő párt konstrukciója, később pedig a rendszerváltás legfőbb letéteményese konst-

rukció. 

Az egész második korszakot jellemzi a belső megosztottság, melynek oka az MSZP-vel kötött 

koalíció eltérő megítélése. Szintén az MSZP-hez kapcsolódnak a mérleg nyelve és a kor-

mányváltás kulcsa konstrukciók, amelyekkel saját szerepüket és súlyukat láttatják. 

A Fidesszel szembeni önmeghatározás jelentős erőforrásként tűnik fel a korszakban, az 

SZDSZ minden alkalmat megragad arra, hogy láttassa a Fidesz 1990-kori voltának eltűnését 

és teljese átalakulását, amivel szemben ők a hiteles liberális szerepet képviselik. 

A személyi konstrukciókban hangsúlyos változás a politikusi és nem politikusi szerepek 

elválása, a morális és elvszerű politikát megjelenítő személyek fokozatosan háttérbe kerültek 

a második korszakban, és sokkal hangsúlyosabbá váltak a politikusok. A folyamat már az 

első korszakban elindult, ebben a korszakban pedig beteljesedik a pártpolitikusok és a hold-

udvar elkülönülése, ami sokszor tehertételként, de sokszor pozitívumként jelenik meg. 

A liberális közösség által megjelenített ügyek és diskurzusok a klasszikus liberális értékek 

mentén szerveződnek, ez igaz az SZDSZ-re, és igaz a közösség médiumaira egyaránt. 

A második korszakot meghatározzák a metaforák és szóújítások, illetve kiemelkedő erőfor-

rásként tekinthetünk az ironikus, szarkasztikus stílusra, amely mind személyek kommuniká-

ciójában, mind a látványvilágban megjelenik.  
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