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3KRAUSZ TAMÁS

Az MSZP 1998 nagy vesztese

Magyar Hírlap, 1998. augusztus 22.

Az elöregedő Magyar Szocialista Párt ma nem ugyanaz a párt, mint 
amelyik 1989 októberében létrejött, miként a világ és a mai magyar 
társadalom sem ugyanolyan, mint a kilenc évvel ezelőtti. Az akkori 
MSZP még a hagyományos nemzetgazdasági keretek között a társa-
dalmi tulajdon dominanciáján alapuló vegyesgazdaság mellett tette le 
voksát, a mai már kendőzetlenül és őszintén polgári párt, a magántu-
lajdon és az úgynevezett szabadpiac védelmének alapján áll. Az állami 
tulajdon és a közösségi-társadalmi tulajdon között 1989-ben még 
különbséget tudott tenni, ma már többnyire bármilyen szocialisztikus 
gondolat utópisztikus eretnekségnek vagy kommunista atavizmusnak 
deklaráltatik. Az MSZP hivatalos dokumentumaiban ma már vélet-
lenül sem találni szocialista gondolatot, de úgy tűnik, ez nem is igen 
hiányzik a dokumentumok szerzőinek (és olvasóinak?), pedig azóta 
az MSZP a Szocialista Internacionálé tagja lett. 

A történet ma már másról szól. 
Persze ne legyünk naivak. Az 1994-es győzelem nyomán már sej-

teni lehetett, jelen sorok írója is nemegyszer aláhúzta, hogy az MSZP 
sem választási programjához, sem meghirdetett baloldali értékeihez 
nem lesz, nem lehet hűséges, ha négy évig hatalmon akar maradni.  
A liberálisokkal kötött koalíció gazdaságpolitikája, amely a tőkés 
intézményrendszer létrehozására, a nemzetközi pénzügyi intéz-
mények és a multinacionális társaságok privatizációs koncepcióira 
épült, döntően a társadalom felső rétegeinek érdekeit érvényesítette. 
Mindez végső soron szintén csak vereséghez vezethet(ett); egyébként 
ez a tapasztalat korábban Venezuelától Lengyelországig sokfelé meg-
ismétlődött. A nemzetközi viszonyok által alapjában meghatározott 
politikai erőtér miatt tehát óvatosnak kell lennünk a szubjektivista 
értékelésekkel szemben.
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4 Ugyanakkor senki nem kényszerítette a pártvezetőket arra, hogy 
a régi hagyományoknak megfelelően a kényszerből permanensen 
erényt kovácsoljanak. Az MSZP vezetői között nem akadt senki, 
akinek elegendő politikai és intellektuális bátorsága lett volna ahhoz, 
hogy kijelentse, amit Galbraith, a híres amerikai polgári közgazdász 
már évekkel korábban megtett: a Kelet-Európára rászabadított sza-
badpiac az utóbbi 150 évben soha nem létezett sehol; sem Európában, 
sem Amerikában. Ez a kísérlet a lakosság óriási többsége számára  
(a volt Szovjetunióval együtt mintegy 400 millió ember) megbocsát-
hatatlan történelmi katasztrófát jelentett. Ezt a történelmi állapotot 
nem kompenzálhatja a politikai demokrácia mégoly jelentős kiterje-
dése sem, ha legfőbb értéknek minden emberi élet anyagi-kulturális 
minőségét tekintjük. 

A vereség eltusolásának okai

A Magyar Szocialista Párt – a pártvezetés hivatalos álláspontjával 
ellentétben – tárgyszerűen szólva, súlyos választási vereséget szenve-
dett. Mégis a párt vezető politikusai, a párteliten belül nagyon sokan, 
bagatellizálják ezt a vereséget azért, hogy elhárítsák a felelősséget, 
hogy igazolják az eddigi politikai alapvonalat és megőrizzék befolyá-
sukat, hatalmi pozícióikat mind a pártban, mind a parlamenti hatalom 
hierarchiájában. 

Az elemzésük „szakmai” trükkje az, hogy mivel az MSZP Magyar-
ország legnagyobb politikai pártja (kb. 2 millió ember szavazott rá), 
ezzel tulajdonképpen a „majdnem győztes” kategóriájába emelik 
át. Csakhogy ezt a vereséget tisztán a pártokra leadott szavazatok 
alapján nem lehet értelmezni, hacsak nem lépünk a tudatos fél-
revezetés útjára. A politikai folyamatok egészéből illik kiindulni.  
A politikai vereség „súlyossága” csak akkor derül ki, ha a jobboldalra 
leadott szavazatok mintegy 60 százalékos többségét tekintjük. Az 
MSZP vezetői majd csak az októberi önkormányzati választások 
még keserűbb tapasztalatai nyomán fogják beismerni az igazságot, 
miután újraosztották egymás között a hatalmi pozíciókat, hacsak 
addig a Fideszt a hatalmi elitek már megszokott panamái, az Antall-
periódusból megőrzött hatalmi gőg és arrogancia el nem söprik, de 
e kérdésben sem látok okot az optimizmusra, hiszen a „tocsikolás”, 
a hatalmi fennhéjázás a szociál-liberális koalíció esetében is csak 
késleltetve robbant.
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5A szociál-liberális koalícióval elégedetlen milliók természetesen 
nem az 1994-ben és most is elbukott MDF ismert figuráit akarták 
feltámasztani a politikai halál állapotából. Egész egyszerűen a jelenlegi 
magyar pártrendszerben csak ez a két koalíciós lehetőség (konzer-
vatív- „keresztény-nemzeti” és a szociál-liberális) adatott meg, mivel 
egyelőre nem körvonalazódik egy szélesebb körű baloldali mozgalom 
(aminek nemzetközi és hazai okairól itt nincs lehetőségünk szólni). 
A szélsőjobboldal pedig ma még gyenge ahhoz, hogy önálló alterna-
tívát mutasson fel, egyelőre a Fidesz vezette konzervatív jobboldal 
támogatóivá szegődtek, annak önkéntes segédcsapatai. A lakosság 
jelentékeny része tehát a régi koalíció ellen szavazott, egy másik része, 
amely főleg a társadalom szegényebb rétegeiből került ki (kb. 43–45 
százalék), nem ment el szavazni. Másfelől a konzervatív jobboldali 
többség a katolikus egyház hathatós támogatása nélkül nem jöhetett 
volna létre, a jobboldal tömörítését, egységének kialakítását maga 
az egyház kezdeményezte és segítette. (Mind az 1994-es tapasz-
talatokat, mind a lengyelországi választások tanulságait helyesen 
elemezte.) A „Fideszre nem kell odafigyelni” jelszó jegyében az 
MSZP „főszakértői” idejében meggátolták, hogy a lakosság megért-
se a Fidesz konzervatív és populista fordulatát: az új tulajdonosok, 
az úgynevezett keresztény-nemzeti értelmiség és hivatalnokréteg 
meghatározott csoportosulásai számára ez az eredendően jelenték-
telen párt volt a modus vivendi a kormányhatalomhoz vezető úton.  
(A Fidesz – az MDF ma.) Még a választási kampány végső stádiumá-
ban is sok MSZP-s vezető elhallgatta, hogy a Fidesz a szélsőjobboldali 
Lezsákot és Csurkát szalonképessé teszi. Nehéz eldönteni, hogy e 
téren a tudatlanság vagy az ügyetlen hatalmi taktikázgatás játszotta-e 
a nagyobb szerepet.

A vereség valódi okai

1. A vereség alapvető oka a neoliberális gazdaságpolitika dogmatikus 
és kritikátlan alkalmazása, és e területen a koalíciós partnernek való 
értelmetlen alárendelődés. Döntőnek mutatkozott, hogy a kormány 
és az MSZP vezetése mindent feláldozott az üzleti és bankélet fel-
lendítésének oltárán, amit „az euro-atlanti csatlakozással” igazolt. 
Eközben létrejött ugyan az IMF által áhított pénzügyi egyensúly, de 
még ezt, a társadalom számára rendkívüli megpróbáltatásokkal járó 
intézkedéscsomagot is súlyosbították személyes-politikai baklövé-
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6 sek. Elegendő itt példaként a Tocsik-ügyet említeni, vagy Bokros 
Lajos pénzügyminiszter megbocsáthatatlanul cinikus és pökhendi, 
a politikai szédelgéssel rokon magatartására utalni (IMF-helytartó-
nak képzelte magát), amellyel mindenekelőtt az egyetemi ifjúságot 
taszította el az MSZP-től a pitiáner tandíjvita kapcsán.

2. A privatizáció neoliberális útjának változatlan folytatása, a 
közüzemek kiárusítása, a már számon sem tartott munkanélküliség 
további kiterjedése, az infláció megígért lényeges csökkentésének 
elmaradása stb. mind összefüggő egészet alkottak. E keretek között 
különösen szemet szúrt az újgazdagok erőszakra és kultúraellenes-
ségre épülő irritáló életmódja, a bűnözés, a korrupció, a prostitú-
ció döbbenetes mértéke. Az MDF vezette koalíció privatizációs 
csalásainak, botrányainak ígért felülvizsgálata is elmaradt. Tehát 
az MSZP politikusainak súlyos erkölcsi kopása nem véletlenszerű 
tévedéssorozat következménye volt. A lakosság nem kapott elfogad-
ható magyarázatot arra, hogy egy baloldali párt vezetésével miként 
folytatódhatott azoknak az embereknek a tulajdonból való kizárása, 
akik négy évtized alatt létrehozták az állami tulajdon több ezer mil-
liárd forintos tömegét.

3. A szociális és egészségügyi intézményrendszer szétzúzása nem 
szerepelt az MSZP választási programjában, éppen ellenkezőleg, 
létbiztonságot ígért a program, amelynek részeként a mezőgazdaság 
szanálását, jelentős lakásépítést stb. vállalt. Még ahhoz sem volt ereje 
a pártnak az abszolút parlamenti többség birtokában, hogy a szétvert 
szövetkezeteket érdemben megsegítse. Emellett nem sikerült Kelet-
Magyarország leszakadásának megállítása sem.

4. A párt vezetőinek többségét (beleértve a pártelnököt is) erősen 
frusztrálta kommunista múltja miatt érzett bűntudata, s ennek megfe-
lelően igen sokan a kompenzáció állandó kényszere alatt cselekedtek. 
Ez mind a koalíciós partnerrel, mint az ellenzékkel szemben főkép-
pen a személyi ügyek eldöntésében bénította meg a pártot, de ez a 
kisebbrendűségi komplexus éreztette hatását az egyházpolitikában 
is. (A különböző kuratóriumok élén meghagyták az MDF levitézlett 
kádereit, nem védték meg a baloldali személyiségeket a nemtelen 
támadásoktól, a kuratóriumokba sokszor félművelt, politikailag tájé-
kozatlan embereket küldtek stb.)

5. A bukás szempontjából fontos komponensnek bizonyult a 
választási kampányban tanúsított elbizakodott, öntelt és pökhendi 
magatartás, amely a pártapparátus alsóbb szintjeit is átjárta. A rossz 
időben beterjesztett törvényjavaslatok, intézkedések stb. a fentebb 
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7már említett általános politikai tényezőkre, illetve azok meg nem 
értésére vezethetők vissza.

6. Azok az emberek, akik 1990-ben, illetve ’94-ben bevették magu-
kat a párt által biztosított hatalmi erődökbe, óriási többségükben úgy 
fogták fel a dolgot, hogy örökre bebetonozódtak a kiharcolt pozíciók-
ba. Gyakorlatilag megszűnt a „főnökség” belső bírálata (legfeljebb a 
platformok ágáltak…). Előjött az állampárti hagyomány: a „bulisták”, 
a bürokratikus ügyeskedők kerekedtek felül azokon a többnyire idős 
párttagokon és választókon, akik éjt nappallá téve segítették a válasz-
tási kampányt és igyekeztek fenntartani a baloldal morális tekintélyét. 
Az MSZP-s parlamenti képviselők – történelmileg az európai balol-
dali tradícióban szinte példátlan módon és példátlan szerénységgel –  
„örökös” pártkongresszusi küldöttként is megszavaztatták saját ma-
gukat. Ez a tény is egyik oka annak, hogy ma már alig van értelmes, 
önzetlen, intellektuálisan és társadalomkritikailag elkötelezett fia-
talember, munkás vagy diák az MSZP körül. „Pártépítésben” odáig 
jutottak, hogy egy üzlet kedvéért még az úttörők vörös nyakkendőjét 
is fehérre cserélték.

7. A pártelnökség és Horn Gyula mintha tudatosan felejtkeztek 
volna el az 1994-es nagy ígéretről: a kis, 37 ezres MSZP-ből nagy 
szocialista-szociáldemokrata pártot szerveznek. Egy valóban jelenté-
keny tömegpárt nyilvánvalóan nem lett volna hajlandó a neoliberális 
„kúrát” végigcsinálni, ezért a pártvezetés inkább lemondott egy bal-
oldali, modern néppárt megszervezésének kísérletéről, és valamiféle 
választási (polgári) centrumpártot hozott létre (baloldali tagsággal). 
A modern gondolatok, ideológiák, törekvések, mozgalmi technikák 
nemigen érintették meg a pártot. A nyugati szociáldemokrata pár-
tok – egyébként karikaturisztikusan mechanikus – másolása (ma a 
blairizmus van divatban, korábban a németeket majmolták) is inkább 
csak verbálisán zajlott vagy zajlik. Mindez azonban nem párosult a 
Szocialista Internacionálénak a neoliberalizmus igazán nem radikális 
bírálatának átvételével, sőt azt nem győzték agyonhallgatni. Ami az 
adott pillanat hatalom-önfenntartási szükségleteinek szempontjá-
ból nem tűnt hasznosnak (tudomány, kultúra, elmélet stb.), azt az 
MSZP vezetői egyszerűen kiiktatták a párt életéből mint „állampárti” 
hagyományt.

8. A vereség oka volt az is, hogy az MSZP vezetése nem akarta 
létrehozni az egész baloldal egységét – ellentétben a jobboldallal, 
amely egységesítette a maga erőit. A Munkáspárt múltba forduló 
szektásságára, gyengeségére és vezetésének csekély bölcsességére való 
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8 hivatkozás megfelelt ugyan a valóságnak, de hát a polgári politizálás-
ban mégis csak az a lényeg, hogy a baloldal többségbe kerüljön minél 
szélesebb társadalmi alapon. Sokan azt hitték, hogy az MSZP-nek jó, 
ha a Munkáspárt nem éri el az 5 százalékos küszöböt. Ám ez a várako-
zás és a sajtóban mindvégig fennmaradó antiszocialista propaganda és 
általában a szocializmus minden típusú hagyományának folytatólagos 
diszkreditálása (gyakran exkommunisták, neofita liberálisok által) 
természetesen nem a demokratikus baloldal, hanem a jobboldal, 
kifejezetten a MIÉP malmára hajtotta a vizet.

9. Az MSZP-ben sokan félreértették a koalíciós partner, az SZDSZ 
jellegét. Ahelyett, hogy a gazdaságpolitikai dogmatizmusukat bí-
rálták volna, érdemtelenül lebecsülték az emberi szabadságjogok, 
a kisebbségek védelmében kifejtett erőfeszítéseiket, utalva azok 
népszerűtlenségére. Valójában egy baloldali pártnak azt kellett volna 
mondania, hogy az emberi szabadságjogok liberális képviseletében 
az a kritikus, a képmutató mozzanat, hogy nem teremtik elő e jogok 
gyakorlati érvényesítésének anyagi-szociális feltételeit. Az SZDSZ 
gazdaságpolitikája ellentmondott absztrakt emberjogi koncepcióik-
nak, ez egyik oka periferizálódásuknak.

10. Az MSZP-kormánypolitika – itt nem részletezhető – pozitívu-
mai, mint a szomszéd országokkal való alapszerződések megkötése, 
a kultúrharc és a rasszizmus megfékezésére tett kísérletek nem kom-
penzálták a megelőzőekben felsorolt hibákat, tévedéseket, egyolda-
lúságokat. Hogy kétmillió ember mégis az MSZP-re szavazott, egy 
dolog magyarázza: a fideszes alternatíva a demokratikus közéletet, a 
szomszédokkal kialakított kapcsolatokat, az állam és egyház szétvá-
lasztását stb. máris fenyegeti.

A platformok

Ismert: az MSZP platformok szövetségeként jött létre. A legtöbb-
ször Vitányi Iván nevével fémjelzett, úgynevezett Szociáldemokrata 
Társulás a modern szociáldemokráciára hivatkozva egy etikai ki-
indulópontú „szociálliberalizmust” testesít meg. Platformmá szer-
veződésüknek három alapproblémája volt és van. Az egyik, hogy 
e platform reformkörös alapítói (egyébként Horn Gyula, Pozsgay 
Imre, Németh Miklós és mások támogatásával együtt) – talán naivan 
– hittek a kelet-közép-európai „jó kapitalizmus” mítoszában. Tíz év 
eltelt, a „terv” – természetesen – nem valósult meg, de az ideológiai 
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9premissza, a modernitás iránti már-már romantikus odaadás meg-
maradt. A másik, hogy e platform mind kiindulópontjában, mind 
végkövetkeztetéseiben – némileg az SZDSZ-szel konkurálva is – 
kizárólag a nagyvárosi baloldali-liberális értelmiségiek életérzését 
fejezte ki. Ennek megfelelően hatalmi pozíciókban lévő képviselő-
iken túl nemigen terjedt ki a befolyásuk még a párton belül sem.  
A harmadik alapprobléma az volt, hogy erkölcsi és ideológiai-politikai 
elhatározásaikat gyakran elhomályosították a tisztán személyi-hatal-
mi megfontolások, belegabalyodtak Horn Gyula félreállításának és 
Békesi László favorizálásának halva született ötletébe. É platform fő 
gazdasági korifeusa éppen az a Békesi László volt, aki a neoliberális 
gazdaságpolitika egyik magyarországi apostola. Miközben e platform 
– sok szempontból igen találóan – állandóan bírálta a neoliberális 
gazdaságpolitika kulturális és szociális következményeit, az egész neo-
liberális gazdasági katasztrófapolitikát rendszeresen védelmébe vette. 
Csak a Baloldali Tömörülés tudott fennmaradni tömeges támogatást 
(havonta-kéthavonta 3–400 fős konferenciák) élvező platformként, 
amelynek jelen sorok szerzője is egyik alapítója. A platform „hivata-
los” megnyilatkozásai – minden ellenkező állítással, minden tudatos 
lejáratással szemben – mindig elutasították az államszocializmus 
iránti nosztalgikus jelenségeket, azt hangsúlyozva, hogy az új rend-
szer a régi méhében fogant. Eredendően a kapitalista piacgazdaság 
és a sztálinista eredetű államszocializmus között keresték az alter-
natívát, a tertium daturt, amit az „illetékesek” – jobb esetben – naiv 
utópizmusnak bélyegeztek. A platform 1990 után is abból kiindulva 
tartotta fenn a rendszerkritikai megfontolásokat, hogy egy szocialista-
szociáldemokrata párt Kelet-Európábán nem lehet meg a – morálisan 
nem védhető – tőkés világrendszer kritikai szemlélete nélkül, különö-
sen a félperifériás kelet-európai vadkapitalizmus körülményei között.

A platform „titka” abban áll(t), hogy kényszeresen igazat akar(t) 
mondani. Talán ezért is támogatta a tömörülést a párttagságnak a 
rendszerváltás vesztesei közé tartozó, morálisan és világnézetileg in-
takt része, amely kiegészült olyan pártonkívüliekkel, civilszervezetek 
képviselőivel, akik egy szélesebb baloldali összefogásban gondolkod-
tak, mint az MSZP vezetői. Az „igazmondás” három tényezőt rejt 
magában. 1. A platform 1989 vége óta a rendszerváltozást kiemelte 
a modernizációs elmélet bornírt keretei közül, s azt a reális politikai, 
gazdasági és szociális érdekek keretei között elemzi. A platform több 
dokumentuma is rámutatott arra, hogy a megvalósított gazdaságpo-
litikai kurzus és a szociálpolitikai összeomlás között eltéphetetlen 
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0 összefüggés van. 2. A platform vezetői (pl. Balogh Sándor, a platform 
elnöke is) és támogatói gyakran hivatkoztak arra a tényre, hogy a 
rasszizmus és a szélsőjobboldal erőinek feltámadása – mint ok és 
okozat – elválaszthatatlan a követett gazdaság- és (anti)szociálpolitika 
következményeitől. 3. A platform gyakran tett kísérletet arra, hogy 
alternatívát is állítson, amely a nemzetgazdasági szempont, valamint 
a bérből, fizetésből élők, mindenekelőtt az ipari és mezőgazdasági 
munkások érdekei mellett érvelt. A Baloldali Tömörülés erős kritikai 
képessége szervezeti-hatalmi gyengeségével párosul. A tömörülés 
hivatalos politikusai között szinte egy sem akadt, aki képes lett volna 
a fentebb vázolt kritikai álláspontot képviselni, elmerült a parlamenti 
szavazógépezet unalmas és szellemtelen világában.

A harmadik platform, a nemrégiben alakult úgynevezett Szocialista 
Platform – ellentétben a Baloldali Tömörüléssel – nem rendelkezik 
semmiféle szervezett tömeges háttérrel, alapjában a platformot 
az MSZP parlamenti frakciójának egyik érdekcsoportja alkotja.  
A Nagy Sándor és Kósa Ferenc nevével fémjelzett csoport két fontos 
kérdésben a Baloldali Tömörüléshez áll közel, egy kérdésben pedig 
inkább a Szociáldemokrata Társuláshoz. A Szocialista Platform – 
szakmailag kiérlelt formában – a neoliberális gazdasági kurzussal 
szemben gazdaságpolitikai alternatívát tudott felmutatni, amely az 
MSZP talán legtehetségesebb hatalmi politikusának, Nagy Sándor-
nak a nevéhez fűződik, aki egyébként ma az egyetlen alkalmas ember 
a pártelnöki funkcióra. A második momentum, amely a Baloldali 
Tömörüléshez közelíti őket, hogy hangsúlyoznak értékrendjükben 
egyfajta plebejus elkötelezettséget és a humanista nemzeti kultúra 
megóvását a piaci kultúra pusztító hatásaival szemben. A Szocialista 
Platformot a Szocdem. Társulással az a körülmény kapcsolja össze, 
hogy mindkét csoportnak fontos hatalmi pozíciói (voltak) vannak, 
és olykor egyfajta érdekközösséget képviselnek a pozícióharcokban 
a hatalom technológusaival szemben.

A jövőről

Az adott fejlődési keretek között az MSZP a jövőben is a hatalom 
technológusainak kezén marad, akiknek intellektuális horizontját a 
hatalmi-taktikai csatározások szükségletei határolják be. E csoport 
uralma összefügg a párt jellegével, céljaival és mindenekelőtt az 
egész baloldal igen korlátozott lehetőségeivel. Tudniillik semmiféle 
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1komolyan vehető munkás- és szocialista mozgalom körvonalai nem 
láthatók, és az MSZP sem tudott meggyökeresíteni valamiféle új típu-
sú baloldali kultúrát, nehéz elképzelni, hogy rövid távon a hanyatlás 
megállítható lenne. Az MSZP ma is heterogén érdekcsoportok tarka 
szövetsége (bankárok és szakszervezeti vezetők, kevés idős mun-
kásember és sok technokrata értelmiségi, vállalkozók és általában 
régi MSZMP-tagok stb.). Tehát, akik ma azon törik a fejüket, hogy 
radikálisan megújítsák az MSZP-t, légvárakat építenek, mivel nincsen 
ennek háttere sem a párton belül, sem azon kívül. Egy új, a következő 
évtizedekben életképes baloldali tömegpárt vagy baloldali társadalmi 
önvédelmi tömegmozgalom felépítésének kulturális feltételeiről is 
kevés biztató mondható el, de a történeti tudományok iránt elköte-
lezett ember ne jósoljon, mert a történelmi tapasztalatok szerint nagy 
változások hirtelen bontakoznak ki a világrendszer fontos régióiban. 
Magyarország a kevéssé fontos területek közé tartozik, a NATO 
katonai felvonulási területe lesz vagy már az is, Délkelet-Európa, a 
Balkán felé. Sorsunk a világfolyamatok változásainak függvényében 
értelmezhető a XXI. században is. Ez kevés bizonyosságot nyújt egy 
baloldali szocialista reneszánsz számára, de ebben viszont hinni kell, 
mert vele szemben jobbára csak a posztmodern barbárság korszaká-
nak körvonalai látszanak…


