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Kollár Dávid – Stefkovics Ádám 
A pártválasztás hátterének érték-  

és ideológiai szerkezete Magyarországon

Bevezetés

A politikai törésvonalak világszerte átalakulóban vannak.1 Magyaror-
szágon ez nem kifejezetten jelent újdonságot, valójában, ha a rend-

szerváltás óta eltelt időszakra tekintünk, a kutatások a politikai törésvo-
nalak gyors, dinamikus változásairól árulkodnak hazánkban.2 Ennek oka 
vélhetőleg abban keresendő, hogy mindössze három évtizede van lehető-
sége a magyar választópolgároknak ízlésük, értékeik, ideológiai preferen-
ciáik alapján szabadon választani pártok között, ami rövid idő stabil rend-
szerek kialakulásához. Mindazonáltal a pártválasztás Magyarországon a 
kétezres évek óta nagyon erősen ideológiai alapú, a strukturális tényezők 
hatása nem kifejezetten jelentős.3 Az ideológiai orientációk közül is ki-
emelkedik a bal–jobboldali identifikáció meghatározó szerepe.

A legutóbbi kutatások ugyanakkor valóban valami újra világítanak 
rá. Fukuyama úgy látja, a hagyományos bal–jobboldali törésvonalak kez-
denek elhalványulni, átalakulni, és a politikai viselkedés identitásalapú-
vá válik. Ennek kapcsán egyrészt a szuverenizmus erősödik meg, amely 
egyfajta antiglobalizációs tézisként a helyi közösségek védelmét, a loká-
lis-nemzeti értékeket helyezi előtérbe. A szuverenizmus a liberális födera-
lizmussal találja magát szemben, amely a nyílt társadalmat, a toleranciát, 
a kisebbségek védelmét hangsúlyozza.4 Sokan új látják, hogy ez az új tö-

1  Fukuyama 2020.
2  Enyedi et al. 2014; Enyedi–Tardos 2018; Makay–Stefkovics 2021.
3  Enyedi–Tardos 2018.
4  A liberális föderalizmus vs. szuverenizmus témáról részletesen lásd Kurucz Barnabás és 

Simon Nikolett tanulmányát jelen kötetben.
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résvonal húzódik meg számos elmúlt időszakbeli jelentős politikai ese-
mény mögött (migrációs válságra adott reakciók, Brexit-népszavazás, Do-
nald Trump megválasztása). Kevés kutatás vizsgálta, hogy létezik-e ilyen 
törésvonal hazánkban, és hogy alakítja-e a pártválasztást, ám Makay és 
Stefkovics5 legutóbbi eredményei azt mutatták, hogy a nemzeti identitás, 
az illegális bevándorláshoz fűződő viszony közel olyan erősen határozza 
meg ma a pártválasztást, mint a bal–jobboldali identifikáció. Ráadásul a 
kormánypártok elsődleges támogatói éppen azok a vidéki, dolgozó, ala-
csony végzettségű, alacsony digitális tőkéjű választók, akik hozzáférése 
a globális folyamatokhoz gyengébb, mint más társadalmi csoportoknak.

Mindezeken túl persze az identitásalapú – egyre inkább szimbolikus 
formát öltő – politika a „hagyományos” ideológiák reprezentációjára is 
hatással van. A liberális és konzervatív beállítódások egyre kevésbé az 
egzakt szakpolitikai kérdések mentén manifesztálódnak, inkább meta-
forák és az ezekből konstituálódó narratívák küzdelmének tekinthetők.6 
Éppen ezért a klasszikus politikai ideológiák megragadására kifejezetten 
jól használható a kognitívmetafora-elmélet, amely abból a feltevésből in-
dul ki, hogy a hétköznapi interakciónk során metaforák révén kommuni-
kálunk és értelmezzük a világot. Ebből kifolyólag a liberális és konzervatív 
narratívák egy olyan koherens metaforikus keretbe ágyazódnak, amely 
fogalmilag egységesíti az álláspontjukat olyan különböző kérdésekben, 
mint amilyen a szociál- vagy éppen a gazdaságpolitika.7

Tanulmányunk célja a politikai törésvonalak pontosabb megértése, il-
letve új politikai törésvonalak feltárása. A kisszámú korábbi kutatások 
egyik limitációja, hogy az egyes tényezők pártválasztásra gyakorolt hatá-
sait egymástól függetlenül mint elszigetelt faktorokat vizsgálták. Az ér-
tékek, ideológiák azonban olyan komplex rendszert alkotnak, amelyben a 
tényezők egymással is szoros összefüggésben vannak.8 Úgy véljük, ezekre 
a rendszerekre érdemes úgy gondolni, mint utak, hálók bonyolult szerke-
zetére, ahol a pontok több irányba is kifejthetnek hatást. Egy ilyen rend-
szer feltételezése lehetővé teszi az ok-okozati összefüggések pontosabb 
megértését és a látszólagos összefüggések kiszűrését. Elemzésünkben 
többkomponensű strukturális egyenlet modellezésével (SEM) kíséreljük 
meg pontosabban megérteni a pártválasztást befolyásoló tényezők szer-

5  Makay–Stefkovics 2021.
6  Kollár J. 2014; Kollár D. – Kollár J. 2017; Taylor 2003.
7  Wehling–Feinberg 2018b.
8  Tarka 2017; Schwartz 2012; Thorisdottir et al. 2007.
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kezetét, a globális–lokális, illetve a liberális–konzervatív törésvonal hely-
zetére fókuszálva.

A következő, irodalmi áttekintésünkben először röviden bemutatjuk 
a hagyományos ideológiai törésvonalak hazai alakulását. Ezt követően 
bemutatjuk a globális–lokális törésvonal megerősödésének lehetséges 
okait, majd a kognitívmetafora-elmélet politikai szférára vonatkozó imp-
likációt ismertetjük.

Hagyományos ideológiai törésvonalak

Magyarországon a rendszerváltást követően teremtődött meg annak a 
lehetősége, hogy a választók saját értékeik, világnézetük, ideológiai be-
állítódásuk vagy bármilyen más szempont alapján pártot válasszanak. 
A kilencvenes évek első felében a pártok igyekeztek konkrét társadal-
mi csoportokat megszólítani, és ennek nyomán a választók strukturális 
(avagy szociodemográfiai) jellemzői eleinte erősen meghatározták a poli-
tikai törésvonalakat.9 Az 1998-as választásokra a diverz politikai rendszer 
erősen kétosztatúvá vált, és ez a bipolaritás a 2000-es évekre csak to-
vább szilárdult.10 A két táborra szakadással párhuzamosan egy ideológiai 
polarizálódás is lezajlott.11 Ez azt jelentette, hogy a strukturális tényezők 
vesztettek érvényükből, a pártok egyre intenzívebben kezdtek el használ-
ni ideológiai jelszavakat, az önidentifikációjuk meghatározó elemei már 
kevésbé társadalmi csoportokhoz, mintsem ideológiai jellemzőkhöz kö-
tődtek. Ezzel összefüggésben a pártválasztás is ideológiai alapúvá kezdett 
válni, megerősödtek a választók közötti ideológiai törésvonalak, amelyek 
a mai napig nagymértékben járulnak hozzá a politikai preferenciák kép-
ződéséhez.

Hazánkban hagyományosan a legmeghatározóbb ilyen ideológiai tö-
résvonal a baloldali–jobboldali tengely. A European Social Survey adatai 
alapján a bal–jobb tengely mentén a magyar társadalom Ciprust leszámít-
va a legpolarizáltabb Európában.12 Ez a baloldali–jobboldali polarizációs 
folyamat fokozatosan erősödött a rendszerváltás óta. Az ún. polarizációs 

  9  Enyedi et al. 2014; Enyedi–Tardos 2018; Makay–Stefkovics 2021.
10  Enyedi et al. 2014; Körösényi 2012.
11  Enyedi–Tardos 2018.
12  Patkós 2018.
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index13 0,31-ről 0,97 emelkedett 1994 és 2020 között.14 A baloldali–jobb-
oldali orientáció a pártválasztásra hagyományosan erős hatással van, de 
kiemelten hangsúlyos volt a kétezres évek során.15 2010 után azonban a 
Fidesz számos olyan témát emelt be a közéletbe (például migráció, család), 
amelyek nem osztották meg jelentősen a bal- illetve jobboldali szavazókat. 
Mások mellett Makay és Stefkovics16 vetette fel, hogy vajon a mai kormány-
párti-ellenzéki szembenállást ugyanolyan jól magyarázza-e a bal–jobbolda-
li identifikáció, mint a kétezres évekbeli szembeállást. Adataik azt mutat-
ták, hogy ugyan továbbra is a bal–jobb skála jelzi előre legpontosabban a 
pártválasztást, a magyarázó ereje vélhetőleg csökkent az utóbbi években.

A liberális-konzervatív ideológiai ellentétpár szintén a kilencvenes évek 
vége óta van jelen aktívan a hazai politikai térben.17 A liberalizmus-kon-
zervativizmus ellentét hagyományosan a kulturális és vallási jellegű po-
litikai diskurzusokra nyomja rá a bélyegét.18 Hazánkban mindazonáltal 
kevésbé hangsúlyos a szerepe a politikai identifikációban, mint például 
az Egyesült Államokban, és gyengébben is magyarázza a pártválasztást, 
mint a bal–jobboldali skála. A legutóbbi adatok szerint mind a Fidesz–
KDNP, mind a baloldali/liberális pártok támogatottságát viszonylag gyen-
gén jelzi előre a liberális–konzervatív identifikáció.19 Érdekes módon a 
Jobbik választásánál fontosabb ez a törésvonal: minél inkább vallja kon-
zervatívnak magát a választó, annál valószínűbb, hogy szimpatizál a Job-
bikkal. Más kutatások ugyanakkor azt mutatják, hogy „a jobbikosokon 
belül dominánssá vált a liberális nézet elfogadottsága”20 az elmúlt évek-
ben, azaz a jövőben a Jobbik táborában is gyengülhet a liberális-konzer-
vatív polarizáció. Enyedi és Tardos úgy látja, a liberális–konzervatív skála 
kevésbé a tömbök között, mintsem a tömbökön belül differenciál.21

13  Angelusz–Tardos 2005. A polarizációs index értéke 0 és 1 között van, ha többen helyezkednek 
el a centrumban, mint a pólusokon; 1, ha éppen ugyanannyian helyezkednek el a 
centrumban, mint a pólusokon; és 1 feletti, ha kevesebben helyezkednek el a centrumban, 
mint a pólusokon.

14  Szabó et al. 2021.
15  Enyedi–Tardos 2018; Makay–Stefkovics 2021.
16  Makay–Stefkovics 2021.
17  Angelusz–Tardos 2005.
18  Enyedi–Tardos 2018.
19  Makay–Stefkovics 2021.
20  Szabó et al. 2021, 42.
21  Enyedi–Tardos 2018.
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A kétezres évek bipoláris rendszerét a Jobbik térnyerése törte meg, ami 
egy új ideológiai törésvonal, a mérsékelt–radikális tengely kidomborodását 
is eredményezte.22 Ahogy Szabó és munkatársai rávilágítanak, ez nem azt 
jelentette, hogy általában véve egy radikalizálódási folyamat zajlott le a 
magyar társadalomban, hanem egy új párt kisajátította a radikális véle-
ményklasztert, így ez az ideológiai elem fontossá vált a pártválasztás során. 
A Jobbik azóta jelentősen megváltozott, „néppártosodott”,23 balratolódott, 
és egyre „vállalhatóbbá” vált más pártok szavazói számára is.24 Ez alapján 
a mérsékelt–radikális törésvonal elhalványulására számíthatnánk,25 ám 
Makay és Stefkovics26 eredményei alapján a Jobbik-szavazót ma is a ra-
dikalizmusa különbözteti meg más pártok szavazóitól. Figyelemre méltó, 
hogy különösen a kormánypárti szavazóktól. A Fidesz–KDNP- szimpátia 
egy mérsékelt, a meglévő társadalmi berendezkedés megőrzését preferáló 
attitűddel párosul ma Magyarországon, bár más adatok a fideszesek eny-
he radikalizálódásáról számoltak be az utóbbi időszakban.27

A jobboldalon növekedett az elmúlt években a „nemzeti”, a „hívő” értékek, 
a „rend és stabilitás” jelentősége, míg a baloldalon erősödött a környezetvédő, 
zöld identitás és az européer, nyugatos gondolkodás, és háttérbe került a szo-
ciáldemokrata, szocialista identitás.28 Ami a koronavírus értékekre gyakorolt 
hatásait illeti, összességében a jobboldali értékek (például rend és stabilitás) 
erősödéséről és a baloldali értékek gyengüléséről árulkodnak az adatok.29

Globális–lokális törésvonal

A 2008-as gazdasági világválság a neoliberális piacgazdaságba és a glo-
balizmusba vetett hit megrendülését eredményezte.30 Ennek következté-
ben az elmúlt évtizedben mind Európában, mind az Egyesült Államokban 

22  Kmetty 2015; Soós 2012.
23  Róna 2016. 
24  Molnár–Róna 2017.
25  Patkós 2018.
26  Makay–Stefkovics 2021.
27  Enyedi–Tardos 2018; Szabó et al. 2021.
28  Enyedi–Tardos 2018; Szabó et al. 2021.
29  Szabó et al. 2021. A koronavírus-járvány értékrendre gyakorolt hatásához lásd még jelen 

kötetben: Zenovitz–Kollár tanulmányát.
30  Stumpf 2020; Fukuyama 2020.
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megerősödött a helyi közösségek védelme, a gazdaság állami ellenőrzé-
se, a szuverenizmus, és az elitellenes (anti-establishment) vezetők támoga-
tottsága. A korábbi, bal-jobboldalak között feszülő, alapvetően gazdasági 
konfliktusok helyett „ma a tengely egy identitásokon alapuló politikára 
tevődik át”.31 Mindez a bal- és jobboldali ideológiák szükségszerű újraér-
telmezését hívta életre. Ma a liberális föderalista eszmék a kisebbségek 
védelméért és az elfogadáson, tolerancián alapuló nyílt társadalomért,32 
míg a szuverenisták a nemzeti identitásért folytatott harcot helyezik elő-
térbe. A baloldalon a kozmopolitizmus is megerősödött, amely politikai 
értelemben a diverzitást, kulturális értelemben pedig a más kultúrák, ér-
tékek és tapasztalatok iránti nyitottságot jelenti.33 A 2015-ös migrá ciós 
válság tovább erősítette a globális–lokális törésvonalat, hiszen sokak 
számára a krízis éppen a nyitott, befogadó attitűdök gyakorlását, vagy 
éppen a nemzeti értékek és identitás féltését jelentette. Ez a konfliktus 
csúcsosodott ki a 2016-os Brexit-népszavazás során. Egyes értelmezések 
szerint34 az Egyesült Királyság a népszavazás kapcsán a globalizáció vesz-
teseire és nyerteseire szakadt. A Brexit támogatóira az elit-, a migráció- és 
multikulturalizmus-ellenesség volt jellemzőbb, míg a fiatalabb, magasabb 
végzettségű, városi Brexit-pártiakra a gyengébb nemzeti öntudat. A ki-
lépéspártiak „vesztesség”-érzete az Egyesült Királyságban EU-szkepticiz-
musban manifesztálódott. Donald Trump egyesült államokbeli sikere 
szintén nagyrészt a globális–lokális törésvonal identitáselemeinek in-
tenzív tematizálásában volt megragadható.35 A koronavírus okozta tár-
sadalmi és gazdasági sokk hatásai egyelőre nem egyértelműek, azonban 
könnyen elképzelhető, hogy a pandémia a szuverenizmus és a naciona-
lizmus erősödéséhez járul hozzá. Egy ilyen hirtelen exogén sokkra azok a 
közösségek képesek jól és hatékonyan reagálni, amelyeknek vezetői kom-
petensek és élvezik a választóik bizalmát.36 Ezek a feltételek nemzetálla-
mi szinten könnyebben teremtődnek meg, mint egy olyan államok feletti 
közösségben, mint az Európai Unió.

31  Fukuyama 2020, 12, saját fordítás. Ezt a folyamatot gyakran az értékváltozásokkal kapcsolják 
össze. A nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy egyértelműen nő a posztmateriális 
értékek szerepe a materiális értékek rovására (Kollár D. 2020a).

32  Soros 2001.
33  Woodward et al. 2008.
34  Clarke et al. 2017; Goodwin–Heath 2016; Hobolt 2016.
35  Stumpf 2020.
36  Fukuyama 2021.
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Jó okunk van feltételezni, hogy Magyarországon is megerősödött ez 
az új globális–lokális törésvonal. Az Orbán-kormány tizenegy éve alatt 
számos ponton konfrontálódott az Európai Unió brüsszeli vezetésével, 
amely konfliktus a hazai nyilvánosságban éppen az említett „globális (il-
letve brüsszeli) elit” és a „magyar nép” között értelmezhető. Az egyik ilyen 
meghatározó konfliktus egy globalizációs problematika, a migráció köré 
összpontosult, amely téma a kormány kommunikációjának (és sikerének) 
2015 óta meghatározó eleme.37 Fontos megemlíteni Soros György szemé-
lyét is, aki mint a nyílt társadalom eszméjének szimbolikus képviselője 
évek óta aktív része a kormányzati kommunikációnak. Mindezek mellett 
a jelenlegi kormány nyíltan a nemzeti szuverenitás, a lokális értékek tá-
mogatása mellett áll.

Ennek fényében nem meglepő, hogy Makay és Stefkovics38 friss 
elemzésében azt találta, hogy a nemzeti identitás erőssége, a „nem-
zetben gondolkodás”, vagy éppen az illegális bevándorláshoz fűző-
dő viszony közel olyan erősen kötődik ma a pártválasztáshoz, mint 
a bal–jobboldali identifikáció. Szabó és munkatársai ugyanakkor azt 
mutatták ki, hogy ma Magyarországon a tisztán szuverenisták, illet-
ve föderalisták aránya csekély (7, illetve 4 százalék).39 Igaz, a szerzők 
materiális–poszmateriális értékrendszerek alternatívájaként szerepel-
tették ezeket az eszméket a felmérésben. A kutatás arra is rámutatott, 
hogy a szuverenisták markánsan különböző véleménnyel rendelkez-
nek például arról, hogy mik a fő veszélyforrások és a problémák okozói 
ma Magyarországon.

Végül a területi dimenzió jelentőségének előtérbe kerülését emel-
nénk ki. Világszerte kimutatható, hogy egy település népsűrűsége kulcs-
tényezővé vált a politikai polarizációban.40 A globális piac középpontjai 
a nagyvárosok, míg az alacsonyabb népsűrűségű, kisebb településeken 
élők kisebb eséllyel kapcsolódnak be a globalizációs áramlatokba, így ők 
nagyobb eséllyel támogatnak a helyi közösségek erősítésére fókuszáló 
pártokat. A nemzetközi tapasztalatokkal összhangban hazánkban is több 
kutatás igazolta, hogy az urbánus–rurális törésvonal politikai értelemben 
egyre meghatározóbb Magyarországon.41

37  Bíró-Nagy 2018.
38  Makay–Stefkovics 2021.
39  Szabó et al. 2021.
40  Rodden 2019.
41  Vida 2014; Vida–Kovalcsik 2018; Stefkovics 2021.
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A kognitívmetafora-elmélet

George Lakoff és Mark Johnson42 megközelítése szerint az emberek hét-
köznapi interakcióik és cselekvéseik43 során jellemzően különböző meta-
forák révén gondolkodnak és értelmezik az őket körülvevő világot. Fel-
tevésük szerint ugyanis a metaforák elsődleges funkciója44 nem a költői 
önkifejezés vagy a nyelvi leleményesség, hanem az, hogy lehetővé teszik 
az absztraktabb fogalmak megértését. Éppen ezért a metaforák nélkü-
lözhetetlenek a világ megismerésében és a komplexebb leírások létreho-
zásában. A metaforagyártás ilyen szempontból az emberi kultúra inhe-
rens része, olyan eszköz, amely lehetővé teszi a megértés és az elbeszélés 
magasabb szintű formáinak kialakulását. Megközelítésük szerint ugyan-
is a gondolkodás és a nyelvhasználat erősen kötődik az ember alapvető 
testi – szenzomotoros – tapasztalataihoz.45 Éppen ezért van az, hogy az 
absztraktabb fogalmakat, mint például a szerelem vagy az idő, konkré-
tabb, tapasztalatokon alapuló fogalmak (például mozgás) analogikus 
megfeleltetése révén írjuk le. „E nézet szerint az összes olyan fogalom, 
amely nem körvonalazódik ki közvetlenül a tapasztalatból, metaforikus 
természetű, és ezeket a metaforikus, absztrakt fogalmakat az alapvető 
tapasztalati tartományok egy szűk köre strukturálja, azokon keresztül 
tulajdonítunk nekik értelmet.”46 Mindebből következik, hogy a metafo-
ra elsősorban nem az egyes szavak relációjaként értelmezhető, hanem 
egy olyan fogalmi megfeleltetés, amely során az egyik fogalmi rendszer 
elemeit egy másik fogalomrendszerrel feleltetjük meg. Vagyis a fogalmi 
metafora „a megfelelések olyan szisztematikus rendszere, amelyben az el-
vontabb céltartomány (amit megmagyarázunk, például: szerelem) egyes 
elemeit leképezzük a konkrétabb forrástartomány (amely által megma-
gyarázunk, például: táplálék) bizonyos elemeire.”47 Egyszerűen szólva te-
hát a metaforák eszközök arra, hogy az egyik fogalmat egy másik fogalom 
révén értsük meg. A forrás- és a céltartomány megfeleltetése persze nem 

42  Lakoff–Johnson 1980.
43  Thibodeau–Boroditsky 2011.
44  Írásunkban pragmatikus okokból a Lakoffhoz köthető metaforafelfogás mellett köteleződünk 

el, annak tudatában, hogy vannak merőben eltérő metaforafelfogások is, amelyek hasonló 
relevanciával bírhatnak (Davidson 1978).

45  Kövecses 2005.
46  Szamarasz 2015.
47  Kollár J. – Déri 2011, 102.
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determinisztikus. Egyrészt nem állíthatjuk azt, hogy az „életről” mindig 
utazásként beszélnénk, és azt sem, hogy az utazás mindig az „élet” fo-
galmához kapcsolódna. Éppen ellenkezőleg, az eltérő hozzárendelésekből 
emergáló fogalmi metaforák egyúttal eltérő ontológiákat is konstituál-
nak.48 Az ontológia problémája röviden summázható: Mi van?49 „A válasz 
is egyszerű: Minden. Ezt a választ mindenki elfogadja, csak abban nincs 
egyetértés, hogy mi az a minden”.50 Nincs ugyanis egyetlen módja annak, 
ahogyan a világ van, hanem számtalan – egyaránt érvényes – olvasata 
lehetséges.51 A hívő keresztényt, a buddhistát és az ateistát az különböz-
teti meg egymástól, hogy eltérő dolgok létét feltételezik. Hasonlóképpen, 
merőben különböző módon látja a világot az, aki az életet utazásként kon-
ceptualizálja, mint az, aki például harcként. Míg előbbi52 az életet élmé-
nyek és kalandok sorozatként szemléli, addig utóbbi számára az élet tele 
van fenyegetéssel, ellenségekkel, rosszakarókkal és leküzdendő akadá-
lyokkal. Összefoglalóan tehát elmondható, hogy amikor egy-egy fogalmi 
metafora hozzárendeléseit alkalmazzuk, egyúttal arról is „döntünk”, hogy 
milyen dolgok léte mellett köteleződünk el.

Fogalmi metaforák a politikában

Mindezek alapján nem meglepő, hogy Lakoff szerint – a hétköznapi kom-
munikációhoz hasonlóan – a politikai szféra szereplői is metaforák révén 
írják le és értelmezik a világot. Megközelítése szerint az amerikai politikai 
kommunikációt a nemzet mint család fogalmi metafora keretezi.53 Éppen 
ezért a liberális és konzervatív narratívák igen jól leírhatók az állam mint 

48  Vö. Rorty 1994.
49  Quine 2002, 273–296.
50  Kollár J. et al. 2019: 13.
51  Rorty 1994
52  Érdemes megjegyezni, hogy az utazás metafora önmagában is több eltérő módon 

konceptualizálható. Zygmunt Bauman (1999) klasszikus szövegében például éppen a 
zarándok és turista létmódokat különbözteti meg: míg az előbbiek ideáltipikus formáját 
valami, az út végén explicit formában elérhető cél – Isten – vezérli,  addig a turisták 
„pusztán” a vándorlás izgalmát epizodikusan élvező, kreatív destruktőrök, akik számára az 
út izgalmának keresése, és nem a megérkezés jelenti a „célt”.

53  Lakoff 1995, 2002.
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szülő metafora révén. Mind a liberálisok, mind pedig a konzervatívok ren-
delkeznek egy az ideális családra vonatkozó modellel.54 Míg előbbiek a gon-
doskodó szülő (nurturant parent), addig utóbbiak a szigorú apa (strict father) 
metaforikus keretei közt beszélnek. A világ a szigorú apa fogalmi metaforá-
jának ontológiai szemüvegén keresztül nézve egy kemény és veszedelmes 
hely, ahol az ember – épp úgy, ahogy a világ – hajlamos a „gonoszságra” 
és az erkölcstelenségre. Ezért az emberben az erkölcsi erőt ki kell építeni, 
amely ezután lehetővé teszi számára, hogy megbirkózzon a „gonosz” külső 
és belső formáival.55 Ehhez azonban – mivel az ember inherens módon er-
kölcsileg gyengének születik – elengedhetetlen, hogy a szüleink kemény 
kézzel fegyelmezzenek és kondicionáljanak bennünket. Más szavakkal 
szigorú nevelés nélkül nem épülhet ki olyan jellem, amely révén az ember 
megbirkózhat a világ kihívásival és az erkölcstelen késztetésekkel. Éppen 
ezért a szigorú apa fogalmi metaforájának középpontjában a karizmatikus, 
keménykezű apa áll, aki egy személyben szimbolizálja azokat az értékeket 
és alapelveket, amelyek segítik az embert a túlélésért folyatott küzdelem-
ben. Az apa „erkölcsileg erős, önfegyelemmel bír, takarékos, csöndes, visz-
szafogott”.56 Gondoskodik és védelmezi a családját, de egyúttal kategorikus 
erkölcsi szabályokat is lefektet. „Ragaszkodik erkölcsi tekintélyéhez, enge-
delmességet követel, és ha ezt nem kapja meg, igazságos büntetést szab ki.” 
Mindezek révén a gyermeket a jó és rossz megkülönböztetésére neveli. Ha 
a gyermek nem engedelmeskedik, a szigorú apa enyhe, de kellően fájdal-
mas büntetést ró ki rá, ha viszont betartja a szabályokat, azt szeretettel és 
elismeréssel honorálja. „A szigorú apa számára a szigorúság a gondoskodás 
és a (»kemény«) szeretet (tough love) kifejezése.”57 Azáltal ugyanis, hogy a 
gyermeket engedelmességre, önfegyelemre és önállóságra neveli, a világ-
ban való helytállásra is felkészíti. Ebben a kontextusban az engedelmesség 
teszi lehetővé, hogy a gyermek később fegyelmezetté és önállóvá váljon, 
ami viszont a sikeresség és a boldogulás előfeltétele. Megfordítva pedig a 
siker „annak a jele, hogy engedelmes voltál és önfegyelmezetté váltál”.58 
Ez a modell implikációit tekintve mintegy szükségszerűen jár együtt a ver-
seny jelentőségének kihangsúlyozásával,59 amely viszont a szakpolitikai 

54  Uo.
55  Lakoff 1995.
56  Lakoff 1995, idézi Bodor 2012, 127.
57  Uo.
58  Lakoff 2002, 64, saját fordítás.
59  Uo.
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intézkedések irányát is meghatározza. A verseny ugyanis explicit módon 
differenciál az érdemesek és az érdemtelenek között.60 Aki kellő alázattal, 
önfegyelemmel rendelkezik – vagyis erkölcsileg erős –, az megérdemli a 
sikert, aki viszont nem, az legitim módon csúszik a társadalom peremére. 
Ebből kifolyólag a szegénység, a drogfüggőség, az alkoholizmus mind az 
erkölcsi gyengeség szimptómái, „és a társadalmi okokról szóló bármilyen 
vita irreleváns”.61 Éppen ezért a szigorú apa fogalmi metaforáján át nézve 
a szegények és „kirekesztettek” felzárkóztatása nemkívánatos, hiszen az 
egyrészt felborítja az igazságos versenyt, másrészt pedig – de az előzővel 
összhangban – erkölcsi gyengeséghez is vezet. „Hiba lenne tehát felborí-
tani a világ erkölcsi rendjét, és a keményen dolgozó, azaz morálisan erős 
adófizetők pénzét erkölcsileg káros szociális programokra fecsérelni.”62

Ezzel a megközelítéssel alapjaiban helyezkedik szembe a család liberá-
lis megközelítése, a gondoskodó szülő fogalmi metaforája. Ebben a modell-
ben a gyermek a gondoskodás, a törődés és az empátia révén építi ki saját 
karakterét. A gondoskodó szülő elsődleges feladata, hogy megóvja az ár-
tatlan és önmagáról gondoskodni képtelen gyermeket a világ veszélyei től: 
a betegségektől, a veszélyes játékoktól, a sérülésektől és hasonlóktól.63 
Ebben a kontextusban „a gyermekek gondoskodás révén tanulnak önfe-
gyelmet: magukról gondoskodva, a nehézségekkel megbirkózva, máso-
kért felelősséget vállalva, a bennük rejlő lehetőségek valóra váltásával”.64 
Más szavakkal, a gyermekek fejlődését elsősorban a mások iránti pozitív 
kapcsolat, az empátia, az önmegvalósítás élménye és az örömteli élet ala-
pozza meg. Ebben a modellben „a gyermekek engedelmessége a szüleik 
iránti szeretetből és tiszteletből fakad, nem pedig a büntetéstől való féle-
lemből”.65 Ezért is kiemelten fontos az intenzív kétirányú kommunikáció. 
Annak érdekében ugyanis, hogy a gyermekek számára érvényes lehessen 
a szülők tekintélye, utóbbiaknak el kell magyarázniuk, hogy döntésüket 
milyen érvekre alapozva hozzák meg. Bár a végső döntéseket ebben a mo-
dellben is a szülő hozza meg, azonban egyértelműen pozitívnak minősül 

60  Ebben a gondolatban nem nehéz észrevenni a protestáns hatásokat, amelyek szerint az 
üdvözülés elsődleges szimptómája a világban végzett munkában elért siker (vö.: Weber 2020; 
Hidas 2017; Kollár D. 2020b).

61  Lakoff 2002, 69, saját fordítás.
62  Bodor 2012, 127.
63  Lakoff 1995.
64  Lakoff 1995, idézi Bodor 2012, 127.
65  Lakoff 2002, 94 saját fordítás.
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az, ha a gyermek megkérdőjelezi a szülő érveit és alternatívákkal áll elő. Ez 
ugyanis egyrészt lehetővé teszi az adaptív diskurzust és a szülők intenci-
óinak árnyaltabb megértését,66 másrészt pedig a gyermekeket is az önálló 
gondolkodásra és a felelősségvállalásra neveli. Más szavakkal, azáltal, hogy 
a szülők empatikusan és nyitottan közelítenek a gyermek és a gyermek 
különböző életszakaszai felé, arra ösztönzik, hogy minél többet tegyen a 
családtagjaiért és önmagáért. Azt a gyerekek így nem „a büntetéstől való 
félelem vagy a tekintélynek való engedelmesség miatt teszik”, hanem azért, 
mert egyrészt szeretnék megmutatni a képességeiket, másrészt pedig sze-
retnének a szüleik kedvében járni, akik elismerik őket ezért. Ebben a mo-
dellben tehát a gyermek azáltal válik reflexívvé, felelősségteljessé és mások 
iránt nyitottá, hogy a szülei lelkesen és empatikusan viszonyulnak hozzá.

Mivel a gondoskodó szülő modell számára döntő jelentőségű a mások 
iránti nyitottság és az empátia, a fogalmi metafora különösen érzékennyé 
teszi az embert az eltérő – esetleges – élethelyzetek iránt. Éppen azért a 
liberális modell esetében – ahol a kegyetlenség a legrosszabb, amit tehe-
tünk, és az elkerülhető szenvedés csökkentése a legfőbb cél67 – különö-
sen fontosak azok a szakpolitikai törekvések, amelyek ezek mérséklését 
vagy felszámolását tűzik ki célul.

Felmerül persze a kérdés, hogy a Lakoff által bemutatott modell milyen 
mértékben alkalmazható egy olyan eltérő szociokulturális környezetben, 
amilyen a magyar. Először is, jelentős eltérések figyelhetők meg az ame-
rikai, illetve a kontinentális és hazai politikai ideológiák természetében. 
Az amerikai konzervativizmus igen markánsan építkezik a hagyományos 
(gazdasági) liberalizmus elemeiből. Nagyra értékeli a szabadpiacot és erő-
sen individualista.68 Ezzel szemben a kontinentális és különösen a hazai 
konzervativizmus sokkal inkább a közösséget vagy a családot mint or-
ganikus egységet állítja a középpontba, és jelentős szerepet szán a piac 
állami felügyeletének.69 Ehhez hasonló különbségek figyelhetők meg az 
amerikai, illetve kontinentális és hazai liberalizmus között is. Míg előbbi 
egyfajta kontinentális baloldali beállítódással mutat affinitást és jelentős 
szerepet tulajdonít az államnak,70 addig utóbbi inkább szabadpiacpárti.71 

66  Vö.: Kollár J. 2004.
67  Rorty 1994.
68  Pilbeam 2003.
69  Kovrig 1940; Rödder 2021; Kurucz 2021.
70  Vö.: Dewey 1989; Chomsky 2018.
71  Schlett 2018, 112-113.
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Mindezek ellenére közös vonás, hogy jelentős szerepet tulajdonítanak 
az esélyegyenlőség megteremtésének. Másrészt pedig talán még ezek-
nél is markánsabb hatást gyakorolhatott a kommunista-szocialista múlt. 
Ahogy azt Lakoff egy Magyarországról szóló interjújában kifejti, a hazai 
szocializmus ideológiai szótára paradox módon vegyíti a gondoskodó, 
oltalmazó és a szigorú, elnyomó állam modelljeit. „Tehát volt egy párt, 
amely megtestesítette a szigorú apát, és erősen élt az emberekben a kép, 
hogy ez az apa gondoskodik gyermekeiről.”72 Lakoff szerint ezt a képet 
hangolja újra a kurrens magyar politikai retorika. „Most Orbán Viktor a 
szigorú apa, ő irányít, és megteheti, hogy államosítja a magánnyugdíjakat, 
majd azt mondja, hogy azért tette, mert a piacra bízva az állampolgárok 
elveszíthetik azt a pénzt, amelyet évek alatt megkerestek.”73

Módszer. A modellek felépítése

A következőkben arra teszünk kísérletet, hogy felrajzoljuk a magyar 
választók pártválasztása mögött meghúzódó érték- és ideológiai válasz-
tások szerkezetét, különös tekintettel a globális–lokális törésvonal és a 
lakoffi modell szerepére. Ennek érdekében két többkomponensű struktu-
rális modellt (SEM) hoztunk létre. A SEM elsődleges haszna, hogy ötvözi 
az útmodellek (többváltozós regresszió) és a hagyományos látens változó 
modellek (például faktorelemzés) előnyeit.74 Így egy olyan kauzális mo-
dellt tudunk felépíteni, amelyben szimultán becsüljük meg a látens és 
manifeszt hatásokat. Azért készítettünk két modellt, mert a kérdőív úgy 
került kialakításra, hogy a két kérdéscsoport különböző almintákon lett 
lekérdezve, így nem állt módunkban ezeket egy modellben szerepeltetni.

1. modell – a globális–lokális modell

Az első modellbe három változóblokkot építettünk be. Az első válto-
zócsoportba a hagyományos szociodemográfiai tényezők (nem, élet-
kor, végzettség, településtípus) tartoznak. A második blokkot az álta-
lános értékek konstituálják. Ehhez Schwartz tízitemes értékkérdőívét 

72  Lakoff 2013.
73  Uo.
74  Füstös–Kozjek-Gulyás 2018; Kline 2015.
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használtuk fel,75 amelynek komponensei négy emergens értékrégióba, 
faktorba (változásra való nyitottság, önmegvalósítás, önmeghaladás, 
megőrzés) sorolhatók. Az általános értékek bevonását elsősorban az az 
értékszociológia premissza indokolja, amely szerint az individuális dön-
tések, választások és így például a gyermeknevelési elvek és a politikai 
preferenciák is az egyén értékháztartásának derivátumai.76 Vagyis a – 
korai szocializáció idején stabillá váló – értékek azok, amelyek – leg-
alábbis részben – megalapozzák a különböző világ- és önleírások, illetve 
politikai ideológiák iránti affinitást.

A vonatkozó modell (3. blokkja) a globális és lokális beállítódásokat, 
illetve a migráció megítélését modellálja. Ez utóbbi a korábban elmon-
dottak alapján erős kapcsoltban áll a lokális – szuverenista – beállí-
tódással, kiemelt kormányzati kommunikációs szerepe miatt azonban 
indokoltnak tartottuk külön szerepeltetni a modellben. A lokális beállí-
tódás ideáltípusa esetében a fogyasztásban a hazai termékek dominál-
nak, éppen ezért a külföldi termékek importjának korlátozása kedvező 
megítélés alá esik. A kultúra területén a külföldi filmek és zenék he-
lyett a magyar kultúra ápolása értékelődik fel. A politikai és gazdasági 
szférában pedig a nemzeti érdekek dominanciája a meghatározó. Ezzel 
szemben a globális ideáltípus esetében a fogyasztás dimenziójában az 
áruk minősége a döntő jelentőségű, amelyre kedvezően hat a szabad-
kereskedelem. A kultúra területén az internet az a paradigmatikus kö-
zeg, amely révén az információk megszerezhetők. A politikai szférában 
pedig a globális érdekek (például: klímaváltozás) és a nemzetközi szer-
vezetek iránymutatásai az irányadók. Mindezeken túl pedig különösen 
hangsúlyos egyfajta globális, világpolgári identitás, amelynek keretei 
között az „emberiséggel” való azonosulás válik meghatározóvá. Mind-
ezekkel összhangban (1. függelék) a lokális (α=0,761) és globális (α=0,56) 
beállítódásokat hét-hét változó révén operacionalizáltuk. A negye-
dik és ötödik blokkot egy-egy változó alkotja. Előbbi a bal–jobb ská-
la, amely a korábbi kutatások szerint77 Magyarországon a pártkötődés 
legerősebb determinánsa. Végezetül a modell utolsó változója explicit 
módon a pártosságot méri, vagyis hogy ha a megkérdezett csak kettő 
közül választhatna, a Fidesz–KDNP-re vagy az ellenzéki összefogásra 
adná le a voksát.

75  Ehhez lásd jelen kötetben: Kollár–Zenovitz.
76  Schwartz 2012; Frankfurt 1971.
77  Stefkovics–Makay 2020.
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2. modell – a lakoffi modell

A 2. modell hat csoportból állt. Az első két változócsoport a fent vázolt 
módon lett kialakítva a szociodemográfiai tényezőkből és az általános 
értékekből. A harmadik változócsoportba (2. függelék) a lakoffi fogal-
mi metaforákat tetten érni igyekvő változók kerületek. Ennek mérésére 
a Wehling és szerzőtársai78 által kidolgozott skála egy rövidített válto-
zatát használtuk fel. A merőeszköz amerikai mintán kipróbált változata 
eredetileg 16 kérdést tartalmazott,79 amelyek között egyaránt voltak a 
gyermeknevelési elvekre vonatkozó metaforikus és az ezzel összefüggő 
politikai beállítódásokra vonatkozó explicitebb kérdések. Az adatfelvételi 
idő optimalizálása érdekében négy kérdéssel szűkítettük le a kérdőívet.  
A „kihúzott” kérdések közül egyet a fordítási nehézség indokolt (a kemény 
szeretet [tough love] kifejezés a magyar nyelvben nem terjedt el), a másik 
három esetben pedig olyan kérdéseket választottunk ki, amelyek az ame-
rikai minta tanulsága szerint a legkevésbé járultak hozzá a két faktorhoz. 
Így végül hét kérdés tartozik a gondoskodó szülő, öt pedig a szigorú apa 
fogalmi metaforához.

A negyedik változócsoportot (3. függelék) a liberális és konzervatív po-
litikai beállítódások (ontológiák) ideális és gyakorlati implikációira vonat-
kozó tételek alkotják. Ennek a blokknak a bevonását részben a hazai kon-
zervativizmus és liberalizmus eltérései indokolják, részben pedig lehetővé 
teszi a lakoffi modell árnyalt empirikus validálását. A szakirodalmi ered-
ményekkel összhangban a liberális ideáltípus80 esetében az egyén jelenti 
a társadalom alapegységét, akinek joga van ahhoz, hogy saját maga vá-
lassza meg a céljait. Ebben a modellben a jól működő gazdaság alapját az 
esélyegyenlőség és a szabad verseny szintézise adja. Ezzel mintegy össz-
hangban a politika elsődleges feladata az állampolgárok szabadságának 
biztosítása és egy igazságosabb társadalom megteremtése. Mindezeken 
túl pedig kiemelten fontos, hogy a közös ügyek megvitatásában mindenki 
részt vehessen, és hogy az egyéni ön- és világleírásokat serkentő újszerű 
eszmék elterjedjenek. A konzervatív ideáltípus81 esetében ezzel szemben 
a társadalom alapegységét a család mint organikus egység jelenti. A gaz-
dagság esetében kiemelten fontos a piac állami felügyelete, amely révén 

78  Wehling et al. 2018b. Lásd még: Wehling–Feinberg 2018a; Miles–Vaisey 2015.
79  Kenan 2012.
80  Vö. Schlett 2018, 112–113.
81  Kovrig 1940; Schlett 2018, 225–254; Kurucz 2020.
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az ember antropológiai korlátaiból fakadó hiányosságok korrigálhatók.  
A politika elsődleges feladata ebben a modellben, hogy fenntartsa az em-
beri közösségek egységét, amelyhez viszont elengedhetetlenül fontos, 
hogy a közösség védje hagyományit és az önazonosságát. Az ötödik és 
hatodik blokk megegyezik az 1. modellével.

Összefoglalva tehát a felépített modell hat változóblokk felhasználása 
révén magyarázza a pártválasztás mechanizmusait. Abból az előfeltevés-
ből indul ki, hogy a szociodemográfiai státusz affinitásban áll bizonyos 
értékekkel, amelyek viszont kapcsolódási hajlandóságot mutatnak – a 
politikai preferenciákat keretező – fogalmi metaforákkal. Ezek a fogal-
mi metaforák alapjaiban meghatározzák azt, hogy hogyan gondolkodik 
valaki az ideális társadalomról és a politikai céljairól. Ezek a beállítódá-
sok egyrészt meghatározzák, hogy hová sorolja valaki magát a bal–jobb 
skálán, másrészt pedig – részben ezen keresztül, részben direkt módon 
– meghatározzák a pártválasztást is.

Adatok

Az elemzés alapját a Századvég által végzett kutatás képezi. Az adatfelvé-
tel 2020 novembere és 2021 márciusa között 10 000 fő megkérdezésével 
valósult meg. A felvett adatok nem, kor, iskolai végzettség, településtípus 
és régiós megoszlás szerint reprezentálják a teljes magyarországi felnőtt 
népességet. A mintavételből fakadó torzulásokat iteratív súlyozással kor-
rigáltuk a KSH 2016-os mikrocenzusa által közölt demográfiai arányok-
nak megfelelően.

Eredmények

Elemzésünket az 1. modell eredményeinek ismertetésével kezdjük (1. 
ábra). A modell illeszkedése megfelelő (RMSEA=0,060), a modell (párt-
választást) magyarázó ereje 59 százalék. A modell jellemzését a demo-
gráfiai változók hatásának bemutatásával kezdjük. A nem egyértelmű 
direkt hatással bír az általános értékek mindegyikére. A nők nagyobb 
affinitást mutatnak a megőrzés (0,12) és az önmeghaladás (0,15) irányá-
ba, míg a férfiak a változásra való nyitottság (−0,12) és az önmegvalósítás 
(−0,14) iránt. Ezenkívül a nem a globális értékekre mind direkt, mind 
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indirekt módon hatással van; a nőkre jellemzőbb a globalizmus iránti 
nyitottság (0,13). Hozzátesszük, hogy a lokális értékválasztásokat a nem 
csak az általános értékeken keresztül befolyásolja, közvetlenül viszont 
nem, ahogy a migrációs percepciót, a bal–jobboldaliságot és a pártvá-
lasztást sem. Az életkor hatása az általános értékekre hozzávetőlegesen 
kétszerese a nem hatásának. Az életkor emelkedése növeli a megőrzés 
iránti affinitást, viszont csökkenti a változásra való nyitottság és az ön-
megvalósítás fontosságát. Érdekes módon az önmeghaladással nem áll 
kapcsolatban az életkor. Az is látható, hogy az életkor közvetlenül nem 
befolyásolja a lokális–globális értékválasztásokat, a migrációs percep-
ciót, az ideológiai hovatartozást és a pártválasztást sem. A demográfiai 
változók közül a legkisebb hatása a lakóhelynek van, lényegében egyik 
függő változót sem befolyásolja a településtípus. Az iskolai végzettség 

1. ábra: A pártválasztás mögött meghúzódó érték- és ideológiai tényezők 
strukturális modellje – a globális–lokális modell

Megjegyzés: A nyilAk Az összefüggés irányát jelölik. A nyilAk Melletti száMok (stAndArdizált bétA-együtthAtók) A hAtásnAgyságot 
fejezik ki. Az e1, e2 változók A becslés hibAtAgjAi.
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viszonylag lazán kapcsolódik az általános értékekhez, egyedül a megőr-
zéssel mutat negatív összefüggést. Emellett a végzettség mind a globális, 
mind a lokális értékpreferenciákat befolyásolja, előbbit jóval nagyobb 
mértékben. Meglepő módon a végzettség emelkedése önmagában csök-
kenti a globális folyamatok favorizálását (−0,26).

Az általános értékek közül az önmegvalósítás befolyásolja legerőseb-
ben a globális értékválasztásokat, méghozzá pozitív irányba (0,57). Érde-
kes módon a lokális főkomponenssel már nem áll kapcsolatban, ahogy 
a migrációval, az ideológiai orientációkkal és a pártválasztással sem.  
A lokális értékeket a megőrzés alakítja meghatározóan (0,41), míg ez az 
értékcsoport a globális értékekkel negatív összefüggésben áll (−0,19). Az 
is látható, hogy minél nagyobb affinitást mutat az egyén a megőrzés ér-
tékcsoport irányába, annál aggasztóbbnak tartja a migrációs folyamato-
kat. A változásra való nyitottság gyenge negatív kapcsolatban áll a lokális 
értékekkel (−0,1), és pozitívban a globális értékekkel (0,07). Végül az ön-
meghaladás gyenge pozitív kapcsolatban áll a globális értékekkel (0,11), és 
negatívan korrelál a migrációs félelmekkel (−0,14). Látható, hogy az általá-
nos értékek direkt módon nem befolyásolják sem a bal–jobboldali skálán 
való elhelyezkedést, sem a pártválasztást.

A lokális értékcsoport nagyon erősen korrelál a migrációs félelmek-
kel (0,65), és hat az ideológiai önmeghatározásra (0,20) és a pártválasz-
tásra egyaránt (0,13). Minél nagyobb affinitást mutat valaki a lokális 
értékek iránt, annál inkább tart a migrációtól, annál valószínűbb, hogy 
jobboldali, illetve kormánypárti. A globális értékcsoport ezzel éppen 
ellentétes összefüggéseket mutat. A hatásnagyságok nagyon hason-
lóak, a globális értékek valamivel kisebb mértékben függnek össze a 
migrációval, viszont jobban magyarázzák a bal–jobboldali identifiká-
ciót. Ahogy az várható volt, a két értékcsoport egymással is szoros 
kapcsolatban áll (–0,35).

A migrációs félelmek az ideológiai önmeghatározáson keresztül (0,21) 
és a közvetlenül is hatnak a pártválasztásra (0,34). Az erős migrációs féle-
lem kormánypárti preferenciát jelez elő. Végül a bal–jobboldali ideológiai 
orientáció szintén meghatározó a pártválasztásban (0,35), igaz, épp annyi-
ra, amennyire a migrációs félelmek.

A 2. ábra a második modell eredményeit mutatja. A modell illeszke-
dése megfelel a statisztikai kritériumoknak (RMSEA=0,042), a függő 
változó (pártválasztás) alakulását pedig 51 százalékban magyarázza.  
A szociodemográfiai változók közül a legmarkánsabb hatásokat az 
életkor, a végzettség és a nem fejti ki. Az életkor pozitív kapcsolat-
ban van a megőrzés és az önmeghaladás értékrégiókkal, negatívan hat 
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viszont a változásra való nyitottság és önmegvalósítás dimenziókra. 
Vagyis míg a fiatalabbak számára ez utóbbi kettő a fontosabb, addig az 
idősebbek számára a megőrzés és az önmeghaladás. Hasonló tendenciák 
figyelhetők meg a „nem” változó esetében is: míg a férfiak számára a 
nyitottság és az önmegvalósítás a fontosabb, addig a nők számára az 
önmeghaladás és a megőrzés. Az értékrégiók közül a végzettség egye-
dül a megőrzés dimenzióra fejt ki hatást – vagyis az alacsonyabb vég-
zettségűek számára hangsúlyosabb a megőrzés fontossága –, viszont 
érdemben befolyásol további négy változót: negatív hatást fejt ki mind 
a gondoskodó szülő – szigorú apa párosra, mind pedig a liberális–kon-
zervatív főkomponensre. Ez az eredmény, bár némiképp meglepő, azt 
sugallja, hogy a magasabb végzettségűek kevésbé mutatnak affinitást 

2. ábra: A pártválasztás mögött meghúzódó érték- és ideológiai tényezők 
strukturális modellje – a lakoffi modell

Megjegyzés: A nyilAk Az összefüggés irányát jelölik. A nyilAk Melletti száMok (stAndArdizált bétA-együtthAtók) A hAtásnAgyságot 
fejezik ki. Az e1, e2 változók A becslés hibAtAgjAi.
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a különböző ideológiai tényezők iránt. Visszatérve a szociodemográfiai 
változók hatására, elmondható, hogy a kisebb településeken élők szá-
mára fontosabb a megőrzés értékrégió, és markánsabban jelenik meg 
a szigorú apa ideáltípus.

Az értékek kauzális hatását vizsgálva elmondható, hogy a legje-
lentősebb hatásokat a megőrzés és önmeghaladás értékrégió fejti ki.  
A megőrzés dimenzió erős pozitív kapcsolatban áll a szigorú apa (0,34) 
és a konzervatív (0, 29) változóval, és bár jelentősen gyengébb, de szig-
nifikáns pozitív hatást (0,08) fejt ki a liberális faktorra is. Az önmegha-
ladás értékrégió ezzel szemben a gondoskodó szülő változóra gyakorol 
érdemi (0,3) hatást. Ehhez hasonlóan – bár jóval gyengébb – hatást 
fejt ki (0,08) a változásra való nyitottság régió is, az önmegvalósítás 
dimenzió pedig a liberális faktorral áll pozitív (0,08) kapcsolatban.  
Az egyes fogalmi metaforák iránti elköteleződést górcső alá véve meg-
állapítható, hogy a gondoskodó szülő faktor erős pozitív (0,56) hatást 
fejt ki a liberális változóra és szignifikáns negatív (−0,07) kapcsolatban 
áll a bal–jobb skálával is. Ehhez hasonlóan a szigorú apa változó erős 
pozitív (0,43) hatást gyakorol a konzervatív faktorra, de markánsan be-
folyásolja (0,38) a bal–jobb skálán felvett pozíciót és a pártkötődést 
(0,23) is. A politikai beállítódásokat leíró változók hatását vizsgálva ki-
jelenthető, hogy a liberális faktor jelentős negatív (−0,35) hatást fejt ki 
mind a bal–jobb skálára, mind pedig a pártosságot mérő (−0,26) válto-
zóra. Ezzel szemben a konzervatív változó éppen fordítva: erős pozitív 
(0,38) kapcsolatban áll mind a bal–jobb skálán felvett pozícióval, mind 
pedig a pártkötődéssel (0,23). Végezetül pedig a bal–jobb skála – min-
den más változó direkt hatásánál nagyobb mértékben (0,46) – befo-
lyásolja a pártválasztást. Érdemes viszont megjegyezni, hogy ha nem 
pusztán a direkt hatásokat vesszük figyelembe, akkor a legmarkánsabb 
prediktor nem ez (0,464), hanem a szigorú apa faktor (0,542), de hason-
lóképpen jelentős a konzervatív (0,412) és a liberális (−0,419) változó is.  
A gondoskodó szülő ezeknél jelentősen gyengébben (−0,267) befolyásol-
ja a függő változó alakulását, az értékek közül pedig – az önmeghaladás 
dimenzió nem túl markáns (−0,081) hatásán túl – lényegében egyedül a 
megőrzés régió mutat szignifikáns (0,274) hatást. Mindezeken túl érde-
mes megemlíteni azt is, hogy a gondoskodó szülő és szigorú apa válto-
zó, illetve a liberális és konzervatív faktorok között pozitív korrelációt 
figyelhetünk meg. Vagyis nincs éles szakadék az egyes beállítódások 
között: a szigorú apák affinitást mutatnak a gondoskodó szülő fogalmi 
metaforája iránt is, és ehhez hasonlóan a konzervatív beállítódásúak is 
támogatják a liberális célok egy részét, mindez pedig fordítva is igaz.
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Következtetések

Tanulmányunkban a pártválasztás mögött meghúzódó strukturális té-
nyezők, érték- és ideológiai választások szerkezetét térképeztük fel. Kife-
jezetten fókuszáltuk elemzésünket arra a kérdésre, hogy milyen mérték-
ben egyeduralkodó továbbra is a bal–jobboldali orientáció hatása, avagy 
léteznek-e új törésvonalak. Két modellünk a globális–lokális értékcsopor-
tok, valamint a lakoffi kognitívmetafora-elmélet alapján levezetett liberá-
lis-konzervatív megosztottság hatását vizsgálta.

Az első SEM modell egyik fontos eredménye, hogy – Makay és 
Stefko vics82 eredményeivel összhangban – a feltételezett lokális–globá-
lis törésvonal jelen van, és meghatározó a pártválasztásban. Nem olvad 
be teljesen a bal–jobboldali ideológiákba, hanem azokon keresztül és 
azoktól függetlenül is befolyásolja a pártválasztást, a várt irányba. Ezzel 
összefüggésben a migrációs félelem szintén meghatározó, közel akkora 
a direkt magyarázó ereje, mint a bal–jobboldali hovatartozásnak. A mig-
rációs félelem erős pozitív összefüggést mutat a lokális értékcsoporttal, 
előbbi azonban nem olvad bele a szuverén értékvilágba. Ez vélhetőleg 
arra vezethető vissza, hogy a migráció nagyon erősen tematizált Ma-
gyarországon, így önmagában meghatározó elem az ideológiai térképen. 
Bár az általános értékek direkt hatást nem fejtenek ki a pártválasztásra, 
a modellek azt is feltárták, hogy indirekt módon ezeknek az értékeknek 
is fontos szerepe van. Például a megőrzés értékpreferencia látens mó-
don egyértelműen előre jelzi a kormánypártiságot a lokális értékeken és 
a migrációs félelmeken keresztül. Ezzel ellentétesen az önmegvalósítás 
fontossága a globális értékek felé „vezet”, aminek viszont már közvet-
len hatása van a politikai preferenciákra. A legkevésbé a strukturális 
változók hatása meggyőző. Különösen meglepő, hogy a településtípus 
sem az értékeket, sem a globalizációs viszonyulást, sem a pártválasztást 
nem alakítja a modellben, annak ellenére, hogy a választási eredmények 
rendre komoly területi különbségeket produkálnak. Stefkovics83 leg-
utóbbi, választókerületi szintű adatai is arra utalnak, hogy bár a válasz-
tókerület urbanizációs jellemzője fontos proxija a kormánypártok tá-
mogatottságának, de ettől függetlenül más tényezőknek is szignifikáns 
hatása van (például a családszerkezeti jellemzőknek). Mivel modellünk 
azt mutatja, hogy nincsenek érdemi érték-, illetve ideológiai különbsé-

82  Makay–Stefkovics 2021.
83  Stefkovics 2021.
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gek településtípus szerint, további kutatások szükségesek annak feltá-
rására, hogy milyen tényezők okozzák a politikai preferenciák területi 
különbözőségeit.

A 2. modell eredményei azt implikálják, hogy a magyarországi kör-
nyezetben is igen jól alkalmazható a lakoffi modell. Azok, akik nagyobb 
mértékben azonosulnak a szigorú apa fogalmi metaforával, hajlamo-
sabbak a Fideszre szavazni, és azok, akik inkább a gondoskodó szülő 
szótárával azonosulnak, inkább ellenzéki beállítottságúak. Ez a hatás 
részben – a szigorú apa esetében – direkt módon jelenik meg, részben 
viszont az expli citebb ideológiai tényezők (eszményi társadalom, gaz-
daság és politikai célok) és a bal–jobb skálán felvett pozíción keresztül 
érvényesül. Érdemes azonban megjegyezni, hogy szigorú apa fogalmi 
metaforának sokkal markánsabb a prediktív ereje. Ennek hátterében 
több tényező is állhat. Egyrészt felvethető, hogy a gondoskodó szülő li-
berális szótára magas általános preferáltsága miatt (2. függelék) mint-
egy keretezi a magyar politikai szférát. Eszerint lényegében minden 
politikai szótár a „győzedelmes” liberalizmus egy sajátszerű változatá-
nak tekinthető.84 Ezzel ellentétes hipotézis az, hogy a liberális szótár 
kauzális jelentőségét éppen a liberális pártok hiánya okozza. Vagyis, 
hogy Magyarországon nincsen olyan párt, amely érdemben képviselné 
a liberális beállítódást.85 Ehhez hasonlóan felvethető az is, hogy bár lé-
tezik ilyen párt, az ellenzéki összefogás aggregátumában azonban nem 
jelenik meg elég markánsan. Mindezeken túl érdemes megjegyezni azt 
is, hogy az eredmények szerint nincs éles szembenállás sem a fogal-
mi metaforák, sem pedig az explicitebb ideológiai tényezők szintjén. 
Mindkét esetben pozitív korreláció figyelhető meg a tényezők között, 
vagyis – ahogy arra már korábban is felhívtuk a figyelmet – a gondos-
kodó szülő szótárát „beszélők” is affinitást mutatnak a szigorú apa fo-
galmi metaforája iránt, és a liberális ideáltípus is hajlamos azonosulni 
a konzervatív társadalom, gazdaság és politika felfogással. Végezetül 
elmondható, hogy az általános emberi értékek közül lényegében csak 
kettő fejt ki szignifikáns hatást. Míg a megőrzés értékrégió a szigorú 
apa és a konzervatív faktoron keresztül a Fidesz–KDNP iránti affinitást 
növeli, addig az önmeghaladás dimenzió a gondoskodó szülő fogalmi 
metaforán keresztül erősíti annak az esélyét, hogy valaki az ellenzéki 
összefogásra szavazzon.

84  Schlett 2018; Miskolczi–Kollár 2021.
85  Kollár D. – Gyorgyovich – Pillók 2021.
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Konklúzió

Adataink valóban arra utalnak, hogy a Fukuyama által felfestett globális 
változások a hazai politikai törésvonalakat sem hagyták érintetlenül. A 
kétezres évek erősen gazdasági színezetű bal-jobboldali megosztottsága 
változóban van. A globalizációhoz fűződő viszony a bal–jobboldali orien-
tációkat is formálja, ám azoktól függetlenül is alakítja a politikai viselke-
dést. A lakoffi metaforák szintén szorosan kapcsolódnak a pártválasztás-
hoz ma Magyarországon, ám a két modellt összehasonlítva egy különösen 
érdekes eredményt láthatunk. Míg a hagyományos ideológiák kauzális 
hatását vizsgáló modell esetében a magyarázó változók között (szigorú 
apa – gondoskodó szülő, illetve liberális–konzervatív) pozitív korreláció 
figyelhető meg, addig a globalizációs attitűdöket középpontba állító mo-
dell esetében erős negatív kapcsolatot figyelhetünk meg a globális és a 
lokális ellenpólusok között. Vagyis bár a hagyományos ideológiák mellet-
ti elköteleződés is meghatározó, ebben az esetben mégsem beszélhetünk 
olyan markáns törésvonalakról, mint amilyen jellegűeket a globalizáció-
hoz fűződő viszony esetében regisztrálhatunk. Felmerül persze a kérdés, 
hogy milyen kapcsolatok figyelhetők meg az egyes fogalmi metaforák és 
a globális–lokális törésvonalak között. Ennek a kérdésnek megválaszolá-
sa azonban további kutatásokat igényel.
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Függelékek

1. függelék: Globális–lokális törésvonalak

Állítás Dimenzió Skála Átlag Szórás

Magyarországnak korlátoznia kellene a külföldi 
termékek behozatalát, hogy védje a gazdaságát.

Lokális 1. Egyáltalán nem –  
5. Teljes mértékben

3,3 1,4

Fontos számomra, hogy magyar termékeket  
vásároljak.

Lokális 1. Egyáltalán nem –  
5. Teljes mértékben

4,1 1,1

Az egyre több külföldi film, könyv és zene veszélyezteti 
a magyar kultúrát.

Lokális 1. Egyáltalán nem –  
5. Teljes mértékben

2,4 1,5

Magyarországnak még akkor is a saját érdekeit kell 
követnie, ha ez más nemzetekkel való konfliktushoz vezet.

Lokális 1. Egyáltalán nem –  
5. Teljes mértékben

3,6 1,4

Nem lenne szabad megengedni, hogy külföldiek földet 
vásárolhassanak Magyarországon.

Lokális 1. Egyáltalán nem –  
5. Teljes mértékben

3,7 1,5

A nagy külföldi vállalatok egyre inkább sértik a magyar 
vállalkozások érdekeit.

Lokális 1. Egyáltalán nem –  
5. Teljes mértékben

3,3 1,4

A nemzetközi szervezetek túl sok hatalmat vesznek el a 
magyar kormánytól.

Lokális 1. Egyáltalán nem –  
5. Teljes mértékben

3,0 1,5

A szabadkereskedelem következtében egyre jobb 
árukhoz lehet hozzájutni Magyarországon.

Globális 1. Egyáltalán nem –  
5. Teljes mértékben

3,8 1,2

Néhány olyan probléma esetében, mint például a kör nyezet
szennyezés, a nemzetközi szervezeteknek le gyen joga 
rákényszeríteni az országokat a probléma meg oldására.

Globális 1. Egyáltalán nem –  
5. Teljes mértékben

4,1 1,3

Magyarországnak akkor is támogatnia kell a nem zet kö
zi szervezetek döntéseit, amelyeknek tagja, ha a kor
mány ezekkel nem ért egyet.

Globális 1. Egyáltalán nem –  
5. Teljes mértékben

3,2 1,4

Az internetnek az a legnagyobb haszna, hogy a világon 
egyre több ember férhet hozzá az információhoz.

Globális 1. Egyáltalán nem –  
5. Teljes mértékben

4,3 1,1

Világpolgárként tekintek magamra. Globális 1. Egyáltalán nem –  
5. Teljes mértékben

3,2 1,5

Fontosnak tartom, hogy igazodjak a világdivathoz. Globális 1. Egyáltalán nem – 
5. Teljes mértékben

2,4 1,4

Nemzetiségben gondolkodó – Emberiségben 
gondolkodó

Globális *-3. Nemzetiségben gondolkodó  
3. Emberiségben gondolkodó

0,9 2,4

Ön mennyire ítéli aggasztónak az illegális bevándorlók 
Magyarországra áramlásának problémáját?

Migráció 1. Nagyon aggasztó –  
4. Egyáltalán nem aggasztó

2,1 1,1

Az Ön véleménye szerint napjainkban a Magyarországra 
érkező bevándorlók számát…?

Migráció 1. Lényegesen növelni kellene –  
5. Lényegesen csökkenteni kellene

4,1 1,0
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2. függelék: Lakoff-skála (Milyen mértékben ért Ön egyet  
az alábbi állításokkal? 1. Egyáltalán nem – 7. Teljes mértékben)

Eredeti állítás Magyar állítás Dimenzió Átlag Szórás 

In order to truly nurture people 
national authorities need to be 
empathic.

Annak érdekében, hogy valóban gondoskodjanak az 
emberekről, a nemzeti hatóságoknak megértőnek kell 
lenniük.

Gondoskodó 
szülő

5,6 1,5

People should be empowered by their 
government so that they can do what 
they aspire to.

A kormánynak az egyének kezébe kell adnia saját 
sorsuk irányítását, hogy elérhessék, amire vágynak.

Gondoskodó 
szülő

5,1 1,7

The government should encourage 
people to be cooperative rather than 
competitive.

A kormánynak versengés helyett együttműködésre 
kellene buzdítania az embereket.

Gondoskodó 
szülő

6,1 1,4

It’s essential that political leaders 
promote empathy towards each 
other.

Elengedhetetlen, hogy a politikai vezetők az egymással 
szembeni együttérzést képviseljék.

Gondoskodó 
szülő

5,3 1,8

It takes toughness from the part of 
national authorities to mold people 
into good members of society.

A nemzeti hatóságoknak kellő keménységet kell 
mutatniuk, hogy az embereket a társadalom hasznos 
tagjává formálják.

Szigorú apa 4,7 2,0

It’s very important that citizens are 
physically clean and not filthy, which 
is a sign of weak character.

Szigorú apa

Citizens must always behave calmly 
and orderly in public.

Szigorú apa

People must be disciplined through 
strict rules in society.

Az embereket szigorú társadalmi szabályokkal kell 
fegyelmezni.

Szigorú apa 4,1 2,0

Parents should empower children as 
much as possible so that they may 
follow their dreams.

A szülőknek arra kell bátorítaniuk a gyermekeiket, hogy 
amennyire lehet, az álmaikat kövessék.

Gondoskodó 
szülő

6,2 1,2

Children must learn to see the world 
through other people’s eyes.

A gyerekeknek meg kell tanulniuk más emberek 
szemével látni a világot.

Gondoskodó 
szülő

5,8 1,6

In order to truly nurture children, one 
needs to be empathic.

Annak érdekében, hogy valóban gondoskodjunk a 
gyermekekről, megértőnek kell lennünk.

Gondoskodó 
szülő

6,3 1,1

Children shouldn’t feel obligated to 
care about the well-being of people 
they do not know.

Szigorú apa

I will not have my child talk back 
to me.

Én nem hagyom/hagynám, hogy a gyerekem 
visszabeszéljen.

Szigorú apa 5,0 1,9

Children need to be disciplined in 
order to build character.

A gyermekeket fegyelmezni kell, hogy rendes embert 
neveljünk belőlük.

Szigorú apa 5,5 1,7

„Tough love” is required to raise a 
child right.

Szigorú apa

Obedience must be instilled in 
children.

A gyerekeket engedelmességre kell nevelni. Szigorú apa 5,3 1,8
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3. függelék: Politikai beállítódások  
(Egyetért-e Ön az alábbi állításokkal? 0. Nem – 1. Igen)

Állítás Dimenzió Átlag Szórás

A társadalom alapegysége az egyén. Liberális 0,8 0,4

A társadalom alapegysége a család. Konzervatív 0,9 0,3

Mindenkinek joga van úgy élni az életét, ahogy szeretné. Liberális 0,8 0,3

Mindenkinek kötelessége, hogy a közösség javát szolgálja. Konzervatív 0,9 0,3

A jól működő gazdaság alapja a szabad verseny. Liberális 0,9 0,3

A jól működő gazdaság alapja az esélyegyenlőség. Liberális 0,9 0,3

A jól működő gazdaság alapja a piac állami felügyelete. Konzervatív 0,7 0,5

A politika feladata, hogy biztosítsa az állampolgárok szabadságát. Liberális 0,9 0,3

A politika feladata, hogy igazságosabb társadalmat hozzon létre. Liberális 0,9 0,3

A politika feladata, hogy fenntartsa az emberi közösségek egységét. Konzervatív 0,8 0,4

Fontos, hogy az új gondolatok és eszmék elterjedjenek. Liberális 0,8 0,4

Fontos, hogy mindenki beleszólhasson a közös ügyekbe. Liberális 0,8 0,4

Fontos, hogy a közösség védje hagyományit, önazonosságát. Konzervatív 0,9 0,2
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