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LEHETNEK MÁS JELÖLTJEIK?
Az LMP bal-jobb tengelyen elfoglalt pozíciója 

az egyéni választókerületi jelöltek vizsgálatának tükrében

BEVEZETÉS

A zöld pártok a világ számos országában a nemzeti parlamentek kulcsfi guráivá váltak, 
többnyire a pártrendszerek baloldalára pozícionálva politikai formációjukat. A magyar 
demokratikus politika két és fél évtizedes történelmének vitathatatlanul legsikeresebb 
zöld pártja, a Lehet Más a Politika (LMP) antiglobalista, környezetvédő és emberjogi moz-
galmakból nőtte ki magát, politizálása során erős baloldali karaktert felmutatva. 

A párt liberális szárnyának 2013-as kiválása után ugyanakkor publicisták és politi-
kusok egyaránt amellett érveltek, hogy az LMP mind tagságát, mind üzeneteit tekintve 
egy jobboldali fordulatot hajtott végre – a párt elitje ugyanakkor tagadta minden olyan 
megállapítás létjogosultságát, amely szerint egy jobboldali zöld párt kiépítése zajlana. Jelen 
kutatás célja, hogy kérdőíves válaszok statisztikai elemzése és képviselőjelölti programok 
tartalomelemzése segítségével módszertanilag megalapozott választ adjon arra a kérdés-
re, hogy az LMP-nek tulajdonított jobbratolódás ténylegesen is megvalósult-e a párt egy 
kiemelt fi gyelem által övezett csoportját, az egyéni választókerületi jelölteket vizsgálva. 

ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS
A zöld pártok ideológiai pozíciói és helyük a pártrendszerekben 

Európa zöldpártjai az ideológiai spektrum széles területét lefedik, találunk közöttük re-
formkommunistákat, szocialistákat, liberális eszmeiséget vallókat és centrumpártokat is. 
Vízióik magukban foglalnak számos olyan alapelvet – társadalmi igazságosság, decentra-
lizáció, egyéni szabadságjogok, részvételi demokrácia, faji és nemi egyenlőség –, amelyek 
korábban már létező politikai hagyományok vagy programok részét képezik, így talál-
hatunk szocialista, liberális, konzervatív, de marxista vagy anarchista elemeket is a zöld 
mozgalmak célkitűzései között (Richardson, 1995, 11.). 

Legyen e pártok halmaza bármilyen heterogén is, a többségük egyértelműen balol-
dali formációnak tekinthető (O’Neill, 1997, 18.), síkra szállva a szekuláris állam mellett, 
gyanakvóan tekintve az egyházakra, valamint a társadalmi igazságosságot növelő prog-
ramokat támogatva. Zömük baloldali – libertariánus mozgalmi pártokként klasszifi kálható 
(Frankland, Lucardie és Rihoux, 2008, 6.). Jóllehet a legelső zöld szervezeteket és szövet-
ségeket elkötelezett ökologisták, civil aktivisták alapították, akik között liberális, konzer-



189LEHETNEK MÁS JELÖLTJEIK?

vatív vagy egyenesen apolitikus egyaránt volt, a zöld eszmét végül változatos baloldali 
csoportok karolták föl, amelyek ebben látták a társadalmi–ökológiai válságokra adott, a 
klasszikus marxizmus elméleti kereteit és megközelítésmódját meghaladni képes választ 
(Spretnak és Capra, 1986, 176.). A zöld pártok így egyértelműen a bal-jobb spektrum előb-
bi részén helyezkedtek el, több esetben egyenesen választási szövetséget alkotva a többi 
baloldali párttal. Még azokban az országokban is kimondottan valószínűtlenül hatnak 
a zöldek és más, kizárólag jobboldali pártok szövetségét jelentő forgatókönyvek, ahol a 
koalíciókötés és kormányalakítás logikája kevésbé függ a bal-jobb dichotómia logikájá-
tól. Mindez stratégiai hátrányt is jelenthet a zöld pártok részére, hiszen a baloldali tábor 
egyértelmű tagjaként nem funkcionálhatnak kulcspártként, koalícióképességük korláto-
zottabb (Poguntke, 2002, 138.). 

A nemzetközi szakirodalomhoz hasonlóan a magyar is a baloldali politikai család ré-
szeként tekint a zöld pártokra és a zöld mozgalomra, azok baloldali retorikáját, újbaloldal-
lal való kontinuitását és „funkcionális megfeleltethetőségét” hangsúlyozva. A zöldpártok 
programpontjai átfednek számos szocialista, liberális és agrárpárt célkitűzéseivel, és nem 
egyszer a minimális többséget biztosító koalíciós partneréül szegődnek a tradicionális 
szocialista pártoknak (Enyedi és Körösényi, 2004, 84 – 85.). 

Értékpreferenciák az LMP tagságában és szavazóbázisában

A Lehet Más a Politika alapító nyilatkozata szerint a párt baloldali, liberális és konzer-
vatív értékek aggregálásával, az értékszintézis megteremtésének céljával jött létre. Noha 
tagjai és aktivistái célul tűzték ki a hagyományos törésvonalak meghaladását, a párt 
alapelveiben baloldali maradt (Bozóki, 2014, 212-213.). Míg a párt tagságának és aktivis-
ta-hálózatának ideológiai összetétele elemzői vélemények alapján összhangban volt az 
alapelvekkel – konzervatívok, liberálisok, zöldek és szocialisták egyaránt megtalálhatóak 
voltak köztük (Tóth és Török, 2015, 473.), szavazótábora elsősorban baloldali jegyeket mu-
tatott. A kérdőíves felmérések tanulságai szerint az LMP szavazói a posztmateriális érték-
rendet részesítik előnyben a nemzeti-konzervatívval szemben, önmagukat liberálisként 
és az európai integráció támogatójaként meghatározva. A párt támogatóit inkább a városi 
választók körében kell keresni, a vallásosság pedig a szavazótábor csupán igen csekély 
részére jellemző (Keil, 2012; Republikon, 2012; Szabó, 2013). 

Említésre méltó ugyanakkor, hogy a legfrissebb tanulmányok már azonosítottak olyan 
szociokulturálisan jól körülhatárolt, atipikus LMP-szimpatizáns választói csoportokat, 
amelyek tagjai a zöldpárt szavazói vagy szimpatizánsai, de magukat inkább jobboldali-
nak és konzervatívnak tartják, vallásosabbak az átlagnál, és az Európai Unióval szemben 
inkább szkeptikusnak mondhatóak. Ilyen például a fővárosban és a megyeszékhelyen 
koncentrálódó, „dolgozó középgenerációként” felcímkézett csoport (Boros és Kadlót, 
2015, 66 – 68.). 
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Az LMP 2009-es szavazóbázisának ideológiai preferenciáit elemezve a szakirodalom 
azt valószínűsíti, hogy a párt potenciális szavazótáborának magját hosszabb távon a ki-
ábrándult liberálisok és az első szavazók alkothatták, noha a 2010-es országgyűlési vá-
lasztásokon részesülhetett olyan Fidesz-szimpatizánsok szavazataiból is, akik önértéket 
tulajdonítottak egy sokpárti parlamentnek (Enyedi és Benoit, 2011, 25 – 38.). Jóllehet az 
Országgyűlésbe kerülése előtt az LMP-t nem érintette az MSZP-vel való együttműködés 
törésvonala és ezáltal a mérsékelt és/vagy fi atal jobboldali szavazók részéről reálisan vál-
lalható alternatíva volt, tömeges jobboldali szavazatokra (és támogatókra) a párt semmi-
képpen sem számíthatott (Tóth és Török, 2015, 392.). 

A többek által is leírt, területi egybeesésen alapuló, egykori SZDSZ-szavazók tömeges 
átpártolását feltételező szavazóbázis elméletét retrospektív lekérdezésen alapuló kutatá-
sok cáfolni látszanak; a mindkét álláspont kapcsán meglévő módszertani fenntartások 
mellett annyi ugyanakkor bizonyosan kijelenthető, hogy az „elárvult” liberálisok jelen-
tős, de nem többségi hányadát képezték a 2010-ben a zöldpártra szavazók táborának. Míg 
a középosztálybeli státusz rokonítja, a fi atal életkor inkább megkülönbözteti utóbbi cso-
portot az SZDSZ korábbi bázisától (Szabó, 2013).

A pártot ráadásul az elemzések szerint a stratégiai gondolkodás hiánya is jellemezte: 
bázisdemokratikusságából és fi atalságából is fakadóan nem tudott (vagy akart) állást fog-
lalni saját ideológiai pozícióját illetően, így nem látszott tisztán, hogy az LMP alternatív 
zöldpártként, a Fidesz utódjaként, új baloldali pártként vagy baloldali, zöld és liberális 
elemeket ötvöző alakulatként igyekszik pozicionálni saját magát. Realitása azonban csak 
három forgatókönyvnek volt: egy „zöld-liberális, de egyértelműen baloldali” alternatíva 
kialakításának a kormányzó Fidesszel szemben, egy, a baloldal és a jobboldal irányába 
egyaránt koalícióképes centrumpárt megteremtésének, valamint az issue-alapú, zöldpár-
ti politizálásnak, amely egyúttal a váltópárti ambíciók feladását is jelentette volna (Tóth 
és Török, 2015, 476.). 

A Lehet Más a Politika bemutatkozásaként felfogható 2009-es európai parlamenti listá-
ján csak néhány olyan személy neve szerepelt, akiknek már volt politikai tapasztalatuk és 
ezt jellemzően a Fidesznél vagy az SZDSZ-nél szerezték meg korábban, a politika alsóbb 
szintjeiről átigazolva. Karakteres politikai arcéllel ugyanakkor a párt nem rendelkezett, 
a listán szereplők zöme erős civil háttérrel rendelkezett vagy a kulturális életből érkezett 
(Várnagy, 2010, 20.). 

Törésvonalak és a bal-jobb dichotómia a magyar politikában

Hazai kutatások szerint a társadalom értékpreferenciáit a bal-jobb ellentétpár tükrözi 
vissza legpontosabban (Enyedi és Benoit, 2011), a választók bal-jobb dichotómiához kap-
csolódó önmeghatározása pedig szorosan korrelál az általuk választott pártokról kiala-
kult nyilvános képpel és azok pozicionálásával is (Róbert, 2001, 320.). Jóllehet a tengelyt 
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gazdasági álláspontok, az ún. valence issues kategóriájába tartozó kérdések (Fridkin, Frid-
kin Kahn és Kenney, 1999) vagy közpolitikai preferenciák egyaránt keresztbemetszik, a 
bal-jobb tengely nem szűnt meg igazodási pontnak lenni, és a választók túlnyomó több-
sége képes arra, hogy elhelyezze magát, illetve a parlamenti pártokat a bal-jobb skálán 
(Róna és Sós, 2011, 115.). Hasonlóképpen, a kulturális, gazdasági és politikai elit tagjainak 
többsége is képes volt magát bal- vagy jobboldaliként klasszifi kálni, a centrális pozícióba 
megközelítőleg csupán a negyedük sorolta önmagát (Kristóf, 2011). Az 1990-es évek má-
sodik felétől a 2010-es választásokig tartó polarizált kétblokkrendszer legfőbb szervező-
elve a bal- és jobboldali szembenállás volt, amely a pártokon kívül a körülöttük létrejött 
szervezetközi hálózatokat is lefedte; a pólus két oldala egyértelműen beazonosítható és 
egységes volt, közöttük átjárás pedig nem létezett (Soós, 2012, 15.). 

Az elmúlt években a magyar politika meghatározó jelensége volt az erőteljes jobbra-
tolódás, ami megmutatkozott abban is, hogy a medián szavazó egyértelműen jobboldali, 
konzervatív értékpreferenciájú választóvá vált (Enyedi és Benoit, 2011). Mivel az LMP tel-
jes stratégiáját a párt középre pozicionálásának rendelte alá (Tóth és Török, 2014) annak 
érdekében, hogy megszólíthassa a középen álló (medián) szavazókat, észszerű választás 
lehetett üzeneteik hozzáigazítása a célcsoport preferenciáihoz – vagyis egy konzervatí-
vabb és kevésbé liberálisabb önkép kialakítása. Egy ilyetén racionális választás másik oka 
a politikai közép kiüresedése lehet, amely a politikai-társadalmi elitek és az átlagos vá-
lasztópolgárok körében egyaránt megfi gyelhető polarizáció kísérőjelensége hazánkban 
(Körösényi, 2013). 

Számos szakirodalom köti össze a vallási hovatartozást a politikai preferenciákkal; 
a bal-jobb önbesorolással párhuzamosan létrejövő pártpreferenciákat a vallásosság is 
strukturálja. A történelmi egyházakhoz való tartozás és a vallásos meggyőződés Euró-
pa-szerte jobboldali pártokra leadott szavazatokat valószínűsít, Magyarországon pedig 
a keresztény-nemzeti hagyományokhoz való viszony a pártok profi lja mellett koalíciós 
irányultságukat is a kezdetektől meghatározta (Enyedi, Fábián és Tardos, 2014, 533.). 

A templomba járás gyakorisága növeli a jobboldalra való szavazás esélyét is (Karácsony, 
2003); a választói viselkedés egyik szocio-kulturális magyarázó tényezőjeként a vallásos 
elkötelezettség meghatározóbb, mint az osztálystruktúra (Enyedi, 2000). A vallásos szava-
zók döntően a jobbközép pártjait részesítik előnyben; a baloldali és liberális pártok ezzel 
szemben hagyományosan távolságtartóbbak az egyházakkal (Körösényi, Tóth és Török, 
2009). A szocialista párt szavazói például a nem vallásos társadalmi szegmensből jöttek 
(Enyedi, Fábián és Tardos, 2014, 533.), a fővárosban és más vidéki városokban koncentrá-
lódó, a Demokratikus Koalícióval erősen szimpatizáló, „balliberális értelmiségként” kö-
rülírható társadalmi csoport körében pedig a legmagasabb a kifejezetten vallásellenesek 
aránya (Boros és Kadlót, 2015, 54.).  

Hazánkban a katolikus egyház jelentős támogatást nyújt a Fidesz-KDNP-nek, mint a 
legnagyobb konzervatív pártszövetségnek 2002 óta; a papság alsóbb szintje tevékenyen 
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is részt vesz a jobboldali jelöltek ajánlószelvényeinek gyűjtésében, a híveket az istentisz-
teleteken a „megfelelő” szavazásra buzdítja és alkalmanként még politikai szóróanyagot 
is terjeszt a templomok előtt. Az egyház felsővezetése tagadja, hogy bármilyen közvetlen 
pártpolitikai tevékenységben érintettek lennének, de több egyházi tisztségviselő mellett 
a nyilvánosságot megcélzó katolikus média és a belső körlevelek is egyértelműen állást 
foglalnak és rímelnek a jobboldali pártprogramok alapvetéseire (Enyedi és O’Mahony, 
2006, 176–177.).  A fentieket összegezve elmondható, hogy a vallásosság nem csak szocio-
kulturális meghatározottságként formálja a választói viselkedést (és jár együtt jobboldali 
pártpreferenciával), de az egyházi elitstratégiák is a konzervatív – jobbközép pártok tá-
mogatását célozzák. 

Pártszakadás és a jobbratolódás narratívája

Miután az LMP 2012. novemberi kongresszusi döntésével úgy határozott, hogy kizárja 
a választási együttműködésről szóló tárgyalások lehetőségét a baloldali pártokkal (az 
MSZP-vel és az Együtt 2014-gyel egyaránt), a Jávor Benedek és Karácsony Gergely nevé-
vel fémjelzett, kisebbségi álláspontot képviselő szárny előbb önálló platformot alakított, 
majd álláspontjuk következő év januári ismételt elutasítása után önálló pártot alapítot-
tak. A Párbeszéd Magyarországért névre hallgató, 2013 februárjában létrehozott politikai 
formációba a tagság 20 százaléka követte őket (Bozóki, 2014, 222 – 223.). Köszönhetően 
annak (is), hogy a PM-et deklaráltan zöld és baloldali pártként alapították, az értékszinté-
zis alapelvéhez ragaszkodó LMP egyre gyakrabban kapta meg a „vádat”, hogy jobboldali 
fordulatot hajtott végre. 

Az LMP vélelmezett jobbra tolódása publicisztikákban is megjelent (Szalay, 2012; Krug, 
2013; HVG, 2014), de több, a pártból később kilépő, és Párbeszéd Magyarországért néven új 
pártot alapító tag is (például Kaltenbach Jenő vagy Scheiring Gábor) annak a meggyőző-
désének adott hangot, hogy határorozott jobboldali fordulat ment végbe a párt szimboli-
kus politizálását és az elérendő szavazóbázis kiválasztását illetően (H.L.B, 2013; Scheiring, 
2013). Újságírói vélemények szerint az LMP a saját választói által vallott értékek ellenében 
kezdett el politizálni, a pártot elhagyó politikusok szerint pedig Schiff er András vezeté-
sével a zöldek deklarált célja lett a Fideszből kiábrándult jobboldali szavazatok begyűjtése, 
és ennek érdekében elzárkóztak a baloldali öndefi níciótól, miközben tudatosan töreked-
tek a tradicionálisan jobboldalinak besorolt ügyek tematizálására  és konzervatív szerve-
zetekkel történő kapcsolatépítésre. 

A párt vezetői politikusai (köztük Schiff er András és Vágó Gábor) ugyanakkor tagadták 
a jobboldali fordulat, mint értelmezési keret relevanciáját (Pintér, 2013; Vágó, 2012), és az 
ideológiai–világnézeti értelemben vett bal–jobb dichotómia létjogosultságát is vitatták. 
Politológusok és politikai elemzők is megosztottak voltak a kérdésben. Tóth Csaba és Tö-
rök Gábor például úgy látták, hogy az LMP alapvetően a bal- és jobboldali politizálást el-
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utasító, ökopolitikai tartalommal vegyített centrista politizálást folytatott, ami a pártsza-
kadás után csupán még egyértelműbbé és hangsúlyosabbá vált (Tóth és Török, 2014, 514.). 

Lakner Zoltán szerint ezzel szemben a pártszakadás előtt az LMP egyértelműen egy 
baloldali pólus kialakítására próbált kísérletet tenni (Lakner, 2012),  és hasonlóképpen 
látja Bozóki András is, aki szerint az alapelveiben baloldali pártot vezető Schiff er András 
párton belüli pozícióit egyre inkább a konzervatív-jobboldali küldöttek támogatásával 
tudta csak megtartani, és így a vidéki pártszervezés is hasonló irányba indult el vezeté-
sével (Bozóki, 2014, 226.). Noha a jelöltek és programok szisztematikus, ideológiai dimen-
ziók mentén történő összevetése nagyban hozzájárulhatna a kérdés tisztázásához, ilyen 
komparatív tanulmány máig nem látott napvilágot. 

KUTATÁSI KÉRDÉS ÉS HIPOTÉZISEK 
A fejezet fő kutatási kérdése, hogy milyen mértékben azonos ideológiailag az LMP leg-
utóbbi választáson felvonultatott jelöltállománya a négy évvel korábbival. Jobbra toló-
dott-e az LMP, több konzervatív és kevesebb baloldali-liberális jelöltet állítva és ajánlva a 
választók fi gyelmébe 2014 tavaszán mint tette azt 2010-ben? 

A nullhipotézis (H0) azt állítja, hogy nem történt érdemi változás az LMP jelöltállomá-
nyának ideológiai pozícióját illetően. Az alternatív hipotézis (H1) ezzel szemben egy jobb-
oldal felé irányuló eltolódást valószínűsít, amely olyan egyéni választókerületi jelöltek 
formájában operacionalizálódna, akik nagyobb mértékben vallottak konzervatív értéke-
ket, mint négy évvel korábbi elődeik. A vallásosság pártrendszert strukturáló szerepének 
elméleti áttekintése továbbá arra enged következtetni, hogy a H1 igazolást nyerhet azáltal 
is, ha ezen jelöltek szorosabb kapcsolatot ápolnak / nagyobb szimpátiát tanúsítanak az 
egyházak iránt, mint az előző választás zöldpárti EVK-jelöltjei. 

MÓDSZERTANI IGAZOLÁS ÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
Jelen kutatás két fő adatforrásra: szöveges bemutatkozásokra és kérdőíves válaszokat is 
tartalmazó képviselő-jelölti adatbázisra támaszkodik. A tartalomelemzési blokk az LMP 
egyéni választókerületi jelöltjei által közreadott bemutatkozásokra illetve programokra 
épít – ezek voltak azon szövegek, amelyek a párt hivatalos honlapján elektronikusan és 
(változatlan formában) nyomtatva, szórólap formájában is megjelentek. A kvantitatív tar-
talomelemzés a vonatkozó szakirodalom alapján kimondottan hasznos eszköztárat képes 
biztosítani olyan kutatási kérdések megválaszolásához, amelyek az eredmény mellett az 
azt megelőző (rész)folyamat(ok) feltárását is célul tűzik ki, például elitszereplőkhöz társí-
tott szimbolikus konnotációk vagy kővetőikkel való kapcsolatuk megfelelő kontextusban 
történő értelmezése segítségével (Bligh, Kohles és Meindl, 2004, 562 – 563.). 
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Az egyéni választókerületi jelöltek
Az egyéni választókerületi (EVK) jelöltek bemutatkozásainak és rövid programjainak tar-
talomelemzése több okból is ésszerű választásnak tűnik. Szemben a pártok „csúcsjelöltje-
ivel”, pártelitjével, akik rendszerint a listás ágon indulnak és szereznek mandátumot, az 
EVK-jelölteknek muszáj azonos terjedelmű és struktúrájú kampányanyagokat készíteni-
ük, hiszen ezek adják az alapját a választókerületükben terített szórólapoknak és brosú-
ráknak, ezek szövegei kerülnek fel az országos és helyi pártszervezetek weboldalaira és 
ezek szolgálnak elsődleges tájékozódási – kiindulási pontként a helyi média számára is. 

Másik előnyük, hogy a pártprogramokkal ellentétben valóban a jelöltek gondolatait és 
terveit tartalmazzák, míg előbbieket gyakran csak egy vagy két ember állítja össze és veti 
papírra, ahogyan az az LMP esetében is történt 2010-ben (Petőcz, 2014). Emellett rövidebb 
terjedelmük és gyakoribb nyomtatott megjelenési formáik miatt nagyobb arányban jut-
nak el a választókhoz, mint a központi pártprogramok. Mindez azt jelenti, hogy az egyéni 
jelöltek bemutatkozását és terveit közlő szövegekben jelen levő és azok szintjén mérhető 
világnézeti eltolódás a választói viselkedés mintázatában is megjelenő változásokhoz ve-
zethet. 

Az egyéni választókerületi jelöltek többnyire a helyi társadalom elitjéből kikerülő, szű-
kebb pátriájukban magas presztízzsel és tekintéllyel bíró személyek (Körösényi, Tóth és 
Török, 2009, 244.); népszerűségüknek, láthatóságuknak és a területi pártszervezetben be-
töltött magas rangú pozícióiknak köszönhetően a választókerület szavazói számára ők 
testesítik meg pártjukat. Papp Zsófi a cikke rámutat (Papp, 2013), hogy 2010-ben az LMP 
képviselői a többi párt képviselőihez képest kevésbé perszonalizált kampányt folytattak, 
és jelentősebb mértékben fókuszáltak saját személyük helyett pártjukra – a személyes 
megjelenés kampányeszközének használatában ugyanakkor nem maradtak el vetély-
társaiktól. Mindez azt valószínűsíti, hogy amennyiben a feltételezett jobbra tolódás nem 
(csak) a tagság egyéni szintjén ment végbe, a megváltozott hangsúlyokat és értékpreferen-
ciákat az egyéni választókerületi jelöltek így is lekövethették és sikerrel jeleníthették meg 
a választók előtt. 

Jóllehet, a csupán néhány évnyi politikai tapasztalattal bíró zöld pártok rendszerint a 
helyi szintre bízzák jelöltjeik kiválasztását, a jelöltek és megválasztott képviselők szabad 
belátása rendszerint alárendelődik a központi pártcéloknak és – utasításoknak (Frank-
land, Lucardie és Rihoux, 2008, 265.). Mivel a zöld pártok esetén sokkal közvetlenebb a 
kapcsolat a tagság és a jelöltek között, mint a gyűjtő- vagy kartellpártokban, a jelöltek 
elemzése alapjául szolgálhat későbbi, a párttagság szerepére fókuszáló kutatásoknak. 
Tágabb kontextusba helyezve az eredmények alkalmasak lehetnek arra is, hogy támpon-
tot adjanak annak vizsgálatához, hogy erőteljes anti-establishment karakterű alternatív 
politikai kezdeményezések, zöldpártok miképpen reagálnak a választók preferenciáiban 
bekövetkezett változásokra. Végezetül a kutatás megállapításai és módszertani megkö-
zelítése releváns lehet olyan vizsgálatok számára is, amelyek célja azt elemezni, hogy 
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széleskörű jelöltállítási jogkörökkel felruházott területi pártszervezetek hogyan képesek 
felülírni (vagy „eltéríteni”) a párt választók felé kommunikált ideológiai pozícióját és 
profi lját. 

A kvantitatív szövegelemzés elméleti háttere

A jelölt bemutatkozásokat és programokat kvantitatív szövegelemzés segítségével vizsgá-
lom. A tartalomelemzésként is ismert módszer célja, hogy adott szövegek precízen körül-
határolt sokaságának egészét vagy részét elemezve adjon választ kutatási kérdésünkre. A 
tartalmi kategóriák előfordulási gyakoriságának vizsgálata után egy olyan kétdimenziós 
adattábla (ún. asszociációs mátrix) áll össze, amely statisztikai elemzés alá vethető (Ro-
berts, 2000, 260.). Jelen tanulmányban a tematikus szövegelemzés ábrázolási ágát (repre-
sentational thematic text analysis) használom, vagyis a kampányanyagok és a bemutatkozá-
sok műfaji sajátosságaiból adódóan azzal a feltételezéssel élek, hogy a kampányanyagok 
szerzői azt értik a leírtakon, amit közreadtak – tehát nem próbálok meg a szövegek forrá-
sainak stratégiáival szembemenni és szándékolt jelentéseivel ellentétes következtetéseket 
levonni (Pool, 1959; Shapiro, 1997).  

A szövegelemzés során használt értékdimenziók és kategóriák1

Az elvégzendő kvantitatív tartalomelemzés során ideológiai-világnézeti gyűjtőfogal-
makhoz társítottam a tartalmak előfordulási gyakoriságát Inglehart és Welzel gondolati 
keretét használva (Inglehart és Welzel, 2005), valamint a World Values Survey referencia-
kategóriáira támaszkodva2 hoztam létre a releváns értékdimenziókat, amelyekbe a elem-
zendő szövegegységek kerültek, továbbá létrehoztam egyházi kötődést és ökológiai vagy 
posztmateriális (civil) tapasztalatot jelző kategóriákat is. 

Az általam használt klasszifi káció többé-kevésbé egybevág az LMP értékdimenzióit 
kutató korábbi munkákkal, például Keil András a zöldpárt és a DK egyetemista-főis-
kolás szavazóit jellemző tanulmányával (Keil, 2012). Ebben a szerző négy értékdimen-
ziót mutat ki empirikus elemzését követően: a nemzeti konzervatív értékstruktúrát, az 
apolitikus értékdimenziót, egy posztmateriális dimenziót és a fogyasztói-materiális csoportot. 
Az általam használt elemzési keret elhagyja az apolitikus dimenziót – nem csupán 
azért, mert ezúttal választópolgárok helyett aktív politikai aktorokat, képviselő-jelöl-
teket és megválasztott képviselőket vizsgálok, hanem mert a hozzá társított értékek 
zöme (pl. boldogság, igaz barátság) irreleváns az EVK-jelöltek rövid programjai és be-
mutatkozásai kapcsán. 

1 A kódolás módszertani kérdéseiről lásd a Függeléket
2 Bővebben lásd a http://www.worldvaluessurvey.org oldalon (Utolsó letöltés dátuma: 2015. 05. 27.) 
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A posztmateriálist kibővítettem zöld – posztmateriálissá az egyértelműbb kódolás, illetve 
a két értékdimenzió szétválaszthatóságának nehézsége miatt. A kategória komplemente-
reként eredetileg létrehozott materiális változóhoz tartozó kódolás ugyanakkor a korrigá-
lási instrukciók és a többszöri újrakódolások ellenére is nagyon alacsony megbízhatósági 
koeffi  cienseket eredményezett, így az elemzésből való elhagyása mellett döntöttem, elte-
kintve a kapcsolódó asszociációs mátrixok eredményeik értelmezésétől. 

Emellett létrehoztam egy baloldali kategóriát a tradicionálisan a politikai paletta bal ol-
dalával azonosított értékek és követelések számára; az önálló kategória meglétét a balol-
daliság az értékszintézis alapelvében is megjelenő, valamint a párttagság körében is jelen 
levő kiemelt szerepe indokolta. A baloldali ill. jobboldal (nemzeti-konzervatív) értékek 
meghatározásához a hazai pártrendszerről szóló egyik legfrissebb, a kulturális-ideológiai 
és gazdasági kérdéseket elemzői besorolás alapján csoportosító tanulmányt vettem alapul 
(Tóth – Török, 2014, 523- 526.).  

AZ LMP JELÖLTJEIRŐL
Az egyéni jelöltállítás rövid áttekintése

Az LMP 2010 februárjában adta hírül, hogy mind a 176 egyéni választókerületben jelöltet 
kíván állítani a két hónap múlva esedékes országgyűlési választásra; a sajtótájékoztatón 
emellett a női és roma származású politikusok a hazai közéletben kimagaslónak számító 
arányát, valamint a jelöltek csekély pártpolitikai tapasztalatát hangsúlyozták (LMP, 2010). 
Az ökopárt a határidőig 95 jelöltet jelentett be az Országos Választási Iroda felé, akik kö-
zül három nyilvántartásba vételét elutasították, így végül 92 egyéni választókerületben 
tudott jelölt indulni LMP-s színekben. 

Négy évvel később, az új választási rendszer jelöltállítást könnyítő feltételei mellett a párt je-
löltjei mind a 106 választókerületben képesek voltak összegyűjteni a szükséges aláírást. A 2010-
ben és 2014-ben indult jelöltek néhány demográfi ai adatát foglalja össze az 1. táblázat. Megjegy-
zendő, hogy bár a női képviselőjelöltek aránya a két választáson igen hasonló értéket mutat, ez 
nem belső szabályozás eredménye: az LMP csak a listák esetében alkalmaz nemi kvótát. 

1. táblázat: az LMP egyéni jelöltjeinek néhány demográfi ai adata, 2010, 2014

2010 2014
N 92 106
Nők 18 (19,6%) 23 (21,7%)
Fővárosi választókerületek 26 (28,3%) 18 (17,0%)
30 éven aluliak 14 (16,3%) 11 (11,1%)

Saját számítás alapján. Az életkor csekély számú jelölt esetén hiányzó adat volt, a százalékos érték esetükben az 
ismert életkorú politikusok sokaságára értendő.
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Mandátumot a párt mindkét választáson kizárólag listáról szerzett; 2010-ben a 16 Or-
szággyűlésbe került képviselő közül 11 indult egyéni választókerületben is, míg 2014-ben 
mind az öt képviselővé választott LMP-s egyúttal egyéni jelöltként is megkísérelt mandá-
tumot szerezni.

A képviselőjelölti adatbázis és a kérdőívet kitöltők mintája

A kutatás második felében használt képviselő-jelölti adatbázis a Jelöltek és képviselők 2012 
– 2015 kutatás (OTKA K 106220) hallgatói és kutatási asszisztensei által gyűjtött adatokon 
alapul; a listás és egyéni ágon mandátumért versenybe szálló, 2010-es és 2014-es jelöltek 
választási eredményei mellett politikai karrierjük fontosabb helyi és országos állomásai, 
pártvezetői pozícióik és alapvető demográfi ai adataik is szerepelnek. A jelöltállítás folya-
matára, az alkalmazott kampányeszközökre, politikai értékrendre és képviseleti szerep-
felfogásra vonatkozó kérdéseket tartalmazó (elektronikus és személyes) kérdőíves lekér-
dezés során nyert válaszok az előbbi adatbázishoz társítva, a megfelelő képviselő-jelölt 
sorában szerepeltek.

2. táblázat: Az LMP egyéni választókerületi képviselő-jelöltjei 
és az Elitkutató Központ kérdőíveit kitöltő politikusok alkotta minta

 Nők EVK: Budapest 30 éven aluliak
 2010 2014 2010 2014 2010 2014
minta 17,6% 28,8% 44,1% 18,6% 20,6% 16,4%
sokaság 19,6% 21,7% 28,30% 17,0% 16,3% 11,1%

Saját számítás alapján.

A 2. táblázat alapján látható, hogy a minta és az eredeti képviselő-jelölti sokaság de-
mográfi ai adatai közötti jelentős különbség a 2014-ben a nemre, 2010-ben pedig a fővárosi 
választókerületre vonatkozó változó esetén van – mindkét esetben a kisebbik részarányú 
csoport felülreprezentáltsága fi gyelhető meg. Spearman-korrelációk soroztatának elvégzé-
se révén meggyőződtem róla, hogy az életkor és a tanulmányban a későbbiekben vizsgálni 
kívánt változók között nincs érdemi összefüggés;3 emellett a bal-jobb skálának az alábbiak-
ban kifejtett mérőszámai  sem függnek össze az életkorral.4  Ezek alapján úgy döntöttem, 
hogy három, fentebb tárgyalt demográfi ai szempont közül a nemet és főváros/vidék vá-

3  Statisztikailag szignifi káns (p<0.05) kapcsolat kizárólag a 2010-es mintában, az európai integráció 
mélyítésével/visszabontásával kapcsolatos (k29 kóddal jelölt) kérdésere adott, Likert-skálán mért 
válasz esetén volt kimutatható, a vonatkozó korrelációs együttható gyenge-közepes erősségű asz-
szociációt (rs = 0.481) mutatott. 

4  Ellentétben például a nem – terhességmegszakítás engedélyezése vagy a főváros/vidék dichotómia 
– templomba járás gyakorisága párokkal. 
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lasztókerületi dichotómiát alkalmazom súlyozási szempontként; az eredmények későbbi 
ismertetésekor és áttekintésekor ugyanakkor nem elfelejtve, hogy a 30 éven aluliak 4-5 szá-
zalékponttal felülreprezentáltak voltak a válaszadók részhalmazában.5 A 3/a és b.  táblázat 
az eredeti, illetve a súlyozott válaszadói minta mediánjait szemlélteti azon ügyek kapcsán, 
amelyeket a tanulmány a későbbiekben a bal –jobb reláció indikátoraként fog használni.6

3/a. táblázat: Az eredeti kérdőíves minta mediánjai a 2010-es és 2014-es jelöltek részhalmazában.

 Medián
 2010 2014
Saját pozíció (0 – 11, bal – jobb) 4 5
Párt pozíciója (0 – 11, bal – jobb) 4 5
Párt választóinak pozíciója (0 – 11, bal – jobb) 3 4
Templomba járás (0 – 7, hetente – soha) 7 6
Abortusz, nők szabadon dönthessenek (1 – 5, nem – igen) 4 4
Nők előnyben részesítése (1 – 5, nem – igen) 3 3
Európai integráció (0 – 10, túlzott – tovább mélyítendő) 6,5 5,5
EU-tagság (1 – 3, inkább jó - NT/NV - inkább rossz) 1 1

3/b. táblázat: A súlyozott kérdőíves minta mediánjai a 2010-es és 2014-es jelöltek részhalmazában.

 Medián
 2010 2014
Saját pozíció (0 – 11, bal – jobb) 5 5
Párt pozíciója (0 – 11, bal – jobb) 4 5
Párt választóinak pozíciója (0 – 11, bal – jobb) 4 4
Templomba járás (0 – 7, hetente – soha) 7 6
Abortusz, nők szabadon dönthessenek (1 – 5, nem – igen) 4 4
Nők előnyben részesítése (1 – 5, nem – igen) 3 3
Európai integráció (0 – 10, túlzott – tovább mélyítendő) 5,6 6
EU-tagság (1 – 3, inkább jó - NT/NV - inkább rossz) 1 1

Saját számítás alapján.

5  A továbbiakban ismertetett eredmények esetén a kritikus érték meghaladása, vagyis a statisztikai 
szignfi kancia és a nullhipotézis elvetése egyetlen esetben sem volt a súlyozás függvénye; a meg-
állapítások tehát az eredeti, reprezentativitás szempontjából nem korrigált valászadói mintára is 
érvényesek. 

6 A kérdéseket lásd a Függelékben.
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AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI JELÖLTJEK 
KOMPARATÍV ELEMZÉSE

A jelöltek pártpolitikai múltja

A jelölt baloldali/jobboldali pozíciója megmutatkozhat az általa közreadott anyagokban 
megjelenő értékek és elvek szintjén, de mérhető a Likert-skála segítségével történő kérdő-
íves önbesorolás által is. Mielőtt azonban ezeket megvizsgálnánk, érdemes áttekinteni az 
zöldpárt politikusainak formális pártpolitikai kötődései közül azokat, amelyek a bal-jobb 
dichotómia szempontjából relevánsak lehetnek; vagyis LMP-s jelöltségüket megelőző sze-
repvállalásukat más pártokban, amelyek ideológiai pozíciója a konzervatív – liberális ten-
gelyen egyértelmű, ezáltal őket a választók is ’egykori baloldali’ vagy ’egykori jobboldali’ 
politikusként láthatják.

Korábbi formális baloldali pártkötődésként értelmeztem, ha az adott jelölt LMP-s jelölt-
ségét megelőzően az MSZP, az MSZMP, az SZDSZ, a DK vagy az Együtt-PM tagja vagy 
jelöltje volt,7 illetve ha általánosságban említést tett önéletrajzában arról, hogy baloldali 
pártok tagja vagy jelöltje volt. Korábbi formális jobboldali pártkötődésként értelmeztem, 
ha az adott jelölt a Lehet Más a Politika színeiben történő jelölését megelőzően a Fidesz, 
a KDNP, az MDF, az MDNP, a MIÉP, az FKGP (vagy más kisgazda szervezet) illetve a 
Jobbik tagja vagy jelöltje volt,8 illetve ha korábbi jobboldali párttagságáról/jelöltségéről 
általánosságban maga nyilatkozott. A korábbi formális zöldpárti tapasztalat az előző két 
„pártpolitikai” változónál jóval kevésbé volt gyakori; operacionalizálása során az Élőlánc, 
a Zöld Demokraták, a Magyarországi Zöld Párt, a Zöld Alternatíva, a Zöldek Pártja vagy 
bármilyen más, a politikus által zöld pártként nevesített formációban való tagság vagy je-
löltség számított kritériumnak. 

Jóllehet az LMP emellett indított olyan jelölteket is egyéni választókerületekben, akik 
más, zöldpolitikai arcéllel nem rendelkező pártoknak, például az MCF Roma Összefogás 
Pártnak vagy a Centrum Pártnak voltak tagjai, ezek bal – jobb koordináta-rendszerben 
történő elhelyezésére nem vállalkoztam. A korábbi formális pártkötődések dokumentálá-
sának kiindulópontját az egyéni jelöltek által közreadott, egységes szerkezetű és terjedel-
mű bemutatkozások és programok adták; az egyértelmű megfeleltetés (a fent részletezett 
pártnevek és általános kifejezések) lehetőséget adott automatizált szövegelemzésre.

A bemutatkozások természetesen szűrt információt jelentenek: 2010-ben például még 
az országgyűlési képviselői mandátum vagy polgármesteri pozíció ismételt elnyerését 
megcélzó inkumbens szocialista politikusok sem feltétlen vállalták fel pártkötődésüket 
kampányuk vizuális elemeiben (Ughy, 2011). Feltételezhető tehát, hogy a hazai politika 
minőségi megújítására törekvő és protestszavazatokra számító kispárt jelöltjei még akkor 

7 Utóbbi kettőre – noha elméleti síkon a 2014-es választás esetén lehetséges lett volna – nem volt példa.  
8 Az utolsó három esetre nem volt példa.  
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sem korábbi politikai tapasztalataik hangsúlyozásával kampányoltak, ha azok története-
sen nem a morális tőkéjét elvesztett, korrumpálódott szocialista – szabaddemokrata est-
ablishmenthez kötődtek volna. 

Éppen ezért elemzésemben a jelölt bemutatkozásokból és programokból nyert adatokat 
több alternatív információforrással egészítettem ki. Hasonlóan korábbi, a zöldpárt képvi-
selőjelöltjeinek politikai életútját vizsgáló munkákhoz (lásd például Republikon, 2010), a 
hozzáférhető választástörténeti adatokra támaszkodtam: egyéni vagy listás jelöltség or-
szággyűlési választáson 1998 és 2014 között, illetve önkormányzati választásokon jelölt-
ként való részvétel 2002 és 2014 között. Előbbit az Elitkutató Központ összegző adatbázisa 
tartalmazza; utóbbi a valasztas.hu-ról letöltött, helyi jelöltállítást áttekintő listák haszná-
latának eredménye. 

Mindazonáltal az önéletrajzok és nyilvánosan hozzáférhető jelöltadatbázisok kombi-
nációja sem jelent teljességet: akadhatnak olyan zöldpárti politikusok, akik intézményes 
közéleti szerepvállalása az emberi és automatizált adatgyűjtés szűrői számára is láthatat-
lan marad. Ahogy azonban arra a fentebb idézett elemzés is rámutat, ők csupán helyi szin-
ten, párttisztség és mandátumszerzési szándék nélkül politizáltak, így „az életrajzukban 
elhallgatott politikai tevékenységüknek szinte lehetetlen a nyomára akadni” (Republi-
kon, 2010, 4.). Mindez nem von le az összehasonlítás értékéből és az abból levont következ-
tetések erejéből: mivel a feltételezett jobboldali fordulatot egy aspektusából, a politikusok 
helyben leginkább látható csoportjából, az egyéni választókerületi jelöltek szempontjából 
vizsgálom, ezért egy évtizedekkel ezelőtti, párttisztséget és jelöltséget nem eredményező 
párttagság a helyi közvélemény szemében sem fogja megteremteni az asszociációt a ka-
rakteresen jobb- vagy baloldali politika és az LMP között. 

4. táblázat: Az LMP egyéni választókerületi jelöltjeinek korábbi formális pártkötődései, 2010, 2014, %-ban

2010 2014
N 92 106
Baloldali pártkötődés 3,3% 2,8%
Jobboldali pártkötődés 5,4% 5,7%
Zöldpárti kötődés 1,1% 2,8%

Saját számítás alapján. 

Ahogyan azt a 4. táblázat is mutatja, a két választáson nagyon hasonló értékeket látunk 
a korábban baloldali illetve jobboldali párttagsággal vagy jelöltséggel bíró LMP-s indulók 
esetén. A párt mindkét évben valamivel kevesebb baloldali (MSZP / MSZMP / SZDSZ) és 
valamivel több jobboldali (FIDESZ / KDNP / MDF / MDNP) politikai tapasztalattal bíró 
jelöltet indított; az eredményen az sem változtat érdemileg, ha Ertsey Katalint – aki poli-
tikailag aktív csak a rendszerváltó Fidesz liberális korszakában, 1988 és 1990 között volt 
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– eltávolítjuk a korábbi formális jobboldali pártkötődéssel rendelkező jelöltek halmazából. 
Ha az LMP a két választás között jobbra is tolódott, ez az egyéni választókerületekben 
indított képviselőjelöltek pártpolitikai múltján nem látszódott. 

Az LMP ilyen szempontból négy év alatt ugyanakkor zöldebb lett: 2014-ben több, a korábban 
Magyarországon működő zöld pártokhoz szervezetileg is kötődő jelöltet állítottak az egyéni 
választókerületekben. A négy évvel ezelőtti választáson Földi Áron, az Élőlánc abonyi önkor-
mányzati képviselője (Republikon, 2010, 12.) volt az egyetlen, aki az ökopolitikát korábban már 
pártos keretek között is megjelenítette, 2014-ben viszont az LMP vele együtt már három ilyen 
jelöltet indított (Földi Mihályt és Jenei Ferencet új jelöltként) az egyéni választókerületekben.

Jóllehet intuitíven azzal a feltevéssel élhetnénk, hogy egy újonnan alakult párt inkább 
korai szakaszában állít hasonló profi lú szervezetekben edződött jelölteket, később pedig 
törekszik a pártban szocializálódott politikusokat indítani – utóbbi nem csak nagyobb 
lojalitást és kisebb lemorzsolódást ígér mandátumszerzés esetén, de a pártok egyik fő 
funkciójának, a politikai vezetés szelekciójának és rekrutációjának is alappillére (Enyedi 
és Körösényi, 2004) –, az LMP esetében ez mégis fordítva történt. Ez valószínűleg egyszer-
re köszönhető belső pártpolitikai okoknak (vagyis a 2013-as pártszakadás nyomán fellépő 
káderhiánynak) és a kifelé képviselt issue-alapú politizálás sikerességének (vagyis annak, 
hogy ellentétben 2010-zel, négy évvel később már látszott, hogy az LMP a többi zöldpárti 
kezdeményezéstől eltérően elsőként parlamenti szinten is képes képviselni és fókuszba 
állítani ökológiai és környezeti ügyeket).

Tartalomelemzés: baloldali,  jobboldali, zöld és posztmateriális értékek 

A bal – jobb tengely első direkt mérőszámaként tekintsük át a tartalomelemzés ered-
ményeit. Baloldali érték előfordulásaként rögzítettünk minden olyan esetet, ahol a jelölt 
magát expliciten baloldaliként vagy liberálisként határozta meg vagy a konzervativiz-
must/jobboldali értékeket támadta. Emellett többek között ide kerültek a magyarországi 
kisebbségek melletti kiállást jelző mondatok, a vagyoni egyenlőtlenségek csökkentését, 
a hátrányos helyzetűek, (mély)szegénységben élők és hajléktalanok felemelését célul ki-
tűző, vagy nagyobb újraelosztást, társadalmi igazságosságot, a bérből és fi zetésből élők 
(„munkásosztály”) érdekartikulációját és a szociális ellátórendszer fejlesztését hirdető 
szókapcsolatok, tagmondatok is. 

Ebbe a kategóriába soroltuk továbbá a progresszív-tradicionalista tengelyen egyértel-
műen az előbbi végpontjához közelebb sorolt, a hazai politikai élet baloldali és liberális 
képviselői által megjelenített témákat. A teljesség igénye nélkül ezek a szekularizáció és 
az egyház szerepének csökkentése; az egyéni jogvédelem vagy a vélemény- és szólássza-
badsághoz kötődő emberi jogok ügye, a női esélyegyenlőség és a családon belüli erőszak 
kérdésköre, valamint az abortusz, az alternatív családmodellek és szexuális kisebbségek 
kapcsán tanúsított elfogadó álláspont voltak.
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A jobboldali értékek előfordulási gyakoriságának rögzítésekor az alábbi témákra kon-
centráltunk: nemzeti hagyományok és közösségvállalás, határon túli magyarság, anti-
kommunizmus, családok támogatása, a hagyományos családmodell melletti kiállás; te-
kintélytisztelet, rendpártiság, az individuális szabadsággal szembeállított “nemzetben 
gondolkodás”. Emelett ide kódoltuk, ha a szekularizmus, a terhességmegszakítás vagy 
a liberális értékek explicit kritikájára, elítélésére volt példa a szövegben, illetve ha a jelölt 
egyértelműen deklarálta, hogy magát konzervatívnak vagy jobboldali politikusnak tartja. 

A zöld ill. posztmateriális értékeket megjelenítő jelöltek részarányát a természet védel-
me, a harmónia, az egészséges élet, mint célkitűzés; az explicit „zöld” öndefi níció és vál-
lalt értékek; a közösségi és a kerékpáros közlekedés fejlesztése illetve preferálása, a meg-
újuló energiákhoz kapcsolódó beruházások vagy munkahelyek teremtésének szándéka, 
az állatvédelem, a szelektív hulladékkezelés és a fenntartható fejlődés kulcsszavaival 
azonosítottuk be. Ide kerültek bekategorizálásra továbbá az olyan klasszikus posztmate-
riális értékrendet tükröző előfordulások, mint a részvételi költségvetés, a globalizmus- és 
fogyasztói társadalom kritika, a közvetlen demokrácia eszközei, az átláthatóság valamint 
a materiális javakkal helyett preferált emberi méltóság, kötelékek/közösségek erősítése és 
jólét – jóllét jellegű szembeállítások. 

Az 5. táblázat összefoglalja, hogy az elmúlt két választáson LMP-s egyéni képviselő-jelöltek 
által közreadott bemutakozások és rövid programok mekkora hányada tartalmazott a balol-
dalhoz,  a jobboldalhoz, illetve a zöld/posztmateriális  értékekhez köthető  jellemzőket.9

5. táblázat Baloldali, jobboldali és posztmateriális értékeket tartalmazó 
jelölt- bemutatkozások aránya, 2010, 2014, %-ban

2010 2014
N 83 106
Baloldali értékeket megjelenítő jelöltek 51.8% 40.6%
Jobboldali értékeket megjelenítő jelöltek 10,8% 12,3%
Zöld és posztmateriális értékeket megjelenítő jelöltek 89,2% 70,8%

A független kódolók munkája alapján végzett saját számítás. Kódolók közötti egyetértés a baloldali értékek esetén: 
Krippendorff -féle α = .803, Cohen-féle κ = .8, Scott-féle π = .8; a százalékos egyetértés mértéke 90%. A jobboldali ér-
tékek esetében ez Krippendorff -féle α = .893, Cohen-féle κ = .892, Scott-féle π = .892; a százalékos egyetértés mértéke 
95,6%, míg a zöld és posztmateriális értékek kapcsán némileg alacsonyabb az egyetértés mértéke: Krippendorff -féle α 
= .672, Cohen-féle κ = .667, Scott-féle π = .666; a százalékos egyetértés mértéke 90%.

9  A 2010-ben indult jelöltek közül kilenc politikus bemutatkozása és programja nem készült el és nem 
került föl a párt honlapjára sem, így a továbbiakban a szövegek populációján az eredeti jelöltszám (92) 
ennyivel csökkentett számát (83) értem és tüntetem fel a fejlécben, valamint a százalékos arányok is 
ehhez viszonyítva értendők. A kilenc politikus hat megye választókerületében indult, volt köztük férfi  
és nő, valamint harminc éven aluli és fölüli is; hiányukkal nincs okunk szisztematikus torzítást feltéte-
lezni. Amennyiben az egyéni jelölteket valamely olyan szempont alapján vizsgálom, ahol az elemzés 
módszertana nem (kizárólag) a független kódolók által végzett tartalomelemzés volt (pl. formális párt-
kötődés), úgy ott a teljes populáció az eredeti értéket jelenti a 2010-es jelöltek esetén is. 
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5. táblázat alapján jól látható, hogy a Lehet Más a Politika a legutóbbi választáson a 
korábbinál kevésbé karakteresen jelenített meg baloldali értékeket, ha az egyéni válasz-
tókerületekben indított jelöltek célkitűzéseit és fontosnak tartott alapelveit vizsgáljuk. 
2010-ben minden második, az OVI által elfogadott és a választópolgárok felé programmal 
és bemutatkozással kiálló jelölt programja tartalmazott baloldali jegyeket, de négy évvel 
később ez már tízből csak négy indulóra volt igaz. 

Ezzel összefüggésben 2014-ben számában és arányában is több, jobboldali értékeket fel-
vállaló egyéni jelölt volt, mint négy évvel korábban; a különbség azonban még nagyvona-
lúan sem értékelhető szubsztantíve szignifi kánsnak. 

Míg tehát ugyanezen politikusok körében a hagyományosan baloldalhoz társított értékek 
és célkitűzések előfordulási aránya több mint 10%-kal csökkent, addig a konzervatív értékrendet és 
elképzeléseket megjelenítő kampányanyagok relatív száma lényegében stagnált. Figyelemre méltó 
ugyanakkor, hogy jelentősen nagyobb a konzervatív értékeket és célokat említő politiku-
sok aránya a mindkét választáson induló egyéni jelöltek körében. A tizenhat, egyéni vá-
lasztókerületi mandátumszerzéssel másodízben is megpróbálkozó zöldpárti jelölt 31,3%-
a tartozott ebbe a kategóriába, ami az adott évben indított evk-jelöltek számarányának 
2,5 – 3 szorosa.

A zöld és posztmateriális értékeket prezentáló jelöltek aránya közel 20 százalékpon-
tos csökkenést könyvelhetett el az LMP második országgyűlési választásán, jóllehet a 
levonható következtetések erejét valamelyest csökkenti a többi vizsgálathoz képest ala-
csonyabb szintű egyetértés a kódolók között. A csökkenés ellenére szembeötlő az ilyen 
értékeket megjelenítő jelöltek magas aránya. Hiba lenne azonban arra gondolni, hogy egy 
masszív, mindkét választáson jelöltként induló zöld/posztmateriális tömb lenne az LMP-
ben, és az ilyen értékek/tapasztalatok gyakoriságának csökkenését az új jelöltek okozták. 
A valóság ezzel szemben az, hogy bemutatkozó szövegeikben ilyen értékdimenziót meg-
jelenítő politikusok túlnyomó többsége (81,1%-a) négy évvel később nem próbálkozott 
mandátumszerzéssel az LMP színeiben. 

Külön vizsgáltuk az értékekválasztáson túlmutatóan a zöld és posztmateriális tapasz-
talat meglétét, amit a 6. táblázat mutat. Ez alatt többek között környezet- és állatvédő 
alapítványok és egyesületek támogatását, humanitárius munkát végző valamint emberi 
jogi irodák és képviseletek, helyi civil szervezetek munkájában való részvételt, továbbá 
felzárkóztatással, vagyoni és nemi egyenlőtlenségek felszámolásával foglalkozó szakértői 
munkát, aktivizmust értettünk, ide sorolva a biogazdálkodási és biológiai - energetikai 
kutatói és tanácsadói munkatapasztalatot is. 

Hanspeter Kriesi a materiális – posztmateriális törésvonal két oldalán elhelyezkedő 
választókat megfelelteti a baloldali, illetve jobboldali pártok támogatói bázisával; értel-
mezésében az elsősorban szociokulturális értelmiségi hátterű posztmateriális értékrendű 
választók elsősorban baloldali – libertariánus beállítottságúak, valamint a baloldali pár-
tok és az újbaloldali mozgalmak szavazói lesznek. A törésvonal materiális oldalán álló, 



204 PÁRTOK, JELÖLTEK, KÉPVISELŐK

értékrendjükben a régi középosztályt megidéző polgárok ezzel szemben a jobboldali – 
autoriter pártok családjában találnak politikai otthonra (Kriesi, 1998). 

6. táblázat: A zöld és posztmateriális tapasztalattal bíró jelöltek aránya 
a két választás során közreadott bemutatkozások alapján, %-ban.

2010 2014
N 83 106
Zöld és posztmateriális kötődéssel / tapasztalattal bíró jelöltek 54,2% 34%

A független kódolók munkája alapján végzett saját számítás. Kódolók közötti egyetértés: Krippendorff -féle α = .797, 
Cohen-féle κ = .794, Scott-féle π = .792; a százalékos egyetértés mértéke 90%.

A korábbi környezetvédő és ökológiai szervezetekben való részvételt, egykori zöld 
munkahelyeket és posztmateriális civil aktivitást mérő második változó esetén mért érté-
kek közötti különbség jelentős; míg öt évvel ezelőtt az egyéni jelöltek több mint fele szá-
molt be ilyen irányú tapasztalatairól, ez az arány a 2014 tavaszán indított jelöltek esetén 
éppen csak felülről súrolta az egyharmadot. Mindez nem csak azért szembetűnő, mert 
(mint arra fentebb rámutattunk) a más zöld pártokból érkező jelöltek száma ezzel ellen-
tétes tendenciát mutatott, hanem azért is, mert a „bal-jobb szekértáborlogikáját” meghaladni 
kívánó, centrista önpozicionálású (Tóth és Török, 2014) LMP az egyéni jelöltek szintjén 2014-ben 
jóval kevésbé kommunikálta ökopolitikai, zöldpárti jellegét, mint négy évvel korábban. A blokkokhoz 
nem tartozás stratégiáját (az egyéni választókerületekben legalább is) tehát nem kompenzálta az 
issue-alapú ökológiai politizálás. 

Baloldallal és jobboldallal kapcsolatos szabad asszociációk

A képviselőjelöltek bal- és jobboldalhoz való viszonyát legközvetlenebbül valószínűleg 
abból a nyitott kérdésből lehet leszűrni, amely a két oldalhoz kötődő asszociációikat, gon-
dolataikat tudakolta, terjedelmi megkötés nélkül. A kérdőív utolsó eleme (Egy utolsó kér-
dés: röviden fogalmazza meg, hogy mit jelent az Ön számára a „bal” és a „jobb”?) sajnos csak a 
2014-es lekérdezésnek volt része, így időbeli összevetésre nincs lehetőségünk. A válaszok 
összesítése ugyanakkor hasznos adalékul szolgálhat a legutóbbi választáson egyéni vá-
lasztókerületekben indított zöldpárti jelöltek jellemzéséhez, és bár a hipotetikus változás 
mértékének megállapításához nem visz közelebb, keresztmetszeti „pillanatfelvételként” 
képes lehet a vizsgált részcsoport jellemzésére, miközben első leírását adhatja a zöldpárti 
jelöltek bal- és jobboldal kapcsán formált véleményének. 

A kérdésekre 37 (bal) ill. 36 (jobb) LMP-s színekben induló egyéni képviselőjelölttől 
kaptunk választ. A válaszokat csoportosítottam, és hat kategóriát különítettem el. Minden 
válasz csak pontosan egy kategóriába kerülhetett, és valamely kategóriába minden válasz 
besorolásra került. Az első kategória tartalmazta a deskriptív válaszokat. Ezek tankönyvsze-
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rű válaszok, defi niálási kísérletek, vagy klasszikus, baloldalhoz köthető jelszavak voltak 
– bármilyen arra utaló jel nélkül, hogy a válaszadó egyetértését / ellenérzését fejezné ki 
velük kapcsolatban, sőt több ízben maguk is hangsúlyozták, hogy saját véleményük he-
lyett a bevett értelmezési kereteket és gondolatmankókat foglalták válaszukba (pl.: „az a 
társadalmi elképzelés, amely...”, „csak jelszavak jutnak eszembe”, stb). 

A második kategóriában koncentrálódnak a pozitív konnotációjú kifejezések, a jelölt által 
támogathatónak vagy támogatandónak talált értékek; utalhatnak arra, hogy az adott po-
litikai oldal céljai, szándékai helyesek („jobb munka és életkörülményekért küzd”) vagy ösz-
szeköthetik bal-jobb tengely leírandó felét ún. konszenzusos kérdésekkel (valence issues), 
amelyek gyakorlatilag a teljes társadalom által támogatott, ezáltal szükségszerűen pozitív 
színben feltűnő ügyek. A harmadik kategóriába ezzel szemben a negatív értékeléseket, mon-
datokat soroltam be; ezek között voltak egyszerű szitokszavak és negatív szavak („hülyék”, 
„nyilvánvalóan hazudnak”) de az értékalapú bírálatok és a korrupcióval vagy tekintélyelvű-
séggel kapcsolatos vádak is ide kerültek („nemzetieskedő álcájú rendszer”, „látens antiszemi-
tizmus, vallási intolerancia és idegenellenesség jellemzi”).

A negyedik csoportban kaptak helyet azok a válaszok, amelyek a fogalom kiüresedett, elavult 
jellege, a bal-jobb tengely értelmetlensége mellett szálltak síkra, vagy hazai kontextusban 
értelmezhetetlennek tartották az adott oldalt. Az LMP poszt-materiális jellege, alapításkori 
célkitűzéseiből (az ökopolitikával és az értékszintézissel meghaladni a bal-jobb „szekértá-
borlogikáját”) és anti-establishment jellegéből fakadóan a zöldpárt jelöltjei valószínűsíthető-
en nagyobb arányban hajlanak ezen megközelítés felé, mint más párt politikusai. 

1. ábra: A jelöltek szabad asszociációi a baloldallal kapcsolatban 2014-ben. Saját számítás alapján.
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2. ábra: a jelöltek szabad asszociációi a jobboldallal kapcsolatban 2014-ben. Saját számítás alapján.

A fennmaradó két kategória elemei már kívül vannak a politikailag releváns válaszok hal-
mazán: az ötödik csoportba kerültek a faék egyszerűségű, inverz („nem jobb és nem kö-
zép”) vagy a kérdezett oldal nevét megismétlő („bal”) válaszok, míg a hatodikba a kvázi 
nem-válaszok („semmi”) és a válaszadás elől vicceskedve kitérő („erre kell nézni Pesten az 
útkereszteződésben”) kitöltők mondatai kerültek. Az 1. és a 2. ábra mutatja az összes LMP-s 
válaszadó bal-illetve jobboldalra vonatkozó asszociációit. 

Az elemzés eredményei alapján elmondható, hogy az LMP kérdőívet kitöltő jelöltjei a 
baloldal – jobboldal dichotómia esetén az előbbihez valamivel közelebb érzik magukat: a 
baloldalra vonatkoztatott válaszok esetében az említések egyharmada valamilyen pozitív 
konnotációt vagy értékítéletet hordozott, és csak alig több, mint egytizedük volt negatív 
kifejezés vagy szitokszó. Ezzel szemben amikor a kérdés a jobboldalra irányult, már csak 
11 százaléknyi pozitív tartalmú előfordulás volt, minden negyedik jelölt pedig egyértel-
műen negatív gondolatokat osztott meg a kutatás résztvevőivel. 

Az anti-establishment jelleg és a kétosztatú politika meghaladása ugyanakkor a jelöltek 
gondolkodásában nem érhető markánsan tetten. A válaszadók csupán 10-20% gondolta a 
bal- vagy a jobboldal fogalmáról, hogy értelmetlen vagy éppen kiüresedett fogalom lenne, 
és ha hozzájuk adjuk a protest-álláspontként is felfogható “nem-válaszokat” (a fentebb 
részletezett ötödik és hatodik csoport), akkor sem érik el az adott kérdésre válaszoló ösz-
szes jelölt egyharmadát. A „se nem jobb, se nem bal” harmadik utas politikája tehát a 
válaszok alapján közel sem annyira domináns, mint azt várni lehetne, és a hipotézissel 
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ellentétben így van ez a konzervatív – jobboldali10 értékekkel is. Jóllehet a nyitott kér-
dések csoportosítás és kódolás utáni tartalomelemzése csupán a párt 2014-es csoportjáról 
ad pontosabb képet, azt mindenképpen valószínűtlenné teszi, hogy a magukat jobboldalinak 
tartó, a kulturális-ideológiai értelembe vett jobboldali értékekkel (nyíltan) rokonszenvező 
zöldpárti politikusok akárcsak megközelítették volna a többséget az LMP egyéni választókerületi 
jelöltjeinek körében.

A jelöltek önbesoroláson alapuló pozíciója

A pártpolitikusok túlnyomó többsége kevés kivétellel képes magát pozícionálni a bal-jobb 
spektrumon, politikai öndefi nícióját és kategorizálását a dichotómia fényében meghatá-
rozni ill. elvégezni (Körösényi, Tóth és Török, 2009, 170.), és ez igaz a pártok ugyanezen 
tengelyen történő elhelyezésére is (Enyedi, 2004, 12.). A képviselő-jelöltekhez eljuttatott 
kérdőívek éppen ezért mindkét választási évben tartalmaztak olyan kérdést, amely egy 
tizenegy fokú Likert-skála segítségével kérte meg az illető politikust, hogy határozza meg 
saját helyét a bal-jobb tengelyen (Sokan használják a baloldal és a jobboldal kifejezést a politikai 
álláspontok jellemzésére. Ön hova helyezné el saját magát egy skálán, ahol a „0” jelenti a „baloldali” 
beállítottságot, és a „10” jelöli a „jobboldalit”?). 

A vizsgálathoz elsőként Khí-négyzet próbákat végeztem: sem az eredeti, sem a há-
romosztatúvá alakított változót (baloldal – centrum – jobboldal) használó modell sem 
eredményezett szignifi káns eredményt (X2

11-fokú Likert =12.82; p = .171; X2
bal-jobb-centrum

 = 3,26; 
p = .196). Ezt követően Mann-Whitney U-teszttel folytattam, amely rangsoroláson alapu-
ló nem-paraméteres próbaként használható az ordinális mérési szintű függő változónk 
(itt: tizenegy fokú Likert-skála) és a dichotóm változó (itt: a jelöltség éve) közötti kap-
csolat vizsgálatára.11 A 11-fokú skálán mért válaszok eloszlása szemrevételezés alapján 
a két választási év jelöltjei esetén különböző volt; a teszt eredményei alapján nem volt 
statisztikailag szignifi káns különbség a 2010-es (átlagos rangszám: 33,84) és a 2014-es (át-
lagos rangszám: 43,23) jelöltek bal-jobb önbesorolása között (U = 904, z = 1.867, p = .062). 
A legutóbbi választáson tehát az LMP jelöltjei úgy jelenítettek meg a négy évvel korábbinál 
jóval kevesebb baloldalhoz és posztmaterializmushoz társított értéket (lásd az 5. táblázatot), hogy 
a súlyozott válaszadói mintánk nem tudta alátámasztani az önmaguk bal–jobb pozicionálásukban 
bekövetkezett változást. 

A fenti kérdést ugyanakkor még két alkalommal föltették a jelölteknek, annyi módosí-
tással, hogy ezúttal pártjukat illetve pártjuk szavazóit kellett elhelyezniük a skálán. A pártra 

10  Tíz jelölt explicite is említette a konzervativizmust, a konzervatív értékeket  mint a ‘jobb’-ra adott 
szabad asszociációt. 

11  A teszt egyik előfeltétele a minták függetlensége, ezért a próba elvégzése előtt eltávolítottam a 
mindösszesen kettő, 2010-ben és 2014-ben egyaránt válaszoló jelölt adatait és korrigáltam a súlyo-
kat. 
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vonatkozó kérdés esetén az eloszlás szemrevételezés alapján a két jelölt-részhalmaz ese-
tén különböző volt; a Mann-Whitney U-teszt alapján a 2014-es jelöltekhez tartozó átlagos 
rangszám (44,74) szubsztantíve és statisztikailag is szignifi kánsan magasabb volt, mint a 
négy évvel korábbi jelölteké (31,58). A nullhipotézis tehát ez esetben elvethető, és megál-
lapítható, hogy 2014-ben az egyéni jelöltek pártjukat jobboldalibbnak gondolták, mint a 
parlamenti mandátumért négy évvel korábban indulók (U = 974, z = 2,686, p < .05). Ugyan-
ez elmondható az LMP választóiról alkotott percepciójáról is: a 2014-es jelöltek jobbolda-
libbnak (átlagos rangszám = 45,73) látták szavazóikat, mint a 2010-esek (átlagos rangszám 
= 31,58), a különbség szignifi kánsnak tekinthető (U = 1021, z = 2,841, p < .005). A zöldpárt 
egyéni választókerületben indított politikusai tehát a párt és saját szavazóbázisuk jobbra tolódását 
érzékelték, azt viszont nem állíthatjuk, hogy a trendet bal–jobb önbesorolásuk is lekövette volna. 

Fölmerülhet a kérdés, hogy vajon a kérdőívet kitöltő politikusok is azt a kulturális–
ideológiai dimenziót értik-e a baloldaliság/jobboldaliság címkéje alatt, amit jelen tanul-
mány használ. Ennek vizsgálatához a 2010-es kérdőíves adatbázis bal–jobb önbesorolását 
vetettem össze egy másik, csak ebben a surveyben szereplő, megegyező skálán mért kér-
déssel (Liberális - Konzervatív. Hol helyezné el magát?). A két változóra (k31 ill. k34) Cronba-
ch-alfát (Cronbach, 1951) számoltam, aminek értéke 0,78 volt, ami a két skála magas belső 
konzisztenciájára enged következtetni az adott specifi kus mintán belül. Elmondható te-
hát, hogy a jelöltek valóban nagyon hasonlóan válaszoltak a két kérdésre, és válaszadás-
kor saját gondolati keretükben is szorosan összekapcsolódott a konzervatív – liberális és 
a baloldali – jobboldali tengely.

A jelöltek EU-val és posztmateriális ügyekkel kapcsolatos attitűdjei

Az Európai Unióhoz való viszony, valamint a politikusok (és szavazóik) baloldali – jobb-
oldali pozíciója hazánkban összefügg egymással: míg a baloldali ellenzék tradicionáli-
san EU-párti, addig a jobboldal ambivalensen és jóval kritikusabban viszonyul annak 
intézményeihez és alapértékeihez (Fidesz – KDNP) vagy egyenesen euroszkeptikus és 
unióellenes álláspontot (Jobbik és a szélsőjobboldal többi szereplője) foglal el.  A kulturá-
lis bal-jobb (progresszív – tradicionalista) tengely mentén hasonló strukturálódást fi gyel-
hetünk meg, ha kisebb társadalmi csoportokat vizsgálunk. A baloldali – liberális pártok-
kal rokonszenvező, szociokulturális, földrajzi és demográfi ai jegyek alapján elkülöníthető 
választói rétegek döntően az előnyeit látják az EU-csatlakozásnak, miközben az erős 
jobboldali identifi kációval rendelkező, kormánypárti vagy radikális jobboldali szavazók 
értelmezésében Magyarország csak másodrendű tagja az EU-nak, a belépést a szuvereni-
tás csorbításaként értékelik és személyesen sem érzik úgy, hogy profi táltak volna hazánk 
tagságából (Boros és Kadlót, 2015). 

Az LMP tagjait és szavazóit a legtöbb mérés kimondottan Európa-párti táborként fes-
ti le. A párt szavazói voltak azok, akik 2010 decemberében a legnagyobb arányban sza-
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vaztak volna egy ismételt népszavazáson az Unióba való belépés mellett. Köztük voltak 
legkevesebben, akik EU-t bürokratizmusa és reszponzivitásának hiánya miatt bírálták 
volna. A zöldpárt szimpatizánsai gondolták leginkább, hogy az EU hozzájárul a hazai 
demokrácia megerősítéséhez; és kiemelkedően sokan voltak közülük, akik emellett a ma-
gyar életszínvonalra gyakorolt pozitív hatást is tulajdonítottak a tagságnak (Medián és 
Policy Solutions, 2010). 

A parlamenti ciklus közepén készült későbbi felmérések és tanulmányok is hasonló 
képet rajzoltak az LMP bázisáról (Bakonyi, Hann és Lakatos, 2011; Republikon, 2012). A 
magukat zöldnek valló fi atalok körében a harmadik legnépszerűbb, azonosulásra felkí-
nált politikai eszme az „européer/nyugatos” volt (Keil, 2014, 197.) és az LMP fi atalabb, 
egyetemista – főiskolás (Keil, 2012) illetve dolgozó középkorú támogatói (Boros és Kadlót, 
2015, 69 – 72.) körében egyaránt a pozitív EU-kép a domináns. Egy esetleges euroszkepti-
kus – vagy Schiff er András EP-kampány idején használt kifejezésével (Index, 2014) élve: 
eurokritikus – fordulat tehát nem csupán egyértelműen értelmezhető elmozdulás lenne a 
kulturális–ideológiai bal/jobb (libertárius – autoriter) tengelyen, de drasztikusan szembe-
menne az LMP szimpatizánsi – szavazói bázisának értékítéletével is. 

A képviselőjelöltek Európai Unióhoz való viszonyát (és az abban esetlegesen bekövet-
kezett változást) két survey kérdés segítségével vizsgálom. A 2010-es és a 2014-es kérdőív 
is kikérte a politikusok véleményét az integráció mélyítéséről (Néhányan azt mondják, hogy 
az európai integrációt tovább kellene erő síteni. Mások azt állítják, hogy az integráció már így is túl 
messzire ment. Mi az Ön véleménye?), ahol egy 0 – 10 közötti, tizenegy fokú skálán helyez-
hették el saját álláspontjukat. A kérdésre adott válaszokat először Khí-négyzet próbákkal 
(a skála eredeti és összevont itemű változatában), majd Mann-Whitney U teszt segítsé-
gével vizsgáltam; az összefüggések statisztikai szignifi kanciájának hiányában mindkét 
teszt a  nullhipotézis fenntartása mellett szól, vagyis nem állítható, hogy a 2010-es illetve a 
2014-es választáson indított egyéni jelöltek másként vélekedtek volna az európai együttműködés 
kívánatos irányáról.

Bár az EU-tagságot értékelő kérdőív-elem 2014-es változata nem szó szerint követi a 
négy évvel korábbit (Ön szerint az Európai Unióhoz való csatlakozás Magyarország számára 
inkább jó vagy rossz?. illetve Az EU-hoz való csatlakozás inkább előnyökkel vagy hátrányokkal 
járt?), a kérdések tartalmi egyezősége és a mérési skála megfeleltethetősége (jó/rossz/
egyik sem–nincs válasz, ill. inkább előnyökkel/inkább hátrányokkal/nem tudja–nem vá-
laszolt) lehetővé teszi, hogy kvázi-azonos kérdésként kezeljük őket, és összevethessük a 
rájuk adott, keresztmetszeti válaszokat. 

A kérdőívet kitöltő, 2010-es választáson indított jelöltek 72,7%-ka gondolta úgy, hogy 
hazánk EU-tagságának mérlege inkább pozitív irányba billen, négy évvel később ugyanez 
62,7% volt; a hátrányokat hangsúlyosabban érzékelő jelöltek részaránya ezzel szemben 
rendre 21,2% és 5,1% volt. Leglátványosabban azonban a kérdésre a „nem tudommal” 
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és „egyik semmel” felelő, illetve a válaszadás elől kitérő jelöltek aránya különbözött:12 
2010-ben 6,1% volt, 2014-ben már a válaszadók 32,3%-a tartozott ebbe a halmazba. A vá-
lasztási év és az előnyöket/hátrányokat fi rtató kérdés változója közti kapcsolatot vizsgáló 
Khí-négyzet próba szignifi káns különbséget mutatott (X2 = 11,72; p < .05), vagyis a null-
hipotézis elvethető, és kijelenthető, hogy a két választáson indított jelöltcsoport szignifi -
kánsan különbözött egymástól az EU megítélését illetően. Az egyértelműen Európa-párti 
LMP-jelöltek számaránya tehát négy év alatt csökkent, de ez az euroszkeptikus tábor helyett a bi-
zonytalan, kiforrott állásponttal nem rendelkezők csoportját növelte.

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az elmúlt években mind a hazai politikusok, mind a 
közvélemény körében népszerűtlenebbé vált az EU: csökkent a tagság támogatottsága és 
az európai intézményekbe vetett bizalom is (Martin, 2014). A parlamenti pártok hivatalos 
dokumentumai és politikusi megnyilvánulásai nem csak az euroszkepticizmus fölerősö-
déséről, de annak tudatos gerjesztéséről is tanúskodnak (MET, 2012). Az LMP képviselő-
jelöltjeinek eurofi l/euroszkeptikus attitűdjében bekövetkezett változásokat így tágabb 
kontextusban, más pártok jelöltjeinek hasonló adataival összevetve érdemes értelmezni.   

Az Európai Unióhoz való viszony mellett a jelenlegi pártrendszer bal-jobb tengelyén el-
helyezhető témák közül még kettő  szerepel változatlan szövegezéssel a 2010-es és 2014-es 
kérdőívekben, így a rájuk adott válaszok közelebb vihetnek minket ahhoz, hogy az LMP 
egyéni választókerületi képviselő-jelöltjeinek ideológiai pozícióit elhelyezzük a baloldali 
ellenzék – jobboldali kormánypártok – Jobbik vélelmezett háromszögében (Tóth és Tö-
rök, 2014, 524.). Ez a terhesség-megszakítás illetve a nők gazdasági előrejutásának pozitív 
diszkriminációval történő elősegítése; mindkét témában jól azonosítható a hazai konzer-
vatív – liberális (kulturális – ideológiai bal-jobb) álláspont. 

A kapcsolódó kérdésekre („A nők szabadon dönthessenek az abortuszról. Mennyire ért ezzel 
egyet?”, illetve „A nőket előnyben kell részesíteni az állások betöltésénél és az előléptetéseknél. 
Mennyire ért ezzel egyet?”) adott válaszokat egy 1-től 5-ig terjedő skála mérte, amelynek két 
végpontja a „teljes mértékben egyetért” illetve az „egyáltalán nem ért egyet” volt. 

7. táblázat: Posztmateriális kérdések és a választási év feltételezett kapcsolatának vizsgálata.

 Mann–Whitney U Khí-négyzet-próba
 U z p X2 p
Terhesség-megszakítás 630,50 -1,207 .228 3,244 .518
Nők előnyben részesítése 580,0 -1,596 .110 5,273 .260

Saját számítás alapján.

12  A 2014-es adatbázis a nincs választ és az ‘egyik sem’ opciót külön változókként tartalmazta, így 
előbb összevontam őket, hogy megfeleltethető legyen a négy évvel korábbiakkal
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A 7. táblázatban részletezett eredmények alapján látható, hogy egyik teszt sem talált 
statisztikailag szignifi káns összefüggést a jelöltség éve és a két világnézeti kérdésre adott, 
Likert-skálán mért válaszok között; a jobbra tolódás ilyen formán operacionalizált nullhi-
potézisét tehát nem tudjuk elvetni. 

A jelöltek vallásossága és egyházi kötődése

Az LMP egyéni képviselő-jelöltjeinek vallásos kötődése több aspektusból jelenik meg az 
alábbiakban. Egyfelől a politikusok önbevalláson alapuló, kinyilvánított szervezeti kö-
tődését vizsgáljuk – ez leggyakrabban egyházi vagy vallási szervezetben való tagságot 
jelent. Majd áttekintjük azokat a tevékenységeiket, amelyek szociokulturális értelemben 
egyértelműen egyházakhoz vagy a szervezett hitélethez kötődnek és a közbeszédben is 
így jelennek meg – az istentiszteleteken való részvétel mellett ilyen például tisztségvál-
lalás az egyház helyi csoportjában vagy a hitoktatói foglalkozás. A szükséges adatok egy 
részét a jelöltek online és személyes lekérdezése által létrehozott adatbázis, másik felét 
pedig a független kódolók munkája biztosította.

A továbbiakban az egyházakkal való szoros vagy formális kapcsolatokon, illetve a val-
lásos meggyőződés alatt az államilag elismert (történelmi) keresztény egyházakkal való 
kapcsolatot értek. A felekezeti különbségek a legtöbb európai országhoz hasonlóan ide-
haza is csak másodlagos szerepet játszanak a politikai viselkedés strukturálásában.13 Az 
LMP egyéni választókerületekben induló politikusai között ugyanakkor volt olyan, aki 
buddhista kötődésről tett említést önéletrajzában, de ez (és más, nem-keresztény vallásos 
meggyőződések) sem a hazai választói viselkedést, sem a törésvonal-képződést tekintve 
nem magyarázó erejűek, így a hipotézisben kifejtett jobboldali fordulat indikátorai sem 
lehetnek. 

A hazai zsidósághoz való viszony kapcsán ugyan elkülöníthetők bal- és jobboldali, 
illetve pártspecifi kus álláspontok (a baloldali ellenzéket az „erőteljes kiállás a zsidó ki-
sebbség mellett”, míg a Fidesz-KDNP-t ambivalencia, a Jobbikot pedig az antiszemitiz-
mus jellemzi; vö. Tóth – Török, 2014, 524), valószínűleg kevesen érvelnének amellett, hogy 
több/kevesebb zsidó származású vagy vallású jelölt önmagában baloldalibb/jobboldalibb 
karaktert adna egy pártnak. A determinisztikus kapcsolat hiánya mellett ugyanakkor az 
is zárójelbe teszi a kérdés relevanciáját, hogy egyik vizsgált választási évben sem volt 
az LMP-nek egyéni választókerületi jelöltje, aki akár önéletrajzában/programjában, akár 
kérdőíves válaszaiban említést tett volna a zsidósághoz való viszonyáról.

     

13  Bár a karizmatikus egyházakhoz való kötődés gyakran összefonódik a baloldali pártok támogatá-
sával (Enyedi, Fábián és Tardos, 2014, 533.), nem volt olyan jelölt, aki ilyen felekezeti elköteleződé-
séről adott volna számot.
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Első lépésként a 2010-es és 2014-es jelöltek bemutatkozásának és rövid program-
jának tartalomelemzését vallásosság és egyházi kötődés szempontjából végeztük el. 
A kódkönyv instrukciói alapján előfordulásként  jelöltük, ha a jelölt saját keresztény 
felekezeti hovatartozását expliciten deklarálta; ha tagságról vagy tisztségviselésről számolt be 
valamelyik történelmi egyházban (pl. presbiterség vagy hitközségi elöljáróság);  amennyi-
ben keresztény csoportkötődésről, szervezeti tagságról tett említést (pl. egyetemi katolikus 
körök vagy keresztény karitatív szervezetek munkájában való részvétel), illetve ha hi-
toktatói végzettségről vagy hittantanári állás betöltéséről adott számot a választók körében 
terjesztett önéletrajzában.14 A 8. táblázat tartalmazza a vallásosságról és/vagy egyházi 
kötődésről számot adó jelöltek arányát a 2010-ben illetve 2014-ben indult jelöltek hal-
mazán belül, a teljes sokaságot vizsgálva. 

8. táblázat: A vallásosságra és egyházi kötődésre utaló mondatokat tartalmazó 
jelölt-bemutatkozások aránya a két választás során %-ban.

2010 2014
N 83 106
Vallásos / egyházi kötődéssel bíró jelöltek (százalék) 3,6% 6,6%

A független kódolók munkája alapján végzett saját számítás. Kódolók közötti egyetértés: Krippendorff -féle α = 1, 
Cohen-féle κ = 1, Scott-féle π = 1; a százalékos egyetértés mértéke 100%. 

A táblázat alapján jól látszik, hogy az egyéni választókerületi képviselő-jelöltek sokasá-
gán belül a legutóbbi választás idején majdnem kétszer annyi felekezeti meggyőződéséről 
vagy formális egyházi kötődéséről bemutatkozásában is beszámoló jelölt volt, bár arányuk 
így is alacsony. Természetesen ezen eredmény és vallásos jelöltek egzakt számaránya közé 
nem tehető egyenlőségjel – azt viszont mindenképpen mutatja, hogy nagyobb volt 2014-ben 
azok aránya, akik fontosnak érezték, hogy ilyen irányú értékrendjükről beszámoljanak a választóknak.  

A kulturális – ideológiai baloldal/jobboldal (autoriter – libertárius tengely) relációjában 
is releváns vallásos elköteleződés további vizsgálatához a kérdőíves mintát használtuk. 
Mindkét felvétel rákérdezett a szervezett keretek között történő vallásgyakorlásra (Milyen 
gyakran jár templomba/istentiszteletre?)15.  A válaszok eloszlása szemrevételezés alapján a 
két választási év jelöltjei esetén eltért; a Mann-Whitney U-teszt eredményei alapján nem 
volt statisztikailag szignifi káns különbség a 2010-es (átlagos rangszám: 42,06) és a 2014-es 
(átlagos rangszám: 36,82) jelöltek bal-jobb önbesorolása között (U = 622, z = -1.126, p = .260). 
A magasabb érték itt ritkább hitéleti aktivitást jelölt; vagyis a számadatok az alternatív hipo-

14  A kódkönyv ezzel szemben hangsúlyozta, hogy a nem keresztény vallásos meggyőződés kinyilvá-
nítását, nem keresztény egyházhoz való tartozást, illetve karizmatikus (kis)egyházi tagságot (pl. 
Hit Gyülekezete) nem kódoljuk.

15  A két adatsor összevetése előtt a 2010-es kérdőív (szám formátumú) szabadválaszait a 2014-es kate-
góriák alapján csoportosítottuk.
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tézisnek megfelelőek, de az eredmények nem teszik lehetővé, hogy szignifi káns különbségről beszél-
jünk a jelöltek két részhalmaza között. Hasonló eredményre vezet a khí-négyzet-próba is: 
nominálisan és arányaiban is több jelölt szerepelt 2014-ben a gyakoribb templomba járást 
jelző kategóriákban, de a   nullhipotézis elvetéséhez nincs elég bizonyítékunk. 

ÖSSZEFOGLALÁS
A tanulmány a Lehet Más a Politika által a 2010-es és 2014-es országgyűlési képviselő-vá-
lasztásokon egyéni választókerületekben indított jelöltjeit vizsgálta. Az első magyar par-
lamenti képviselettel is rendelkező zöldpárt több publicisztika, politikusi nyilatkozat és 
elemzői vélemény szerint is kulturális-ideológiai értelemben vett jobboldali fordulatot 
hajtott végre a 2013-as pártszakadást követően. A fejezet arra tett kísérletet, hogy az el-
múlt két választáson a Lehet Más a Politika színeiben induló jelölteket hasonlítsa össze 
baloldali és jobboldali pozícióik és a konzervatív–liberális tengelyen értelmezhető ügyek 
kapcsán vallott álláspontjuk alapján. Mindehhez önéletrajzi és programatikus elemeket is 
tartalmazó bemutatkozásaik kvantitatív szövegelemzését (tartalomelemzést) és kérdőíves 
válaszok statisztikai elemzését használtuk.

A tanulmány megállapításai alapján az LMP jobboldali fordulata elsősorban per-
cepciós jelenség, mint valódi attitűdbéli változás volt. A zöldpárt egyéni jelöltjei be-
mutatkozó kampányanyagaikban a legutóbbi országgyűlési választáson kevesebb 
baloldali és kevesebb posztmateriális értéket jelenítettek meg, miközben nagyobb 
arányban számoltak be vallásos kötődésükről és kisebb mértékben zöld/posztmate-
riális (civil) tapasztalataikról, mint tették azt négy évvel korábban. A két jelöltcsoport 
ugyanakkor sem saját bal–jobb pozíciójuk meghatározásakor, sem a libertárius–auto-
riter tengelyen elhelyezhető ügyek kapcsán képviselt álláspontjukban nem különbö-
zött szignifi kánsan egymástól. A percepció erősségét ugyanakkor jól mutatja, hogy 
maguk az EVK-jelöltek is jobboldalibbnak látták saját pártjukat, ill. az LMP szavazóit, 
mint négy évvel korábban. 

Az elemzés következtetései ugyanakkor csak korlátozottan általánosíthatóak, mivel az 
írás az országgyűlési képviselő-jelöltek csupán egy részhalmazára, az egyéni választóke-
rületekben indulókra koncentrált. Bár a kampányok során az egyéni jelöltek felé forduló 
megkülönböztetett fi gyelem, helyi beágyazottságuk és az országos/területi listákon való 
számarányuk egyaránt alkalmassá teszi őket arra, hogy a választók számára közvetítsék 
pártjuk alapértékeit, illetve lekövessék az abban esetlegesen bekövetkezett változásokat,  
kommunikációjuk vagy kérdőíves válaszaik elemzése  mégsem adhat egyértelmű képet  a 
pártszervezet vagy a „mezei” párttagság (party on the ground, Katz és Mair, 2002) ideológi-
ai pozícióiról. Ehhez további kiegészítő kutatásokra lenne szükség.

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy az LMP 2010-ben csak valamivel több mint felét 
tudta hivatalosan is elindítani azon jelöltjeinek, akiket az egyéni választókerületekben kí-
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vánt állítani. Noha jelen kutatásnak adathiányból kifolyólag, valamint terjedelmi korlátok 
miatt nem volt lehetősége a bejelentett jelölteken kívüli politikusok csoportját is vizsgálni, 
egy ilyen fókuszú kutatás kétségtelenül hasznos adalékul szolgálhatna a legsikeresebb 
magyar zöldpárt politikai elitjének jobb megértéséhez. 
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FÜGGELÉK
A/ Kódolás és megbízhatóság

A tartalomelemzést végzők társadalomtudományi ismeretekkel rendelkező, alapszakot 
végzett, a kutatás pillanatában szakmai gyakorlatukat töltő ill. mesterszakot hallgató 
egyetemisták voltak. Noha a közéleti történéseket nyomon követő, politika iránt érdek-
lődő hallgatókról volt szó, kimondottan az LMP jelöltjeiről – kampányáról beható isme-
reteik, tapasztalataik, ill. az előbbiekkel való interperszonális kapcsolatuk, elfogultságot 
eredményező személyes érintettségük nem volt. 

Független kódolóként egymás személyét nem ismerték, ill. sem a teljes szövegpopu-
lációval, sem a közösen elemzett szövegek halmazával nem voltak tisztában, továbbá 
párhuzamos üzenetekben azonos (szövegszerűen egyező) instrukciókat kaptak. A fela-
dat elvégzéséhez a Textual Content Analysis (TCA) programot használták (Roberts, 2008), 
amely manifeszt és látens témák kódolására egyaránt alkalmas, továbbá képes statiszti-
kailag elemezhető adatmátrixok előállítására. Egyetemi vagy szakkollégiumi keretek kö-
zött interjúleiratok és kérdőíves válaszok kódolásában korábban már volt tapasztalatuk, 
a pártprogramok kódolása illetve a TCA használata ugyanakkor újdonság volt számukra. 

A jelöltbemutatkozások és -programok közös metszetébe, vagyis a minden független 
kódoló által feldolgozott szövegek halmazába került jelöltbemutatkozások és -programok 
véletlenszám-generátorral lettek kiválasztva; amennyiben egy adott változó kapcsán a 
kódolók közötti egyetértés alacsony elemszám vagy az előfordulás teljes hiánya miatt 
nem volt vizsgálható, úgy a kódolók egy új véletlen mintát kaptak, amely kódolásakor 
már csak a kérdéses változóra kellett koncentrálniuk. 

A megbízhatósági koeffi  ciensek számításához ReCal2-őt (Freelon, 2010) és az SPSS 
programcsomag KALPHA makróját (Hayes és Krippendorff , 2007; De Swert, 2012) hasz-
náltam. Az elvárt értékek kapcsán a szakirodalomban bevettnek számító határértékekkel 
dolgoztam, vagyis (Frey, Botan és Kreps, 2000; Krippendorff , 2004) a 0,7-et vagy 0,8-et 
elérő vagy azt meghaladó megbízhatósági koeffi  cienseket a magas kódolók közötti egyet-
értés jelének tekintettem, míg az ezt el nem érő, de 0,667-et meghaladó értékeket feltételes 
következtetések levonására használhatóaknak. Mint az a későbbiekben látszani fog, az 
elemzés során használt koeffi  ciensek egyetlen esetet leszámítva magasan az elvárt mini-
mumküszöb feletti dimenziókban mozogtak.  

B/ Felhasznált kérdések

A függelék alábbi szakasza tartalmazza a fejezet által vizsgált survey kérdéseket az Elit-
kutató Központ 2014-es lekérdezése által használt formában. Amennyiben a 2010-es kér-
dőív nem azonos szövegezést használt, úgy azt a fejezet törzsszövegében jeleztem.
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C2. Az emberek sokféleképpen gondolkoznak politikai kérdésekrő l. Mi az Ön véleménye 
a következő krő l? 

(Teljes mértékben egyetértek – Inkább egyetértek – Is-is – Inkább nem értek egyet – Egy-
általán nem értek egyet)

A nők szabadon dönthessenek az abortuszról.

A nő ket elő nyben kell részesíteni az állások betöltésénél és az elő léptetéseknél. 

C3. Sokan használják a baloldal és a jobboldal kifejezést a politikai álláspontok jellem-
zésére. Ön hova helyezné el a következő ket egy skálán, ahol a „0” jelenti a „baloldali” 
beállítottságot, és a „10” jelöli a „jobboldalit”? 

(Saját magát – Pártját – Pártja szavazóit)

C4. Ön szerint az Európai Unióhoz való csatlakozás Magyarország számára inkább jó 
vagy rossz?  

(Jó – Rossz – Egyik sem)

C5. Néhányan azt mondják, hogy az európai integrációt tovább kellene erő síteni. Mások 
azt állítják, hogy az integráció már így is túl messzire ment. Mi az Ön véleménye? 

Az európai integráció túl messzire ment (0) – tovább kell erősíteni (10). 

E8. Egy utolsó kérdés: röviden fogalmazza meg, hogy mit jelent az Ön számára a „bal” és 
a „jobb”? 


