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tanUlÓi parlamenti patkÓ – 9. évfolyam 	 �9

D1 – SZÖVEGEK

Olvassátok el, majd idézzétek fel a következő szöveget egymásnak, és közben osszátok 
meg párotokkal a saját véleményeteket!

ideológiák

Az európai kontinentális politikai élet sajátossága, hogy a pártok és politikusok mindig a 
közjó, a közérdek, az igazságos jövedelemelosztás nevében lépnek fel; azaz a politika min-
dig ideológiákhoz kapcsolódik, ideologikus. A pusztán zsákmányszerző politikai célokat, 
ha azok nem kötődnek a közjó fogalmához, az európai politikai kultúrában a közvélemény 
nem tekinti legitimnek (elfogadottnak). Az európai tradícióban a pártok bizonyos politikai 
ideológiákhoz, eszmerendszerekhez „politikai családhoz” tartoznak. Ilyen „politikai csa-
ládokat” alkotnak szocialista, liberális, konzervatív és kereszténydemokrata pártok.
Baloldal és jobboldal két alapvető világnézeti és politikai hagyományt, valamint politikai 
tábort jelöl a XIX. – XXI. századi európai politikában. Ezek az ideológiai hagyományok az 
emberről, a világról és az igazságos társadalomról alkotott eltérő eszmékre és nézetekre 
épülnek. Nem egységes politikai ideológiákról vagy eszmerendszerekről van szó, hanem 
értékek és elvek együtteséről.
A bal–jobb-skála vált a XX. században létrejött demokráciákban a pártok közötti verseny 
elsődleges kódrendszerévé. Baloldal és jobboldal fogalmainak érvényessége nem minden 
esetben alkalmas a politikai konfliktusok értelmezésére.
A baloldal „progresszív” szocialista és liberális, a jobboldal pedig „konzervatív” megköze-
lítést jelenti.
A baloldal a francia felvilágosodás és forradalom szellemi – politikai hagyományait követi: 
a racionalista (észen, értelmen alapuló) világkép, a társadalom javíthatóságába vetett hit 
és politikai radikalizmus (újító szándék) jellemzi. A baloldal hisz a társadalmi egyenlő-
ség, az emberi jogok, valamint a politikai és társadalmi demokrácia korlátlan kiterjeszt-
hetőségében. Társadalmi kérdésekben liberális, azaz a kortárs politikában például halál-
büntetés-ellenes, és „választás”-párti (például kiállnak a nők abortuszhoz való joga, vagy 
például a szabadkereskedelem gyakorlata mellett). Az emberi jogi liberalizmus az utóbbi 
évtizedekben a viselkedési devianciák (zavarok), például homoszexualitás, társadalmi el-
fogadásáért, azaz a konformizmus ellen harcol. A modern baloldaliság a városi kultúrára 
épül. A munkaügyi vitákban inkább a munkavállalók oldalán áll, s gyakran szoros vi-
szonyt tart fenn a szakszervezetekkel. Nyugat-európában a szociáldemokrata és szocialis-
ta pártok képviselik ezt az álláspontot, de a kortárs liberális pártok egy része is a politikai 
baloldal részét képezi.
A jobboldal ezzel szemben a konzervatív világképre épít: a racionális (értelmen alapuló) 
emberi cselekvés korlátait, a szokások és a tradíciók jelentőségét hangsúlyozza. A társada-
lomfejlődés vonatkozásában evolucionista, az intézményi változások lehetőségeit illetően 
reformista, ideológiailag pedig antiutópista. A társadalmi egyenlőtlenséget és tagolódást 
szükségszerűnek tartja. A rend híve. A demokrácia korlátlan kiterjesztésével szemben az 
alkotmányosságot tekinti garanciának, miközben védelmezi az állami autoritást (tekintély) 
mint a polgári társadalom politikai-jogi garanciáját. A jobboldalnál jelenik meg a vallási 
felekezetiségen alapuló politika és a XX. században a nacionalizmus is. A modernséggel 
szemben inkább tradicionalista, a városival szemben inkább vidéki kultúrát és értékeket 
hordoz. Társadalmi kérdésekben konzervatív (például abortuszellenes, halálbüntetés-
párti). A munkaügyi konfliktusokban a munkaadói oldalt, az „üzleti köröket” képviselik. 
Általában a jobboldalon foglalnak helyet az agrárpártok is. A mai Nyugat-Európában a 
mérsékelt jobboldaliságot elsősorban a konzervatív és kereszténydemokrata pártok kép-
viselik.	
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D2 – FELADATLAP

A következő feladatlapot párban oldjátok meg úgy, hogy az első két kérdésre egyikőtök, 
majd a következő kettőre a másik írja a választ. Ezután hasonlítsátok össze a feladatlapot 
a csoport más párjával, és folytassátok a válaszadást! Ha a válaszok nem egyeznek, keres-
sétek meg és javítsátok ki a hibát! Kérhetitek tanárotok segítségét.

ellenőrzés párban

1. A szövegben a közjó fogalma így értelmezhető:

2. Mit jelent: legitim?

1. Mi a különbség konzervatív és progresszív között?

2. A racionalista kifejezés helyes értelmezése:

3.	A	liberális politikai vélemény például elveti a ............................................................................ 

és megpróbálja elfogadottá tenni a .......................................................................................................

4. Mit jelent utópista és antiutópista?

5. Miben nyilvánulhat meg a nacionalizmus?
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