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A bürokratikus modernizáció vége

1. Mi történt az MSZP-vel 1998 és 2002 között?

A kilencvenes években az újonnan létrejött magyar parlamenti rend-
szer viszonylagos stabilitást mutatott. Az intézményi stabilitás mellett
ugyanakkor megfért a politikai erõviszonyok hullámszerû változása,
egyes politikai szereplõk gyors megerõsödése vagy bukása. A rivali-
záló pártok mezõnyében – a kezdeti, súlyos visszaesést és az objektíve
nehéz konszolidációt követõen – a Magyar Szocialista Párt viszonylag
egyenletes teljesítményt nyújtott, és a három többpárti választás ered-
ményeinek összesítését tekintve (1990, 1994 és 1998) az ország legsike-
resebb politikai pártjának mutatkozott. Ezt az értékelést csak megerõsí-
tette a 2002-es elsõ forduló.

Az MSZP korábbi választási eredményeibõl és kormányzati tevé-
kenységének nemzetközi elismertségébõl a párton belül és kívül so-
kan azt a következtetést vonták le, hogy ellenzékbe szorulása nem
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A Magyar Szocialista Párt elsõ fordulós gyõzelme a 2002-es
országgyûlési választásokon lélektani fordulatot hozott. Az MSZP

– és az általa vezetett, szélesebb ellenzéki szövetség – hirtelen
esélyessé vált; a kétkedõkbõl bizakodók lettek. A

kormányalakítással járó tennivalók szinte azonnal háttérbe
szorították mindazokat a kérdéseket, amelyek az MSZP-nek mint
politikai szervezetnek a jellegére, arculatára és erejére irányulnak.

Ezek a kérdések nem alaptalanul foglalkoztatták a politizáló
(nemcsak baloldali) közvéleményt a legutóbbi ciklusban, és
nyilván újból elõkerülnek, amikor majd a választói akarat

értelmezésérõl, a szociáldemokrata szellemiségû kormányzás
gyakorlatáról és a 2006-os választásokra való felkészülésrõl lesz

szó. Mindezek indokolják a 2002-es évet megelõzõ idõszak
politikai folyamatainak áttekintését, és különösen annak

vizsgálatát, hogy miképpen fejlõdött a hazai baloldal vezetõ
pártja az elmúlt években, és mennyiben volt sikeres vagy

sikertelen az átalakulás, amelyet a párt a maga számára célként
megfogalmazott.
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tarthat sokáig, újbóli hatalomra kerülése legkésõbb négy évvel az
1998-as vereség után szükségképpen bekövetkezik. Ezt a várakozást
az elmúlt négy év során az általános indikátornak tekintett
közvéleménykutatási adatok többé-kevésbé alá is támasztották.

A Magyar Szocialista Párt közvéleménykutatók által mért népsze-
rûségének alakulása 1998 és 2002 között három idõszakot jelöl ki. A vá-
lasztási vereség utáni rövid idõszakban az MSZP népszerûsége
visszaesett (a kormányt alakító Fidesz-MPP-hez képest). Ezt a kezdeti
idõszakot (mintegy háromnegyed évet) követõen az MSZP másfél-két
éven keresztül egyértelmûen vezetett, és egyes idõszakokban maga-
san vezetett a fõ kormánypárttal szemben. A 2002-es választásokhoz
közeledve azonban a két nagy párt népszerûsége kiegyenlítõdött, és
nagyjából hasonló esélyekkel vágtak neki a kampányidõszaknak.�

Ebbõl a pályaívbõl azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az
MSZP vezetése nagyjából a 2000-es évig nagyon jól tette a dolgát,
majd erejét vesztette, de legalábbis ezután komoly zavarok keletkez-
tek a párt mûködésében. Kétségtelen, hogy található olyan esemény,
amely súlyos zavart jelentett és jelzett ebben az idõszakban. Ez volt
a Németh-ügy, vagyis Németh Miklós miniszterelnök-jelöltségének
több mint másfél éven át történõ lebegtetése, amely nem kevés figyel-
met és energiát vont el az MSZP tényleges teendõitõl és mondaniva-
lójától.

A Németh-ügy azonban nem járt volna ilyen tartós negatív hatás-
sal, ha nem lettek volna egyéb tényezõk is, amelyek aláássák az MSZP
esélyeit, illetve amelyek azt mutatják, hogy az MSZP vezetése súlyo-
san félreértelmezi a hazai politikai erõviszonyokat és azok befolyáso-
lási módját. A négyéves idõszakból két ilyen kardinális tényezõ em-
líthetõ: az elsõ az 1998–2000-es szakaszból, a második pedig az azt
követõ évekbõl. Mindkettõ hozzájárult ahhoz, hogy az MSZP a poli-
tikai ciklus végéhez közeledve erejét vesztette, és több tekintetben lé-
péshátrányba került.

1998 és 2000 között az MSZP igen széles köreiben, és különösen a
felsõ vezetés és a frakció sok tagjában élt az a hit, hogy a jobboldali
koalíció olyan mértékben instabil, hogy a Fidesz–kisgazda, illetõleg azon belül
is az Orbán–Torgyán konfliktus mentén szét fog szakadni, legkésõbb a
2000-ben esedékes köztársasági elnökválasztás alkalmával. Lehet kri-
tizálni az MSZP ellenzéki politizálásának egyes részleteit, de az elsõ
tényleges megingás a köztársaságielnök-választás kezelése, a Mádl
Ferencre (vagyis egy Torgyántól különbözõ jelöltre) való felkészülés
teljes hiánya és végsõ soron a saját jelölt állításának elmaradása volt.
Mádl megválasztása nemcsak a szocialista képviselõk miatt nem si-
került elsõre, viszont az MSZP-frakció megosztottsága és elbizonyta-
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lanodása nyilvánvalóvá vált, ami egyben a frakció- és a pártvezetésbe
vetett bizalom gyengülését is jelezte.

Miután a koalíció 2000-es felborulásának reménye nem igazolódott
be, és Orbán Viktor koalíciós partnereinek minden bûnét a maga ja-
vára tudta kamatoztatni, az MSZP vezetése egy újabb illúzióba rin-
gatta bele magát. Ennek lényege, hogy az Orbán-kormány korrupt, és
sok esetben valószínûleg törvénysértõ és EU-normákba ütközõ tevékenysé-
gének bizonyítása elegendõ lesz a 2002-es választások eldöntéséhez. Emellett
azt igyekezett sulykolni, hogy a Fidesz-MPP-re leadott szavazatok
egyúttal a MIÉP kormányra kerülését is szolgálják. A pártvezetés
szinte mindent erre a két lapra tett fel, miközben az MSZP népsze-
rûségi elõnye folyamatosan fogyatkozott, és aztán el is tûnt (2001
õszén).

Mindenképpen a zavar jeleként értékelendõ, hogy 2001 tavaszától
az MSZP egyes vezetõi az Orbán-idõszak egyik legkorruptabb sze-
mélyiségében, az addig okkal bírált Torgyán Józsefben találtak takti-
kai szövetségest a Fidesz-MPP elleni kampányhoz. A taktikai ellent-
mondások mögött azonban 2001 folyamán már mélyebb, szervezeti
és politikai ellentmondások húzódtak meg. A Németh Miklós és Ko-
vács László közötti párviadalból visszamaradt az elnökség, választ-
mány és frakció közötti, tisztázatlan huzakodás. Medgyessy Péter fel-
lépése és viszonylagos sikere nagyrészt azzal magyarázható, hogy egy erõ-
teljes, kívülrõl jövõ személyiség fojthatta csak el az önmegsemmisítõ anar-
chiát. Medgyessy a kampány erejéig késznek és képesnek is bizonyult
erre, az anarchia elfojtása azonban nem jelenti még annak megszün-
tetését. A külsõ erõk bevonásával kiszabott kampányruházat mögött
egy sorvadó izomzatú és gyenge csontozatú pártszervezet áll.

2000–2001 fordulóján sokat ártott az MSZP népszerûségének az is,
hogy az SZDSZ élén Demszky Gábor kétfrontos harcba kezdett. Ez
ugyan csak fél éven keresztül zajlott, intenzív szakasza pedig még
addig sem, mégis igen sokat ártott abból a szempontból, hogy a két,
potenciális szövetségest egy ideig nem pusztán riválisként, de ellen-
ségként is festette le. Elõtérbe kerültek az SZDSZ jobbszárnyának ideoló-
gusai és publicistái (remélve a Fidesz-MPP-hez vándorolt szavazók
antikommunista alapon elképzelhetõ visszacsábítását), akik okkal-ok
nélkül szapulták a szocialistákat, miközben azok Demszky partnerei
voltak a fõvárost irányító koalícióban. Bár fél év után az SZDSZ kor-
rigált, a kétfrontos kampány nem maradt utóhatások nélkül. Az
SZDSZ liberális önmeghatározásában továbbra is fontos szerepet ka-
pott a kettõs elhatárolódás, amely még az SZDSZ centrumához és
balszárnyához tartozó ideológusokat is (Kis János, Dessewffy Tibor
stb.) idõnként a szocialistákkal szembeni, alaptalan vádaskodásokra
késztette.

Nem volt szükségszerû, hogy az MSZP sorsa ilyen balszerencsésen
alakuljon az ellenzékbe szorulást követõen. Az 1998-as választási ve-
reség után a félig-meddig kicserélõdött pártvezetés rendelkezett
ugyan egyfajta elképzeléssel az MSZP megújítására és a 2002-es vá-
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lasztásokra való felkészítésére, ez a menetrend azonban irreálisnak
bizonyult. Látványos kudarcot vallott az az elképzelés, amely szerint
az MSZP elõbb tisztázza a szervezeti kérdéseket (új alapszabály), ez
alapján megalkotja az új programot, és mindezekre építve sikeres
kampányt tud folytatni a jobboldal ellen.

A szervezeti kérdések tisztázása gyakorlatilag semmit sem ért, hiszen a
párton belüli – döntõen vidéki – ellenzék Németh Miklóssal együtt
már rögtön az alapszabály elfogadása utáni idõszakban olyan szer-
vezeti elképzeléseket támogatott, amelyek semmibe vették a nem sok-
kal korábban elfogadott alapszabályt. Medgyessy Péter, aki végül is
az MSZP miniszterelnök-jelöltje lett, taktikusabban, de lényegében
ugyanazokat az elvárásokat fogalmazta meg, mint Németh. Miután
pedig a kampányidõszak közvetlen közelében gyakorlatilag teljhatal-
mat kapott a párt fölött, elválasztotta egymástól a formális és az in-
formális irányítás struktúráit, és olyan szerveket állított elõtérbe (Tí-
zek Társasága), amelyek köszönõ viszonyban sem voltak az MSZP
alapszabályával. Több esetben is – egyoldalú döntéseket hozva és fi-
gyelmen kívül hagyva a minimális konzultációs elvárásokat is – kész
helyzet elé állította a párt választott testületeit és közvéleményét.

A szervezeti kérdések tisztázásának kudarcát mutatja az is, hogy
a folyamat formális lezárása után tovább élt az a vita, miszerint a
pártnak árnyékkormányt vagy legalább valami hasonló rendszert kel-
lene létrehoznia, annak érdekében, hogy a közvélemény számára
egyértelmûbbé váljon, mit is képvisel az MSZP az egyes kormányzati
területeken. Ennek a szervezeti kezdeményezésnek a leszerelésére
mindig volt ürügy�, viszont a halogatás következménye valóban az
lett, hogy a kívülállók nemcsak azt nem tudták (egészen a kampány-
idõszak középsõ szakaszáig), hogy az MSZP egyes kérdésekre milyen
válaszokat adna, de néha még azt sem, hogy kik a felelõsei az egyes
kormányzati területeknek, kik a párt potenciális miniszterjelöltjei,
akikre az országot rá kellene bízni. Amikor a miniszterjelöltek bemu-
tatása végre megkezdõdött, a lista különféle taktikai megfontolások
miatt hiányos maradt.

Nem volt sikeresebb a párt új programnyilatkozata sem. Ennek elvileg
ki kellett volna jelölnie az MSZP hosszú távú politizálásának kereteit
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és fõ irányait. A program� azonban már az elfogadása utáni napon
sem érdekelt senkit. A 2000. novemberi kongresszus után – amely a
programot elfogadta – a pártvezetés újabb munkabizottságokat ala-
kított, amelyek a pártprogramtól függetlenül alakíthatták ki javasla-
taikat a különbözõ kormányzati területeken. Miután pedig Medgyes-
sy Péter lett a miniszterelnök-jelölt, és végképp felborult az MSZP
szervezeti rendje, a központi kampánystáb már inkább a politikai
marketing szabályai szerint, a korábbi programalkotó törekvéseket
teljes egészében zárójelbe téve formálta a párt politikáját és arculatát.

A 2000-ben kialakult új pártprogram kimondta ugyan, hogy az MSZP-
nek baloldali néppárttá kell válnia, mégsem gondolta át senki, hogy ez a
meghatározás milyen viszonyban áll a párt korábbi gyakorlatával és arcula-
tával, min kell változtatni ahhoz, hogy ne csak jelszó maradjon, hanem
valóban irányt adjon a megújuláshoz. Idejekorán (2000 májusában)
nyújtott volna segítséget egy ilyen kibontakozáshoz Bruce Newman,
a Közgazdasági Tagozat vendégeként Budapesten tartózkodó, ameri-
kai kampánytudós, a pártvezetés azonban nem érezte szükségét a vele
való együttmûködésnek. Pedig akkor még közel két év volt hátra a
választásokig – ez a minimális idõ egy orientációs zavarral küzdõ
politikai párt módszeres „pozicionálásához”. A választásokhoz köze-
ledve az MSZP fogadott ugyan külföldi tanácsadót, ennek azonban
már csak a kampánytechnikára lehetett hatása, nem pedig a párt ál-
talános arculatának, programjának és szervezeti rendjének alakítására.

A kudarcok és mulasztások ellenére a 2002-es év elsõ negyedévé-
ben az MSZP népszerûsége viszonylag magas szinten konszolidáló-
dott, ami több okkal magyarázható. 1) Megszûnt a párton belüli szét-
húzás; a Medgyessy-stáb, illetõleg a Medgyessy–Kovács tandem mö-
gött a párt egységes képet mutatott. 2) 2001 õszétõl fogva a Med-
gyessy-kampány valóban szociáldemokrata törekvéseket fogalmazott
meg, gyakorlatias megközelítésben beszélt az életszínvonal emelésé-
nek konkrét módozatairól, és ez pozitív visszhangra talált a lakosság
széles köreiben. 3) A Medgyessy-stáb professzionális, és hallatlanul
munkaintenzív kampányt folytatott, miáltal a párt választási ígéretei
és kormányzati törekvései kézzelfogható közelségbe kerültek a balol-
dali szavazók tömegei számára.

Ugyanakkor jól látható, és minden bizonnyal emlékezetes marad,
hogy egészen az utolsó pillanatig (az elsõ fordulós szavazatok meg-
számolásáig) nem volt egyértelmû, hogy a kampány összességében
sikerre vezet. Pedig ha igaz az, hogy – amint azt az MSZP és az
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SZDSZ folyton-folyvást bizonyítani próbálta – az Orbán-kormány ve-
lejéig korrupt, és esetleges újraválasztásával a polgárok a MIÉP-et is
kormányzó pozícióhoz juttatják, úgy az MSZP-nek 2002-re már ma-
gasan vezetnie kellett volna a népszerûségi listákon, és viszonylag
egyszerûen kellett volna legyõznie a tarthatatlan erkölcsi helyzetbe
sodródott jobboldali koalíciót. E meggyõzõ fölény hiánya arra enged
következtetni, hogy komoly problémák voltak és vannak a balol-
dalon is.

A politikai népszerûség és a választási eredmények alakulásának
értékelésekor mindenképpen tekintetbe kell venni, hogy 2001–2002 fo-
lyamán a politikai folyamatok objektív tényezõi inkább a jobboldali kor-
mányt segítették, semmint az ellenzékét. Ezeket a tényezõket korunk
divatos politológiai megközelítései rendre figyelmen kívül hagyják.
Népszerû publicisták és társadalomkutatók – az adott idõszak kur-
rens elméletét követve – inkább bocsátkoznak személyiségelemzések-
be, vagy beszélnek különféle értékek mentén történõ politizálásról,
kommunikációs stratégiákról és a politikai napirend alakításáról, ho-
lott ezeknek a szubjektív tényezõknek csak az általánosabb, objektív
folyamatok kijelölte keretek között lehet jelentõsége. Mindenekelõtt a
külpolitikáról és a gazdasági helyzetrõl kell itt szót ejtenünk.

Az 1998–2002 közötti idõszakban, vagyis az Orbán-kormány fenn-
állásának négy éve alatt a vezetõ tõkés országok körében egy lénye-
gében egyirányú politikai eltolódás következett be, amely léptékét és
jelentõségét tekintve a húsz évvel korábbi neokonzervatív fordulat-
hoz� hasonlítható. 1998-ban három kivétellel balközép kormányok áll-
tak az EU-tagországok élén, és a progresszívabb demokraták kormá-
nyozták az Egyesült Államokat. Rövid ideig – történelmileg egyedül-
álló módon – a baloldal egyszerre volt kormányon Nyugat-Európa
négy legerõsebb országában. Az ezt követõ években aztán jobboldali
választási sikerek sorozata következett. Egy általános jobbrafordulási
hullámról� beszélhetünk, amelynek korai fázisában a jobboldal levál-
totta a balközép kormányokat Lengyelországban, Magyarországon,
Spanyolországban és Ausztriában, majd sikert aratott Olaszország-
ban, Izraelben, Norvégiában, az Egyesült Államokban, Dániában, Por-
tugáliában, Hollandiában, és most javuló esélyekkel tekint a francia
és a német választások elé is. Ez idõ alatt a szociáldemokraták a má-
sodik helyre szorultak az Európai Parlamentben, helyhatósági szinten
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pedig elvesztették olyan nagyvárosok irányítását, mint Hamburg
vagy Rotterdam. Ezek a nemzetközi fejlemények közvetve minden-
képpen befolyásolták térségünk, és konkrétan Magyarország politikai
folyamatait is, méghozzá a baloldal számára kedvezõtlen irányban
alakítva a politika ideológiai és anyagi hátterét.

A magyar jobboldalnak kedvezett az is, hogy a világgazdasági re-
cesszió kialakulása 2001 folyamán viszonylag mérsékelt hatást gya-
korolt a magyar gazdaságra. Az EU-átlagnál mintegy két százalékkal
magasabb éves GDP-növekedés valóban azt a látszatot kelthette, hogy
kialakult egyfajta „magyar gazdasági csoda”, és nem lehet csodálkoz-
ni azon, hogy ennek szerzõi jogát a Fidesz-MPP megpróbálta kisajá-
títani. Valójában persze igen korlátozott gazdasági csodáról beszélhe-
tünk az EU-hoz közeledõ kelet-közép-európai országokban, és azt
sem elsõsorban magyar, hanem transznacionális beruházások alapoz-
ták meg, az Orbán-kormány hivatalba lépését megelõzõ tíz évben ki-
alakított keretek között. A Fidesz-MPP értelemszerûen mindent meg-
tett annak érdekében, hogy a dinamikus fejlõdéssel jellemezhetõ egy-
ötöd javuló hangulata kisugárzódjék a társadalom egészére. A társa-
dalom leszakadó fele, és az életszínvonalát növekvõ nehézségek árán
fenntartó középcsoport pedig az intenzív médiakampányok ellenfé-
nyében igen kevés segítséget kapott ahhoz, hogy a reméltnél rosszabb
anyagi helyzetét egyáltalán értelmezni tudja. Még fontosabb, hogy a
négy év során a Fidesz-MPP nemcsak tudati szinten, hanem anyagi érte-
lemben is folyamatosan kampányolt, vagyis szakadatlanul azzal foglal-
kozott, hogy a nemzeti jövedelem mozdítható elemeit a saját választói
rétegeinek csoportosítsa át. Ehhez képest néhány korrupciós ügy le-
leplezése és a szélsõjobboldali fenyegetés hangoztatása önmagában
nem lehetett kellõen versenyképes.

Úgy tûnik, hogy a Fidesz-koalíció gyenge elsõ fordulós eredménye
elsõsorban a saját stratégiai tévedéseinek tulajdonítható, és csak má-
sodsorban az MSZP jó taktikájának. A fordulat valószínû oka az, hogy
a Fidesz-MPP–MDF lista nem tudott (nem tudhatott) egyszerre a cent-
rum és a szélsõjobb felé is terjeszkedni. Az utóbbit igen sikeresen
mûvelte, ám ez sokakat elbizonytalanított a centrumban, akik vagy a
frissen megalakult Centrum Pártra, vagy még inkább a mérsékelt,
nyugodt, s a nemzeti közép programját megfogalmazni próbáló
MSZP-re szavaztak. Az MSZP nem hibázott, de ezzel együtt is azt
mondhatjuk: a választási eredményt inkább a Fidesz-MPP taszító ere-
je, és nem az MSZP vonzereje határozta meg.

2. Miért történt így?

A Magyar Szocialista Párt alapvetõen a korábbi MSZMP reformszárnyának
politikai örököse. Innen származik politikai doktrínája is, mely szerint
a rendszerváltás a korábbi államszocialista (kádárista) reformok egye-
nes vonalú meghosszabbítása, és az MSZP fõ feladata a rendszerváltó
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reformok tökéletes végrehajtása – végsõ soron ez viszi az országot az
EU-tagság felé, amellyel az egész folyamat elnyeri értelmét és jutal-
mát. A reformszárny� és ezt követõen az MSZP közgazdasági alap-
koncepciója emiatt lényegét tekintve nem különbözött a régió általá-
nos rendszerváltó politikájának alapképletétõl, amelynek szellemi-po-
litikai forrása az 1979 után kibontakozott ún. neokonzervatív forra-
dalom volt. Ennek képviselõi harcot hirdettek az állam általános
visszaszorításáért, ez azonban valójában csak az állam jóléti és gaz-
daságfejlesztõ tevékenységének visszaszorítását jelentette. A privati-
záció, dereguláció és liberalizáció visszafejlesztette az állam szerep-
vállalását a modernizáció, a foglalkoztatás és a szociális biztonság te-
rén, de meghagyta a biztonságpolitikában és a rendvédelemben.

Az importált neokonzervatív doktrínával az MSZP vezetése nem prag-
matikus (gyakorlati) érelemben, hanem elméleti (ideológiai) síkon azonosult.
A reformideológia hirdetése sokszor párosult arroganciával is, elsõ-
sorban Békesi László, Bokros Lajos és Horn Gyula megnyilvánulása-
iban („nincs alternatíva”). Az MSZP vezetése és tagsága képtelen volt
kezelni azt az ellentmondást, miszerint a neokonzervatív program
egyes részletei kényszerhelyzetekben, szakmai értelemben racionáli-
sak lehetnek ugyan, politikailag azonban egy államszocialista örök-
séggel terhelt, félperifériás társadalomban társadalmi támogatás nem
nyerhetõ hozzá.

1998 után az MSZP nem vonta le a szükséges következtetéseket a politikai
vereségbõl. A párt egyfajta természetes kormánypártnak tekintette ma-
gát; sokan úgy vélték, hogy a Fidesz-MPP blöffjeinek és demagógiá-
jának leleplezése elegendõ ahhoz, hogy a társadalom felismerje: va-
lójában a szocialisták tudják szakszerûen és eredményesen kormá-
nyozni az országot. Nem történt meg az elhatárolódás az 1995-ös
pénzügyi stabilizáció végrehajtásának hibáitól�, nem indult általáno-
sabb folyamat arra, hogy az MSZP kilépjen a bürokratikus moderni-
záció paradigmájából. Ezzel az MSZP önkéntelenül is beszorította ma-
gát a MÚLT feliratú sarokba, tálcán kínálva a lehetõséget a jobbol-
dalnak arra, hogy – a konzervatív politika természetének ellentmond-
va – a jövõ pártjaként definiálja magát.
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Az MSZP sem 1998 elõtt, sem azután nem igyekezett magát be-
ágyazni a civil társadalomba (szemben a jobboldal 1994 utáni gyakor-
latával). Ennek késõi – talán tudat alatti – beismerése volt Medgyessy
Péternek az az ötletszerû kezdeményezése, hogy Magyarországon a
civil szervezeteket egy második kamara keretében emeljék be a tör-
vényhozásba. Ennek az akciónak a visszhangja érthetõen pozitív volt;
annak ellenére, hogy elméleti szempontból vitatható, gyakorlati szem-
pontból pedig teljesen irreális elgondolásról volt szó�.

Az MSZP az 1998–2002-es idõszakban nem tudta sikeresen elhitetni ma-
gáról, hogy megújult párt. Ehhez elsõsorban új arcok kellettek volna
(tucatjával), ilyesmit azonban az MSZP nem tudott – és a vezetés egy
része valószinûleg nem is akart – prezentálni. Új tagokat, új aktivis-
tákat vonzott volna a párthoz, ha a vezetés nemcsak beszél az elõttük
álló lehetõségekrõl, de valóban meg is nyitja azokat. Kovács László
mint pártelnökjelölt 1998 nyarán – igen helyesen – meghirdette pél-
dául, hogy az MSZP százával fogja kiküldeni a fiatalokat szociálde-
mokrata pártkapcsolatok révén Nyugatra, ám ebbõl semmi nem vált
valóra. Piros jelzést kapott a pártvezetéstõl az 1999-ben elõkészített
Haladó Baloldal platform, amelynek egyik fõ erénye a fiatalok meg-
szólítása lett volna.	

Annyira nem voltak új arcok az MSZP élvonalában, hogy a mi-
niszterelnök-jelöltként szóba került férfiak mindegyike (Kovács Lász-
ló, Németh Miklós, Medgyessy Péter, Horn Gyula, Nagy Sándor) az
MSZMP KB tagja volt egykor, és mindegyikük közgazdasági végzett-
séggel rendelkezett (Magyarországon a diplomaták is közgazdasági
végzettségûnek számítanak). Nem az volt a baj önmagában, hogy
egyes jelöltek MSZMP KB-tagok voltak, hanem az, hogy az MSZP öt
lehetséges miniszterelnök-jelöltje közé egyetlen egy sem fért be azok közül,
akik nem az egypártrendszer idõszakában váltak élvonalbeli politikussá,
egyetlen egy nõ sem volt esélyesnek tekinthetõ, és egyetlen egy sem
volt, aki a közgazdász vagy diplomata szakmán kívüli világot (tanár,
orvos, jogász, mérnök, agronómus, újságíró, mûszerész, lakatos stb.)
képviselné. Kovács, Horn és Németh találkája a Lukács cukrászdában
– másfél évvel az 1998-as vereség után – egyértelmû jelzés volt a kül-
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világ felé: egymás riválisai vagyunk ugyan, de a körön kívülrõl mást
nem hagyunk szóhoz jutni.�


Furcsa módon az MSZP legfelsõbb vezetésébõl – vagy annak kör-
nyékérõl – az 1998-as vereség után hamarabb szorultak ki a reform-
körökben feltûnt negyvenesek (Szekeres, Suchman, Szabó stb.), mint
a nyolcvanas években befutott politikusok. Egy-két új arc megjelent
az MSZP vezetése környékén, de nem tudtak túllépni azon a szinten,
ahol inkább statisztikai szempontokból van rájuk szükség (mint fia-
talokra), és megmaradt a felkészültségbeli szakadék, amely elválasztja
õket a valódi vezetõnek tekintett politikusoktól (akár viselnek tiszt-
séget ez utóbbiak, akár nem).

A vezetés fiatalítását és fokozatos cseréjét segítette volna a párttagság
kibõvülése, ez azonban nem következett be a szükséges mértékben. Pedig az
MSZP-nek több alkalma is lett volna arra, hogy nagyszabású tagto-
borzást hajtson végre. Ilyen lett volna az 1994-es gyõzelem utáni fél
év, de ilyen lehetett volna az 1999-es idõszak is, amikor a kormányzó
Fidesz-MPP (és annak egészpályás letámadó taktikája) látványosan
lendületet vesztett. Tagtoborzásra sem ezekben, sem más idõszakok-
ban nem került sor, ami nem egyszerûen egy mennyiségi problémát
jelent (túl kevés a párttag), hanem minõségit is: az MSZP az 1989 elõtt
szocializálódott generációk pártja maradt. Új tagok és új vezetõjelöltek
nélkül pedig az 1989 elõttrõl átörökített vezetõ garnitúra zavartalanul
õrizte pozícióit – nem gondolva át, hogy a megújulás hiánya egy év-
tized után már súlyos következményekkel járhat az egész pártra és a
progresszív politikára nyitott társadalmi rétegekre nézve.

A fiatalítás elmaradása nem egyszerûen utánpótlási problémaként jelent-
kezett az MSZP-ben, hanem a fiatal választók megnyerésére való képtelen-
ségben is. 1998-ban, a vereség után egyértelmûen látszott, hogy az
MSZP talpra állása és visszatérése szempontjából döntõ fontosságú,
hogy tud-e valamilyen áttörést elérni az elsõ szavazók, illetve más
fiatal rétegek körében. Erre semmiféle szisztematikus koncepció nem
született az MSZP-ben (annak ellenére, hogy az elsõ két évben a párt
szervezeti ügyeiért a nem sokkal korábban még ifjúsági vezetõként
tevékenykedõ Kiss Péter felelt). Fiatal tagság, életképes ifjúsági szer-
vezetek és a vezetésben jelen levõ fiatalok nélkül a párt érzéketlen
maradt a fiatalok sajátos problémái iránt, s az esetenként – nehéz szü-
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lés eredményeként – kialakított ifjúsági programpontjait nem tudta
kellõ meggyõzõerõvel elõadni.

Az érdemi fiatalítás elmaradásához mérhetõ stratégiai hiba, hogy
1998 után az MSZP látványosan szakított az értelmiséggel. Nem sokkal
a vereség után felfüggesztette a Társadalmi Szemle – az egyetlen, havi
rendszerességgel megjelenõ elméleti-politikai MSZP-lap – kiadását, és
további négy év kevés volt ahhoz, hogy a folyóiratot újraindítsa. 1990-
ben még nagy tekintéllyel rendelkezõ parlamenti képviselõi voltak a
pártnak az értelmiség egyes köreibõl (Ormos Mária, Huszár Tibor,
Bossányi Katalin, Bokros Lajos, Nagy Attila). A kilencvenes években
a pártvezetés és az értelmiség kapcsolata folyamatosan romlott, és a
trend megfordítására nem is tettek kísérletet – a pártvezetés valószí-
nûleg nem is észlelte kellõképpen, micsoda károkat okoz hosszú tá-
von ez a visszafejlõdés.

A 2000. novemberi kongresszuson egyszerre került ki a vezetésbõl
az értelmiség két kiemelkedõ képviselõje, Vitányi Iván és Földes
György. Vitányi és Földes bizonyos értelemben egymás riválisai vol-
tak (korábban Földes váltotta Vitányit az MSZP Országos Választmá-
nyának elnöki székében), de ki is egészítették egymást. Vitányi inkább
tudott szólni az idõsebb generációhoz és a liberális körök felé, Föl-
desnek jobb kapcsolatai voltak a fiatalabb generációkkal és a szocia-
lista társadalomtudomány képviselõi felé. Vitányi szónokként és köz-
szereplõként, Földes stratégaként volt nélkülözhetetlen a megelõzõ
években, és lett volna nélkülözhetetlen a továbbiakban is. Kiválásuk
esetén megfelelõ pótlásról kellett volna gondoskodnia a pártvezetés-
nek, ilyen azonban nem állt rendelkezésre.

Milyen következményekkel jár az értelmiségi kapcsolatok lemor-
zsolódása? Azért jelent ez problémát, mert az értelmiség részvétele a
baloldali politikában alapvetõ feltétele a folyamatos és újszerû kihívásokra
adott progresszív válaszok megszületésének. Az értelmiség részvétele nél-
kül a pártpolitika rutinszerûvé válik, s a párt nem lesz képes új kez-
deményezésekre, csak reagálni tud az ellenfél által diktált események-
re. Az értelmiségtõl eltávolodó MSZP-t a nagy példányszámú kom-
mentátorok (Lengyel, Kéri stb.) nem alaptalanul szokták gondolatok
nélküli pártnak nevezni.��

Nemcsak az volt a baj azonban, hogy az MSZP köreiben túl kevés
gondolat születik, de még inkább az, hogy egyre nehezebb azokat
eljuttatni a szélesebb közvéleményhez. A 90-es évek második felében
az MSZP befolyása meggyengült a Népszabadság felé (amelynek pedig
kis részben még mindig tulajdonosa), és nem tudott érdemi fórumhoz
jutni a kereskedelmi tévécsatornákon sem. 2001-ben Kovács László
indokoltan, de következmények nélkül panaszkodott (szinte folyama-
tosan), hogy az MSZP üzenetei „nem jönnek át”, és a sajtó csak a
személyi kombinációkra és a pletykákra kíváncsi. Kimondottan bal-
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oldali, és az MSZP által részben ellenõrzött sajtótermékek nélkül ezek
a panaszok a falra hányt borsó hatékonyságával bírtak.

3. Mi a teendõ?

Az itt elemzett hibákat és hiányosságokat idõvel sokan átlátták, ám
érthetõ okokból ezek megvitatására egyre kisebb volt az esély. A vá-
lasztások elõtt szervezeti vagy programvitát nyitni egy politikai pár-
ton belül felér egy öngyilkossággal. Közvetlenül a kampányidõszak elején
és folyamán kizárólag azt a taktikát lehet folytatni, hogy az adott vezetés
mögött felsorakozva, az adott irányvonalat követve mindenki próbálja meg
a maximumot nyújtani a közös siker érdekében. A választások után azon-
ban – az eredményes kormányzás megvalósítása és a 2006-os esélyek
felépítése érdekében – az alapoktól kezdve kell újjáépíteni a Magyar
Szocialista Pártot.

Alapvetõ feladat az MSZP újjáépítése során a pártprogram, a mar-
keting és a vezetõi garnitúra egységének megteremtése. Ennek az egység-
nek a hiánya az MSZP-n belüli zavarok egyik fõ forrása volt. A prog-
ramok (tehát a kormányzás konkrétumaira vonatkozó részletes elgon-
dolások) a nyilvánosságtól elzárt bizottságokban születnek, így nehéz
elvárni, hogy tartalmuk bárkit meggyõzzön arról, hogy szocialista
kormányzás mellett jobban járna a magyar társadalom. A program-
kidolgozó technokrácia önmagába zárulása következtében a marke-
ting is önmagába zárul, vagyis a tényleges kormányzati szándékoktól
többé-kévésbé függetlenül kell a néphangulatot eltaláló üzenetekkel
megteremtenie az MSZP népszerûségét. Mi több, az elmúlt évek gya-
korlata úgy alakult, hogy sem a program, sem a marketing szempont-
jai nem játszanak közvetlen szerepet a vezetõ garnitúra kiválasztásá-
nál, azaz egy olyan feltételezés él, mintha mindegy lenne, kikre hárul
a program népszerûsítésének és végrehajtásának feladata. Baloldali
néppárt esetében a helyes sorrend: a széles társadalmi bázis kijelölése,
ezután a társadalmi igényekre reagáló program kidolgozása, majd vé-
gül a mindezt hitelesen képviselõ vezetés megválasztása.

Az MSZP nem vághat neki még egyszer felkészületlen káderállománnyal
a választási kampánynak. A jelenlegi politikai garnitúra (országgyûlési
és önkormányzati képviselõk, egyéb aktivisták) még mindig a párt-
és KISZ-iskolák tanfolyamain szerezte mozgalmi képzettségének alap-
jait. Visszatekintve ezek az iskolák igen nagy értéket jelentenek; a baj
csak az, hogy a legutóbbi tizenkét évben gyakorlatilag semmiféle
rendszeres politikai képzés nem alakult ki a baloldalon (szemben a
jobboldal által szervezett Századvég-komplexummal). Az 1989 elõtti
politikai képzési intézmények egy más világ számára képeztek káde-
reket; jellegüket tekintve párt- és állami bürokraták elõállítására vol-
tak alkalmasak. A mai demokratikus viszonyok között más típusú
politikusok számítanak versenyképesnek, vagyis az intellektuális fel-
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készültség és a kommunikációs készségek szempontjából egyaránt
nagy lemaradást kell behozni.

Látni kell azt is, hogy a választási gyõzelem nem pusztán kam-
pánykérdés, hanem mélyebb társadalmi és kulturális gyökerek kér-
dése is. Az MSZP számára az igazán nehéz feladat nem is a baloldali
társadalmi érdekközösség létrehozása vagy megerõsítése, hanem in-
kább a párt mint szociáldemokrata erõ kulturális beágyazódása. Olyan kér-
dések tisztázása kerül napirendre mindenekelõtt, mint a kommunista
múlthoz, a vallásos tömegekhez, illetõleg a hazai kulturális élet kü-
lönbözõ rétegeihez való viszony. A kulturális beágyazódást elõsegí-
tendõ az MSZP, illetõleg a párt körüli társadalmi érdekszövetség nem
halogathatja, hogy komoly hetilapot indítson (akár a már létezõ ki-
sebb kiadványok megszüntetése árán is), és megerõsítse a Népszava
szociáldemokrata jellegét.

A sajtó szociáldemokrata irányzatainak kialakítása mellett az is a
megújulás létfontosságú tényezõje, hogy az MSZP elindítson egy át-
gondolt, komplex politikai képzési intézményt. Az MSZP-t meg kell nyitni
a fiatalok elõtt, sõt aktívan kampányolni kell azért, hogy a jobboldali
politika által hátrányos helyzetbe hozott, a Fidesz-MPP által megte-
remtett világgal kulturálisan szembenálló, modern szellemiségû ifjú-
ság a szocialista pártban keressen politikai cselekvési lehetõséget.
Ugyanakkor az új generáció szemében értékké kell tenni a politikai
képzést, és a vezetõ pozíciókba való jelölés feltételéül kell szabni bi-
zonyos politikai végzettség�� megszerzését. Ennek ki kell terjednie
alapos politológiai, szociológiai, történelmi és közgazdasági ismere-
tekre egyaránt. Az internet segítségével megoldható, hogy ez a kép-
zési rendszer országos legyen.

Mivel a párttagság nagy része és a közvélemény szemében a párt
vezetése testesíti meg a pártot magát, fontos feladat a csúcsvezetés sze-
mélyi és szervezeti rendbetétele. Elõbb-utóbb szakítani kell azzal a gya-
korlattal, hogy az MSZP miniszterelnök-jelöltje más lehet, mint aki a
párt elnöke (a nyugati szociáldemokráciára általában véve nem jel-
lemzõ ez a pozíció-felosztás). Hosszú távon mindenképpen egysége-
síteni kell a párt belsõ szervezeti rendszerét. A pártelnök, választmá-
nyi elnök és frakcióvezetõ hármasa így is elégségesen tagolttá teszi a
párt legfelsõbb vezetési szintjét. Ezekhez hozzáadni külön a minisz-
terelnök-jelölt intézményét és személyét, aki mögött önkényesen, ad
hoc módon kialakított szervezeti struktúra áll, egy idõzítetlen detoná-
tor beépítéséhez hasonlítható, amely a választások elõtt egy-másfél
évvel elkerülhetetlenül bizonytalanságot gerjeszt a párt tagsága és
szimpatizánsai körében, hosszabb távon pedig a párt mûködõképes-
ségének lerombolásával fenyeget.
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A szervezeti inkonzisztencia tehát többet árt, mint használ. Felszá-
molása részben szervezési, részben személyi kérdés. Mihamarabb
meg kell kezdeni az új generációt képviselõ, majdani miniszterelnök-
jelölt keresését, aki esetleg már a 2006-os választások elõtt (egy-másfél
évvel) átveheti a kormány irányítását. 2006-ra az MSZP-nek már ren-
delkeznie kell vitaképes, friss gondolkodású, új vezetõkkel és képvi-
selõjelöltekkel, akik képesek lesznek megvédeni és megerõsíteni a
párt kormányzati pozícióit. Mivel a jobboldal ellenzékbõl kampányol
majd, taszító ereje nem lehet a baloldali gyõzelem fõ forrása. Az
MSZP-nek kell vonzóvá válnia.

Tanulság az is, hogy a baloldal sikere az MSZP szövetségi rendszerén
is múlik. A választások összképe azt mutatja: az MSZP-nek volt ellen-
szere a Fidesz-MPP eredeti, nagyotmondó és fellengzõs kampánystí-
lusára, de nem volt ellenszere a két forduló közötti, populista hiszté-
riára. Ez utóbbinak fõ célja (és eredménye) a vidéki szavazók tömeges
mozgósítása és érzelmi megnyerése volt. A pótkampány sikere – a
Fidesz-MPP–MDF bukása ellenére – arra enged következtetni, hogy
a jobboldal még mindig erõsebb szavazatszerzõ potenciállal rendel-
kezik az agrárvilágban. Ez pedig szükségessé teszi, hogy az MSZP
vagy kezdje meg saját falusi hálózatának kiépítését, vagy tegyen lé-
péseket arra, hogy helyzetbe hozzon egy baloldali agrárpártot, amely
a 2006-os választásokon a párt potenciális szövetségese lehet.
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