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A demokratikus átmenet idején még bizonytalan nemzetközi helyzetben a 

régi és új politikai csoportok, pártok közötti különbségek még leginkább a 

Szovjetunióhoz való viszonyban mutatkoztak meg Magyarországon. A 

kilencvenes évek elejére viszont konszenzus alakult ki a parlamenti erők 

között az akkor euro-atlanti orientációnak nevezett politika lényegét illetően.  

 

A jelentősebb politikai pártok maguk már 89-ben megkezdték 

tájékozódásukat a nemzetközi és európai pártformációkhoz való közeledésük 

és csatlakozásuk érdekében. A konzeratív, liberális és szocialista 

pártcsaládok kézenfekvő megoldást jelentettek az ideológiájukban 

fokozatosan kikristályosodó, hasonló öndefiniciójú magyar politikai erők 

számára. A külső vonzerőt növelte, hogy itthon legitimációs, külföldön, 

elsősorban az európai pártszíntéren pedig befolyásszerzési szempontból 

számított sürgősnek a gyors beágyazódás - mindez gyakran kiélezett 

vetélkedéshez vezetett a pártok között. 

 

Az illeszkedéssel kapcsolatosan számos dilemma már akkor felvetődött és az 

azóta eltelt évek pártmozgásait figyelembe véve indokolt újra átgondolni 

néhány alapkérdést: 1. Vajon a nagy politikai filozófiai törekvések és 

ideológiai irányzatok elfogadása és honosítása ugyanazoknak az értékeknek 

és politikai céloknak a kitűzését jelentik mindenütt? 2. Eltérő 

hagyományokkal érkező és másfajta társadalmi/politikai konfliktusokkal 

szembenéző, felzárkózni igyekvő elitek a másoláson és beilleszkedésen túl 



más stratégiákat is választhatnak? 3. Vajon ugyanolyan belső szabályokkal 

működő szervezetekrők beszélhetünk a politikai pártok esetében a régi és az 

új demokráciákban? 4. A demokrácia fokozatos konszolidációnak 

időszakában a politikai játszmák tétje mennyiben más és hogyan tér el a 

küzdelem jellege a bejáratott rendszerekkel összevetve? 

 

Még messzebbről nézve a közép-európai volt kommunista országok 

pártstruktúrájának kialakulását, majd számos esetben a pártrendszer tartós 

vagy ismétlődő instabilitását, kérdés, hogy a demokratikus kereteket később 

kialakítók esetében a bal- és jobboldal közötti hagyományos törésvonal 

gyengülése akadályozta-e a politikai és világnézeti pozíciók 

megszilárdulását. Vagy ellenkezőleg, a posztkommunista korszak sajátos 

polarizációs logikája térítette le a pártokat a megszokott nyugati fejlődési 

útvonalról? Vagy csupán az európai (döntően az európai parlamenti) 

színtéren fellépő pártképződmények belső heterogenitását érzékeljük? 
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