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EURÓPA, UNIÓ ÉS PÁRTOK 
A RENDSZERVÁLTÁS KÉT ÉVTIZEDÉBEN

  

Ma már tudományos evidencia, hogy a nyolcvanas évek Közép Európa számára egy, több dimenziós, 
egyre mélyülő válság időszaka volt, amelyet a szocialista diktatúrák összeomlása pecsételt meg.1 
A magyar átalakulás más országoktól eltérő jellemzője, hogy e végkifejletet megelőzte a nyugati 
gazdasági és politikai erők felé való nyitás. Nálunk a ’80-as évtized második felére uralkodóvá vált 
a „nyitottság gondolat”: a gyors felzárkózás szándéka a fejlett demokráciákhoz. Teret nyert a nyitott-
ság kibővítésének a gazdaságon túli világot is magába foglaló felfogása: a megvalósítás folyamatá-
nak sürgetése, a lemaradási időszak felváltása egy utolérési periódussal.
A 1989-es fordulat az Európához csatlakozás eufóriájában fogant, s az új politikai elit elkötelezett 
volt az „Európához való visszatérés” gondolata mellett, amelyet egyszerre tekintett a rendszervál-
tás külpolitikai és tágabb értelembe vett kulturális programjának.2 A rendszerváltáskor az Európára, 
mint pozitív példára, és elérendő célra való hivatkozás a magyar szellemi közélet közhely szótárának 
nélkülözhetetlen fordulatává vált. Minden politikai erő kereste Nyugat-Európával a kapcsolódási 
pontokat, ha másért nem, azért, mert innen remélte a segítséget, azaz a tőkét, technológiát és a hasz-
nosítható gazdasági – pénzügyi mintákat. 
A nyugatosodási folyamat szellemi megalapozása döntően három csoporthoz - a párt reform szár-
nyához, a technokráciához, és a demokratikus ellenzékhez - kötődött. Nem volt tehát véletlen, hogy 
az évtized fordulóján, a modernizáló pártok holdudvarában elsősorban a közülük verbuválódó szak-
értelmiség és a technokrácia „csapatai” vették át az irányítást.3 Az általuk szorgalmazott reformok 
– amelyek a politikai rendszer demokratizálását, a gazdasági mechanizmus piacosítását, a gazdasági 
és társadalmi szerkezet modernizálását, és a nagyvilághoz közelítését célozták – nagymértékben já-
rultak hozzá ahhoz, hogy a tartósan megkapaszkodott pártok identitásába az Európához kapcsolódás 
igen hamar beépült.4 
Ami az MSZMP reformszárnyát illeti, körülbelül egy évtizedre volt szüksége ahhoz, hogy a pártve-
zetésben a „dogmatikus antiimperializmus” hivatalos tételével szemben óvatosan egy másik Nyugat 
értelmezés kerekedjen felül. A technokrácia szintén a nyolcvanas évek elejétől fogalmazza meg egy-
re határozottabban a piacra, vállalkozásokra, a tulajdonviszonyok módosítására vonatkozó nézeteit. 
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Ezeket az áramlatokat erősítette a demokratikus ellenzék, amely a második nyilvánosság fórumain 
folytatott vitákon keresztül jutott el a nyugati intézményrendszer értékeinek felismeréséig. 5.  
Az első parlamenti ciklus konzervatív vezetése lényegében nem módosított a már megkezdett 
európaizáció irányán. Az MDF kormány négy éve az Európa-projekt szempontjából egyértelműen 
a folytonosságot jelképezte. A párton belüli harmadik utasok politikai háttérbeszorulása után Antall 
a legteljesebb értelemben vett gazdasági és politikai integrációt támogatta, elismerve, hogy Európa 
szelleméhez való visszatérésünk részeként szükség van a világ pénzügyi, technológiai, tudományos 
és kereskedelmi folyamataiba való szerves bekapcsolódásra.
’94-ben amikor az MSZP-SZDSZ került hatalomra nem volt meglepő, hogy az új kormánypártok a 
demokratikus körülmények között a felvilágosult technokrácia „örökségéhez” nyúlnak vissza, s az 
ideologikus elemektől megfosztott korábbi reformista tradíciókra alapozzák politikájukat. 6 Érdeklő-
désük az évtized folyamán döntően a mintakövetés technológiáira irányult: külpolitikai elképzelése-
ik kulcseleme a nyugati intézményrendszer mind teljesebb adaptációja lett.  
A pártok Európához való viszonya a rendszerváltás után némiképp persze változott. A módosulások 
természetesen nem voltak függetlenek a konkrét politikai helyzettől, amelyben a szereplők a maguk 
identitását megfogalmazták. Kiemelt jelentősége volt e tekintetben a magyar pártfejlődés un. máso-
dik forradalmi szakaszának, melynek középpontjában a jobboldali vezérszerepért folytatott konku-
rencia harc, a jobboldal bekebelezéséért folytatott generációs küzdelem állt. 
’89-90-ben „A pártosodás ’normál állapota’ a hatalomváltás konszenzuális természetéről szólt, ill. ar-
ról, hogy a pártok megegyeznek a demokrácia induló feltételeiben és viselkedési formáiban.”7  ’94-et 
követően, amikor a Fidesz vezetés elhatározta, hogy megcélozza a gazdátlanná vált szociokulturális 
értelemben vett „keresztény középosztály” politikai reprezentációjának átvételét, visszafordíthatat-
lanul a konfrontáció irányába indult el.8  Ettől fogva lépéseit – mivel az identifi káció, és a saját tábor 
megszervezése nem mehetett végbe pusztán a spontán módon meglévő különbségek mentén – a 
„mesterséges táborteremtő mobilizáció” logikája határozta meg. Mindez a szimbolikus politika és 
originális múlt értelmezés előtérbe kerülésének kedvezett.9 Ezzel magyarázható, hogy a Fidesz, a 
jobb újjászervezését kísérő értékintegrációs folyamatban a konszenzusos átmenet örökségétől mind-
inkább elhatárolódott, s a rendszerváltás újszerű megközelítésére, tartalmának újraértelmezésére tett 
kísérletet. 
A Fidesznek sokáig nem volt igazán jelentős közéleti befolyása. Európát illetően a baloldali-liberális 
értelmiségi és politikai elit diskurzusa volt az általánosan irányadó, ehhez viszonyítva vált a Fidesz 
a ’90-es évek második felétől konszenzustörővé”.10 ’96-tól egyértelműen dokumentálható, miként 
próbálja jelentékteleníteni a kádári diszkurzív diktatúra vívmányait, s miként határolódik el lépésről 
lépésre a 68-as elitek túlzottan adaptívnak tartott nyugatos stratégiájától. Európa ügyben elutasítja a 
mindenáron való alkalmazkodást, külső követelés és ajánlás kritikátlan elfogadását. 

5 Csizmadia Ervin: A magyar pártok külpolitikai elképzelései, és Nyugat kép Magyarország politikai 
évkönyve, 1999 (szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László) DKMKA. Budapest.1999, 158

6 U.o. 46.
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Politikatudományi Szemle 2001/1, 179.lásd még. Fricz Tamás: Bal és jobboldal az ezredfordulón. 
2002/4, 163. 
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Magyarország (szerk. Novák-Szentpéteri Richárd): Méltányosság könyvek 2012, L’Harmattan Kiadó 11.
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Mondandója arra épül, hogy „… Magyarország nyugati integrációja maga sem öncél, hanem nem-
zet érdekeinek érvényesítése számára kínálkozó, történelmileg szinte páratlanul kedvezőnek tűnő új 
keret”. 
Noha a Fidesz és a párthoz kötődő értelmiség által határozottan képviselt újfajta sikerességi kritéri-
umok és újszerű felvetések bizonyos értelemben relativizálták az Európa-projekt jelentőségét, de az 
Unióba való belépés értelmét, és szükségességét nem kérdőjelezték meg. A nyugati minta, a nyugati 
modell átvételének kérdésében pártok között lappangó ellentétek pedig időben csak később, a jobb-
oldali térkép átrendeződésével párhuzamosan, konceptualizálódtak.
Az EU problematikája a nagypolitikában jó ideig csak elvont ideológiák, értékrendek és politikai jel-
szavak formájában jelent meg, sem a kormánypártok sem az ellenzéki pártok nem álltak elő konkrét 
tervezetekkel, az európaizálás nem vált „éles” politikai üggyé, nem váltott ki széles körű vitákat.11  
A csatlakozás folyamatában az EU intézmények léte, minősége és hatékonysága eleve nem képezte 
kritikai elemzés tárgyát, mert azok létezését adottnak vették.12 A pártok éles szembenállása ellen ha-
tott a csatlakozáshoz vezető út követelményrendszere, és az EU konszenzusos döntéshozatalába való 
részvétel is.  Ha a jövő Uniójának meghatározására vonatkozóan a részleteket és a prioritásokat ille-
tően mutatkoztak is eltérések, ezek leginkább retorikai csatározásoknak tűntek. A fősodorba tartozó 
pártok európai integráció iránti elkötelezettsége eleve keskeny mederbe terelte a vitákat, ezek szinte 
kizárólag arra szorítkozhattak, hogy mikor és milyen feltételekkel csatlakozunk, s valóban szüksége-
sek-e, azok az átalakítások, amelyeket az EU kényszer hatására végre kell hajtani. 
Az ország előtt álló kihívásokból adódott, hogy az EU integráció követelményei – a gazdasági vál-
ságból való kilábalás parancsa – a pártok számára valóban konszenzuskényszerként jelentkeztek. 
Ugyanakkor a politikai elitek érdekeltek voltak abban, hogy fenntartsák a társadalomban a kívül-
ről vezéreltség tudatát, és az uniós elvárásra hivatkozva a negatív társadalmi döntéseket a „szebb 
jövő” felvillantásával legitimálják, megkímélve magukat a népszerűtlen döntések melletti érvelés 
kényelmetlenségeitől.13 Könnyített helyzetükön, hogy mindaddig, amíg az uniós csatlakozás volt 
napirenden, az EU jogharmonizáció, és a különböző politikák átvétele hitelességnövelő és megegye-
zés-teremtő hatása érvényesült. 
A magyar pártrendszer működési karakterét egyidejűleg formálta tehát a konfl iktus és konszenzus 
kényszere, ami az ezredfordulóig egy hallgatólagosan mindenki által elfogadottnak látszó praxist 
hozott létre. Egy feje tetejére állított, negatív konszenzus „köttetett” az oldalak között, ami annak 
a rezignált tudomásulvételén alapult, hogy az elitcsoportok – egy-két kitüntetett ügyön kívül - nem 
képesek egymással tartós és egészséges megállapodásokra jutni. Ennek mentén rögzült a jobb és 
baloldal között a radikális megosztottság, a rendszerváltás utáni évtizedek vastörvénye, a konszen-
zusképtelenség beismerésének konszenzusa 14

A magyar politikai életnek ez a jellemzője az Európa politikában sajátosan érvényesült. Ami azt je-
lentette, hogy az első Orbán kormány idején a csatlakozás előkészítése során töretlenül folytatódott 
a korábbi tárgyalási vonal. Habár a kabinet működése néhány vonatkozásban éles elhatárolódást 
jelentett elődjétől, alapvető külpolitikai orientációváltás a csatlakozás előestéjéig nem történt. 

11 Lakner Zoltán: A magyar pártok és az Európai unió. Az EU, mint belpolitikai kérdés: 1990-2004 
Politikatudományi Szemle 2004/1, 141.

12 Csaba László: A felemelkedő Európa, Akadémia Kiadó. Budapest, 2007. 213.
13 Lakner Zoltán i.m. p. 141.
14 Fricz Tamás: 2004: Az alkotmányos berendezkedés kudarcai, különös tekintettel az augusztusi- 

szeptemberi kormányválságra és az elmaradt előrehozott választásokra.  Magyarország politikai 
évkönyve 2005, DMKKA (szerk. Sándor Péter, Vass László, Sándor Ágnes, Tolnay Ágnes) 211.
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Magyarország jelentős mértékben előrelépett az EU integráció ügyében: kormány közpolitikai vo-
natkozásban előírt kemény feltételeket – a közmédia ügyének kivételével –  az átlagon felül abszol-
válta.15  
A csatlakozásig érvényesülő külpolitikai konszenzus meggyengülésének erőteljesebb jeleit a 2002-
es választási eredmény és a tárgyalások közelgő befejezése hozta felszínre. A jobb és baloldal EU-
politikájának eltávolodásában a belpolitikai eseményeken túl szerepet játszottak a felkészülési fo-
lyamat dinamikájából eredő konfl iktusok. Az alkalmazkodási szakasz kezdetén és az előkészítő 
tárgyalások idején nagy részben még fenntartható volt a konszenzus, de ahogy differenciálódtak és 
konkretizálódtak a feladatok, s közelebb került a belépés időpontja, ez egyre inkább széttöredezett.. 
2002 decembere után kérdésessé vált, hogy létezik e magyar Európa-politika, vagy csupán két ver-
sengő, pártjellegű Európa politikáról lehet beszélni.16 
A térség országainak többsége sok huzavona, ígérgetés és halogatás után végül 15 évvel a rendszer-
váltást követően egyszerre vált az EU tagjává. A belépéssel lezárult időszak mérlege ellentmondásos: 
a hozzá vezető út nagyon hosszú, a közösségi felszabadulás és a társadalmi széthullás legkülönbö-
zőbb helyzeteivel teletűzdelt folyamat.17 Ami a politikát és a gazdaságot illeti, a közép-kelet európai 
országok – s köztünk hazánk is – strukturális-intézményes értelemben „felzárkóztak.” Az elhúzódó 
rendszerváltás azonban szinte mindenhol felemésztette a gazdasági, társadalmi és politikai tarta-
lékok javarészét. Az átmenet számos negatív fejleménnyel kapcsolódott egybe, amit tetézett az a 
sokk, amit az alkalmazkodás terhei és intézményi igényei kiváltottak. Az emberek kétharmada az 
uniós csatlakozást konfl iktusként, potenciális vagy tényleges vesztesként élte meg, de mindenképpen 
súlyos megrázkódtatásként. A többség számára az Európához csatlakozás – az 1989 óta végbement 
átalakulás problémáival, az értékválsággal, a gazdasági, szociális változásokkal járó – traumatikus 
tapasztalatokat erősítette.18 
A rendszerváltást követően Magyarország Európai (Közösséghez majd) Unióhoz fűződő viszonya, 
az „EU elvárja tőlünk” jegyében alakult.19 A csatlakozáshoz érve azonban kiderült, a döntően kívül-
ről vezérelt, az identitást szinte kizárólag külső forrásból merítő, mintakövető politizálás lehetőségei 
kimerültek. Ez a felismerés az egyre inkább tömbösödő magyar politikában, mindenek előtt az adott 
geopolitikai viszonyokhoz többnyire kényszeresen igazodó baloldalt állította próba elé. 
A ’80-as évektől fogva, – vagyis amikortól megnyílt az európai orientáció és az EK-hez fűződő 
szorosabb kapcsolat kialakításának a perspektívája – a bal-liberális nyugatosság fókuszába az intéz-
ményes és piacgazdasági adaptáció teljesítése állt. Mindaddig, amíg a megkerülhetetlen döntések a 
társadalom felé alapvetően külső, nemzetközi elvárásokként jelentek meg, és formális intézményes 
választ lehetett adni rájuk, az utódpárt technokrata, pragmatikus menedzserszemléletű, modernizáci-
ós elitje kielégítően teljesített. 20  Ez a politika addig volt folytatható, amíg a rendszerváltás, és az EU 
csatlakozás történelmi akadályfutásán a külső erők állította akadályokat kellett leküzdeni. 

15 Ágh Attila: Az Orbán kormány 4 éve. az EU csatlakozás politikai és közpolitikai dimenziója. 
Magyarország politikai évkönyve. 2002  I. kötet.(szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. )
DKMKA Budapest,  2002, 45.

16 Ágh Attila: A magyar esély. Magyarország Európa politikája. Nemzeti Tankönyvkiadó.. Budapest, 2004, 
22.

17 Kiss Endre: Az ígéret földje előtt a sivatagban (A magyarországi átmenet fő perspektívái) Magyarország 
az új Európában. Érték és valóság. Nemzetközi politikai elemzések. Friedrich Ebert Stiftung. 2004, 
Budapest, 49.

18 Juhász József, Tálas Péter: A szélsőjobboldal, a jobboldali radikalizmus és a populizmus előretörésének 
okairól Kelet- és Közép- Európában. Európai Tükör 2008/4, 129.

19 Tabajdi Csaba-Korányi Dávid: Az uniós érdekérvényesítés három modellje. Magyarország politikai 
évkönyv 2006. (szerk. Sándor Péter, Vass László, Tolnai Ágnes) DKMKA Budapest, 2007.  836.

20 Bozóki András: 2004 – Állampolgári passzivitás….id.mű. 180.
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A taggá válás után, a kizárólag nemzetközi szervezetek elvárásainak megfelelni akaró, belsőleg „ér-
tékmentes”, „semleges” „szakértői” politika kifulladt.21 
A magyar baloldal állapotát pontosan tükrözte a 2002-es választási győzelem után kialakult hely-
zet, amikor kormányzati pozíció birtokában valójában defenzívából volt kénytelen levezényelni a 
csatlakozást. A 2004-es európai parlamenti választáson nem maradt igazából más mondanivalója a 
szocialistáknak, mint, hogy a Medgyessy kabinet vitte be az országot az Európai Unióba. 
A Medgyessy kormány tevékenysége mind, ahogy a kormányzás számos területén Európa ügyben 
is kapkodást, bizonytalanságot sugallt.22 S noha a 2004 es kormányfőváltás egyes vonatkozásokban 
új helyzetet teremtett, az európai uniós ügyekkel kapcsolatos kormányzati hozzáállásban a lényeg 
nem változott. A szocialisták Európa elkötelezettsége a csatlakozás után is töretlen maradt, azt kép-
viselték, az uniós tagságnak nincsenek hátrányai csak nehézségei, amelyekért a végeredmény majd 
bőven kárpótol.23  
2006 után a Gyurcsány kormány az „Elvszerű pragmatizmus” jegyében a szorosabb integráció mel-
lett kötelezte el magát. Az elvek szintjén konstruktívnak mutatkozó elképzelések megvalósulását 
azonban nagymértékben nehezítette, Európa politikájának hitelességét pedig kikezdte, hogy a kor-
mányfő külső és belső támogatottsága látványosan megrendült. Mindez végeredményben a szocia-
lista párt megroppanásához, s áttételesen, az euroszkepticizmus minden korábbiaknál erőteljesebb 
hazai térnyeréséhez vezetett.
A kilencvenes évek során az Európa politika azt jelentette, hogy mindenáron csatlakozni kell az EU-
hoz, ami a rövidtávú feladatokat helyezte előtérbe a hosszabb távú megfontolások rovására. Nem-
csak a gyakorlatban, hanem néha még az elméleti megközelítésekben is úgy nézett ki, hogy az Eu-
rópai Unióba való belépés az elsőrendű cél, a nemzeti fejlődés mindehhez csupán eszköz. Az uniós 
és nemzeti célok egybeesnek, az intézményes csatlakozás tűnt céljaink, sőt nemzeti szuverenitásunk 
legbiztosabb alapjának.24 
Feltörekvő erőként a Fidesznek már jóval az ezredforduló előtt, az volt a határozott szándéka, hogy 
ettől némiképp eltérő irányt szabjon az EU-val kapcsolatos közbeszédnek. A második ciklustól kezd-
ve egyre aktívabb lett, az értékelvű és haszonelvű politika eszköztárát és hangsúlyokat pragmatikusan 
váltogatva új argumentációval lépett fel. A jobboldali térfél elfoglalásával egyidejűleg a párt szellemi 
holdudvarában határozottan kőrvonalazódott egyfajta globalizáció kritika, ami a ’98-as hatalomra 
kerülésétől kormányzati szinten is intézményesült. 
A csatlakozás után a jobboldalon egyértelmű megfogalmazást nyert, hogy „már nem az integráció a 
prioritás hanem, az az értékrend amelynek alapján kialakítjuk az integráción belüli konkrét politikán-
kat.” Ennek szellemében a fi deszes politikusok, eurorealista alapállásból kiindulva többnyire nem 
mulasztották el, hogy fi gyelmeztessenek a lehetséges negatív gazdasági – társadalmi hatások kivédé-
sének fontosságára.25 Sokat tettek azért is, hogy a politika viták középpontjába ne az európai egység 
gondolat támogatása vagy elutasítása, hanem a magyar csatlakozás – pártpolitikai diskurzusokban 
többnyire leegyszerűsítve és mechanikusan értelmezett – előnyeinek és hátrányainak mérlegelése, 
költségeinek és hasznainak összevetése kerüljön.26 

21  Uo.
22  Az ígéretek sodrásában. id.mű  479.
23 Hol áll a Perc mutató? – avagy az EU-destruktivoktól a föderalistákig: Pártok viszonya az Európai 

Unióhoz, Magyar Európa Társaság kutatócsoportjának jelentése. 2012. december.  63.
24 Práger: A magyar…. id.mű 223.
25 U.o. 420.
26 Hol áll a Perc mutató? avagy  az EU – destruktivoktól a föderalistákig: Pártok viszonya az  Európai 

Unióhoz, Magyar Európa Társaság kutatócsoportjának jelentése. 2012, december. 27.
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Abban, hogy a Fidesz a korábbiaknál kritikusabb nézeteket hangoztatott, szerepet játszottak az euró-
pai politikában zajló folyamatok, így például az Alkotmányos Szerződést elutasító két – a francia és 
a holland – népszavazás kimenetele. A referendumok fi askója ugyanis azzal a következménnyel járt, 
hogy az integráció bírálata részévé, bevett elemévé vált az európai – s így a magyar – politikának. A 
párt EU-politikájának karakteresebbé válásában azonban ennél is fontosabb momentum volt – főként 
Öszöd után – a hazai közélet atmoszférájának radikális átalakulása.27  
Az EU csatlakozást megelőzően a választók többsége sokáig azt remélte, hogy az Unióba való belé-
pés a 1989-ben megkezdett rendszerváltás utolsó állomása lesz, amelyet a nyugalom és a biztonság 
követ. A kétezres évek elejéig győzelmesnek hitt – döntően a pragmatizmusra alapozott – korszak 
lendülete megtört, ellentétes tendenciák jelentek meg a láthatáron.  Kiderült a történelemnek koránt 
sincs vége.28 A ’90-től eltelt időszak teljesítményének értékelése kapcsán felbukkantak a kételyek: a 
mögöttünk hagyott bő fél emberöltőre gondolhattunk-e majd úgy, mint a jövőt megalapozó sikeres 
befektetések időszakára, az európai csatlakozás visszaigazolja-e a rendszerváltoztató döntések he-
lyességét? 
Magyarország a rendszerváltást követő másfél évtizedben mérföldes léptekkel közeledett az EU-hoz, 
a belépés után azonban távolodni kezdett a kitűzött európai értékrend tiszteletétől és tényleges alkal-
mazásától.29 A csatlakozást követően az Európával kapcsolatos újfajta megközelítések, a taggá válás 
következményeit csalódásként értékelő kommentárok következményeként a politikai közbeszédben 
az EU-val kapcsolatos pozitív hangnem fokozatosan elhalványult. A negatív irányú attitűdváltásban 
komoly szerepe volt a nagyrészt ideológia és politikai okokból felerősödő, ill. a jobboldal által fel-
erősített euroszkepticizmusnak, amelyet nyugodtan tekinthetünk válságterméknek is.30 A felszínre 
kerülésében az európai egyesülési folyamatok megrendülése mellett közrejátszottak a rendszerváltás 
utáni évek, a pangás majd a lecsúszás tapasztalatai, amelyek egyértelműen a társadalom kielégület-
lenségi érzetére érzékenyebb jobboldali ellenzék malmára hajtották a vizet. 
Az „elhanyagolt társadalom”31 a 2010-es kétharmados választási eredménnyel határtalannak tűnő 
teret nyitott a jobboldalnak, felszabadítva a Fidesz „lázadó” attitűdjét. Bekövetkezett az, amivel az 
évtized vége felé már számolni lehetett: „általános” támadás indult a ’ a 89-es „rendszerváltás”, s – 
annak részleges, de kitüntetett célja – az Unió ellen.  
A Fidesz ’90-es évek második felétől kritikusan szemléli a Nyugaton zajló folyamatokat.32 A kezdet-
ben ártatlannak tetsző kalandozások Orbán másodszori kormányra kerülése után szerves rendszerré 
álltak össze. „A rendszerváltás kezdetét szimbolizáló nemzedéki ellenállástól – először a bel- majd 
pedig az évtized fordulójához közeledve külpolitikai értelemben is – eljutott a státus-quo elleni lá-
zadásig.”33

27  Szabó Máté: „Forró ősz” 2006-ban Budapesten. Értelmezési kísérlet. Magyarország politikai évkönyve, 
(szerk. Sándor Péter, Vass László, Tolnai Ágnes) DKMKA, 2007. 1247.

28  Ld. A magyar jobboldal természetrajza. Miért olyan a Fidesz olyan, amilyen, lehetne-e más? 
Méltányosság Politikai elemző Központ. Élet és Irodalom melléklete. 2013. május 17.

29 Balázs Péter: Magyarország és az Európai Unió. id. mű. 228  
30 Kende Péter: Mégis mitől van itt két Magyarország? Két Magyarország? Osiris Kiadó – Korridor. 

Budapest, 2005, 130.
31 Ágh Attila: A társadalmi rendszerváltás perspektívái Magyarországon. Mozgó világ online 2008/9
32 Csizmadia Ervin: A „legújabb Fidesz társadalomfi lozófi a és pragmatizmus – a 2010. évi kormányváltás 

tükrében. Magyarország politikai évkönyve.  2010. DVD.
33 Méltányosság Politikai elemző Központ: „A Tusnádfürdői ív.” 2010, augusztus 7. 
 http:// w.w.w.meltanyosság. hu /node/ 2422
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Ezzel együtt elmondható, hogy a Fidesz nem lett Nyugat ellenes párt. A miniszterelnök nemzeti 
retorikája általában nem megy túl bizonyos racionális kereteken, ugyanakkor taktikusan távolságot 
tart Brüsszellel szemben. Számára az Unió aktuális valóságában korántsem értékorientációként vagy 
igazodási pontként létezik.  Az integrációra olyan történelmi szükségszerűségként tekint, amely – bi-
zonyos vonatkozásban segít ugyan Magyarország problémáinak megoldásában, hozzájárul az ország 
haladásához – leginkább azonban szuverenitását korlátozó tényező.34 
A kormány Brüsszellel szemben folytatott szabadságharca több funkciót teljesít: amellett, hogy 
kielégítően szolgálja a tábor egybetartását, hivatkozási alap a rendkívüli intézkedések bevezetése 
esetén, és a hazai szélsőjobb domesztifi kálására is alkalmasnak mutatkozik. A Fidesznek az 
Unióval folytatott permanens küzdelme belpolitikai szempontból azért is lehetett mind ez idáig 
eredményes, mert a jobboldali közönség roppant érzékeny a nemzeti szuverenitásra: s az Unión 
belüli konstellációhoz – a balliberális oldaltól eltérően – a történelmi tradíciókon és tapasztalatokon 
keresztül közelit. Már pedig az ellenségképzés sikere nem utolsósorban a szimpatizánsok „nemzeti” 
alapállásából vezethető le. A Fidesz számára ösztönzést és segítséget jelent, hogy olyan közönséget 
tudhat magáénak, amelynek gondolkodásban élesen szemben állnak egymással a „külső” hatalmak 
szempontjai meg a nemzeti érdekek.  A helyzetét megkönnyíti, hogy a párt rendíthetetlen hívei 
körében masszívan jelen van egyfajta tradicionális sértettség, ami az un. nyugati világgal szembeni 
történelmi sérelmeken – 56, Trianon, Kádár rendszer stb. – alapszik, s amire rárakódnak még a ’90 
után történtekből leszűrhető tapasztalatok.  
Többen felvetették már, hosszabb távon nem lehet kizárni, hogy a Fidesz magatartásában a bezárkó-
zás logikája érvényesül: a fényes elszigeteltség koncepciója kerekedik felül az együttműködés, és a 
részvétel paradigmáján.35 Lehetséges előkép, e tekintetben a Jobbik által befutott pályaív. A szélső-
jobb az elmúlt években az euroszkeptikusságot cserélte le Unió ellenességre: az intézményrendszer 
bírálatán túl, ellenzi az EU fejlődési irányát, tévútnak tartja a Lisszaboni Szerződésben körvonalazott 
integrációt. Néha napján uniós zászlót éget, és folyamatosan lebegteti az európai szervezetekből való 
a kilépés lehetőségét.
A 2010-es választáson született „példanélküli felhatalmazás” egyik lényeges következménye, hogy 
a hazai politikai térkép szinte teljesen átalakult. Az országgyűlésben a jócskán megcsappant létszá-
mú szocialista párt maradt az egyetlen intézményes politikai erő, amely egyértelműen hitet tesz az 
integráció elmélyítése és a szervezet bővítése mellett. Az MSZP-t mindig az európai eszme tisztelete 
vezérelte, de racionális okokból is az Európai Unió mellett érvelt: más baloldali pártokhoz hasonlóan 
többnyire élénken reagál az Unión és a tagállamokon belüli intézmények demokratikus defi citjére. 
A szocialisták az EU-t, a belépést követően is olyan fi x pontnak tekintik, amelyhez a kormányoknak 
alkalmazkodniuk kell. Kimondva, kimondatlanul tartva magukat ahhoz a régi tételhez, miszerint a 
„periféria országainak ugyanazt az utat kell bejárniuk, mint a centrum országainak.”
A baloldal önazonosságának történetileg hangsúlyos eleme az európaiság és a modernizáció-pártiság. 
Az MSZP fennállása óta birkózik azzal, hogy miként lehet összekötni a demokrácia, a modernizáció 
az európai integráció ügyét egy korszerű nemzettudat jegyében, a nemzeti érdek és érték mindenkori 
konkretizálásával. A dilemma megoldását gátolja a párt racionalizmusa, gyakorlatias, sőt erőtelje-
sen technokrata felfogása és politizálása, amely többnyire nehezen összeilleszthető elvi kérdésekkel, 
a nemzettudat érzelmi tartalmával, jelképeket hordozó természetével. Amit ráadásul tetéz, hogy a 
szocialisták az utódpártiság bélyegétől és a szélsőséges nacionalizmus vádjától való félelem ellen-
súlyozásaként, szinte kritikátlanul vállalták fel, a nyugat-európai normák feltétlen elfogadását és 
hirdetését.36 

34  Hol áll a Perc mutató? , avagy az EU – destruktivoktól a föderalistákig: Pártok viszonya az Európai 
Unióhoz, Magyar Európa Társaság kutatócsoportjának jelentése. 2012, december. 62

35 Hegedüs István: Magyar pártok-Európai választások. Politikatudományi szemle 2004/4 172.
36 U.o 10
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Az elmúlt évtizedben az MSZP hibái közül az egyik legsúlyosabb, hogy nem volt képes módosítani 
a rendszerváltáshoz, a rendszerváltás rendszerének válságához fűződő szinte kritikátlan viszonyán. 
Elmulasztotta a válságba forduló rendszerváltás modelljének alapos felülvizsgálatát, és az Unióról 
alkotott képének korrekcióját. 
Azt ma már senki sem vitatja, hogy Magyarország a rendszerváltást követően, a környező országok-
kal folytatott versenyben korábban szerzett előnyének jelentős részét fokozatosan elvesztette. Adek-
vát stratégia hiányában nem volt képes kihasználni azokat a lehetőségeket sem, amelyek számára az 
EU csatlakozásból adódtak.37  
Az országot történelmi hagyományai, a politikai elit elbizakodottsága, s az önző szűk csoportérdekek 
akadálytalan érvényesülése vezette oda, ahol ma van. A közéleti szereplők többsége számára az Unió 
egyszerűen a magyar belpolitikai aréna függeléke maradt. Magyarországon azok a vélemény meg-
határozó csoportok, amelyek az európai integrálódás és a nemzeti érdek egységét képesek lennének 
megjeleníteni, valamint ezek ellentmondásai feloldására képesek lennének kompetens választ adni, 
nem igazán szerveződtek meg. Nem igen mutatkozik az a hallgatólagos társadalmi, politikai, kon-
szenzusképző képesség és mechanizmus, amely a fejlett parlamenti demokráciák és piacgazdaságok 
sajátja. Az elmúlt évtized egyik tanulsága, hogy politikusaink java része nem akarja tudomásul venni, 
hogy „gyengíti, sőt olykor lehetetlenné teszi, a nemzeti érdekérvényesítést, ha az adott ország bel-
politikai ellentéteit, konfl iktusait az unióba, „exportálják”, s a különböző fórumokon egymást kioltó 
nemzeti szándékok jelenítődnek meg.”38 
A csatlakozásunk előtt elhangzott elmélkedések legfontosabb közös nevezője az volt, hogy Magyar-
ország hamarosan révbe ér, és többé nem hánykolódik, Kompország módjára Kelet és Nyugat között.  
Ma megint aktuálisnak tűnik Ady sokak által idézett metaforája, mint a magyarság sors szimbóluma: 
mint a sehova se tartozás, a helyén nem lévő, a helyét kereső, de azt nem találó ország és nép megje-
lenítője. Ma újra erősödődik az az érzés, hogy nem vagyunk képesek kitörni, a történelmi meghatá-
rozottságok ketrecéből: mintha, a marginalizálódás fenyegetése és a negatív történelmi tapasztalatok 
súlya nehezedne ránk. 

37 Simai Mihály: A „nagy válság” és az új globális hatalmi rendszer kibontakozása. In. A változó 
világgazdaság. Útkeresések, tapasztalatok és kilátások. I kötet: Globális kérdések. (szerk. Farkas Péter, 
Meisel Sándor, Novák Tamás) MTA KRTK Világgazdasági Intézet 2012. 28.

38 Galló Béla: Az új kapitalizmus régi világa. 135.


