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MISKÓ DÁVID: RADIKÁLIS JOBBOLDAL EURÓPA ÚJ HÓDÍTÓJA? 
 

A radikális jobboldali pártok természetének vizsgálata és sikereinek okai a 

kontinensen, különös tekintettel az AfD-re és a Bundestagi sikerére1 

 

 

Bevezetés – a látható „kísértet” 

 

A XXI. században bekövetkezett változások, a 2008-as gazdasági világválság, a 

terrortámadások és a bevándorlás kérdése a nyugati társadalmakat frusztrálttá tette, 

növelve a bizonytalanság és a félelem érzetét az emberekben. A radikális jobboldali 

(populista) pártok ezeknek köszönhetően jelentős támogatottságra tettek szert, és Európa 

szerte relevánsabb politikai erőkké váltak. A francia elnökválasztáskor Marine Le Pen 

második fordulóba jutása, az Osztrák Szabadságpárt jelöltje, Norbert Hofer 49 %-os 

választási eredménye a 2016-os osztrák elnökválasztáson2, majd e párt 25 százalék körüli 

eredménye3 és a kormányzati pozícióba mint koalíciós partner jutása 2017-ben4; majd az 

AfD (Alternative für Deutschland – Alternatíva Németországért/Németországnak) 

harmadik erőként való felemelkedése és bejutása a német törvényhozásba, a 

Bundestagba, mind a radikálisok komoly előretörését mutatják a kontinensen.5 

A radikális jobb sikerei egyre nagyobb kihívásként érik a Nyugat liberális demokráciáit 

és nyitott társadalmait, a mainstream politikai pártokat és akár magát az európai integráció 

jövőjét is. A radikális jobboldali pártok az európai politikai tér részévé válnak, és akár 

nemzeti és nemzetközi szinten is képesek lesznek befolyásolni a politikai folyamatokat 

és diskurzust.6  

Cas Mudde a Populist Radical Right Parties in Europe című könyvében a pártcsaládról 

való értekezést rögtön egy kérdéssel kezdte: vajon ugyanolyan természetű „kísértet” járja-

e be Európát, mint annak idején a hasonló gyorsasággal terjedő kommunizmus kísértete 

volt.7 Nevezhető-e ez a kísértet Európa új hódítójának? Egyáltalán milyen természetű 

jelenséggel állunk szemben. Van-e okunk félni, tartani tőlük? 

Jelen írásommal két célt kívánok elérni. Egyrészt, közelebb hozni és árnyaltabb képet 

adni arról, hogy radikális jobboldalnak bélyegzett pártok pontosan milyen 

tulajdonságokkal, stílusjegyekkel rendelkeznek, másrészt rámutatni arra, hogy a német 

AfD párt megfeleltethető radikális jobboldalnak, és nem egy tisztán szélsőjobboldali 

jelenségről van szó. Alapvetően azt állítom, hogy a radikális jobboldali pártok nem 

rendelkeznek fasiszta gyökerekkel és ideológiával, hanem „magatartásuk” alapvető 

reflexió a megváltozott világra. A célom elérése érdekében bemutatom a releváns 

szakirodalmakra támaszkodva a radikális jobboldali pártokra jellemző tulajdonságokat, a 

sikereik okát, majd az AfD-t elhelyezem ebben az elméleti kontextusban. 

  

                                                 

 
1 Az előadás a BCE Politológus Doktoranduszok Konferenciáján már elhangzott; a kéziratot a bírálás után 

nem jelentettem meg. 
2 Cincu 2017. 22-23. 
3 Stone 2017. 
4 Oltermann 2017. 
5 Conolly 2017. 
6 Rappold 2016. 6. 
7 Mudde 2007. 11. 
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Ideológia és alaptermészet – a radikális jobb tulajdonságai 

 

Szakítás a múlttal 

 

Különböző szerzők különböző nevekkel említik őket. Pippa Norris például a radikális 

jobboldali megszólítást használja, míg Herbert Kitschelt hol radikális jobb, hol szélsőjobb 

kifejezést használja.8 Piero Ignazi a szélsőséges, extrém címkéket tartja megfelelőnek, 

mert szerinte ezek a pártok rendszerellenességet fogalmaznak meg, míg a radikális 

jelzővel illetett pártok csak kritikát. Populistának sem nevezi őket, mert a populisták nem 

demokrácia-ellenesek, viszont Iganzi szerint ezek a pártok igen.9 Cas Mudde ezzel 

szemben populista radikális jobboldalról vagy radikális jobboldali populizmusról ír, 

amely megnevezésekből az elsőt preferálja jobban. Ugyanis, véleménye szerint a 

populista radikális jobboldal a nacionalizmus egy speciális fajtája, mivel nem minden 

nacionalista populista radikális. Számára nem a populizmus adja a csoportosítás fő 

tárgyát. Azt is kihangsúlyozza, hogy a populista radikális jobboldal pártjai nem 

szélsőjobboldaliak, mert az előbbi csak néhány liberális elvet ellenez, míg az utóbbi az 

egész demokráciát.10 Sok jelenlegi szakirodalom vagy tanulmány ugyanakkor csak 

populistaként beszél róluk.11 Én magam az egyszerűség kedviért Norris kifejezését, a 

nemzeti radikálist fogom a továbbiakban használni, noha elismerem, hogy a populizmus 

erős stílusjeggyel bír a pártok természetében.  

Piero Ignazi Emilio Gentile szavaival él, amikor a faizmus természetér írja le.12 A 

fogalma tükrében a rendszer kristálytisztán brutális ellentéte volt a demokráciának, 

egyenlőségnek, „és olyan életeszményeknek, mint a boldogság és a béke;…élvezte az 

irracionalitást, a választott kisebbség által gyakorolt hatalmat, a tömegek 

engedelmességét, az egyén feláldozhatóságát;.. a fasizmus sosem szándékozta megvédeni 

a szabadságot és a racionalitást;…a faizmus sosem ígért emancipációt és felszabadulást; 

a nemzet és az állam hatalmát a szigorúság, a hedonizmus és boldogság megvetése, az 

áldozatkészség és az erős hűség biztosította. (saját fordítás)”.13 

A pártokat kutató szerzők azonban megegyeznek abban, hogy ezek a pártok már nem 

fasiszta gyökerűek. Kitschelt arra mutat rá, hogy a szélsőjobboldalt korporatista és 

antikapitalista retorika jellemzi, míg a radikális jobb pártjai kiállnak a kapitalizmus 

mellett. Jelen van a rasszizmus mindkettő csoport esetében, de a radikális jobbot inkább 

megfertőzhetőnek látja vele, míg a szélsőjobboldalra egyértelműen ráhúzható.14 Mudde 

is hasonlóan vélekedik. Számára a (populista) jobboldali radikálisok demokratikusak és 

populisták, a szélsőjobboldali pártok pedig antidemokratikusak és elitisták.15 Elisabeth 

Carter is amellett érvel, hogy a radikális jobboldaliak nem náci vagy neonáci pártok, mert 

azok elutasítják a parlament intézményét, az egyént alárendelik az államnak, 

antipluralisták és extrém nacionalisták, a radikális jobboldal ugyanakkor ezt már nem 

vallja alapjaiknak.16  

                                                 

 
8 Bíró – Dúró – Hajdú – Róna, 2011. 8-10. 
9 Ignazi 2003. 28-30. 
10  Mudde 2007. 26-31. 
11 Mudde – Kaltwasser 2016; Cincu 2017; Rappold 2015; Havertz 2016; Inglehart – Norris 2016. 
12 Ignazi 2003. 20. 
13 Gentile 1996. 8-9. 
14 Kitschelt – McGann 1995. 30-31. 
15 Mudde 2007. 49. 
16 Carter 2017. 31. 



67 

Mitől is radikálisak? – a radikális jobboldal arca 

 

Hans-Georg Betz a radikális jobboldali pártokat az egyén és gazdaság szempontjából 

egyfajta liberális álláspont és egy szélsőségesebb újjobboldali napirend keverékeként 

látja, amely végül vegyül az egyén által elszenvedett társadalmi változásokból fakadó 

kiábrándultsággal.17 

Radikális jelző egyrészt onnan ered, hogy a mai radikális pártok a liberális 

demokráciák egyes elveit ellenzik, nem magát a demokráciát18, és létezésük Klingemann 

és a patológiai elméletek nyomán alapvetően egy „kóros normálállapotnak” is felfogható, 

a demokrácia egyfajta „eldeformálódásának” (pathological normalcy), amely mindig is 

létezni fog, amíg a posztfordista, posztindusztriális társadalomban nyertesek és vesztesek 

vannak, és ahol valójában a mainstream alapértékek radikalizálódása megy végbe.19 

Mudde ugyanakkor a radikális jobboldali pártok besorolására két definíciót 

fogalmazott meg. A minimális definíciója szerint a nemzet elsőbbségét és fontosságát 

hangsúlyozó pártok tekinthetők radikális jobboldalinak. A gondolat gyökere a 

nacionalizmusból és idegenellenességből álló nativizmus20, amely szerint „az államot 

kizárólag csak a saját őslakosainak (nemzetieknek) kellene lakniuk, és a nem saját elemek 

(személyek, ideológiák) alapjaiban fenyegetik ezt a homogén nemzetállamot”.21 

Ideológiájuk egy „mi-ők” alapon szerveződő dichotómia körül alakul ki, amelyben a mi 

jelenti az őslakos nemzetlakókat, és ők jelenti minden mást, ami a nemzet 

homogenitásának maximális kialakulását veszélyeztetheti.22 Arra törekednek, hogy a 

globalizáció, az europanizáció és a bevándorlás előtti nemzeti „status quo” helyreálljon, 

mert az garantálhatja a nemzeti homogenitást.23 Az ők jelző lehet államon és nemzeten 

belüli ellenség, mint az elit, az államon belüli, de nemzeten kívüli ellenség, mint a 

különböző kisebbségek, és államon és nemzeten kívüli csoportok is.24 Ennek értelmében 

a radikális jobboldali pártok fő identitása a nemzet köré szerveződik.  

Mudde maximális definíciójában a nativizmus mellé felsorakozik a tekintélyelvűség 

és a populizmus is, és alapvetően ezt a keretet tartja megfelelőnek a radikális jobboldali 

pártok jellemzőinek leírására.25 Ezek a pártok autoriter jellegűek, magukon hordozzák a 

tekintélyelvűség stílusjegyeit, és kedvelik az autoriter és paternalista folyamatokat.26 A 

rend hívei, militaristábbak, és sokszor keményebb büntetéseket javasolnak. Támogatják 

a bírói és rendőri függetlenség nagyobb kiterjesztését. Populizmusukból fakadó 

elitellenességük miatt rendszerellenesek, a meglévő politikai berendezkedést nem tartják 

bizonyos szempontokból demokratikusnak.27 

A gazdaság tekintetében sokszor neoliberálisoknak mondhatók. Szakpolitikai 

koncepciójuk értelmében az állami szerepvállalást csökkenteni kell, és egy minél 

kiterjedtebb privatizációt kell megvalósítani. Az államnak a kis- és középvállalkozások 

                                                 

 
17 Betz 1993. 
18 Mudde 2016. 4. 
19 Mudde 2016. 9. 
20 Mudde – Kaltwasser 2011. 17. 
21 Mudde 2007. 18-20. 
22 Mudde 2007. 63-64. 
23 Pelinka 2013. 10. 
24 Mudde 2007. 64-74. 
25 Mudde 2007. 22-23. 
26 Kitschelt – McGann 1995. 20. 
27 Mudde 2007. 145-154. 
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számra megfelelő környezetet kell teremtenie, hogy a gazdasági növekedés motorjaivá 

válhassanak; a magánszektort is át kívánják alakítani.28 Kitschelt korábban szintén 

neoliberális irányzatot követőknek írta le őket. Azonban reagálva az őt ért kritikákra, 

változtatott az álláspontján. Később már azt vallotta, hogy a radikális jobb oldal pártjai is 

egyre jobban középére tartó gazdaságpolitikai programokat kezdtek követni.29 

Ugyanakkor követik azt a jobboldali sajátosságot, hogy a fő társadalmi egyenlőtlenségek 

természetesek, és az államon kívül kell esniük (nem egalitáriusok tehát).30 

Gazdasági elképzeléseiknek ugyanakkor fontos eleme, hogy a szakpolitikának a 

nemzeti gazdaságot, a nemzet „őslakóit” kell szolgálniuk elsősorban, és ennek tükrében 

kívánják alakítani a szociális ellátórendszert is. Vagyis, a szociális rendszerből érkező 

segítség a nemzet lakóihoz kerüljön inkább, mint az idegenekhez. Külpolitikai gazdasági 

kapcsolataikat is úgy kívánják alakítani, hogy a nemzeti gazdaság védelme és a külső 

piaci hozzáférések között egy egészséges egyensúly alakuljon ki.31 

A nyugat-európai radikális jobboldali pártok iszlámellenesek is, és az iszlám 

bevándorlókat legtöbben „asszimilálhatatlannak” tartják.32 

Az idegenellenesség mellett „a legtöbb európai állam radikális jobboldali pártjai azért 

állnak a globalizáció elleni harc élvonalában, mert azt gondolják, hogy a globalizáció 

homogenizálja a világ kultúráit”, és nem marad egy darab kulturális különbség sem. Ezt 

kiegészíti egyfelől az amerikaellenességük, mert véleményük szerint az amerikai kultúra 

megfertőzi Európát,33 másfelől EU-ellenességük is, ami a szorosabb integrációs szándék 

ellen lép fel.34 

A nemzeti radikális pártok erős populizmussal társulnak, így érdemes néhány szót 

szentelni a populizmus jellemzésére. Mudde minimális definíciója szerint a populizmus 

olyan ideológia, „amely azt feltételezi, hogy a társadalom valójában két homogén, de 

egymással antagonisztikus csoportra oszlik, a tiszta nép/emberek és a korrupt elit 

csoportjára, és hogy a politikának a nép általános akarata, azaz a közakarat (volontér 

générale) kifejeződésének kell lennie.35 Ugyanakkor a néppel kapcsolatban Abts és 

Rummens megjegyzi, hogy voltaképp „a populizmus sohasem a teljes társadalmat kívánja 

integrálni, hanem csakis a jó embereket, és a schmitti barát/ellenség logika mentén kizárja 

a politikai közösségből az elitet, az idegeneket, a másokat”.36 Zabala cikkében úgy 

fogalmaz, hogy a neoliberális demokrácia politikai korrektség „függönye mögé” 

kényszerítette a politikai vitát, és ezért emelkedhetett fel a populizmus egyrészt. Laclau 

és Mouffe gondolatait idézve leírja, hogy a populizmus nem egyfajta ideológia, hanem 

inkább egy politikai forma, amely képes az érdekeket, a szükségleteket és az identitásokat 

egybekovácsolni, amiket a jobbközép és balközép pártok és az elit delegitimált. Szerintük 

a populizmus a közös szükségleteket egybegyűjti a közös ellenséggel szemben, és a 

vezető szerepe ebben megoldani a régi pártok által megtestesített alternatíva-

hiányosságot.37 

                                                 

 
28 Betz 2017. 342. 
29 de Lange 2017. 83. 
30 Mudde-Kaltwasser 2011. 22. 
31 Mudde 2007. 125 – 131. 
32 Betz 2013. 81. 
33 Mudde 2007, 191. 
34 Werts – Scheepers – Lubbers. 187. 
35 Mudde – Kaltwasser 2011. 5. 
36 Antal 2017. 139. 
37 Zabala 2017. 
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A populizmus azonban valójában nem egy önálló ideológia, hanem másokat egészít ki, 

és milyensége attól függ, milyen társadalmi-politikai kontextusban használja a vezér.38 

A szavazói karakter megállapítását elvégző szerzők alapvetően rámutattak arra, hogy 

az általános elképzeléssel ellentétben, miszerint e pártok a társadalom alsóbb osztályainak 

szimpátiáját élvezik főként, erős korreláció nem áll fent a radikális jobboldali pártokra 

leadott voksok és a kékgalléros, aluliskolázott rétegek szavazatleadása között. A 

társadalmi nélkülözésben szenvedők, etnikai fenyegetettséget és politikai 

bizalmatlanságot megélők viszont hajlamosabbak rájuk szavazni.39 Kitschelt további 

megállapítása, hogy a radikális jobboldali szavazó szabad piac párti, rasszista attitűddel 

rendelkezik, de kevésbé tekintélyelvű.40 Elemzések azt is mutatták, hogy a férfiak 

hajlamosabbak e pártokra szavazni.41 

 

 

Kulcsok a sikerhez 

 

A radikális jobb európai sikerei lehetséges okainak feltérképezése ugyancsak tovább 

árnyalja a tulajdonságaikat, segít megérteni természetüket. Továbbá megmagyarázhatja 

azt a tézisem, hogy a népszerűségük emelkedése egyfajta válaszreakcióként értelmezhető 

a világban lezajlott változásokra, mint okokra. 

Sikerességük egyik alapjának tekinthető világban és a társadalmakban lezajlott 

változások. A posztindusztriális társadalom, a kulturális fragmentáció és 

multikulturalizmus, a politikai elégedetlenség és az intézményekből való kiábrándulás, a 

felerősödő idegengyűlölet és rasszizmus, a zöld értékek ellenzése mind olyan tényezők, 

amiket valamilyen mértékben a sikereiket szolgálják. A bevándorlás új hullámai 

megemelték a szociális bizonytalanságot, és az emberek kiábrándultak a régi politikai 

elitből.42 Ezek a változások előidézték a szorongás, elszigeteltség és harag érzetét az 

emberekben, lebontották a régi normákat, és ezek párhuzamosan életre hívták a radikális 

jobb pártjai iránti szükségletet.43 Megjelent az igény a harmonikus egységre és a helyi és 

etnikai közösségek megőrzésére44, miközben a posztindusztriális társadalom olyan 

identitásukban bizonytalan rétegeket nevelt ki, akik hajlamosak ezeket az identitásokat 

helyreállító ígéretekkel rendelkező radikális jobb pártjaira szavazni.45 

Ok lehet Ignazi szerint a neokonzervativizmus megjelenése, amely a piac szabadabb 

kezelésével, az individualizmus beengedésével és a tradicionális értékek lazább 

bánásmódjával lehetőséget teremtett a multikulturális világ kialakulására.46 Mindeközben 

a korábbi osztályalapú törésvonalak meggyengültek, és az új áttétek, kereszteződések 

mentén ezek a pártok jól mozoghatnak.47 A multikulturálisabb társadalmakban ugyanis 

                                                 

 
38 Mudde – Kaltwasser, 2011. 1-2. 
39 Werts – Scheepers – Lubbers, 2012.; Norris 2005.; Zhirkov 2014 
40 Kitschelt - McGann 1995. 35,11. 
41 Bíró – Dúró – Hajdú – Róna 2011. 26. 
42 Norris 2015. 9-11. 
43 Arzheimer 2015. 3. 
44 Ignazi 2003. 215. 
45 Mudde 2007. 223. 
46 Ignazi 2003. 24-25. 
47 Minkenberg – Perrineau 2007. 31. 
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egyre több áttét lehet, amely gyengíti a régi pártokhoz való hűséget, növelve ezzel a 

radikális jobb lehetőségeit.48 

A kulturális elidegenedés, az individualista társadalom kiépülése és a közös értékek 

erodálódása tovább nyitotta az embereket a radikális jobb pártjai felé. Ráadásul, a 

politikai rendszer és az azt vezető politikai elit kiábrándította és elidegenítette az 

embereket a mainstream politikától. A kormányzó elit megszakította az átlagpolgárokkal 

való kapcsolatukat, és figyelmen kívül hagyta az emberek általános elégedetlenség 

érzését.49 

Az is termékeny táptalaj a radikálisok számára, hogy egyre több állampolgár látja úgy, 

hogy az EU intézményei egy távoli, megérthetetlen, elitista és technokrata jelenség, és 

sokszor magát az EU-t demokratikus deficittel, átláthatatlansággal és 

kiszámíthatatlansággal vádolják, ami mindezek mellé még a nemzeti szuverenitást is 

korlátozni akarja. Az EU-t és Brüsszelt megkérdőjelező állampolgári érzéseket szintén 

jól hasznosíthatja a sokszor populista radikális jobb.50 

Pelinka szerint a pártok populizmusa az egyik fő ok, amely támogatottságot hoz a 

radikális jobb pártjainak.51 Ugyanakkor Antal Abts és Rumens gondolatait idézve 

megjegyzi, a populizmus csak ott lehet sikeres, ahol a politikai közösség folytonosan 

megosztott, az ellenpolitikai erőket, az ellenzéket delegitimálják, és állandó az 

ellenségképek gyártása.52 Wodak úgy látja, hogy a médiában keltett viták által keletkezett 

hatásokat felhasználva érnek el további sikereket.53 Mudde szerint a sikerességük egyik 

további forrása a belső és külső karizmatikus vezető egy erős és központosított pártban.54 

Ingelhart és Norris egy 2016-os tanulmányukban az úgynevezett kulturális hézag tézisről 

(cultural backlash thesis) írnak, amely szerint a radikális jobboldali pártok (a szerzőpáros 

számára populista pártok) támogatása és sikere valójában egy szociálpszichológiai 

jelenséghez köthető. A 1970-es évektől megjelenő progresszív poszt-materiális értékek 

alapján szerveződő közösségek nagyobb toleranciát mutatnak a különbözőségek felé 

(kisebbségek jogai, multikulturalizmus, vallási megosztottság, stb.), mint a nem ezeken a 

progresszív értékeken szocializálódott régi generációk, akik a tradicionális és 

„retroértékekbe” kapaszkodnak még mindig. Tézisük értelmében olyan két generációra 

oszlik a társadalom, amelyek között a szakadék folyamatosan növekedni fog. Ugyanis a 

régi világ embere nem érti, hogy tradicionális elvei miért válnak „politikailag inkorrekté”, 

ami miatt kialakul bennük egyfajta feszültség, és nagy eséllyel a régi elveket valló 

vezetőket fogják, ebből a pszichológiai okból kifolyólag, támogatni.55 

Kitschelt korábban úgy gondolta, hogy e pártok sikeressége az úgynevezett winning 

formulában, vagyis a tekintélyelvű stílusjegyek és a neoliberális piac egy sajátos 

egyvelegében áll56;olyan formulában, amely a „szabad piacot akaró, politikailag 

tekintélyelvű, idegenellenes üzeneteket vegyítő” pártokat tömöríti.57 Majd később, 

reagálva a kritikákra, változtatott álláspontján, és e pártok tekintetében is középre tolódást 
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lát gazdasági tekintetben (szociális – kapitalista, libertariánus – autoriter versenytér 

elmélete).58 Rydgren féle formula szerint a siker kulcsa a rendszerellenes populizmus és 

az idegenellenesség egyfajta verziójában kereshető, ugyanis e formula tükrében úgy tudja 

kritizálni a fennálló rendszert, hogy közben nem tűnik antidemokratikusnak, illetve a 

valódi rasszizmust kerülve képes idegenellenes vagy bevándorlás-ellenes állampolgári 

attitűdöket mozgatni.59 

Kitschelt és Norris a pártok jobb-bal tengelyen történő mozgásával is magyarázza a 

nemzeti radikális pártok sikereinek okát. Kitschelt szerint, ha egy ország mérsékelt, de 

legerősebb jobboldali pártja elindul a centrum irányába, akkor helyet szabadít fel, amit a 

radikális jobb pártjai betölthetnek. Norris úgy véli, először ez a mérsékelt és a legerősebb 

jobboldali párt még jobbra tolódik a tengelyen, és ezzel legitimál bizonyos radikálisabb 

elképzeléseket és elveket. Ezzel a jobbratolódással a radikálisabb attitűdökkel 

jellemezhető választópolgárokat mobilizálni képes. Viszont, ha ez a domináns párt a 

centrum irányába mozdul vissza, ott hagyja maga után a már radikális elvekkel legitimált 

üresen álló teret, amit a radikális jobb pártjai be fognak tölteni, mivel lesz rá szavazói 

oldalról igény.60 Az arányos választási rendszerben ezeknek a pártoknak nagyobb esélyük 

van mandátumhoz jutniuk, mint a többségi rendszerekben. Az arányosság kritériuma 

mellé alacsony parlamenti küszöbre is szükség van. Minél alacsonyabb, annál nagyobb 

eséllyel ugorják át azt a határt is.61 

Norris megemlíti azt is, hogy egyedül a jobboldali radikális pártok válaszoltak azokra 

a kihívásokra, amit a posztindusztriális társadalom magával hozott (az átalakult 

életkörülmények, munka határainak átformálódása, esélyek átalakulása, jóléti állam 

szerepének változása, stb.).62 Ha a fent felsorakoztatott okokat veszem alapul, alapvetően 

helytálló lehet az a tézisem, hogy a radikális jobboldali pártok csak reflektálnak az 

átalakult világra és tendenciákra. Legyen szó a posztindusztriális társadalomról, a régi 

kulturális és tradicionális értékek gyengüléséről, az új progresszív értékekről, esetleg a 

bal-jobb tengelyen történő pártmozgásokról. 

 

 

Beilleszthető-e az AfD a radikális jobboldali pártok közé? 

 

Következő alfejezetekben megkísérlem az AfD-t (Alternative für 

Deutschland/Alternatíva Németországért/Alternatíva Németországnak) beilleszteni a 

korábbi fejezetekben bemutatott elméleti keretek közé. Arra keresem a választ, hogy 

ráhúzható-e a radikális jobboldali pártok elméleti sajátosságai erre a pártra, vagy teljesen 

más jelenséggel van dolgunk. Ebben a fejezetben csak az AfD-vel foglalkozom, és nem 

térek ki a Pegidára, vagy a NPD-re. Bővebb kutatás hiányában azonban a fent bemutatott 

elméleti pontok nem mindegyikét tudom az AfD esetében megvizsgálni. 

  

                                                 

 
58 de Lange 2017. 83-87. 
59 Rydgren 2004. 475. 
60 Bíró – Dúró – Hajdú – Róna 2011. 12. 
61 Kitschelt – McGann 1995. 58. 
62 Norris 2015. 132-133. 



72 

Történeti és vezetési sajátosságok 

 

Az AfD-t 2013 februárjában alapította egy neoliberális, rendszerellenes és euroszkeptikus 

csapat, amely főként az Európai Monetáris Uniót és az eurókrízis menedzselésének 

módját kritizálta. A párt egyik fő követelése a közös valuta elhagyása, és a német 

márkához való visszatérés volt. A pártot először a professzorok pártjának is nevezték, 

mert valóban sok középosztálybeli értelmiségit magához vonzott. Bernd Lucke, aki a 

Hamburgi Egyetem gazdasági professzora volt, vált a párt elsőszámú vezetőjévé. Általa 

a párt a gazdasági szakértelem tekintetében hitelessé vált. Eleinte nehéz volt a pártot 

bármilyen ideológiai irányhoz is kötni, mert benne megtalálhatók voltak a gazdasági-

liberális, a nemzeti konzervatív és a populista jellemzők is. Az első két évben az AfD 

akkori vezetősége megpróbálta távol tartani magát a szélsőséges megnyilvánulásoktól és 

a populizmustól. Azonban Frauke Petry színrelépésével és Lucke leváltásával a párt 

ideológiailag jobbra tolódott, és fókuszába a bevándorlás-ellenesség került. Ennek 

következtében Lucke és néhány társa elhagyta a pártot, és egy új gazdasági liberális 

stílusjegyeket magánhordozó pártot alapítottak.63 A váltásig azonban Lucke határozta 

meg a párt fő ideológiáját. Az euró bírálata mellett megjelent az Unió határainak lezárása 

a bevándorlók előtt, fellelhető volt az iszlámellenes retorika, és erősen támogatta a 

keresztény társadalmi értékeket.64 Lucke elképzelésében az élt, hogy 2020-ra a német 

márka visszatérhet, és ez enyhíti Németország terhét a csődbe jutott, vagy csődeljárás 

alatt lévő dél-európai állomokat illetően. Euróellenessége mellett azonban azt is 

hangoztatta, hogy „az európai közös piac mellett állnak, de az európai közös valuta 

nélkül”, és fontosnak tartotta, hogy továbbra is fennmaradjon az egység Európában.65 

Múltját tekintve tehát fasisztoid elemekkel nem rendelkezik a párt. 

Az erős karizmatikus vezetőt a nemzeti radikális pártok egyik sikerforrásának tekintik. 

Az AfD esetében azonban nem beszélhetünk konkrét egyszemélyű, erősen centralizált 

formáról. A relatíve gyenge vezetésnek három oka lehetséges. Egyrészt formális, mivel a 

párt egyszerre három, majd kettő egyenrangú vezető megválasztásával kívánta fenntartani 

a párt ideológiai sokszínűségét. Másrészt ideológiailag két részre tagolódott a párt, amely 

megosztottság a szélsőséges Pegida mozgalomhoz fűződő viszony vitájában nyilvánult 

meg (liberálisabb és nemzeti konzervatívabb irányok). Harmadrészt személyes okok, 

amelynek tükrében helyi és országos vezetők szövetséget kötnek egy harmadik pártvezető 

visszatartása vagy megbuktatása céljából (pl: Petry „visszatartása” a 

kancellárjelöltségtől).66 Ennek fényében nem beszélhetünk erős pártvezetésről. 

Sokkal inkább egy konfliktusos pártvezetés képe rajzolódik ki. Erre jól példaként 

szolgál Frauke Petry, aki 2017. áprilisában visszautasította a kancellárjelöltséget, mert 

valójában a pártvezetésen belüli szélsőjobbos ellenfelei összefogtak ellene. A vezetés 

megosztottságát mutatta Björn Höcke személye is, akit Petry nem tudott kizárni a pártból, 

mert Höcke-t szövetségesei megvédték.67 Ráadásul, a belső vezetés konfliktusosságát 

tovább árnyalta, hogy Petry-t a választások előtti hónapokban háttérbe szorították, és 

választási kampányt sem vezetett. Majd Petry az AfD választási sikerességét követően 

bejelentette, hogy függetlenként veszi fel a mandátumát. Saját pártjáról úgy fogalmazott: 
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„hogy amilyen anarchista párttá vált az elmúlt hetekben, ellenzékként sikeres lehet, de 

hiteles kormányzati alternatívát nem ajánlhat.” Gauland-et több retorikai 

megnyilvánulásáért is kritizálta. Az egyik, „Merkel levadászása” után annyit fűzött 

hozzá: hogy „ez az a retorika, amit a középosztálybeli szavazók nem fognak 

konstruktívnak találni”. Petry AfD mandátumáról való lemondása egyfajta válasz volt 

arra, hogy Gauland vezette keményvonalasok az elmúlt időben kiszorították a 

vezetésből.68 

Alapvetően a pártvezetést egyéb botrányt eredményező megnyilvánulások is 

jellemzik. Alexander Gauland. aki párt egyik legfontosabb vezetője, tett egyéb 

szélsőségesebb megjegyzéseket is. Egyik esetben azt nyilatkozta, hogy a németek 

büszkék lehetnek a két világháborúban elért sikereikre.69 Egy másikban, mint ahogy fent 

már említettem, a választási eredmények megérkezése után megesküdött, „hogy 

levadásszák Merkelt, és visszaszerzik az országot és a népet”.70 Pár hónapja pedig a náci 

12 évet „madárpiszoknak” nevezte az amúgy „több ezer éves dicső német 

történelemben”.71 

Björn Höcke, aki a párt egyik fontos személye, úgy nyilatkozott Drezdában, hogy a 

németeknek abba kéne hagyniuk a náci múltjuk miatti vezeklést, és egy „180 fokos 

fordulatot” venni a történelmük megítélésében. Hozzátette, hogy „a németek az egyetlen 

olyan nép a világban, akik a főváros szívében elültették a szégyen emlékművét”. Az 

utóbbi megjegyzését arra az emlékműre tette, amely a náci éra zsidó áldozatainak 

tiszteleg.72 

A mérsékeltebb szárnyhoz tartozó Petry is úgy nyilatkozott egyszer, „hogy ha 

szükséges, akkor a belépni akaró illegális bevándorlókra lőjenek rá”.73 

A pártnak egyébként most is két vezetője van: Gauland mellett Jörg Meuthen tölti még 

be ezt a posztot.74 

 

Program és ideológia  

 

A következő fejezetben azt vizsgálom, hogy legfőképp a pártprogramból kiindulva 

igazak-e a radikális jobboldali pártokra jellemző, főleg ideológiai tulajdonságok az AfD-

re is. Hipotézisem szerint a pártra ráhúzható a radikális jobboldali pártok elméleti kerete. 

Hozzáteszem, hogy leginkább csak a párt programjában lévő főbb elképzelésekre 

támaszkodhatom, hiszen kormányon nem voltak még, így nem tudható, mennyire 

vallanák azokat a gyakorlatban is. Először nativizmus szempontból nézem meg a pártot. 

Mivel az a nemzet és az idegenellenesség egyvelege, így az iszlám- és bevándorlás-

ellenes lehetséges attitűdjüket is itt vizsgálom.  

A párt a nemzet fontosságát hangsúlyozza, hiszen a német kultúra és identitás 

megőrzéséről, illetve a kettőt összekötő kapcsolat ápolásának fontosságáról ír 

programjában. Kimondja, „hogy az AfD fő célja megőrizni a nagyszerű kulturális 

örökséget a jövő generációi számára, illetve fejleszteni és megőrizni annak egyedi 
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karakterisztikáját a globalizáció és a digitalizáció világában”. Külön felhívja a figyelmet 

a német nyelv védelmére, amelye a „nemzeti identitás és a német alapértékek 

visszatükröződése”. Már itt elutasítja a multikulturalizmust, mert az egyértelmű 

fenyegetést jelent a német nemzeti identitásra.75 

A pártprogram egyértelműen kijelenti, hogy az iszlám nem tartozik hozzájuk, nem 

Németország része, ezzel alátámasztva a radikális jobboldali pártokat jellemző 

iszlámellenességet. Alapvetően a shari’a jogi rendelkezéseit összeegyeztethetetlennek 

tartja a német jogi és értékrendszerrel, tehát nem lehet része az iszlám a német kultúrának. 

A párt leállítaná a mecsetek finanszírozását, mert szerinte az iszlám rajta keresztül építi 

és erősíti a hatalmi bázisát. A párt a minaretek és a müezzineket is elutasítja. A teljes 

testfátyolt, a burkát betiltaná, és a köztisztviselők sem viselhetnék a fejkendőt.76 Egyik 

vezető, Hans- Thomas Tillschneider, Saxony-Anhaltból, úgy nyilatkozott a kérdésben, 

hogy „az iszlám idegen nekünk (németeknek), és ezért nem hivatkozhat a vallásszabadság 

elvére ugyanolyan mértékben, mint a kereszténység”.77 

Az AfD iszlámellenességéhez szorosan kapcsolódik a párt bevándorlás-ellenessége. 

Programjuk szerint addig adható menedék a menekülteknek, amíg azok anyaországában 

háború dúl. A nem üldözött bevándorlóknak azonban nincs joguk, hogy védelmet 

kérjenek. A menekülteket is visszaküldenék a háború, vagy a politikai és vallási üldözés 

végeztével. Saját javaslatuk szerint az EU határait le kellene zárni, illetve a német 

határokat megerősíteni, és ezzel párhuzamosan a menedékérők számára háborútól mentes 

övezetekben menekült központokat létesíteni, és ott elszállásolni őket. A párt 

Németországból is oda vinné a már ott lévő menekülteket.78 Az AfD bevándorlás-

ellenességét az egyik türingiai politikusa, Jürgen Pohl nyilatkozata is megerősíti, aki az 

„illegális külföldiek” deportálását „biblikus kihívásnak” nevezte.79 Iszlámellenességet 

tovább bizonyítja és élezi, hogy a 2017-es október 31-i New yorki támadás után egy AfD 

politikus, Anton Friesen, világméretű iszlámellenes összefogás létrehozásának 

szükségességéről beszélt80, illetve Weidel szavai, aki szerint a politika és vallás 

elválaszthatatlan az iszlámban, ezért továbbra is erővel kell harcolni ellene.81 

A populizmus logikájának is megfelel a párt, hiszen a pártprogramjuk elején kijelentik, 

hogy egyedül az AfD az az alternatíva, amely képes változtatni az ország sorsán, és az 

elit már nem a népet szolgálja. Hozzáfűzik még, hogy „akkor teljesítették a céljukat, ha a 

kormány és annak intézményei újra az ország összes állampolgárának szolgájává válnak, 

és a kormány összes tagja hivatalos esküt tesz az alkotmányra”82. A populizmus 

logikájának megfelelően elitellenesek. Merkel az az ördögi szimbólum, amely 

megtestesíti az uralkodó elitet, ami, illetve aki hibáztatható a bevándorlásért, az 

iszlamizációért, az Európai Unió jelenlegi működéséért, és a nép, illetve a nép 

problémáinak figyelmen kívül hagyásáért. Ennek egyik bizonyítéka, hogy a párton belül, 

illetve a pártot támogatók körében is sokszor elhangzik a „Merkelnek mennie kell!”, „a 

vezetőink hazudnak”, vagy „a nép árulója” kijelentések83. A (populista) radikális 
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jobboldali pártok az épp vezető elitet hajlamosak hibáztatni a bevándorlásért, a 

globalizációért és a multikulturalizmusért, mint ahogy arra Pelinka is kitér84. Az AfD a 

Merkel-szimbólumával, vagyis az emberek gondjait magára hagyó elit hibáztatásával 

teljesíti is ezt az erre a pártcsaládra jellemző kritériumot. 

Az AfD a programjukban kijelenti, hogy a demokrácia és a szabadság, a 

hatalommegosztás mellett kiáll85. Demokratikus kormányzásukat a svájci modell 

átvételével kívánják megvalósítani, vagyis minden parlament hozta törvényekről 

népszavazást tartanának, ezzel elősegítve a nép ellenőrzését a törvényhozás felett. Az 

állami szerepvállalást is csökkentené, mivel ezzel garantálható a német állampolgárok 

magasabb szintű szabadságának megvalósulása. Továbbá, javasolják a szövetségi elnök 

közvetlen megválasztását is.86 Ideológiájukban a családok, mint a szociális kohézió 

megteremtésének és megerősítésének alapja, kitüntetett szerepben állnak, és védelmükért 

külön intézkedéseket (gyermekes családok támogatása) is alkalmaznak. 

Abortuszellenesek; nem gondolják, hogy a kérdésről való döntés emberi szabadságjogi 

eset lenne87. Mudde, vagy akár Elisabeth Carter is azt állította, hogy ezek a pártok már 

nem antidemokratikusak, azok a szélsőségekre jellemzőek. Mivel az AfD úgy tűnik, 

demokratikus keretek között kormányozna, ha valamikor a kormányrúdhoz kerülne, így 

ebben a tekintetben nem nevezhető szélsőjobboldali pártnak. 

Korábban Kitschelt és Betz is neoliberális gazdaságpolitikát követőknek titulálta a 

radikális jobb pártjait. Az AfD esetében ez hipotézis alapvetően teljesül. A párt a nagyobb 

mértékű versenyben és a kisebb államban hisz. Úgy véli, hogy „a verseny megadja az 

embereknek a szabadságot arra, hogy fejlődjenek, önállóan növekedjenek és 

cselekedjenek”, saját felelősségükre válasszanak a lehetőségek közül, szabadon 

döntsenek termékekről és munkalehetőségekről, és maguk vállalják a felelősséget, ha 

hibáznak. A neoliberális szellemnek megfelelően mindez kiegészül egyrészt a már 

korábban említett állami szerepvállalás csökkenésével, amit az állami támogatások 

csökkentésével kíván elérni, másrészt a kis - és közepes méretű vállalkozások oly módon 

történő támogatásával, hogy azok a német gazdasági fejlődés motorjaivá válhassanak88. 

Egy egyszerűbb és fair adózási rendszer bevezetését támogatja a párt, amely főként a 

közepes és alacsony bevételű pénzkereső állampolgárokat érintené (pl.: a vagyon- és 

örökösödési adó eltörlésével).89 Ez egyfajta gazdasági középre tolódást is mutathat. 

A párt kritizálja az Európai Uniót, és továbbra is ellenzi az eurót. Programjukban úgy 

fogalmaznak, hogy a szuverenitás problémája és az elmúlt idők gondjai Európában a most 

hatalmon lévő politikai elitcsoport hibája, akik „egyetlen érdeke, hogy megtartsák a 

hatalmukat, a státuszukat és az anyagi jólétüket”90. A párt alapvetően elutasítja a mélyebb 

integráció gondolatát, és egy olyan Európai Unióban gondolkodik, „amely a közös 

érdekek, és az egymáshoz lazán kapcsolódó szuverén államok alapjain nyugszik”91. Az 

euróban politikai érdekek megvalósulását látják, és kilépésüket a közös valutából nemzet 

érdeknek tartják92. A pártprogramból az is megtudható, hogy ha a német szuverenitást 
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sértve érzik, készek kilépni az Unióból, és létrehozni egy új, gazdasági alapon működős 

közösséget93. Bár az Amerikai Egyesült Államokat nem kritizálják élesen, egyfajta 

függőségi viszonyt érzékelnek, amelyet csökkenteni kívánnak.94. A radikális jobboldali 

pártokra jellemző elitellenesség tehát igaz az AfD-re nézve. 

A külpolitikai kapcsolatok tekintetében nyitott Oroszország felé. A párt szívesen 

kialakítani közös kapcsolatokat Moszkvával, és az Oroszországot ért gazdasági 

szankciókat is ellenzi. Ráadásul, az AfD fiatal szervezete (JA) szimpatizál az orosz 

elképzelésekkel, és maga a párt nem is bánná, ha kialakulna egy kvázi szövetség az orosz 

Putyin – féle és az AfD ifjúsági szervezete között. A külpolitikai orientáció ugyanakkor 

szintén tükrözte a párt vezetőségének megosztottságát. Míg Weidel NATO támogató, 

addig Frauke az euroszkeptikus erőkkel való összefogást és a Kelettel történő szorosabb 

kapcsolatok kiépítését szorgalmazta95. A pártprogramban az AfD egyébként kiáll a 

NATO mellett mindaddig, amíg az védelmi pozíciót tölt be, és nem megy szembe a német 

érdekekkel. Viszont, a német hadsereg újjászervezését tartja kívánatosnak96. 

A pártprogramból nyert és a radikális jobboldali pártokra jellemzők összevetése után 

megkockáztatom azt mondani, hogy az AfD a radikális jobboldali pártoknak megfelelően 

viselkedik. Elismeri programjukban foglaltak szerint a demokrácia intézményét, 

kiemelkedően fontosnak tartja a nemzet és a szuverenitás védelmét, és gazdaságpolitikai 

elképzeléseiben is megfelel a pártcsalád kritériumainak. Ugyanakkor iszlámellenességük 

egy markánsabb pozíciót kölcsönöz a pártnak a szélsőségesebb vonalon, amit egy-két 

intézkedés (burka betiltása), illetve a politikusok szélsőségesebb megnyilvánulásai 

okoznak. A populizmus is maximálisan alátámasztja a hipotézisem, hiszen a Merkel-

ellenességük hazai, az EU ellenességük nemzetközi szinten támadja az elitet, és, ahogy a 

pártprogramjuk elején is megfogalmazták, egyetlen alternatíva az ország megmentésére 

csak az AfD lehet. 

 

Pártsikerek, szavazók és kilátások 

 

A 2017-es szeptemberi választásokon harmadik erőként 94 (12,6 százalékkal) 

mandátummal bejutott a törvényhozás alsó házába97. Az alsó képen látható az eddigi 

legnagyobb létszámú, 709 képviselővel rendelkező Bundestag összetétele.98 Korábban 

már az Európai Parlamenti és a tagállami szintű választásokon is ért el sikereket.99  
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1. ábra: A 2017-es Bundestagi választások százalékos eredménye 

 
Forrás: wahl.tagesschau.de 

 

 
2. ábra: Az AfD regionális eredményei (Bundeswahlheiterről) 

 
Forrás: Ralf Havertz: Right-wing Populism Taking Hold in Germany. The Success of the Political Party 

“Alternative für Deutschland” in the Regional Elections of March 2016, 30. old 

 

A sikereiket érdemes a már korábbi fejezetekben bemutatott gondolatok alapján is 

megvizsgálni. A világban bekövetkező változások Németországot is érintették, így 

alapvetően feltételezhetjük a radikális jobboldal pártjainak kialakuló termőföldet. Az 

elitellenességet és populizmust sikerforrásnak tekinthetjük, akkor az AfD ezekből is 

merített. Elitellenessége megjelenik a Merkel által szimbolizált belső rossz, az emberek 

aggodalmait észre nem vevő politikai vezetés, illetve a német szuverenitást csökkenteni 

akaró, saját politikai státuszukat féltő brüsszeli uniós elit képében. A populizmus jól 

működhet továbbra is számukra, mint forrás, mert a bevándorlás- és iszlámellenesség 

valószínűleg még sokáig napirenden marad, lehetőséget nyújtva a bűnös elit képének 

megőrzésére. Mudde a karizmatikus vezető képében látja az egyik sikerfaktort, 

ugyanakkor a párt nem rendelkezik egy, a fő irányvonalat és a pártviselkedést 
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meghatározó vezetővel.100 Kitschelt winning formulája nagyjából megfigyelhető. A párt 

alapvetően neoliberális piaci elveket vall, és idegenellenes retorikát hangoztat, azonban a 

tekintélyelvűség markánsan nem jelenik meg a profilban. Így talán Rydgren elmélete a 

pontosabb, ami tükrében az AfD populizmusa és idegenellenes szólamainak keveréke 

tükrében éri el a sikereit. Távolságmodelleket érintően azonban Kitschelt teóriája 

feleltethető meg az AfD-nek Norris-éval szemben. A német szövetségi politika a középtől 

egészen a jobb szélig lefedte a politikai palettát, de Merkel kancellársága alatt a 

CDU/CSU (mérsékelt jobbközép párt) feladta ezt a pozíciót, és helyet nyitott az AfD 

számára a versenyre.101 Ugyanis a CDU középre tolódott, és szakpolitikailag baloldali 

irányt vett (pl.: azonos neműek házasságának támogatása, bérminimum bevezetése, 

nukleáris energia elhagyásának támogatása; nyitott határokra vonatkozó politikája).102 A 

média szemszögéből a vezetők botrányos megnyilvánulásai szolgáltathattak a párt 

számára elég figyelmet, hogy megmaradjanak a köztudatban. Médiasikerességükhöz 

talán hozzájárult, hogy a 2017-es választáskor egy texasi cégtől, a Harris Media-tól 

kaptak segítséget, és így Amerikából töltötték fel hirdetéseiket az internetre, ezzel 

kikerülve a német hatóságokat. A választást megelőzően számos plakátjuk 

figyelemfelhívóra sikeredett. A muszlimellenességet jól reprezentáló „Burka? Mi a 

bikinit preferáljuk” (Burkas? Wir steh’n auf Bikinis), illetve a fehér terhes nő a következő 

szlogennel „Új németek? Megcsináljuk mi magunk” („Neue Deutsche” – Machen wir 

selber), vagy a terrortámadás miatt Merkelt hibáztató véres abroncsnyomokat mutató (Die 

Spur der Welt-Kanzlerin durch Europa) plakátüzenet mind a kampánystratégia részei 

voltak103. A német választási rendszer arányossága pozitívan érinti a párt szereplését.104 

A 2017-es szeptemberi választáskor az AfD „megragadta az állampolgárok 

aggodalmait”. Leginkább az iszlámtól való félelem és a belső béke megbomlása, illetve 

a jelenlegi rendszer kritizálása dominált a választók döntésekor. Az AfD –nek sok más 

párttól sikerült szavazókat elcsábítania (2013-as eredményeket alapul véve): az Uniótól 

(CDU/CSU) 1,05 millió, az SPD-től 470 ezer, a Bal Párttól (Die Linke) 400 ezer és az 

FDP-től (szabaddemokraták) 40 ezer tette le a voksát a radikális jobboldali pártra.105 Az 

AfD-re körülbelül 1,47 millió szavazat érkezett olyanoktól, akik korábban nem szavaztak. 

A Forschungsgruppe Wahlen kutatása szerint a pártra voksolók a 30-44, és 45-59-es 

korosztályból érkeztek, ezek közül is főként az első intervallumból. Oktatást tekintve a 

szavazók leginkább szakiskolát végzettek, vagy középiskolai tanulmányoknak megfelelő 

szinttel rendelkeznek. Egyetemi végzettséggel rendelkezők e párt támogatói között 

vannak a legkevesebben. Szavazóbázisát legfőképp munkások alkotják, majd a második, 

ugyanakkor nem annyira markáns részvétellel az egyéni vállalkozók. Legkevesebben a 

tisztviselők soraiból kerül ki szavazat rájuk. A párt szavazói között a férfiak száma 

magasabb a nőkéhez képest, főleg Keleten.106 A 2017-es szavazói karakterisztika 

nagyjából lefedi a pártokra jellemező általános szavazót. Azt mindenképp érdemes látni, 

hogy alapvetően a rendszerelégedetlenség és az iszlám (idegen- és bevándorlás-

ellenességgel kiegészítve) a fő mozgatórugó a párt szavazóit illetően. Mudde úgy lája a 
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választásokra reagálva egyik írásában, hogy a pártra leadott szavazatok inkább a meglévő 

pártok ellen voltak, mintsem az AfD valódi támogatását mutatják, és szerinte a párt és 

szavazói között valójában alacsony a kapcsolat minősége.107 

Az AfD harmadik legerősebb pártként jelen van a német törvényhozásban. Weidel a 

győzelem után bejelentette, hogy egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását 

kezdeményezik majd, amely kivizsgálja Merkel bevándorlás politikájának 

szabályszegéseit. A párt továbbá ígéretet tett, hogy megpróbálja emelni a határok 

biztonságát, ellenállni a mélyebb integrációnak, és megmenteni az adófizetők pénzét más 

gazdaságok megsegítésére történő elpazarolásától.108 Merkel az AfD parlamentbe 

jutására válaszként pártjával továbbra is balra kíván tolódni, és onnan próbálja 

meghallgatni és visszaszerezni az embereket.109 

Jörg Mauthen, az AfD párt egyik vezetője viszont úgy nyilatkozott, hogy „egy erős és 

konstruktív ellenzéki erő” érkezik a parlamentbe, ami „nagyon kemény és tiszta 

álláspontot” fog képviselni a törvényhozásban. A párt egy másik vezetője, Beatrix von 

Stroch, a jövőre való tekintettel úgy fogalmazott, hogy minden olyan problémát 

előhoznak, amelyekről eddig nem beszéltek, „mert vannak olyan vélemények 

Németországban, amelyeknek eddig nem adtak hangot, és ez nem történhet meg még 

egyszer. Ezek a hangot megjönnek, és tiszták, konstruktívak és természetesen kemények 

lesznek”110. Valójában az, hogy milyen erős lehet ellenzékként, vagy mennyire 

befolyásolhatja a német politika irányát és arculatát, egyelőre megválaszolatlan kérdés 

marad. 

 

 

Konklúzió 

 

Írásomban kitűztem két célt, két hipotézissel. Egyrészt be kívántam mutatni a pártok 

tulajdonságait, sikerességük okait, hogy bizonyítsam, nem rendelkeznek fasisztoid 

tradíciókkal, és többnyire reakciók a világ változásaira, másrészt az AfD-t, mint a német 

parlament új „üdvöskéjét” kívántam elhelyezni ebbe az elméleti keretbe, bizonyítva a 

második tézisemet, hogy esetében sem beszélhetek tiszta fasiszta elemekről. 

A radikális jobboldali pártok alaptermészetét végig nézve elmondhatom, hogy nem 

rendelkeznek fasisztoid hagyományokkal. Ugyanakkor erősebb nemzettudatosság 

jellemzi őket, és kitűntetett helyen áll a nemzeti identitás, a „mi” országunk védelme 

„ők”-kel szemben. Ebből fakadóan idegenellenesek, bevándorlás-ellenesek, és 

bevándorlás problémájából adódóan iszlámellenesek is. Továbbá populisták és 

elitellenesek. Az elit hibáztatása a fennálló problémákért, mint a bevándorlás, mint az 

EU, illetve a népet magára hagyó mainstream elit leváltása kulcsgondolat az 

ideológiájukban. Demokratikus rendszert és berendezkedést elfogadják, „lázadásuk” 

sokszor csak a liberális demokrácia egyes elveivel szemben mutatkozik meg. Ugyanakkor 

tekintélyelvű stílussal rendelkeznek. EU-ellenességük tipikus, a nemzeti szuverenitás 

védelme érdekében a lazább integrációt pártolják. Diktatúrák kiépítésének gyanújára nem 

szolgáltatnak okot, de a sokszor szélsőségesebb megnyilvánulásaik a kisebbségekkel, a 

bevándorlókkal, vagy az EU-val kapcsolatban a szélsőségesek táborához közelítheti őket. 
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A sikereiket számos tényezők segíthetik. A megváltozott világ, a globalizáció, a 

multikulturalizmus, a posztindusztriális társadalom okozta régi értékek szerepének 

csökkenése, a bevándorlás, a gazdasági problémák és iszlamizáció, stb. mind olyan 

jelenségek, amelyekre a radikális jobboldali pártok reagálva, népszerűségre és sikerekre 

tehetnek szert. Felemelkedésük egyrészt ezeknek a folyamatoknak köszönhetik, tehát 

reflexióknak is tekinthetők; létezésük „kóros normálállapot” a demokráciákban.Az AfD-

ről, eddigi kutatásaim alapján elmondhatom, hogy beilleszthető a fent vázolt elméleti 

keretbe. Azonban felteszem, hogy a párt további (és valódi) természetét csak kormányzati 

pozícióból ismerhetnénk meg.   
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Dávid Miskó: Is the Radical Right-Wing Parties Europe’s New Conqueror? 

Investigating The Nature Of The Radical Right-Wing Parties And The Causes Of 

Their Success On The Continent, With A Particular Regard To AfD and its 

Bundestag Success 

Nowadays, the rise of the radical right-wing parties across Europe could be witnessed. If 

we take a look at the French presidental election, or the electoral succes of the Austrian 

Freedom Party, the voice of the radical right-wing parties is getting more and more 

stronger. We see a strengthening of a phenomenon, which I guess, can be capable of 

changing and shaping the face of the European politics (or even the world), and of the 

liberal democracies. This phenomenon unfolding before us is really worth for attention. 

The entry of the party AfD as a radical right-wing party into the legislature seems to 

maintain the scene described above.  

In this paper, I wish to reach two goals. On the one hand, I try to describe the features 

of the radical right-wing parties based on the classical scholars’ work like Mudde, Norris, 

Kitschelt, etc, and on the other hand, to match the AfD to these characteristics. 

Meanwhile, I highlight that, these are not formations belonging to fascizm, just responses 

to the changes happened in the world, and in the light of this, the AfD is not a extreme 

facist party in its classical meaning. I start with presenting the attributions and the 

successes of these parties, then I go on to describe the AfD compared to the theoretical 

concepts and framework. Through my work, I rely on the party programm and the 

statements of the politicians’ leading the party to prove my hypothesis right. 

 


