
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS POLITIKA
Attitűdök, tüntetők, reakciók

Éghajlat 07 13.indd   1Éghajlat 07 13.indd   1 2022. 07. 13.   15:27:092022. 07. 13.   15:27:09



Éghajlat 07 13.indd   2Éghajlat 07 13.indd   2 2022. 07. 13.   15:27:092022. 07. 13.   15:27:09



ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
ÉS POLITIKA

Attitűdök, tüntetők, reakciók 

Szerkesztette MIKECZ DÁNIEL és OROSS DÁNIEL 

Éghajlat 07 13.indd   3Éghajlat 07 13.indd   3 2022. 07. 13.   15:27:092022. 07. 13.   15:27:09



A kötet megjelenését a 

Politikatörténeti Alapítvány és a 

Társadalomtudományi Kutatóközpont 
támogatta. 

Szakmai lektorok 
1. fejezet: Mikecz Dániel
2. fejezet: Mikecz Dániel
3. fejezet: Szabó Andrea
4. fejezet: Szabó Andrea, Farkas Eszter
5. fejezet: Mikecz Dániel
6. fejezet: Buzogány Áron

ISBN 978-963-338-095-6

Kiadja a Napvilág Kiadó
www.napvilagkiado.hu
Első kiadás 2022

Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, 
bármely formában vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti vagy más módon – 
a kiadó engedélye nélkül közölni.

Minden jog fenntartva.

Printed in Hungary

Éghajlat 07 13.indd   4Éghajlat 07 13.indd   4 2022. 07. 13.   15:27:092022. 07. 13.   15:27:09



Tartalom

Előszó ....................................................................................  7

KÖRNYEZETI ATTITŰDÖK, SZAKPOLITIKAI 
ÉRZÉKENYSÉG

BÖCSKEI BALÁZS, SZABÓ ANDREA  
Árérzékenység és materalizmus blokkolta  
zöldtudatosság  ....................................................................  15

MAREK BERTRAM  
Mennyire hatásos a Thunberg-jelenség? ..........................  40

A KLÍMATÜNTETŐK SZOCIOLÓGIÁJA

MIKECZ DÁNIEL 
A környezeti tudatosságtól az aktivizmusig: fiatalok 
klímavédelmi  tüntetési részvételét meghatározó 
szociológiai és politikai jellemzők.. ...................................  89

Éghajlat 07 13.indd   5Éghajlat 07 13.indd   5 2022. 07. 13.   15:27:092022. 07. 13.   15:27:09



MIKECZ DÁNIEL, BUZOGÁNY ÁRON, PIOTR KOCYBA
Regionális különbségek a globális mozgalmon belül  ....  112

A KLÍMAMOZGALOM ELLENKERETEZÉSE

RÁKOS ANDRÁS DOMINIK  
Klímaaktivizmus: az új közellenség? ................................  135

MIKECZ DÁNIEL, BÖCSKEI BALÁZS, VASALI ZOLTÁN  
A magyar jobboldal (ellen)keretei a klímaválságra  
és -mozgalomra ....................................................................  158

Éghajlat 07 13.indd   6Éghajlat 07 13.indd   6 2022. 07. 13.   15:27:092022. 07. 13.   15:27:09



Előszó

A zöld, környezetvédő aktivizmus új fejezetét jelenti a kortárs 
klímamozgalom, amelynek a legfontosabb eseményeit 2018-tól 
a középiskolai tanulók által szervezett pénteki iskolai sztrájkok 
jelentették. A résztvevők azért tagadták meg tanulási kötelezett-
ségüket, hogy tiltakozzanak a klímaválságra adott elégtelen po-
litikai reakciókkal szemben. A klímamozgalom egyik kezdemé-
nyezője annak ikonikus alakja, a korábban magányosan tüntető 
Greta Thunberg. A mozgalom célja a klímaváltozást előidéző 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, amelynek 
egyik eszköze a 2015-ös ENSZ klímaváltozási konferencián meg-
fogalmazott egyezmény ratifikálása és betartása. A környezet- és 
klímavédelmi célok mellett felfedezhető egy generációs elem is 
a mozgalomban. A tüntetéseken részt vevő tanulók, fiatalok az 
idősebb korosztály tagjait teszik felelőssé a fenntarthatóságot, a 
környezet védelmét figyelembe nem vevő gazdasági, termelési 
rendszer kialakításáért. A mozgalom eseményeinek, a tünte-
tések szervezésében meghatározó szerepet játszanak az olyan 
mozgalmi szervezetek, mint a Fridays For Future és az Extinction 
Rebellion. Magyarországon már 2018-ban megalakult a Fridays 
For Future csoport, majd tüntetések szervezésével csatlakoz-
tak a nemzetközi tiltakozó kampányokhoz. Ezek közé tartozik 
a 2019. március 15-én tartott első, a május 24-i második, majd 
a szeptember 27-i harmadik globális klímasztrájk. Az utóbbira 
a szeptember 20. és 27. között megtartott első globális klíma-
hét keretében került sor, amikor is az egész országban folytak 
figyelemfelkeltő programok és demonstrációk. Az említett ese-
mények és a mozgalmi kezdeményezés mellett 2019 nyarán az 
Amazonas esőerdő tüzei és az egyszer használatos műanyagok 
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8     

fogyasztói bojkottja volt hatással a környezet- és klímavédelmi 
tudatosságra, figyelemfelhívásra. A budapesti demonstrációk 
során is jellemző volt az a nemzetközi trend, hogy sok fiatal, 
diák, valamint a férfiaknál több nő vett részt a klímatüntetése-
ken (Mikecz–Oross 2019; Wahlström et al. 2019).

A klímamozgalom lényeges újdonsága volt, hogy a korábbi 
hazai tendenciáktól eltérően nem lokális konfliktusból nőtt ki. 
Magyarországon ugyanis a rendszerváltás óta jellemző, hogy 
a környezetvédelmi ügyek elsősorban helyi sérelmek mentén 
jelennek meg, amelyekben aztán részt vehetnek országos háló-
zattal, elkötelezett aktivistabázissal bíró, adott esetben állandó, 
professzionális stábbal rendelkező mozgalmi csoportok, civil 
szervezetek (Mikecz 2019). A 2010-es kormányváltást követően 
az alternatív mozgalmiságon belül hangsúlyosabbak lettek az 
elosztási, szociális kérdések, valamint megjelent egy új „moz-
galmi liberalizmus”, amelynek fókuszában a sajtó, oktatás, tu-
domány szabadsága állt. A környezetvédelmi konfliktusokra 
ugyanakkor továbbra is jellemző volt a lokalitás, mint a Ligetvé-
dők, a Maradjanak a Fák a Rómain vagy a Kishantost támogató 
mozgalom kapcsán. A klímamozgalom azonban természeténél 
fogva nem egy helyi környezetszennyezéshez vagy beruházás-
hoz kapcsolódik, hanem az éghajlatváltozás általános, mindenki 
által érzékelhető következményeivel foglalkozik. A 2010-es évek 
végén az üggyel kapcsolatban egyszerre volt megfigyelhető a 
tudatos fogyasztáson és egyben az utcai tiltakozáson keresztül 
megvalósuló politikai részvétel. Olyan globális mozgalom ala-
kult ki, mint a 2000-es évek globalizációkritikus – vagy globális 
igazságosság – mozgalma esetében. Akkor a „globális civil tár-
sadalom” mint önálló entitás létrejötte sarkallta optimizmusra 
azokat, akik úgy gondolták, hogy erősíthető az állampolgárok 
közvetlenebb részvétele a nemzetközi politikában és gazdasági 
rezsimekben (Boda 2004). Ahogy a 2000-es évek végén a globá-
lis pénzügyi válság demobilizálta a globalizációkritikus moz-
galmat, úgy a 2020-as évek elején a koronavírus volt hasonló 
hatással a klímamozgalomra. A társas érintkezéseket korlátozni 
kívánó lezárások alatt megjelentek az online tüntetések (Hun-
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ger–Hutter 2020), amely azonban nem feltétlenül járt demobi-
lizációval. Ellenkezőleg, ahogy a barcelonai példa mutatja, az 
online és az offline tüntetések egymást erősítették (Soler-i-Martí 
et al. 2020). A koronavírus ugyanakkor megmutatta azt is, hogy 
milyen jótékony hatásai vannak a globális mobilitás csökkenésé-
nek a környezetre. A jelenséget figyelembe véve pedig kirajzoló-
dik egy olyan „glokális” modell, amelyben csökken a függőség 
a globális ellátási láncoktól, erősödik a kötődés a lokalitáshoz, 
amely ugyanakkor globális tudatossággal, felelősségvállalással 
párosul (Goffman 2020).

A kötet célja nem szakpolitikai dilemmák, javaslatok bemu-
tatása; fókuszában az éghajlatváltozás és a klímavédelem politi-
kai, politikai szociológiai dimenziói állnak, ennek megfelelően 
a szakpolitikák tekintetében is azok társadalmi percepciójával 
foglalkozik. A kötet tanulmányai három téma köré csoporto-
sulnak. Ezek a környezeti és szakpolitikai attitűdök, a klíma-
tüntetők szociológiai háttere, politikai véleményeik, valamint a 
klímamozgalommal szembeni kormányzati, jobboldali értelme-
zési keretek. Böcskei Balázs és Szabó Andrea fejezete arra tesz 
kísérletet, hogy a politikai szociológiában a környezeti tudatos-
ság mérésére használt értékalapú kutatások helyett az egyéni 
fogyasztáson keresztül vizsgálja meg az ökológiai elkötelező-
dést. Ennek elsődleges motivációja, hogy a kelet-közép-európai 
kontextushoz jobban igazodó mérési eszközöket vezessenek be. 
A tanulmány érdekes adatokkal szolgál a magyar társadalom 
attitűdjeiről a környezetvédelmi szakpolitikák tekintetében, 
valamint a környezetvédelem terheinek viselésével kapcsolat-
ban. Marek Bertram dolgozata azt vizsgálja, hogy van-e hatása 
Greta Thunbergnek a klímaváltozással, környezetvédelemmel 
kapcsolatos attitűdökre. Kutatása során egy online mintavé-
tellel készült adatbázis segítségével teszteli, hogy Greta Thun-
bergnek mekkora hatása van a környezet megóvására vonatko-
zó szándékokra az antropogén klímaváltozást elfogadó, illetve 
elutasító válaszadók körében. Mikecz Dániel tanulmánya azt 
a kérdést vizsgálja, hogy milyen szociológiai tényezők teszik 
lehetővé, hogy a környezetvédő attitűddel rendelkező fiatalok 
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10     

aktivizálódjanak környezetvédő tüntetéseken. Mikecz Dá niel, 
Buzogány Áron és Piotr Kocyba a globális klímatüntetések re-
gionális különbségeit vizsgálják a tüntetők szociológiai hátte-
re, politikai attitűdjeik és véleményeik mentén. A kutatás során 
az osztrák, német, magyar és lengyel klímatüntetők körében 
végzett kérdőíves tüntetéskutatási adatokat használják. Rákos 
Dominik fejezetének célja annak feltárása, hogyan megy végbe 
Magyarországon a klímamozgalom kapcsán az ellenségképzés, 
a mi–ők-elválasztás a kormány és a mozgalom viszonylatában. 
A tanulmány elsősorban a menekültválság kapcsán tekinti át az 
ellenségképzési eljárásokat. Az „ők” két csoportját különbözteti 
meg a dolgozat: a külső ellenséget, ami a menekülteket foglal-
ja magában, valamint a belső ellenségeket, amelyek Magyaror-
szágon, illetve az Európai Unión belülről támogatják a beván-
dorlást. A kutatás sajtóforrások tartalomelemzése segítségével 
kívánja feltérképezni az ellenségképzés folyamatát, tipikus 
elemeit. Végül Mikecz Dániel, Böcskei Balázs és Vasali Zoltán 
tanulmánya a hazai kormányzó jobboldal klímaügyi ellenkere-
tezési eljárását vizsgálja, azt, ahogyan a jobboldali publicisták 
és maga a kormány a klímamozgalmat és az éghajlatváltozást 
értelmezik.

 Mikecz Dániel
 Oross Dániel
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Árérzékenység és materalizmus 
blokkolta zöldtudatosság
A „csendes forradalom” magyarországi állása

BÖCSKEI BALÁZS, SZABÓ ANDREA

A rendszerváltás óta a környezetvédelemmel kapcsolatos ha-
zai politikatudományi érdeklődés viszonylag folyamatosnak 
tekinthető. Egyrészt következett ez a környezetvédő civil szer-
vezeteknek a rendszerváltás időszakában fennálló aktivitásából, 
majd a zöld témáknak a kibontakozó civil társadalmi, majd glo-
balizációkritikai mozgalmakban betöltött szerepéből (Mikecz 
2019). Másrészt olyan intézményi változások, mint az önálló 
környezetvédelmi tárca létrejötte, vagy az LMP parlamentbe 
kerülése a közpolitikai agenda „zöldülésére” is hatással voltak, 
akárcsak a gazdasági szektorokban a kezdetleges zöldre fes-
tés, vagy az elkötelezett környezetvédő magatartások irányába 
mutató CSR-stratégiák (corporate social responsibility, társadalmi 
felelősségvállalás) megjelenése. Szemben azonban a hagyomá-
nyos, „kemény” közpolitikai – például a szociális vagy egész-
ségügyi – témákkal, a zöldügyekre vonatkozó figyelem mindig 
is könnyen került átmeneti dekonjunktúrába. A magyar társada-
lom és az egyén fogyasztást illető zöldérzékenysége, továbbá a 
posztmaterialista értékek lassú erősödésének tényében azonban 
kutatói konszenzus volt.

Ez utóbbi következtetés a később példaként ismertetett hazai 
mellett a nemzetközi összehasonlító kutatásokból, környezetvédő 
civil szervezetek által kezdeményezett (és ismételt) adatfelvéte-
lekből, illetve értékkutatásból olvasható ki. Ugyanakkor gyakran 
fordul elő, hogy a vizsgálatok inkább az elvi és normakövető el-
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16    BöCSKEI BALÁZS, SZABó ANDREA

köteleződést, mintsem az „áldozathozatalt” mérik.1 Másképpen: 
a materializmus–posztmaterializmus vizsgálata gyakrabban ön-
magában történik, mintsem közpolitikai témák kapcsán, amelyek 
mentén a normák és az elvárások ütközhetnének a lakosság konk-
rétabb vállalásaival; azaz a materiális értékrend „konfrontálódna” 
a posztmateriális értékkatalógussal, amely által reálisabb képet 
kaphatnánk az elköteleződés mértékére.

Fontosnak tartjuk, hogy rávilágítsunk ennek szükségessé-
gére, hiszen egyrészt a normakövető válaszok nem nyújtanak 
érdemi információt a véleményekről, másrészt a hazai szakiro-
dalomban és a politikai zsurnalizmusban alapállítás, hogy az 
1970–1980-as évekkel indult nyugat-európai posztmaterialista 
értékforradalom eredményei egyre inkább jelen van a legfiata-
labb, illetve a sorban következő nemzedékek értéktérképén. Mi-
után a zöldérzékenység normái éppúgy beépülnek a válaszadói 
logikákba, mint a gyermek testi fegyelmezésének tilalma vagy a 
bliccelés (pontosabban ezek válaszadói szinten történő elutasí-
tása), a valóságban ettől messze eltérő arányokkal találkozunk. 

Részben szakítunk az „önnek mennyire fontos a tiszta leve-
gő?”, „Mekkora veszélynek látja a globális klíma körüli folya-
matokat?”, „ön az alábbiak közül mely tevékenységeket gyako-
rolja a környezete tisztasága érdekében?” típusú kérdésekkel. 
Például a „klímaválság” kifejezés már eleve erősít egy jelen-
tős normakövető, fontos prioritást hangsúlyozó válaszadást.2 
Ugyan ezek fontos és alapvető kutatási kérdések továbbra is, de 

1  Ennek szemléletes példája a Positive Adamsky által rendelt Pulzus-kutatás, amelynek 
során a válaszadók 94 százaléka vásárolna olyan terméket, amellyel jó ügyet támogat, 74 
százalék valamennyivel többet is hajlandó lenne fizetni ezért, 79 százaléka a megkérdezettek 
pedig le is váltaná jelenlegi hagyományos vásárolt termékét fenntarthatóbbra. Részletek: 
Bicséri-Fülöp Ádám: Lélekben zöld, boltban spúr. Kreatív, 2021/4. 

2  Az Extinction Rebellion Magyarország 2019 szeptemberében nyílt levélben 
kérte a sajtó munkatársait, hogy a klímaváltozás helyett a klímaválság, klímaössze-
omlás vagy klímavészhelyzet kifejezéseket használják. Arról, hogy a magyar társa-
dalom mit gondol, mely kifejezés fejezi ki a klímaügy körüli jelenségeket az Azonnali 
megbízásából az IDEA Intézet készített felmérést a tárgyalt időszakban: Bakó Bea: 
Szavaznának-e többen a Fideszre, ha bezöldülne? Megmértük! Azonnali, 2019. ok-
tóber 17. Elérhető: https://azonnali.hu/cikk/20191007_szavaznanak-e-tobben-a-
fideszre-ha-bezoldulne-megmertuk. Letöltés ideje: 2021. október 30. 
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jelen tanulmányban olyan politikai, illetve közpolitikai témák 
mentén is vizsgálódtunk, amelyek lehetőséget nyújtottak arra, 
hogy a zöldelköteleződés, a materialista, illetve a posztmatera-
lista gondolkodás erőssége vagy gyengesége konkrét ügyek és 
témák kapcsán vizsgálható legyen. 

Ezzel nemcsak a zöld értékeknek a magyar társadalomban 
meglévő támogatottságát, hanem az állampolgárok vonatkozó 
közpolitikai érzékenységét és tudatosságát is vizsgáltuk. Tekin-
tettel arra, hogy a zöldidentitást és -elköteleződést a magyaror-
szági kutatások kevéssé a háztartások vagy az egyéni döntések 
komplexitásában vizsgálják, hanem leginkább általános attitűd-
re vonatkozólag, vagy teret engedve a normakövető válaszadás-
nak, így azok alapján nem kaphatunk teljes képet arról, hogy 
mennyiben beszélhetünk a magyar társadalom klíma- és kör-
nyezetvédelemre irányuló elköteleződésének növekedéséről.

Zöld értékek mérhetőségi nehézségei  
és az értékkutatások korlátai

Az utóbbi évek zöld, környezetvédelmi témáinak felfutása, illet-
ve az azokra vonatkozó állampolgári figyelem tehát evidencia: 
kutatások sora mutatja az elköteleződés erősödését. Ugyanak-
kor a megannyi nemzetközi összehasonlító vizsgálódás (például 
az Eurobarometer, a World Value Survey, a European Social Survey 
egyes hullámai) komparatív jellege okán magában hordoz olyan 
„fekete lyukakat”, amelyek feltárása nem lehet céljuk. Az általá-
nos zöld értékek és attitűdök vizsgálata során eltekintenek pél-
dául attól, hogy a válaszadók gondolkodásában milyen módon 
konstruálódnak meg a környezetvédelemre vonatkozó témák 
(Paco és tsai. 2013; Kyvelidis 2002). Holott az így mért elköte-
leződés nemcsak az adott ország gazdasági helyzetét, szociális 
komplexitását vagy politikai kultúráját vonja ki a megfigyelés-
ből – pontosabban utóbbira következtetésekkel igyekszik élni –, 
hanem azt is, hogy – az előzőektől nem függetlenül – a környe-
zetvédelemmel kapcsolatos ügyek milyen módon konstruálód-
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nak a fejekben. Ehelyütt elég csak arra utalnunk, hogy ezekre a 
témákra egyes országokban nemcsak társadalmi, hanem politi-
kai törésvonalak is helyeződnek – gondoljunk csak a szélsősége-
sen polarizált, így lényegében minden közpolitikai témát pártos 
szemüvegen át megítélő politikai közösségekre.

Szükséges azt is megjegyezni, hogy az érték- és attitűdvizsgá-
latok nem tudnak számot adni a társadalom interszubjektív jel-
legéről, pedig az egyes közpolitikai témákra vonatkozó vélemé-
nyek függnek a válaszadó gazdasági-szociális helyzetétől vagy 
társadalmi beágyazottságától (Todosijević–Enyedi 2000). Az 
állam gazdasági, szociális vagy akár környezetvédelmi szerep-
vállalására vonatkozó vélemény sem független attól, ahogyan 
az adott területet az egyén igazságosságérzete vagy probléma-
érzékenysége konstruálja. Az állami beavatkozás mértékéről 
való gondolkodás tehát nemcsak objektív kemény adatokkal 
vizsgálható, hanem szubjektív igazságosságérzésekkel is. Egy, 
a társadalmi egyenlőtlenségek klasszikus területeihez képest 
„fiatalabb” téma – mint a környezetvédelem – esetén pedig kü-
lönösen fennáll, hogy az attitűdváltozás mérése nem elégséges 
a (lokalizált) problémaérzékenység megítéléshez. A környezet-
védelemmel kapcsolatos kérdések és témák iránti érzékenység 
vizsgálatakor ugyanis nem lehet eltekinteni az egyéni kockáza-
térzékeléstől, egészségügyi állapottól, az egyéni fogyasztás di-
verzifikációjától (Euromonitor 2007) sem, ezek nemzetállamon 
belüli és globális szórásától. Ezért tanulmányunkban közpoliti-
kai témák mentén lokalizáljuk a kérdéseket.

Egyértelmű a zöld kérdések iránti növekvő nyitottság, értsük 
alatta például az éghajlatváltozás elleni fellépést, vagy az uniós 
források klímaválságra vagy környezetvédelemre fordításának 
szükségét. Viszont hangsúlyozni kell, hogy azon túl, hogy a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos témák nagyon különböző tartal-
makkal töltődhetnek fel, az egyes országok gazdasági és intéz-
ményi fejlettsége vagy az intézményi hálózat problémamegoldó 
képessége jelentős mértékben befolyásolhatja a posztmaterializ-
must – beleértve ezzel a zöldügyek iránti elköteleződést (Kollár 
2020: 134). 
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Ami a rendszerváltást követő években a magyarországi és ke-
let-európai politikatudományban a tranzitológia, az az értékku-
tatásokban a Ronald Inglehart fémjelezte „csendes forradalom” 
elmélete, majd az általa kidolgozott kutatási irány volt (Ingle-
hart 1997). Közös bennük, hogy eltekintenek az egyes országok 
történeti sajátosságaitól, ebből következően a politikai fejlődés 
különbözőségétől (Gans-Morse 2004; Jankauskas–Gudzinskas 
2008). Amennyiben a tranzitológia szemszögéből vizsgáljuk a 
politikai és a kulturális mozgást egyfajta evolutív, teleologikus 
folyamatként értelmezi (Jasny 2013), amelynek végpontjában a 
liberális demokrácia, ha pedig az Inglehart-féle keretet nézzük, 
akkor egy posztmaterialista társadalom áll. Mindkettő elmé-
leti irány a nyugati fejlődési modell kategóriát és implikációt 
„kéri számon” a többi régió folyamatain,3 és egyúttal a liberális 
és posztmaterialista utópiát teszi meg referenciának. Inglehart 
keretét használva4 kevéssé tudjuk abba konceptualizálni egy 
társadalom nyugatihoz képest másfajta fejlődését, az értékrend 
történeti alakulásának magyar sajátosságait (Beluszky 2000). 
Egyúttal mindkét elmélet negligál politikai gazdaságtani imp-
likációkat is. Nem kell különös kutatói mélyfúrás annak megál-
lapításához, hogy a gazdasági fejlettség szintje, az anyagi jólét 
mértéke és a posztmateriális értékek iránti elköteleződés között 
kapcsolat áll fenn, de ez a kvantitatív összefüggés mélyebb kva-
litatív következtetések levonására – nem beszélve az országok 
közötti hasonlóság és különbségek vizsgálatáról – nem elégsé-
ges.

Ismételt kutatások alapján megállapíthatjuk, hogy a posztma-
teriális értékek erősödnek (Forsense 2013): a társadalom negye-
de vall ilyen értékeket (Szabó és tsai. 2021), a posztszocialista-
materiális ideológiai poggyász folyamatosan veszít súlyából. 
Azonban továbbra is jelentős különbség mutatkozik az alsó, 
illetve a felső középosztály és a felső osztály posztmaterialista 
elköteleződése között (Szabó és tsai. 2021: 26), azaz a materiális 

3  Ennek környezetvédelmi kutatásokra tett hatásáról lásd Jehlička–Jacobsson 2021.
4  A posztmaterializmus mérhetőségi problémáiról lásd Davis–Dowly–Silver 1999.
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javak hiánya vagy éppen csak elégséges megléte a döntő. Tekint-
ve a politikai diskurzusokat domináló magyarországi jobboldal 
zöldszkeptikus, illetve sajátos természetvédő álláspontjait,5 az 
sem véletlen, hogy a magukat jobboldalinak tekintők közül ke-
vesebben vallják magukat posztmaterialistának, mint a magukat 
baloldalra vagy centrumba sorolók (Szabó és tsai. 2021: 28). Ez 
utóbbiból következően az egyes értékek támogatása vagy ig-
norálása nem független az adott közpolitikai téma átpolitizált 
jellegétől sem (Birch 2020). Ezzel természetesen nem a kritika 
alá vett kutatások relevanciáját kérdőjelezzük meg, hanem arra 
kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy körültekintőnek kell lenni, 
amikor az értékkutatásokból közpolitikai állításokat fogalma-
zunk meg. 

A fentieken túl szükséges kitérni arra is, hogy a zöld kérdé-
sek közvetlen, jelen esetben háztartáson túli tapasztalatával rit-
kábban szembesülnek az állampolgárok, így az értékkutatások 
nem adhatnak számot az adott ügyekre vonatkozó konkrétabb 
tudásokról és információkról. Okkal feltételezhetjük, hogy egy 
nyugat-európai ország, ahol a zöldügyekről való gondolkodás 
az oktatási rendszertől a zöld pártok politikai napirendjén át a 
körkörös gazdaságig mindennapi gyakorlat, ott egészen eltérő 
információ- és tudástárral bírnak az emberek, mint egy gazda-
sági helyzetéből adódóan kevéssé fejlett, ebből (is) következőleg 
materiális társadalom esetén (Lessenski 2019). Utóbbi esetben a 
napi környezetvédő gyakorlatok (pl. háztartási szelektív hulla-
dékgyűjtés) valósága és a kérdőívekben jelentkező elkötelezett-
ségek között szakadék állhat fenn, ahogyan a zöld- (normakö-
vető) elköteleződésből sem vonhatunk le teljes bizonyossággal a 
napi praxisokra vonatkozó következtetéseket. Különösen abban 
az esetben szükséges ezzel a feltételezéssel élni, ha a posztma-
teriális gondolkodás keresztezi a materiális igényeket és lehe-
tőségeket, azaz amikor az állampolgárnak költségbe kerül a 
zöldelköteleződés. Ez a költség lehet akár egy-egy energiahaté-
konysági háztartási fejlesztésbe történő befektetés, egy kevéssé 

5  Lásd ebben a kötetben Mikecz Dániel, Böcskei Balázs és Vasali Zoltán tanulmányát.
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energiatudatos, de materiálisan kedvező gyakorlatról történő 
lemondás, vagy egyéni élvezettel járó termékek, szolgáltatások 
negligálása. Jelen kutatásunkban arra törekedtünk tehát, hogy 
az egyébként ismertetett, zöldelköteleződést demonstráló kuta-
tási eredmények helyett valósabb, a materiális-posztmateriális 
tengely mentén értelmezhető, az attitűdöket másként vizsgáló 
helyzetekre, közpolitikai témákra kérdezzünk rá.

Eleve nehéz elvonatkoztatni attól – ahogy a nemzetközi 
komparatív kutatások részben immanens logikájuk alapján így 
járnak el –, hogy maga a zöld, környezetbarát attitűd sem ho-
mogén, az általános kategóriák inkább túlhangsúlyoznak, jel-
legükből adódóan leegyszerűsítik az elmozdulásokat (Coskun 
2018). Természetesen minden fenti kritikai pontra egyetlen kuta-
tással reagálni nem lehet, nem is célunk. Viszont az elmúlt évek 
jelentősebb, a zöld értékek irányában történő elmozdulását, 
időben és témák mentén illusztráló áttekintését követően most 
az állampolgárok materiális helyzetével, illetve a társadalmi 
kapcsolódások interszubjektív jellegével is számoló kérdéspark 
mentén vizsgáljuk a magyar társadalom zöldelköteleződését. 
Mindezzel szándékaink szerint hozzájárulunk olyan politikatu-
dományon kívüli kutatásokhoz, amelyek a hazai fogyasztók, il-
letve háztartások zöldismeretei és attitűdje mellett a zöldtermé-
kek és az energiatudatosság kapcsán már beszámoltak az anyagi 
lehetőségek nyújtotta pragmatizmus, illetve az árérzékenység 
fontosságáról (Bethlendi–Póra 2021).

A zöldérzékenység közpolitikai mérlege 

A zöldideológia elfogadottsága

Az általános áttekintést követően a kutatási eredményekkel 
folytatjuk, vizsgálva az előbb ismertetett materiális ráfordítás 
vagy lemondás egyéni megítélését is. Ahogyan arra Szabó és 
munkatársai (2020) rámutattak, a koronavírus-járvány befolyá-
solta a magyar társadalom értékpreferenciáit, újra a materiális 
értékek irányába fordultak a magyarok, mindamellett a politi-
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kai értékcímkék terén is zajlott egy mozgás. A 2018-as választá-
sok előtt készített nagy mintás vizsgálatokhoz képest 2020 de-
cemberére csökkent a „zöld” címke elfogadottsága, igaz, nem 
nagyságrendekkel (Szabó és tsai. 2020: 50‒51). Az IDEA Intézet 
2021. őszi adatfelvétele a zöld értékcímke további, kismértékű 
háttérbe szorulását regisztrálta.6 2017/2018 fordulóján 11, 2020 
decemberében 9, 2021 szeptembere folyamán pedig a kérdezet-
tek 8 százaléka jelezte, hogy saját politikai eszméihez a „zöld” 
címke áll a legközelebb (1. táblázat). 

6  A kérdőív összeállításában ezúton köszönjük Vasali Zoltán közreműködését.

1. táblázat. Az orientációs címkék népszerűsége  
(százalékos megoszlás)
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rend és stabilitás híve 13 22 20

konzervatív, hagyománytisztelő 12 16 19

européer, nyugatos 7 9 16

erős nemzeti érzésű 17 17 14

liberális 11 10 13

zöld 11 9 8

szocialista, szociáldemokrata 14 10 7

hívő 15 7 3
összesen 100 100 100

Adatok forrása: 2017/2018: NKFIH–119603, Részvétel, képviselet, politikai 
pártosság. N=2000; 2020: TK-01014677, értékek, identitások és NKFIH–119603, 
Részvétel, képviselet, politikai pártosság. N=2000., IDEA Intézet, 2021. N=1744.
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Egy bináris, logisztikus modell segítségével megvizsgáltuk, 
hogy mely tényezők azok, amelyek a leginkább jelzik a zöld 
címke elfogadottságát. Hat változót vizsgáltunk, a nemet, a 
kort, azt, hogy diplomás-e vagy sem a kérdezett, azt, hogy mi a 
gazdasági státusa (aktív, nyugdíjas, tanuló, egyéb – a modellbe 
ún. kategóriaváltozóként került be), fővárosi lakos-e vagy sem, 
valamint hogy a kormány vagy az ellenzék listájára szavazna-e 
egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson. A modell 
alapján a kor, a nem és a párthovatartozás, valamint a gazdasá-
gi státus egyes kategóriái magyarázzák leginkább a zöld címke 
választásának arányát. Minél fiatalabb, annál inkább elfogadja 
azt (Exp. B=0,960), a nők számára szintén szimpatikusabb a zöld 
értékcímke (Exp. B=0,519); növeli a zöld értékcímke választását 
az, ha valaki gazdaságilag aktív, illetve tanuló (Exp. B=5,993; 
Exp. B=4,206), és szintén emelkedik a zöld érték elfogadottsága, 
ha a kérdezett az ellenzékre szavaz (Exp. B=1,629). Mindez azt 
jelenti, hogy a gazdaságilag aktívak 10, a tanulók 15, a kormány-
párti szavazók 3, az ellenzékieknek pedig 11 százaléka számára 
a legnépszerűbb értékcímke a „zöld”. 

Környezetvédelem, zöldenergia

Kutatásunkban néhány, a bevezető fejezetekben részletesen tag-
lalt témákhoz kapcsolódó közpolitikai állítást fogalmaztunk meg, 
amelyekkel teszteltük a mintában részt vevők környezetvédelem-
hez való viszonyát. Elsőként azt vizsgáltuk, hogy fizetne-e a kérde-
zett egy kisebb károsanyag-kibocsátással járó energiaszolgáltatá-
sért. A 2. táblázatból kitűnik, hogy a társadalom abszolút többsége, 
56 százaléka nem szeretne azért fizetni, hogy kisebb károsanyag-
kibocsátású energiához jusson. Minden negyedik ember azonban 
elfogadhatónak tartja ezt a megoldást, mert úgy véli, hogy ez ma-
gasabb életminőséget eredményez. Az egyet nem értők többsége 
szerint már ma is megfelelő mennyiségű adót fizet ahhoz, hogy az 
állam ezt megoldja, egyötödük szerint a piaci szereplőkre kelle-
ne hárítani a többletköltségeket, egytized pedig az EU-tól várja a 
többletköltségek finanszírozását.
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2. táblázat. Ön támogatná, hogy a későbbiekben többet fizessen egy 
kisebb károsanyag-kibocsátással járó energiaszolgáltatásért?

százalék
Igen, ez egy magasabb életminőséget jelent 25
Nem, az állam jelenleg is az adóbefizetésemből finanszíroz-
za a környezetvédelmi fejlesztéseket

25

Nem, az állam a zöldebb energiatermelés költségeit hárítsa 
a piaci szereplőkre

21

Nem, a zöldebb energiatermelés fejlesztésének költségeit  
az Európai Unió fizesse

10

Nem tudja, nem válaszol 18

Forrás: IDEA Intézet

Az állítás elfogadása vagy elutasítása statisztikailag szigni-
fikáns kapcsolatban áll a lakóhellyel (Pearson khi2 sig=0,000, 
Cramer’v=0,112), a gazdasági státusszal (Pearson khi2 sig=0,000, 
Cramer’v=0,102), az iskolázottsággal (Pearson khi2 sig=0,001, 
Cramer’v=0,100), valamint a kérdezett korával (Pearson khi2 
sig=0,000, Cramer’v=0,136). Az együttjárás tartalma világos szo-
ciodemográfiai rajzolatot mutat: a nagyvárosiak, különösen a fő-
városiak, a hallgatók/diákok, a felsőfokú végzettségűek és a 40 
év alattiak, ezen belül is a legfiatalabbak, tehát a 30 éven aluliak 
hajlandóak a mintában képviselt súlyukhoz képest inkább fizet-
ni a zöldebb energiáért, mint más csoportok. Az aktív keresők 
lényegesen nem térnek el az átlagos véleménytől, de valamivel 
magasabb körükben azok aránya, akik nem támogatják a több-
letfizetést, egyrészt mert az állam már most is jelentős adóbevé-
telekhez jut ezen a téren, másrészt mert a zöldenergia költségeit 
inkább a piaci szereplőkre kellene hárítania.

A legjelentősebb különbség mégsem a szociodemográfiai mu-
tatók, hanem a pártos polarizáció alapján mutatható ki a véle-
ményekben (Pearson khi2 sig=0,000, Cramer’v=0,170). Az igen 
válaszok átlag feletti, 40 százalékos arányt képviselnek az ellen-
zéki szövetség, valamint a parlamenten kívüli kispártok támo-
gatóinál. Ezzel szemben a Fidesz‒KDNP támogatóinak 34 szá-
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zaléka a piaci szereplőkre, további 16 százaléka pedig az EU-ra 
hárítaná a zöldebb energiatermelés költségét. 

Miután a zöld értékcímke elfogadottsága és a környezetvédel-
mi alapattitűd-mutató esetében is nagyon hasonló szociológiai 
karakter jellemzi a válaszadókat, úgy döntöttünk, hogy alapve-
tően pártos elköteleződés mentén mutatjuk be a többi adatot. 
Tehát elsősorban azt vizsgáljuk, hogy a kormánypárti, valamint 
az ellenzéki pártszövetség támogatói hogyan viszonyulnak a 
környezetvédelmi kérdésekhez. Néhány esetben azonban a gaz-
dasági státus szerepét is vizsgáljuk, ami, mint a fenti elemzésből 
kitűnik, lényeges tényezője volt a zöld témákról való gondolko-
dás szociodemográfiai hátterének.

3. táblázat. Ön szerint fenntarthatóvá lehetne tenni a jelenleg 
mindenkire általánosan vonatkozó rezsicsökkentést? 
A válaszok megoszlása pártlisták támogatottsága alapján (%)
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Fontos eredménynek tartom, hogy a 
hatósági árak maximálása megvéd 
bennünket az áremelkedésektől

62 14 22 24 34

Nem, mivel fogyasztói hozzáállástól 
függetlenül általános engedményt ad 
mindenkinek, nem ösztönzi a „zöld” 
átállást

11 15 14 15 13

Nem, mert ez a rendszer már eleve 
reformálhatatlan, piacidegen politikai 
technika

4 48 37 25 27

Nem tudom 24 24 27 36 26
összesen 100 100 100 100 100

Forrás: IDEA Intézet 
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A következő kérdés a rezsicsökkentés fenntarthatóságáról 
szól (3. táblázat). A válaszokból kitűnik, hogy a kérdezettek 34 
százaléka fenntarthatónak véli a hatósági árak alapján szabá-
lyozott rezsit, több mint negyedük határozottan ellenkező vé-
leményen van, 13 százalékuk viszont kissé szkeptikus, mert a 
rezsicsökkentés nem segíti elő a „zöld” reformokat. Az adatok 
alapján látható, hogy kiugróan magas (26%) azok aránya, akik 
nem tudják megítélni a rezsicsökkentés fenntarthatóságát. Eb-
ben az esetben is éles politikai törésvonal figyelhető meg az 
ellenzéki és a kormánypárti szavazók között. Míg a kormány-
pártiak 81 százaléka fontos eredménynek tartja a hatósági árak 
maximalizálását és annak hatósági árszabását, az ellenzékiek 
több mint hattizede úgy véli, hogy a rezsicsökkentés rendszere 
fenntarthatatlan, piacidegen technika (Cramer’v=0,434). érde-
mes jelezni, hogy az aktív keresők inkább tartják fontos ered-
ménynek a hatósági árak maximálását, mint akár a nyugdíjasok, 
akár a tanulók.

4. táblázat. Ön szerint az Európai Unió egyre szigorúbb 
környezetvédelmi szabályozása növeli vagy csökkenti hazánk gazdasági 
növekedését? (%)
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Az EU túlságosan türelmetlen a 
zöld politikában. Ezt a tempót csak a 
gazdagabb országok képesek követni.

39 13 20 15 24

Igaz, hogy az Európai Unió sürgeti  
a környezetvédelmi reformok meg-
valósítását, de az átálláshoz jelentős 
támogatást biztosít

31 70 53 48 50

Nem tudom 30 17 27 37 26
összesen 100 100 100 100 100

Forrás: IDEA Intézet
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Az ellenzéki pártok szövetségének támogatói döntően úgy 
gondolkodnak, hogy az EU nem sieti el a zöldítési programot, 
hiszen megfelelő kompenzációt, támogatást is ad cserébe, míg a 
fideszes szavazók válaszai erősen polarizáltak. Relatív többsé-
gük (39%) szerint az EU türelmetlen, csak a gazdag országokra 
gondol (4. táblázat), és csak három tizedük megengedő az Unió 
reformjait illetően.

Külön érdekes kérdés annak vizsgálata, hogy a különböző 
zöldítést és környezetvédelmet szolgáló támogatások mely tár-
sadalmi csoportokhoz jussanak el a leginkább (5. táblázat). Négy 
opciót ajánlottunk fel: támogassák a szegényeket, a középosz-
tályt, mindenkit, illetve senkit se támogassanak. A társadalom 
leginkább a szegények támogatását tartja indokoltnak (3,72 át-
lagpont az 1–5 skálán), de nem sokkal marad el ettől a „Jöve-
delmi viszonytól független mindenkit egyaránt kell támogatni, 
hogy zöldebb technológiákkal tudjon élni” opció elfogadottsága 
sem (3,5 pont).

Ha megvizsgáljuk a kormánypárti és ellenzéki szavazók véle-
ményét, eltérő támogatási struktúrát láthatunk. Míg a kormány-
párti szavazók mindenkit támogatnának (3,67 átlagpont), addig 
az ellenzéki szövetség mögött állók kifejezetten az alacsony jö-
vedelműek támogatása mellett foglaltak állást (4,23 pont). Sta-
tisztikailag nincs különbség a kormánypárti és ellenzéki szavazó 
középosztállyal kapcsolatos álláspontjában, míg az egyenlő fele-
lősséget felvető vélekedés némileg erősebben elfogadott a kor-
mánypártiaknál, mint a többi szavazói csoportban. Van viszont 
eltérés gazdasági státus szerint. A tanulók körében a legmaga-
sabb a szegények, a középosztály és a mindenkire vonatkozó 
támogatás opciójának elfogadottsági átlaga, míg a „senkit se tá-
mogasson az állam” kategória esetében a nyugdíjasok válaszai 
térnek el a legnagyobb mértékben az átlagtól. 
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5. táblázat. A környezetvédelmi támogatások címzettjei 
Mennyire ért egyet Ön az alábbi állításokkal?7 (1‒5 skála átlagai)
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A szegényeket alacsony jövedelmük 
miatt jobban kell támogatni 3,14 4,23 3,61 3,8 3,72

A középosztály támogatását kell 
erősíteni 2,9 3,02 3,1 2,82 2,96

Jövedelmi viszonytól függetlenül 
mindenkit egyaránt kell támogatni 3,67 3,33 3,5 3,55 3,5

A környezetvédelmi fejlesztések 
finanszírozása mindenkinek az egyéni 
felelőssége

2,69 2,56 2,48 2,33 2,57

Forrás: IDEA Intézet 

Ahogy a bevezető fejezetekben jeleztük, a környezet egyéni 
szintű védelme számtalan megoldás révén lehetséges, amelyek-
nek ugyanakkor eltérő az egyéni szintű költsége. Míg a szelektív 
szemétgyűjtés alig-alig kíván az egyéni elköteleződésen kívül 
anyagi befektetést, addig a lakásszigeteléshez nem elég a szán-
dék, komoly anyagi áldozatot is követel (6. táblázat). A húster-
mékek kiiktatása az étkezésből, illetve fogyasztásuk mérséklése 
viszont egyéni lemondást, a saját életnívó és szokások átalakí-

7  Pontos válaszkategóriák: 
„A szegények alacsony jövedelmük miatt rendszeresen a nagyobb szennyezéssel járó, 

olcsóbb fogyasztási formákat választják (pl. szemétégetés), ezért őket jobban kell támo-
gatni.”

„A középosztály támogatását kell erősíteni, hiszen ők képesek megfizetni a tisztább 
környezetvédelmi technológiai átállás egy részét.”

„Jövedelmi viszonytól függetlenül mindenkit egyaránt kell támogatni, hogy zöldebb 
technológiákkal tudjon élni.”

„A környezetvédelmi fejlesztések finanszírozása mindenkinek az egyéni felelőssége, 
senkit nem kell támogatni.”
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tását jelentheti. Jól látszik a 6. táblázatból, hogy kétségtelenül a 
szelektív szemétgyűjtés a legáltalánosabban elfogadott környe-
zetvédelmi módszer, amit a magyar társadalom alkalmaz (77%). 
Ehhez képest minden más a társadalom kevesebb mint felénél, 
illetve harmadánál jelenik meg. A legkevésbé a húsevésről tud-
nak lemondani a megkérdezettek, de az autó letétele sem nép-
szerű technika. 

A különböző környezetvédelmi módszerek, technikák együt-
tes vizsgálata azt mutatja, hogy a kérdésre válaszolók relatív 
többsége, háromtizede három különböző opciót is választott, 
további 23 százalékuk pedig 4 technikát alkalmaz a környezet 
megóvása érdekében. A kifejezetten környezettudatos állam-
polgárok aránya – akik öt vagy több módszert is megjelöltek – 
ugyanakkor 12 százalék. 

E réteg – tehát akik kifejezetten nagy figyelmet fordítanak 
környezetük megóvására – erősen felülreprezentált a 40 éven 
aluliak (ebből következően a tanulók), a nők, a felsőfokú vég-
zettségűek, valamint a nagyvárosiak körében.8 Ez a magatartás 
társadalmi státushoz és generációs kötelékhez kötött. Ha pedig 
politikai értékek mentén vizsgáljuk őket, megállapítható, hogy 
a liberális gondolkodásúak 16, a szociáldemokraták 18, míg az 
önmaguk leírására a „zöld, környezetvédő” kategóriát jellem-
zőnek tartók 24 százaléka sorolható a környezettudatos magyar 
állampolgárok közé.

A kormánypárti és ellenzéki szavazók egyéni szintű környe-
zetvédelmi gyakorlataiban, technológiáiban néhány markáns 
különbség fedezhető fel (7. táblázat), amelyek elsősorban a két 
tábor szociológiai összetételének különbségeiből fakadhat. A tö-
megközlekedést és a kevesebb autóhasználatot az ellenzéki sza-
vazók választják nagyobb arányban, a komposztálást viszont 
a kormánypártiak. Míg az előbbiek nagyobb arányban élnek 
nagyvárosokban, ahol széles a közösségi közlekedési paletta, 
az utóbbiak között az átlagos megoszláshoz képest magasabb 

8  A jelzett szociológiai jellegzetességek kiemelése statisztikailag szignifikáns összefüg-
géseken alapul. 
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a kisebb településen élők aránya. A húsfogyasztás csökkentése 
inkább az ellenzéki szavazók körében elfogadottabb.

Nincs különbség a válaszokat tekintve a „jobban szigetelt la-
kásban élek” kategória esetében (48-48%). Ezzel lehet összefüg-
gésben, hogy lakásfelújítás keretében nyílászárók cseréjét, illet-
ve fűtés-korszerűsítést is a kérdezettek egyaránt 23-23 százaléka 
tervez, míg hibrid vagy teljesen elektromos autót 14 százalékuk 
tervez vásárolni. A kormánypártiak körében ugyanakkor né-
mileg magasabb a ház- és lakásfelújítást tervezők aránya (25% 
szemben az ellenzék 21%-ával).

összességében, a környezetvédelmi technikák, gyakorlatok 
vizsgálata alapján a kormánypártiak körében alulreprezentált a 
kifejezetten környezetvédők (öt vagy több technikát választók) 
aránya (8%), az átlagnál egy hajszállal magasabb az ellenzékiek 
(14%), és a legmagasabb (18%) a kisebb listát, leginkább a Ma-
gyar Kétfarkú Kutya Párt támogatói körében. 

6. táblázat. Ön hogyan védi a környezetet? Több válasz lehetséges (%)

Megoszlás

Szelektíven gyűjtöm a szemetet 77

Kisebb energiaigényű gépeket használok 46

Jobban szigetelt lakásban élek 46

Többet járok tömegközlekedéssel és biciklivel 42

Komposztálok 32

Kevesebbet járok autóval 28

Kevesebb húst eszem 16

Egyéb 10

Egyik sem 3

Forrás: IDEA Intézet
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7. táblázat. Ön hogyan védi a környezetet, kormánypárti vs. ellenzéki 
szavazó? Több válasz lehetséges a kormánypárti listát és az ellenzéki 
közös listát választók körében (%)

Fidesz–KDNP 
listája

Ellenzéki pártok 
közös listája

Szelektíven gyűjtöm a szemetet 76 81

Jobban szigetelt lakásban élek 48 48

Kisebb energiaigényű gépeket 
használok 47 46

Komposztálok 38 27

Többet járok tömegközlekedéssel 
és biciklivel 33 48

Kevesebbet járok autóval 19 32

Egyéb 11 6

Kevesebb húst eszem 10 22

Egyik sem 5 1

Forrás: IDEA Intézet

A személyes életmódot, élethelyzetet veszélyeztető környe-
zetvédelmi problémák közül a levegőszennyezés (33%), vala-
mint a globális felmelegedés hatásai (36%) a legfontosabbak a 
magyar társadalom számára (8. táblázat). Jóval kevéssé érzékelik 
fontosnak saját életmódjuk szempontjából a hulladékok elhelye-
zését, a vizek szennyezését, illetve az erdőkivágásokat. Míg a 
kormánypártiak az átlaghoz képest a hulladékokkal kapcsolatos 
problémákat emelik ki jobban (23%), addig az ellenzékiek kö-
rében a globális felmelegedés és annak az életmódra gyakorolt 
hatása fontosabb ki (46%). A vizek szennyezése és a levegőszeny-
nyezés terén nincs érdemi eltérés a két csoport válaszaiban.

A globális felmelegedés problémáját egyébként a tanulók, a 
hulladékok elszállítását, valamint a vizek szennyezését a gaz-
daságilag aktívak, a levegőszennyezést a nyugdíjasok, míg az 
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erdőkivágást az „egyéb” gazdasági státusban lévők választják 
a legnagyobb arányban a többi csoporthoz képest (8. táblázat).

8. táblázat. A környezetvédelmi problémák személyes érzékelése: 
Az alábbiak közül melyik környezetvédelmi probléma veszélyezteti 
leginkább az Ön életét, életmódját? (A kormánypárti listát és az ellenzéki 
közös listát választók körében, %)

Teljes 
minta

Fidesz–KDNP 
listája

Ellenzéki pártok 
közös listája

Globális felmelegedés 36 28 46

Levegőszennyezés 33 32 31

Hulladékok 14 23 7

Vizek szennyezése 11 9 10

Erdőkivágások 6 8 6

összesen 100 100 100

Forrás: IDEA Intézet 

Végül utolsóként azt vizsgáltuk, hogy az utóbbi évtizedek 
legnagyobb szabású beruházása, a Paks II. milyen hatással lehet 
Magyarország környezetterhelési mutatójára (9. táblázat).9 Nem 
az volt tehát a kérdés, hogy elvi szinten a paksi atomerőmű II. 
blokkjának megépítését támogatja vagy ellenzi-e a kérdezett, 
hanem hogy a beruházásnak milyen hatása van a környezetre. 
Ahogy az alábbi táblázat mutatja, a válaszok szerkezete mégis 
megfelel a pártos polarizáció alapján „vártaknak”, azaz a kor-
mánypártiak majd kétharmada úgy véli, hogy Paks II. javítja a 
környezetterhelési mutatókat, ezzel szemben az ellenzékiek 82 
százaléka ellentétes véleményen van. A társadalmi megoszlás-
hoz képest egyébként mindkét vélemény túlzónak tekinthető. 

9  Emlékeztetjük az olvasót, hogy az adatfelvétel és az elemzés az orosz agresszió nyo-
mán kitört ukrán–orosz háború előtt készült.
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A válaszadók mintegy fele ugyanis úgy véli, hogy a megaberu-
házás ront az ország környezetterhelési mutatóin, 28 százaléka 
szerint javít, míg 23 százalékuk azt az álláspontot fogadja el, 
hogy „Javít, bár aggasztónak tartom, hogy a kiégett fűtőelemek 
megnyugtató elhelyezése nem megoldott.”.

Ha pedig a szociodemográfiai tényezők alapján próbáljuk 
a Paks II. beruházással kapcsolatos véleményeket jellemez-
ni, megállapítható, hogy a nők, a középfokú végzettségűek, a 
nyugdíjasok és az egyéb gazdasági státusúak, a fővárosiak azok, 
akik inkább úgy vélekednek, hogy az új blokkok építése ront 
a környezetterhelési mutatókon, míg a férfiak, a gazdaságilag 
aktívak, a diplomások, a megyei jogú városok lakói inkább az 
„egyértelműen javítja” kategóriát választják.

9. táblázat. Ön szerint a Paks II. beruházás javít vagy ront hazánk 
környezetterhelési mutatóin?10 A kormánypárti listát és az ellenzéki 
közös listát választók körében (%)

Teljes 
minta

Fidesz–KDNP 
listája

Ellenzéki pártok 
közös listája

Egyértelműen javít 28 64 3

Javít, bár aggasztó  
a fűtőelemek helyzete 23 30 15

Ront 49 6 82

összesen 100 100 100

Forrás: IDEA Intézet

10  Pontos válaszkategóriák:
„Egyértelműen javít, hiszen az atomenergia nem jár szén-dioxid-kibocsátással.”
„Javít, bár aggasztónak tartom, hogy a kiégett fűtőelemek megnyugtató elhelyezése nem 

megoldott.”
„Ront, mert az orosz hitelből megvalósuló beruházás helyett ezt a pénzt a megújuló 

energiaformák fejlesztésébe kellene befektetni”
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Konklúzió

Friss empirikus adatok segítségével igyekeztük bemutatni, hogy 
a magyar társadalom 2021 őszén milyen módon viszonyult a 
zöld értékekhez, a környezetvédelemhez, továbbá milyen sze-
mélyes, egyéni áldozatokat hajlandó hozni ahhoz, hogy a szű-
kebb és tágabb környezete tisztább és fenntarthatóbb legyen.

Mint az adatokból kitűnt, a zöldideológia elfogadottsága ku-
tatásról kutatásra kisebb mértékű, amit – Szabó és munkatársai-
val (2021) egyetértőleg – a koronavírus-járvány hatásával ho-
zunk összefüggésbe. A magyar társadalom ugyanis a pandémia 
hatására ismét erősebben fordul a materiális értékek irányába. 
Kutatási eredményeink megerősítik, hogy a gazdasági státus 
szerepe fontos tényező akár a zöld értékcímke, akár az egyes 
környezetvédelemmel kapcsolatos közpolitikai állítások elfoga-
dása kapcsán. Elsősorban a tanulók, fiatalok azok, akik sokkal 
nyitottabbak a zöld témák és a környezetvédelem irányában. 
De legalább ilyen fontos azonban azt is látni, hogy a gazdasági 
státus mellett a pártos polarizáció, a kormánypárthoz, illetve az 
ellenzékhez tartozás osztja meg a véleményeket. A kormánypár-
tiak szkeptikusabbnak tűnnek a zöldügy iránt, míg az ellenzéki 
oldalon nagyobb fogékonyságot és elköteleződést tapasztal-
tunk.

A tárgyalt kutatásban is egyszerre tapasztalható a hangsúlyo-
zottan erősebb fogyasztói súllyal bíró társadalmi csoportok tu-
datosságának erősödése, ami tudatosan követi a környezet ter-
helésének árát. Az ellenzéki szavazók hajlamosabbak nagyobb 
áldozatok vállalására, hiszen erősebbnek érzik a klímaváltozás 
vagy akár a hulladékgazdálkodás problémáit. Az egyes politikai 
oldalak aktorai hatékonyan szocializálják a saját választóikat a 
leginkább meghatározó környezetvédelmi konfliktusok értel-
mezésekor a saját percepcióik elfogadására.

Szemben a zöldügyek kapcsán mért általános vélemények-
kel, konkrétabb ügyek mentén vizsgálva látható, hogy az egyé-
ni áldozatvállalás továbbra is csak egy szűkebb körre jellemző 
Magyarországon. A materiális értékek olvadása még mindig 
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kevéssé jellemző, és nem a státus, mint inkább az életkor (tanuló 
vs. nyugdíjas, aktív vs. nyugdíjas) határozza meg a zöldelköte-
leződést. Azaz kevésbé egy általános materális-posztmateriális 
„versenyfutásról” kell beszélnünk, mint inkább generációs kü-
lönbségeket láthatunk a zöldelköteleződés kapcsán. A magyar 
társadalom árérzékenysége (pl. rezsicsökkentés támogatása, 
fizetési hajlandóság a kevesebb kibocsátás megakadályozása 
érdekében), továbbá a csekély lemondási kedv hiánya a környe-
zetkárosító, élővilág-roncsoló gyakorlatokról továbbra is áthatja 
a politikai közösséget. 

A posztmaterializmus terjedése természetesen nem áll meg, 
ugyanakkor a posztmateralista utópia megvalósításának pro-
jektje továbbra is egy távoli jövő lehetősége. Ennek okai túl-
mutatnak ezen a tanulmányon, ugyanakkor rávilágítanak arra, 
hogy a zöld attitűdökre vonatkozó kutatások politikai gazda-
ságtani vizsgálódások nélkül téves következtetések levonására 
vezethetnek kutatót és nyilvánosságot.
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Melléklet

A zöld értékcímke elfogadás bináris regressziós modell alapján
  B Wald Sig. Exp(B)

Nem (1=ffi) –0,655 7,881 0,005 0,519
Kor –0,041 13,672 0,00 0,96
Diploma (1=diplomás) 0,0 0,0 1,00 1,0
Budapest (1=fővárosi) –0,206 0,485 0,486 0,814
Kormellenz (1=kormánypárti, 
0=ellenzéki)

0,488 8,537 0,003 1,629

Gazd (gazdasági státus, 
r=egyéb státus)

 12,919 0,005  

gazd(1)=gazdaságilag aktív 1,791 8,483 0,004 5,993
gazd(2)=nyugdíjas 0,738 0,846 0,358 2,091
gazd(3)=tanuló 1,436 4,148 0,042 4,206
Constant –2,708 11,117 0,001 0,067

a. Variable(s) entered on step 1: nem, kor, diploma, BP, kormellenz, 
gazd. 

Correlation Matrix

  Co
ns

ta
nt

ne
m

ko
r

di
pl

om
a

BP ko
rm

el
-

le
nz

ga
zd

(1
)

ga
zd

(2
)

ga
zd

(3
)

Constant 1,000 –,071 –,532 –,085 –,144 –,442 –,684 –,356 –,720
nem  1,000 ,055 ,128 ,021 –,060 –,112 –,039 –,101
kor   1,000 ,021 –,060 ,087 –,069 –,390 ,247
diploma    1,000 ,132 –,046 –,039 ,013 ,046
BP     1,000 ,127 ,063 ,063 ,034
kormel-
lenz      1,000 ,034 ,007 –,053

gazd(1)       1,000 ,748 ,809
gazd(2)        1,000 ,530
gazd(3)         1,000
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Model Summary
Step –2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square
1 567,525a ,062 ,151
a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter esti-
mates changed by less than ,001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step Chi-square df Sig.
1 7,047 8 ,532
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Mennyire hatásos  
a Thunberg-jelenség?
Kutatás a környezetvédelmi meggyőzésről és meggyőzhetőségről1

MAREK BERTRAM

A Kormányközi Panel a Klímaváltozásról (The Intergovernmental 
Panel on Climate Change, IPCC) 2018 októberében nyilvánosságra 
hozott metaanalízise világos dekrétumot adott arról, hogy nagy-
jából egy évtizede van a bolygó lakosságának arra, hogy draszti-
kusan megváltoztassa hozzáállását a klímához és annak változá-
sához. A riport szerint a jelenlegi károsanyag-kibocsátás üteme 
mellett 2030-ra 1,5 Celsius-fokos felmelegedés következhet be, 
amely a későbbiekben szélsőséges időjárási viszonyokhoz fog 
vezetni (IPCC 2018). A jelentés nagy vihart kavart a közéletben, 
szakmai körökben pedig komolyabb diskurzust indukált.

Greta Thunberg ekkor már két hónapja sztrájkolt minden 
pénteken a svéd parlament előtt. Tevékenységével a klímavál-
tozás elleni küzdelem fontosságára akarta felhívni a figyelmet. 
Hamarosan a nemzetközi lapok címoldalára került, miközben 
egyre több helyre hívták meg beszédet tartani. A Time magazin 
beválogatta a száz legbefolyásosabb ember (González 2019), a 
Fortune az ötven legnagyobb vezető közé (Fortune 2019), sőt, 
még Nobel-békedíjra is jelölték (Carrington 2019). Hovatovább 
egy újonnan felfedezett rovart is róla neveztek el (Davis 2019). 
Nem meglepő, hogy sokan már Thunberg-effektusról kezdtek 
el beszélni (Nevett 2019). Jelen dolgozat célkitűzése, hogy empi-

1  A dolgozat 2019-ben I. helyezést szerzett a BME Tudományos Diákköri 
Konferenciáján a Kommunikáció, Szociológia, Filozófia szekcióban. 2021-ben II. 
helyezést ért el az Országos Diákköri Konferencia Média- és kommunikációtu-
domány 6. tagozatában.
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rikus eszközökkel vizsgálja meg a Thunberg-jelenség hatásos-
ságát.

A dolgozat kiindulópontja az, hogy a politikai kommunikáció 
sikerének kritériuma a meggyőzésen keresztül történő attitűd-
váltás. Thunbergnek két alapállítása van: egyrészt a klímaválto-
zás valós probléma, másrészt megállítható, mert arra az emberi 
tevékenység hatással van. A kommunikátor ekkor kétfélekép-
pen lehet sikeres, azaz kétféle attitűdváltást indukálhat. Az első 
dimenzióban a vele egyetértőket ösztönzi cselekvésre, míg a má-
sodik dimenzióban az antropogén klímaváltozás szkeptikusait 
győzi meg üzenetével.

Ezt a logikát követve a dolgozat két hipotézist állított fel. 
Egyrészt a klímatudatos emberek körében a klímaaktivista akti-
vizmusának hatására erősödni fog a környezet konzerválására 
irányuló szándék. Másrészt a szkeptikusok körében nem képes 
attitűdváltást indukálni. A két feltételezést kvantitatív (N=212) 
eszközökkel vizsgálja a szerző.

Ahhoz, hogy értékelni tudjuk Thunberg hatásosságát, górcső 
alá kell venni, hogy milyen technikái és gátjai vannak a meggyő-
zésnek. Tekintettel arra, hogy a kutatás magyar mintára épül, 
elkerülhetetlen, hogy kibontsuk a hazai, klímával kapcsolatos 
attitűdöket is – ezért a második fejezetben erről lesz szó. Később 
alapos vizsgálat alá kerülnek a klímaszkepszis mögött meghú-
zódó ideológiai, valamint politikai pszichológiai motivációk, és 
fókuszpontba állítom, hogy ezek milyen kommunikációs kerete-
zéssel bonthatóak meg. Majd Thunberg keretezési stratégiáinak 
elemzését is elvégzem. A dolgozat az empirikus vizsgálat rész-
letes analízisével és kiértékelésével, valamint a konzekvenciák 
levonásával zárul. 

A meggyőzésről általában

Nem kérdés, hogy közéleti tevékenysége során Greta Thunberg 
a meggyőzés eszközével próbál élni. Célja nem más, mint hogy 
nagyobb figyelmet szerezzen a klímaváltozás témakörének, 
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miközben a civileket és a döntéshozókat is megpróbálja moz-
gósítani az ügy érdekében. Ugyanakkor a meggyőzés műfaji 
sajátossága, hogy számos egyedi vonással rendelkezik, ezért ér-
demes ezekre részletesebben is kitérni. Ez a fejezet kísérletet tesz 
a meggyőzés lényegi elemeinek összegyűjtésére. 

 A meggyőzés a kommunikáció azon részhalmaza, amelyben 
a kommunikátor hatni akar másokra. Ez a folyamat üzeneteken 
keresztül történik, amelyeknek minden esetben célpontjai van-
nak. O’Donnell és Kable (1982, 9.) definíciója szerint, a meggyő-
zés „egy összetett, folyamatos, interaktív folyamat, amelyben a 
küldő és a fogadó szimbólumokkal van összekapcsolva, amelye-
ken keresztül a rábeszélő megpróbálja befolyásolni a hallgatót 
annak érdekében, hogy megváltoztassa annak egy adott attitűd-
jét vagy magatartásformáját”.

 Az idők során számos kutatás, illetve elmélet született, ame-
lyek azt célozták, hogy valamiféle keretrendszerbe foglalják a 
meggyőzés folyamatát. A témában végül két elmélet vált domi-
nánssá. A kettőben az a közös, hogy kétféle befogadási és in-
formációfeldolgozási technikát különböztetnek meg: a felületes, 
illetve az alapos módszert. Chaiken és Eagly (1989) dolgozta ki 
a heurisztikus-szisztematikus feldolgozási modellt (heuristic-sy-
stematic processing model – HSM). Ebben az esetben a szisztema-
tikus feldolgozás azt jelenti, hogy a címzett aktívan kibontja az 
üzenet tartalmát, majd döntését, attitűdbeli változtatásait össze-
egyezteti a korábbi ismereteivel, élményeivel. Ezzel szemben, 
a heurisztikus feldolgozási technika nem veszi komolyabban 
igénybe a befogadó kognitív erőforrásait, hanem már meglévő 
sémákra épít. Ha pl. a hallgató úgy ítéli meg, hogy a kommuni-
kátor szakértője az adott témának, akkor könnyebben megbízik 
benne, és hitelt ad a szavának. Kiemelendő, hogy a heurisztikus 
és a szisztematikus feldolgozás megfér egymás mellett, hiszen a 
feldolgozási folytonosság végén egyidejűleg, függetlenül vagy 
interaktív módon is megtörténhetnek (Bohner et al. 1995).

 A második keretrendszer Petty és Cacioppo (1986) nevéhez 
fűződik, ugyanis felállították az ún. feldolgozási valószínűségi 
modellt (elaboration likelihood model – ELM). A modell elkülöníti 
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a feldolgozás centrális, valamint perifériás útját. A centrális út-
vonal gyakorlatilag a kognitív ösvény, amelyen keresztül meg-
történik az adott üzenet részletekbe menő dekódolása. Ezzel 
párhuzamosan a befogadó megpróbálja azt összeegyeztetni a 
korábban szerzett tudásával. A perifériás pedig – a heurisztikus 
feldolgozáshoz hasonlóan – a kevésbé fárasztó útvonalat jelenti, 
azaz nem történik alapos elaboráció. Ez a modell kiemeli, hogy 
az érvek minősége döntő jelentőséggel bírhat. Ekképpen az ELM 
különbséget tesz erős (pl. stabil logikára épülő) és gyenge (pl. 
ambivalens) érvek között. Az előbbiek nagy eséllyel befogadásra 
találnak, de csak abban az esetben, ha a fogadó a centrális utat 
választja (Gardikiotis–Crano 2015).

 Kruglanski és Thompson (1999) elmélete szakítani akart a 
fentebb kifejtett, uralkodó bináris keretrendszerekkel, és egy 
egyutas modellt (unimodel) javasolt. ők a bizonyíték fogalmát 
helyezik a középpontba, ami magában foglal minden olyan in-
formációtípust, amely a befogadónak releváns lehet az elaborá-
ció során. Ez a modell nem tesz különbséget heurisztikák és ér-
vek között, hanem inkább az összképre koncentrál. Tehát számít 
a forrás és hitelessége, az üzenet és annak minősége, valamint 
maga a kontextus (Gardikiotis–Crano 2015). Ennek ellenére a 
bináris modellek megőrizték hegemóniájukat a meggyőzésku-
tatás területén. 

A továbbiakban az kerül kibontásra, hogy milyen egyéb, pszi-
chológiai tényezők befolyásolják a meggyőzést. Amennyiben 
meggyőzésről van szó, Leon Festinger (1962) kognitívdisszo-
nancia-elmélete rendre előkerül. A teória szerint, ha valamely 
információ vagy érv ellentmond a már meglévő világnézetünk-
nek, elképzeléseinknek, akkor disszonanciát, azaz belső feszült-
séget tapasztalunk. Ez az érzés kellemetlen, ezért igyekszünk a 
disszonanciát feloldani – ennek pedig három módja lehetséges. 
Egyrészt semlegesíthetjük, gondolati szinten elhessegethetjük 
az új információt. Másrészt átalakíthatjuk vele a már meglévő 
hiedelemvilágunkat. Végül pedig – köztes megoldásként – sze-
lektív módon megszűrhetjük az új információkat. Ebben az 
esetben csak azokat engedjük be, amelyek összeférnek az atti-
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tűdrendszerünkkel. Ezt a teóriát érdemes kiegészíteni a közel-
múltban populárissá vált motivált érvelés (motivated reasoning) 
gondolatával. Az elmélet szerint az egyének jellemzően olyan 
információkra fogékonyak, amelyek megegyeznek a meglévő 
véleményükkel és értékeikkel. Ezt a logikát követve, a moti-
vált érvelés egyfajta önmegerősítő funkciót lát el (Taber–Lodge 
2006).

 Az emberek rendszerint különböznek abban, hogy mennyire 
aktívan érdeklődnek a világ dolgai iránt, vagy mennyire köti 
le őket a gondolkodás. Ez a tényező is komoly szerepet játsz-
hat abban, hogy a befogadó mennyire lesz nyitott a meggyő-
zésre, illetve meglévő attitűdjeinek megváltoztatására. Ennek 
mérésére dolgozták ki a megismerési szükséglet (need for cog-
niton – NFC) koncepcióját (Cohen et al. 1955). A magas meg-
ismerési szükségletű emberek jobban értékelik a kétoldalú, 
pró- és kontra érvek megjelenítését (Winter–Krämer 2012), és 
nagyobb nyitottsággal, érzelmi stabilitással, valamint célori-
entáltsággal rendelkeznek (Fleischhauer et al. 2009). Sőt, ezek 
az egyének fokozott motivációt mutatnak a csoportbeszélgeté-
sekben való részvétel kapcsán (Henningsen–Henningsen 2004), 
miközben saját magukról és gondolataik helyénvalóságáról is 
többet gondolkodnak (Rucker–Petty 2004). Ezzel szemben az 
alacsonyabb megismerési szükségletű egyének heurisztikus 
technikával dolgozzák fel az információkat (Dole–Sinatra 1998).  

Hazai attitűdök a klímaváltozás relációjában

Ezen fejezet célja, hogy bemutassa a magyar klímaattitűdöket, 
egyúttal kiemelje, hogy meglehetősen egységes a közvélemény 
a problémát illetően – miközben igyekszik rámutatni bizonyos 
hazai specifikumokra. Erre azért van szükség, hogy a kutatás 
végső konzekvenciáit értelmezni lehessen a vonatkozó hazai at-
titűdök alapján.

 A Pew Research Center 2018-as globális attitűdvizsgálatába Ma-
gyarország is bekerült. A jelentés szerint (Pew Research Center 
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2019a) a megkérdezettek 66 százaléka a klímaváltozást elsődle-
ges, míg 26 százalékuk másodlagos problémának tartotta. Csu-
pán 6 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy nem tartja kihívásnak. 
A vizsgált országok között Magyarország a középmezőnyben he-
lyezkedett el, az egyetlen mért régiós országot, Lengyelországot 
megelőzve. A jelentés rámutatott, hogy a nemzetközi tendencia 
alapján a magasabban képzettek nagyobb klímatudatossággal 
rendelkeznek. Magyarországon pl. az érettségivel vagy magasabb 
végzettséggel rendelkezők 11 százalékponttal nagyobb eséllyel 
tartották problémának a klímaváltozást, mint más társaik – s ebben 
a vonatkozásban szintén a középmezőnybe kerültek a magyarok.

 Az Eurobarometer 2019-es jelentése (European Commission 
2019) alátámasztja a fentieket, miközben azt is megvizsgálja, 
hogy az EU-ban élő állampolgárok milyen erőfeszítéseket tesz-
nek annak érdekében, hogy javuljon a klímahelyzet. Az ered-
mények alapján a magyarok 85 százaléka „nagyon komoly”, 11 
százaléka csak „meglehetősen komoly” problémának tartja a 
klímaváltozást. A fennmaradó 4 százalék nem tudja, vagy nem 
tartja annak. Ez az eredmény valamivel az EU-s átlag felett van, 
hiszen a 28 országban az emberek 79 százaléka tartotta „nagyon 
komoly” kihívásnak. Sőt, 7 százalékponttal többen nyilatkoz-
tak így a korábbi, 2017-es kutatáshoz képest. 65 százalékuk 
ugyanakkor személyesen is tett azért az elmúlt hat hónapban, 
hogy jobb legyen a helyzet. Mi több, ez 5 százalékpontos több-
letet jelent az EU-s átlagot illetően. Ráadásul hazai szinten ez 17 
százalékpontos előrelépést jelent 2017 óta. A legtöbben (60%) a 
hulladékmennyiség csökkentésével, illetve szelektív gyűjtéssel 
igyekeznek javítani az állapotokon. A második legnépszerűbb 
(53%) aktus az eldobható termékekkel (pl. a nejlonzacskóval) 
való végleges szakítás volt. Harmadikként pedig a háztartásban 
történő energiaspórolást jelölték meg a legtöbben (44%). Mind-
azonáltal ezek mind az EU-s átlag alatt maradtak. Nem csoda, 
hiszen a magyarok feleakkora személyes kompetenciáról szá-
moltak be (18%). Ugyanakkor a válaszadók 89 százaléka inkább 
vagy teljesen egyetértett azzal, hogy közpénzráfordítással kell 
megtámogatni a tiszta energiaforrásokat, miközben csökkenteni 
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kell a káros üzemanyagok felhasználását. Ebből a szempontból 
érdekes, hogy a többség (52%) szerint a vállalati és ipari szektor 
a legkompetensebb a probléma leküzdésében. Az államot vala-
mivel kevesebben (43%) jelölték meg ebben a szekcióban. Végül 
érdemes kiemelni, hogy a magyarok 95 százaléka részben vagy 
teljesen egyetért abban, hogy a minimumra kell csökkenteni az 
üvegházhatású gázok kibocsátását.

 Egy 2015-ös reprezentatív kutatás a hazai területi sajátossá-
gokat tárta fel. A kutatók kiemelték, hogy a szignifikáns területi 
különbségek a demográfiai változók mentén mutatkoztak meg. 
Rendkívül érdekes, hogy a klímaváltozás megítélésében és érzé-
kelésében jelentős eltérés mutatkozott a fővárosban, valamint az 
ország más területein lakók között. Az ország egyéb településein 
élők sokkal nagyobb érzékenységet mutattak, mint a budapes-
tiek. Ráadásul minél kisebb egy település, annál valószínűbb, 
hogy az ott élők érzékelni fogják a változásokat, amelyek rá-
adásul (pl. az aszályosodás) a mindennapi életükre is kihatnak 
(Baranyai–Varjú 2017).

 összefoglalásképpen érdemes leszögezni, hogy a fentiek alap-
ján a magyar társadalomban kifejezetten nagy összhang mutat-
kozik a klímaváltozás megítélésében. A többség szerint igenis 
komoly, elsődleges problémát jelent, amit kezelni kell. Paradox 
módon az érzékelt személyes kompetencia szintje alacsony, mi-
közben az emberek zöme igyekszik valamivel hozzájárulni a hely-
zet javításához. Jelen kutatások rámutattak arra is, hogy a maga-
sabb iskolázottság magasabb klímatudatossággal jár, miközben a 
nagyvárosokon kívül élők többet érzékelnek a változásokból.

A klímaváltozás tagadásának politikai és ideológiai 
alapjai

Noha a klímaváltozás kérdésköre színleg a reáltudományok té-
makörébe esik, azt látjuk, hogy az ügy egyének általi megítélé-
se sokkal inkább politikai, ideológiai vagy pszichológiai okok 
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mentén determinált. Ugyanakkor érdemes számot vetni azzal, 
hogy miért váltak ennyire polarizálttá a nyugati társadalmak, 
és hogyan nőtt a szkepszis a klímaváltozást illetően, miközben 
meglehetősen nagy elfogadás és egyetértés mutatkozott még a 
’80-as évek végén és a ’90-es évek elején is – habár az emberek-
nek nem volt róla sok információjuk (Capstick et al. 2014).

 Antonio és Brulle (2011) tüzetesen összeszedte, hogy miként 
építették ki a klímaszkepszis szellemi és gazdasági hátorszá-
gát. A ’70-es évek végén megerősödő neoliberális eszmeáram-
lat és annak politikai reprezentánsai kijelölték az új gazdasági 
irányvonalat, amelyet leginkább a privatizáció, a dereguláció, 
valamint a szociális juttatások visszanyesése fémjelzett. A neo-
liberalizmus elvet minden olyan aktust, amely a magánvagyon 
megnyirbálására irányul, így pl. az adózást. Nem csoda, hogy 
ezzel az irányzattal nem egyeztethető össze az ökologizmus, hi-
szen az szabályozni szeretné a piacot, annak érdekében, hogy 
csökkentse vagy megszüntesse az antropogén károsanyag-kibo-
csátást. Ronald Reagan adminisztrációja alatt kezdtek megerő-
södni azok az agytrösztök, amelyek kifejezetten a környezetvédő 
narratívákat és szakpolitikákat kívánták de facto ellehetetleníte-
ni. Riley E. Dunlap (2013) szerint ezek legfőbb stratégiája az volt, 
hogy felállítsák az ún. „tagadógépezetet”, amely bizonytalansá-
got gerjeszt a közbeszédben, miközben kifejezetten a klímatu-
dományt, valamint a tudósokat támadták. Sőt, számos konzer-
vatív médiaplatform, üzletember, illetve politikus támogatását 
is élvezték (Powell 2011; Brulle 2013). Amellett, hogy exponen-
ciálisan növekedett a klímaváltozást tagadó szakcikkek száma, 
egyre több könyv jelent meg, amely illegitimnek tartja az erről 
szóló diskurzust – noha ezek 90 százalékát nem vetik alá szakér-
tői vizsgálatnak (Dunlap 2013; Dunlap–Jacques 2013). 

Kétségtelen, hogy a stratégia bevált, ráadásul olyannyira, 
hogy a kilencvenes években teljesen elszigetelték az Amerikai 
Egyesült Államokat a nemzetközi klímapolitikai tárgyalások-
tól, hovatovább, a Kiotói jegyzőkönyv aláírásától is (McCright–
Dunlap 2003). Kampányuk a közvéleményre is érezhető hatással 
volt, hiszen 2002 és 2010 között egyre növekedett a szkepszis 
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(Smith–Leiserowitz 2012), sőt 2009-ben egy év alatt 23 száza-
lékponttal emelkedett azok aránya, akik szerint nincs egyértel-
mű bizonyíték a klímaváltozásra (Pew Research Center 2009). 
A trend betört az Egyesült Királyságba is, ahol megduplázódott 
a szkeptikusok száma (Whitmarsh 2011). Mindezek mellett 
idővel világossá vált, hogy ez a törésvonal pártpolitikai szint-
re emelkedett, ahol a szkepszist elsősorban a konzervatívabb, 
republikánus politikusok és szavazók képviselik (Dunlap et al. 
2016). A helyzet kifejezetten stabilnak mondható, hiszen egy 
friss közvélemény-kutatás szerint növekedtek az éghajlatvál-
tozással kapcsolatos aggodalmak, de elsősorban a demokraták 
körében (Pew Research Center 2019b).

Vannak, akik mélyebbre próbáltak ásni a jelenség megérté-
séhez. Paul Matthews (2015) pl. 150 fős mintát használva, blog-
bejegyzések alatt található kommentek vizsgálatán keresztül 
egészen egyedi megállapításokig jutott, noha kiemelte, hogy a 
minta korántsem reprezentatív. Az „Air Vent” nevezetű blogot 
vette górcső alá, ahol elsősorban szakmai érvekkel támadják az 
ún. „klímakonszenzust”. Kiderült, hogy a kommentelők 26 szá-
zalékának van doktori képzettsége, míg 46 százalékának vala-
milyen egyetemi diplomája. 20 százalékuk gondolta azt, hogy 
a felmelegedés nem olyan vészes, és a társaság tizede gondolta 
abszolút hazugságnak a klímaváltozást. Kiemelendő, hogy 27 
százalékuk korábban elfogadta a klímaváltozás elméletét. Erre a 
fordulatra az volt az elsődleges indok, hogy túl sokszor találkoz-
tak a témával, és rendszerint túlzásnak érezték a kérdés súlyát 
a közbeszédben. Ugyanakkor ebben a kutatásban is a politikai 
nézetek jelentették a legfontosabb faktort, bár ebben a mintában 
több libertáriánus volt, mint konzervatív. Hasonló kutatás Né-
metországban is készült, ahol négy, radikálisan jobboldali mé-
diaterméket vizsgáltak (pl. a Politically Incorrect című blogot). 
Ezek a platformok elsősorban arra hegyezték ki az üzeneteiket, 
hogy a klímatudomány nem más, mint egy globális átverés, 
amellyel csak pénzt akarnak keresni, továbbá fel akarják szá-
molni Németország önrendelkezését (Forchtner et al. 2018).
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 Egy kutatás azt próbálta kibogozni, hogy a 2012-es Sandy 
hurrikán milyen nyomokat hagyott a szkepszis diskurzusán. 
Ezúttal Twitter-posztokat vetettek analízis alá. összesen három 
klasztert különítettek el az ömlesztett twitteres diskurzusban, 
közel 6400 felhasználó üzeneteire alapozva. Az első diskurzus a 
megújuló energiaforrásokat ellenzőké volt. Közülük a legtöbben 
azt emelték ki, hogy ezen energiaforrások mögött egy zöldlobbi 
áll, amely hazugságokra alapozva kíván a piaci folyamatokba 
beavatkozni. A következő téma az adóztatás volt, eszerint a klí-
matudomány valódi célja adókkal sújtani a lakosságot. A har-
madik narratíva pedig a hatalommal való visszaélés volt. Esze-
rint az akkor regnáló elnök (Barack Obama) lényegében ezzel 
mossa át a fiatalok agyát. Fontos megjegyezni, hogy mindhárom 
diskurzusban a politikai-ideológiai küzdelmek rajzolódtak ki 
(Jacques–Knox 2016).

Arra is volt példa, hogy fiatalkorúak körében folyt a vizsgálat. 
Maria Ojala (2015) arra volt kíváncsi, hogy mi változtat a kama-
szok klímaváltozáshoz fűződő álláspontján egy év alatt. Több 
faktor került számításba, így pl. az értékek, a tudás, a konzer-
vatív politikai orientáció vagy a szülők szocializációs befolyása. 
Kiderült, hogy azoknál a kamaszoknál emelkedett szignifikán-
san a szkepticizmus mértéke, akik úgy érzékelték, hogy a szüle-
ik alapvetően nem hisznek a klímaváltozásban, valamint kevés-
bé toleránsak a bevándorlás vonatkozásában. Ugyanakkor más 
vizsgálatok azt is feltárták, hogy a fehér konzervatív férfiak szig-
nifikánsan nagyobb eséllyel lesznek szkeptikusok, mint más tár-
saik (Poortinga et al. 2011). Sőt, a konzervatív fehér férfiak közül 
azok, akik meg vannak győződve arról, hogy sokat tudnak a glo-
bális felmelegedésről, még nagyobb eséllyel fognak elmélyülni a 
tagadásban (McCright–Dunlap 2011). Amint az tudható, Donald 
Trump korábbi amerikai elnök szintén tagadja a klímaváltozást, 
ezért meg is indult a szavazóbázisának szakpolitikák mentén 
történő feltérképezése. Panno és társai (2019) arra jutottak, hogy 
Trump szimpatizánsai közül azok választják a tagadást, akik 
elutasítják a vagyoni újraelosztást, sőt ennek esélye növekszik, 
amennyiben az illetőt erősebb politikai aktivitás jellemzi.
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Láthattuk, hogy számos előzménye és indoka (biológiai nem, 
etnikum, szocializáció) lehet annak, hogy az egyén miért válik 
szkeptikussá a klímatudománnyal szemben. Ugyanakkor a szá-
lak mindig a politikai attitűdökhöz, ideológiákhoz vagy a pár-
tokkal kapcsolatos viszonyrendszerhez vezetnek. Ez a tenden-
cia érthető, hiszen az egyének bonyolultabb kérdések kapcsán 
elsősorban azt nézik, hogy ideológiájuk vagy pártjuk hogyan 
vélekedik az adott kérdéskörről. Ezzel szemben egyszerűbb 
témák megítélésekor demográfiai faktorok alakítják az egyén 
álláspontját (Rugeley–Gerlach 2012). Kétségtelen, hogy a klíma-
változás egy komplexebb dilemma, így az egyénnek könnyebb, 
ha pártja vagy világnézete segít eligazodni a témában.

A klímaváltozás tagadásának politikai pszichológiai 
alapjai

Fentebb kifejtésre kerültek a szkepszis politikai-ideológiai alap-
jai, ez a szakasz azonban arra fókuszál, hogy a tagadást a szemé-
lyiségen keresztül értse meg. A politikai pszichológiai szakiro-
dalom az utóbbi években részletekbe menően feltárta a releváns 
szempontokat, és három pszichológiai konstruktummal, illetve 
elmélettel kapcsolták össze a klímaváltozás tagadását.

 Az egyik konstruktum az ún. szociálisdominancia-orientá-
ció (Social Dominance Orientation – SDO), amelyet Pratto és mun-
katársai (1994) azonosítottak és tettek mérhetővé. Elméletük 
(Social Dominance Theory) szerint a társadalom egyes csoportjai 
ideológiák mentén építenek konszenzust, annak érdekében, 
hogy minimalizálják a konfliktusok számát. Ezek az ideológiák 
hierarchialegitimáló funkciót látnak el, miközben kirekesztő 
attitűdökre építkeznek (pl. nacionalizmus, etnikai előítéletek). 
Az SDO-skála ennek az elméletnek a mérőeszköze. A magas 
SDO-pontszámot elérő egyének erősen strukturált, hierarchi-
kus társadalmat preferálnak, miközben azt erőszakosan híresz-
telik is (Jost–Thompson 2000), mivel úgy érzik, hogy a világ egy 
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„dzsungel”, amelyben a hierarchia szervezi az életet és annak 
szabályait (competitive jungle, Duckitt 2001). A skála olyan állí-
tásokat tartalmaz, mint pl. „Vannak emberek, akik többet érnek 
másoknál” (Pratto et al. 1994). Az erősebb szociálisdominan-
cia-orientáció erősebb homofóbiával (Licciardello et al. 2014), 
diszkriminatív attitűdökkel (Michinov et al. 2005), szexizmus-
sal (Sibley et al. 2007), nacionalizmussal (Osborne et al. 2017) és 
xenofóbiával (Thomsen et al. 2008) párosul. 

 A második konstruktum a jobboldali tekintélyelvűség skálája 
(Right-Wing Authoritarianism – RWA), amelyet Altemeyer (1981) 
fejlesztett ki és szerkesztett meg. Ez a skála azt mutatja meg, 
hogy az illető mennyire ragaszkodik az adott csoport normái-
hoz. Az RWA együtt jár a hatalom felé mutatott abszolút enge-
delmességgel, a konvenciók tiszteletével, a tradicionalizmussal, 
valamint mindennemű deviancia elutasításával és üldözésével 
(Altemeyer 1996; Altemeyer 1998; Duckitt et al. 2010). Az RWA-
szintet olyan állításokkal mérik, mint pl. „A hazánknak tényle-
gesen szüksége van egy erős, határozott vezetőre, aki legyőzi a 
gonoszt, és visszavezet bennünket az igaz ösvényre” (Saunders–
Ngo 2017). Akik magasabb pontszámot érnek el az RWA-skálán, 
fogékonyabbak a faji alapú előítéletekre (Rowatt–Franklin 2004), 
a homofóbiára (Gormley–Lopez 2010) és a xenofóbiára (Jylhä et 
al. 2019). 

Az SDO és az RWA közötti korreláció megértésének érdeké-
ben Duckitt és Sibley (2009) felállította az ún. kettősfolyamat-
modellt. A modell jelentősége abban rejlik, hogy felismeri az 
SDO és az RWA konstruktumaihoz köthető személyiségbeli 
motívumokat, és így előre jelezhet bizonyos attitűdöket más 
társadalmi csoportokkal szemben. Példaként álljon itt Cohrs 
és Asbrock (2009) kutatása, amely azt vizsgálta, hogy milyen 
attitűdöket vált ki ugyanaz a bevándorlócsoport kétféle (fe-
nyegető vagy kompetitív) ábrázolása a fogadó társadalomban. 
Amennyiben fenyegető tényezőként ábrázolták a bevándorló-
kat, csak a magasabb RWA-pontszámmal rendelkező alanyok 
mutattak negatív érzelmeket feléjük. Ugyanakkor az is kiderült, 
hogy a magasabb SDO-pontszám nem párosult több előítélettel, 
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amennyiben kompetitív etnikai csoportról volt szó. Valószínű-
leg azért, mert a magas SDO-val rendelkező egyének becsülik a 
kemény munkát, valamint az ambíciót, ezeket a képességeket 
nagyobb kompetenciával párosítják. Kétségtelen, hogy valóban 
jó eszközei lehetnek bizonyos előrejelzéseknek, hiszen szignifi-
káns korrelációt találtak a Brexit-párti szavazók, az RWA és az 
SDO között – ráadásul egymástól függetlenül (Golec de Zavala 
et al. 2017).

 Egyre sokasodik azoknak a kutatásoknak a száma, amelyek 
összefüggésbe hozzák az SDO-t és az RWA-t a klímaváltozás ér-
tékelésével. Kiderült, hogy a magasabb SDO a környezet kizsák-
mányolásának támogatásával jár. Arra is rávilágítottak, hogy ez 
nem minden helyzetben van így. Ugyanis csak abban az eset-
ben támogatták pl. egy fiktív bánya megnyitását, amennyiben 
az abból származó profit az elithez „vándorol”. Ezzel szemben 
nem támogatták azt az alternatívát, amelyben a nyereségből a 
közösség minden tagja részesült volna (Milfont–Sibley 2014). 
Az SDO más aspektusait is megragadták a kutatók. Kiemelték, 
hogy egyrészt korrelál a természet iránti aggodalom hiányával, 
továbbá a szabadpiaci gondolatok abszolút védelmével. Más-
részt összefügg a környezetszennyező iparágak támogatásával 
– még úgy is, hogy az káros más társadalmakra –, amennyiben 
az iparág a megkérdezett saját közösségének előnyös. Végül pe-
dig korrelál azzal az igénnyel is, hogy ezeket a szennyező ipar-
ágakat kifejezetten a gazdaságilag gyenge országokba telepítsék 
(Jackson et al. 2013). Mások kidomborították azt is, hogy az SDO 
a kulcsfaktor szerepét tölti be, ha fajizmusról2 (speciesism) van 
szó (Dhont et al. 2016).

 Mások a jobboldali tekintélyelvűséget sem hagyták ki vizs-
gálódásukból. Egy nagy mintás kutatás rámutatott, hogy az 
SDO és az RWA hatása erősödött a klímaváltozás tagadásának 

2  A fajizmus a diszkrimináció egyik formája, amely úgy tartja, hogy vannak 
morálisan fontosabb fajok. Ennek eklatáns példája, amikor a nyugati társadal-
mak állampolgárai felháborodásukat fejezik ki a kelet-ázsiai nemzetek kutyafo-
gyasztási szokásai miatt.
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relációjában, amennyiben a politika iránti érdeklődés szintje 
emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a klímaszkepszis szintje jobban 
függ a konstruktumoktól, ha valaki aktívabb politikailag (Car-
rus et al. 2018). Mélyebb összefüggéseket tártak fel egy amerikai 
kutatásban, hiszen a két pszichológiai konstruktum alternatív 
változatait vizsgálták négy különböző típusú tagadás vonatko-
zásában. Arra jutottak, hogy a konvencionalista RWA-pontszám 
mindegyik tagadással (létezésének, antropogén okainak, hatá-
sának, és magának a klímatudománynak a tagadása) pozitívan 
korrelált; a domináns SDO a klímaváltozás létezésének tagadá-
sát jelezte előre, az antiegalitáriánus SDO pozitívan korrelált az 
antropogén okok, illetve a hatás tagadásával. Legvégül az ag-
resszív RWA-pontszám negatívan korrelált a létezés tagadásával 
(Clarke et al. 2019).

 Mindezek mellett egyre több bizonyíték utal arra, hogy a klí-
maváltozás tagadását elsősorban a szociálisdominancia-orien-
táció konstruktumával lehet a leginkább összefüggésbe hozni. 
Häkkinen és Akrami (2014) prezentálta ezt a gondolatot első-
ként. Kiderült, hogy az RWA hatásai szinte eltűnnek, amikor 
az SDO-val együtt vizsgálják, tehát a tagadás előrejelzésére a 
tekintélyelvűség alkalmatlanná válik. Egy másik, longitudinális 
kutatás szintén hasonló konzekvenciákat vont le (Stanley et al. 
2019). Sőt, arra is van példa, hogy a jobboldali tekintélyelvűség 
egyáltalán nem zárja ki a környezetvédelmi attitűdöket. A hata-
lomnak való behódolás például erősebb környezetvédő maga-
tartással párosul (Reese 2012). 

 Elméleti szinten egy harmadik konstruktum is megjelent a 
tagadás mögött megbúvó motiváció vonatkozásában. Többen 
a rendszerigazoló elméletet (System Justification Theory – SJT) 
hívták segítségül. Az SJT-t John Jost és Mahzarin Banaji (1994) 
állította fel, és azt feltételezi, hogy az emberek igazságosnak sze-
retnék látni a világot, ekképpen minden társadalmi alrendszert 
– és így válnak motiválttá a status quo fenntartásában. Az SJT 
lehet a válasz pl. arra, hogy bizonyos nők miért tartják helyes-
nek, ha kevesebbet keresnek ugyanabban a pozícióban, mint a 
férfiak; ugyanakkor arra is, hogy az emberek miért az áldoza-

Éghajlat 07 13.indd   53Éghajlat 07 13.indd   53 2022. 07. 13.   15:27:112022. 07. 13.   15:27:11



54    MAREK BERTRAM

tokat szokták hibáztatni ahelyett, aki a bűnt követte el. Sőt, az 
elmélet révén az a jelenség is érthetővé válik, hogy a hátrányos 
helyzetűek miért vesznek részt és játszanak aktív szerepet a saját 
alárendeltségükben (Jost–van der Toorn 2012). Felmerül a kér-
dés, hogy ezek az emberek hisznek-e a saját sorsuk jobbra for-
dulásában? Jelen tudásunk szerint nem (Rankin et al. 2009). Sőt, 
a rendszerigazolás olyan kényelmetlen élményeket old fel, mint 
a bizonytalanság, fenyegetettség vagy bizonyos társadalmi el-
lentmondások (Hennes et al. 2012; Jost–Hunyady 2005; Jost et al. 
2008). Az SJT párhuzamba állítható a korábban tárgyalt kognitív 
disszonanciával, amennyiben belátjuk, hogy ezek az élmények 
belső feszültséget generálhatnak az egyénekben. A szorongást 
ebben a konstellációban a rendszerigazolással lehet elkerülni 
vagy megszüntetni. 

 Noha az elméletnek számos cáfolata és kritikája született 
(Brandt 2013; Kelemen et al. 2014), mégis többen összekap-
csolták a klímaváltozás tagadásával. érvrendszerük szerint az 
emberek kénytelenek elfogadni a fennálló gazdasági, politikai 
és társadalmi berendezkedést. Az antropogén klímaváltozás 
elmélete fenyegetné a világképüket, ezért inkább a tagadásba 
menekülnek. E szerzők rámutattak, hogy a rendszerigazoló ten-
denciák nagyobb mértékű tagadást és alacsonyabb szintű kör-
nyezettudatos elköteleződést produkálnak. Sőt, a politikai kon-
zervativizmus, a nemzettel való azonosulás és a nem hatásai a 
tagadásra könnyebben értelmezhetők a rendszerigazolás elmé-
letével (Feygina et al. 2009). Az is kiderült, hogy a „rendszerfüg-
gők” nagyobb mértékű tagadást mutattak a globális felmelege-
dés irányába. Mi több, ezek a kutatási alanyok szisztematikusan 
rosszul emlékeztek a bemutatott tudományos bizonyítékokra. 
Alábecsülték pl. a gépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának ará-
nyát (Hennes et al. 2016). Ugyanakkor volt kutatás, amely arra 
jutott, hogy az SDO ebben az esetben is erősebb előrejelzője a 
tagadásnak (Jylhä–Akrami 2015).

 Láthattuk, hogy milyen politikai pszichológiai motivációi le-
hetnek a klímaváltozás tagadásának. Noha a fent tárgyalt három 
elmélet életszerűnek és érvényesnek tűnik a szkepszis vonat-
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kozásában, komoly tudományos vita folyik róluk. Konszenzus 
egyelőre csak a szociálisdominancia-orientáció kapcsán mutat-
kozik. érthető, hiszen a magas SDO-szinttel rendelkező egyének 
várhatóan elutasítják a kurrens társadalmi gyakorlatok megvál-
toztatására irányuló aktusokat – még akkor is, ha az negatív 
hatással van a környezetre (Häkkinen–Akrami 2014). Ráadásul 
amiatt támogatják a környezeti források fenntarthatatlan kiak-
názását, mert úgy gondolják, hogy az ember eredendően feljebb 
van a hierarchiában, mint a természet (Milfont et al. 2013). Sőt, 
a tagadásnak lehet olyan funkciója, amely a társadalmi különb-
ségek fenntartását célozza, hiszen kellemetlenséget jelenthet az 
éghajlatváltozással járó társadalmi status quo megbomlásának 
lehetősége (Jylhä et al. 2016).

Hogyan lehet a klímaváltozással kapcsolatos 
attitűdöket megváltoztatni?

Jelen szakasz célja, hogy egy általános képet adjon arról, hogy 
miként lehetséges a klímaváltozással kapcsolatos attitűdöket 
megváltoztatni. Az utóbbi években a kutatók megpróbálták 
feltárni, hogy mely kommunikációs stratégia a leghatásosabb – 
legalábbis a klímaváltozás keretezését (framing) illetően.

 Számos kutatás arra jutott, hogy a pozitív csomagolás bír a 
leginkább meggyőző erővel. Ennek az lehet az oka, hogy ami-
kor a klímaváltozás súlyos következményeiről van szó, akkor 
az egyénben megrendül a biztonságos és stabil világba vetett 
hite. Emiatt inkább a tagadást választja, miközben elszigeteli 
magát a potenciális megoldásoktól (Feinberg–Willer 2010). Egy 
kanadai mintával azt is megnézték, hogy vajon a motivációs 
vagy az áldozathozó keretezés működik jobban. Mint kiderült, 
a szubjektív kompetencia, az elkötelezettség, illetve néhány ma-
gatartási szándék szignifikánsan nőtt a motivációs keretezés 
hatására (Gifford–Comeau 2011). Rámutattak arra is, hogy ha 
a bizonytalanságot – amelyet az emberek általában kerülnek – 
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negatív keretezéssel keverték, akkor csökkent az egyéni szán-
dék a környezettudatos magatartás elsajátítására. Ám amikor a 
lehetőségekre koncentrálva pozitív keretezéssel próbáltak hat-
ni a bizonytalanságra, akkor növekedett a motiváció (Morton 
et al. 2011). Amikor a nyereség–veszteség (gain–loss) dichotóm 
keretezést vizsgálták, kiderült, hogy a nyereségnarratíva sokkal 
hatásosabb volt (Spence–Pidgeon 2010). Egy kutatás kifejezet-
ten arra akart fényt deríteni, hogy milyen hatást generálnak a 
negatív érzelmek (félelem, szomorúság, harag) a meggyőzés ki-
menetelére. Noha kiemelték, hogy az emberek általánosságban 
nem kedvelik, ha az üzenetek érzelmekkel vannak keretezve, 
kiderült az is, hogy a negatív érzelmek se nem segítik, se nem 
akadályozzák az egyén viselkedésbeli elköteleződését, ameny-
nyiben egy környezetvédelmi petíció aláírásáról van szó (Blood-
hart et al. 2019). Egy kutatás célzatosan tesztelte, vajon milyen 
ellenkeretezés működhet a szkeptikusok meggyőzése során. En-
nek érdekében négy narratívát vizsgáltak (gazdasági lehetőség, 
nemzetbiztonság, az istenalkotta világ védelme, közegészség-
ügy), ám kiderült, hogy egyik sincs igazán hatással a szkeptikus 
egyének gondolatvilágára (McCright et al. 2015). Mint látható 
– ez utóbbi kutatást leszámítva –, kimondottan erős szakmai 
konszenzus mutatkozik abban, hogy a pozitív keretezés sokkal 
célszerűbb és hatásosabb eszköz a klímaváltozással kapcsolatos 
attitűdök megváltoztatására.

Ennek tudatában érdemes rátérni arra, hogy a személyiségbe-
li jegyek milyen relációban állnak a meggyőzéssel, meggyőzhe-
tőséggel. Egy ilyen kutatás azt vizsgálta, hogy a nyitott vagy zárt 
gondolkodásra milyen hatással vannak bizonyos keretezések. 
A vizsgálathoz három videót használtak, amelyekkel különböző 
ingereket és narratívákat teszteltek versengő és nem versengő 
kontextusban. Az egyik a „környezeti katasztrófáról”, a másik a 
„nemzetbiztonságról” (azaz pl. energiafüggetlenségről), a har-
madik pedig a „gazdasági költségekről” (pl. állami ráfordítá-
sokról) szólt. A kutatók rámutattak, hogy a versengő keretezés 
arra késztette a nyitott gondolkodású embereket, hogy jobban 
végiggondolják a klímaváltozás mérséklésének előnyeit, ezáltal 
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nagyobb támogatást mutattak az állami beavatkozás tekinteté-
ben. Ezzel szemben a zárt gondolkodású egyének nem mutat-
tak semmiféle elmozdulást, maradtak a korábbi álláspontjuknál, 
illetve a status quo védelménél – miközben kerülték a kérdés 
szisztematikus megvitatását (Nisbet et al. 2013). Egy másik ku-
tatás azt próbálta megérteni, hogy a szorongás, valamint a szo-
fisztikáció3 mit indukál a klímaváltozás vonatkozásában. A ku-
tatásban részt vevőktől azt kérdezték meg, hogy támogatják-e 
az állami beavatkozást annak érdekében, hogy csökkentsék a 
környezeti károkat. Ezt követően ellenkező irányú érvekkel 
szembesítették őket – attól függően, hogy az egyén milyen állás-
ponton volt. Kiderült, hogy a szofisztikáltság erősebb ellenállást 
jelent a meggyőzhetőség szempontjából. Ezzel szemben a szo-
rongásnak kettős hatása volt. Egyrészt direkt módon csökkenti 
az ellenállást, ám amikor az kölcsönhatásba lép a szofisztiká-
cióval, akkor a műveltebb egyének is meggyőzhetővé válnak. 
Hovatovább, a nyugodtabb vérmérsékletű egyének ellenállóbbá 
válnak, amennyiben növekszik a szofisztikáltságuk (Nai et al. 
2016). Egy egyetemi hallgatók körében végzett kutatás szerint 
szignifikánsan változott a hozzáállása, valamint a cselekvési 
hajlandósága azoknak, akik nyitottabbak voltak a változásra, 
és akik mélyebb, komplexebb gondolkodásra voltak hajlandóak 
(Sinatra et al. 2011).

Természetesen érdemes arra is kitérni, hogy milyen szerepük 
lehet a vizuális elemeknek a klímaváltozással kapcsolatos meg-
győzésben. O’Neill és Nicholson-Cole (2009) két vizsgálatot is 
végzett erre. Az egyikben arra voltak kíváncsiak, hogy milyen 
kapcsolatban vannak a klímaváltozásról szóló vizuális repre-
zentációk, valamint a résztvevők felfogása a helyzetről, illetve a 
cselekvésre való hajlandóság. Kétféle reprezentációt alkalmaz-
tak: egy külső vizuális elemet, valamint egy olyat, amelyet a 
résztvevők elképzelései alapján készítettek. A másik vizsgálat-
ban olyan ikonokat alkalmaztak, amelyek iránt tiszteletet és em-

3  A szofisztikáció képesség a világ és a benne élő emberek viselkedésének 
megértésére.
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pátiát éreznek, miközben azokra hatással lehet (pl. fenyegetheti) 
a klímaváltozás. A vizsgálatokat összesítve arra a következte-
tésre jutottak, hogy félelmet indukáló vizuális reprezentációk 
nem lehetnek hatékony eszközei a cselekvésre ösztönzésnek. 
Amennyiben ezek az egyének mindennapi problémáira, érzel-
meire reflektáltak, akkor sokkal sikeresebbek voltak. Egy három 
országot (Ausztrália, USA, Egyesült Királyság) felölelő kutatás-
ban több eredmény is született. Egyrészt a klímaváltozás hatá-
sairól szóló képek erősítettek azon, hogy az egyének mennyire 
veszik komolyan – bár csökkentették a cselekvésorientáltságot. 
Emellett kiderült az is, hogy az egyéni, a környezetszennyezés 
csökkentését célzó aktusokról szóló képek növelik a szubjektív 
kompetencia mértékét. Sőt, az is világossá vált, hogy a híressé-
gekről, valamint politikusokról szóló képek mindkét dimenziót 
(a vizsgálati alany által észlelt komolyságot és kompetenciát) 
csökkentik – különösen az ausztrálok körében (O’Neill et al. 
2013). Egy kísérleti kutatásban azt vizsgálták, hogy milyen ha-
tással vannak a hírekben szereplő vizuális anyagok a befoga-
dókra. A kutatók szerint a napelemekről szóló képek növelik az 
észlelt kompetencia mértékét. Ugyanakkor nem tudták megerő-
síteni a fentebb tárgyalt eredményeket, miszerint arra a nega-
tív tartalmú vizuális elemek hatással lennének (Hart–Feldman 
2016). érdemes azonban kiemelni, hogy eddigi tudásunk szerint 
a szöveges tartalmak sikeresebbek a vizuálisoknál (Li–Su 2018).

 Más vizsgálatok arra irányultak, hogy felderítsék azokat a 
témákat, amelyekkel meg lehet változtatni a szkeptikusok véle-
ményét. Egy korábban tárgyalt kutatással (McCright et al. 2015) 
ellentétben mások arra jutottak, hogy közegészségügyi kere-
tezés igenis hatással van az attitűdökre. Ebben a kutatásban a 
résztvevőknek három típusba sorolható cikkeket kellett elolvas-
niuk, amelyek különböző keretezéssel lettek megfogalmazva. 
Az eredmények alapján kétségtelen, hogy a közegészségügyi 
narratíva volt a legsikeresebb, hiszen az indukált reményteljes 
érzelmi reakciókat. Ugyanakkor egy meglepő eredményre is 
fény derült: a nemzetbiztonsági keretezés bumerángeffektust 
idézhet elő, hiszen haragot generál azok körében, akik elutasí-
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tóak a klímaváltozás elméletével szemben (Myers et al. 2012). 
érdekesség, hogy mások arra az eredményre jutottak, hogy a 
közegészségügyi narratíva nem lehet sikeres. Ezzel ellentétben 
azok az üzenetek, amelyek a környezeti, gazdasági és morális 
kérdésekre fókuszáltak, mutattak némi ráhatást az egyének atti-
tűdjeire (McCright et al. 2015; Li–Su 2018).

 Joggal merül fel a kérdés, hogy mennyire sikeresek a racio-
nalitáson alapuló, tudományos érvek. Egy kutatás szerint van 
értelme ilyen eszköztárral vitába elegyedni – legalábbis az USA-
ban, ahol az eredmények alapján lényegileg alig van amerikai, 
aki legalább alapszinten ismerné a globális felmelegedés mű-
ködését. Kiderült, hogy akár egy 45 perces fizikai és kémiai té-
májú képzés elegendő ahhoz, hogy ezt a szintet szignifikánsan 
megnöveljék. Sőt, azt tapasztalták, hogy ez a tanulási módszer 
növelte a klímaváltozás elfogadását a liberálisok, valamint a 
konzervatívok között egyaránt. A kutatók úgy érveltek, hogy 
felfedezésükkel megdöntötték az elméletet, miszerint a témával 
kapcsolatos edukáció hiábavaló vagy kontraproduktív lenne 
(Ranney–Clark 2016). Mások viszont arra jutottak, hogy ha a po-
litikai identitás kerül fókuszpontba, akkor esélyük sincs a tudo-
mányos alapú érveknek (Unsworth–Fielding 2014). Mindennek 
tudatában érdemes azt is megvizsgálni, hogy a társadalmi-po-
litikai identitás mennyire ellenálló a klímaváltozást hangoztató 
érvekkel és keretezésekkel szemben.

 Egy kutatás hat különböző, éghajlatváltozással kapcsolatos 
keretezést (közegészségügy, gazdaság, nemzetbiztonság, kör-
nyezet, morál, politikai konfliktus) vett górcső alá. Hatásaikat 
három amerikai politikai csoport vonatkozásában mérték – a 
liberális demokraták, a mérsékelt függetlenek és a konzervatív 
republikánusok körében. Ebben a kutatásban is a közegészség-
ügyi keretezés emelkedett ki, ám ezúttal csak a liberális demok-
ratákra és a mérsékelt függetlenekre volt hatással. A konzervatív 
republikánusok körében egyáltalán nem számított a keretezés 
mikéntje (Feldman–Hart 2018). Egy másik kutatás a motivált ér-
velést, valamint a társadalmi identitást vetette össze azzal, hogy 
a tudományos érvelés miként növelheti a pártrendszer mentén 
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történő polarizáltságot. Ennek érdekében 240 embert vontak be 
a vizsgálatba, és fiktív híreket mutattak nekik, amelyekben azt 
ecsetelték, hogy milyen egészségügyi hatással lesz a klímaválto-
zás bizonyos csoportokra. Az eredmények azt mutatták, hogy a 
fiktív cikkek áldozatainak azonosítása a politikai hovatartozás-
tól függ, amely aztán hatással volt a különböző szakpolitikai in-
tervenciók megítélésére, miközben bumerángeffektust okozott 
a republikánus egyénekben. Mindez pedig azt sugallja, hogy a 
motivált érvelés hatással van az áldozatokkal való társadalmi 
azonosulásra (Hart–Nisbet 2011). Mindezek alapján úgy tűnhet, 
hogy a konzervatív emberek erősen immunisak a környezet-
védelmi narratívákra. Ám egy kutatás arra jutott, hogy ez nem 
feltétlenül van így. Ugyanis háromféle keretezést teszteltek libe-
rális, illetve konzervatív szavazók között, és azt vizsgálták, hogy 
azok milyen változásokat indukálnak a klímaváltozással kap-
csolatos attitűdök vonatkozásában. Kiderült, hogy a liberálisok 
körében mindhárom keretezés működőképes volt. Ugyanakkor 
arra is fény derült, hogy a konzervatívok szignifikáns attitűd-
beli változást produkálhatnak, sőt környezetvédő álláspontra 
helyezkedhetnek, ha olyan keretezéssel találkoznak, amelyek 
erkölcsi, illetve morális normákat domborítanak ki. Ekképpen 
az olyan narratívák, mint pl. „a természet tisztaságának védel-
me” vagy „a természet egy felettünk álló erő, amelyet tisztel-
ni kell”, esetükben is sikeresek lehetnek (Wolsko et al. 2016). 
Feygina és társai (2009) hasonló következtetéseket vontak le. 
Amennyiben a klímaváltozást úgy keretezték, mintha az a tra-
dicionális életmódot fenyegetné, a konzervatívok környezetvé-
delmi álláspontra helyezkedtek. Sőt, mások arra is rámutattak, 
hogy léteznek olyan keretezések (pl. gazdasági fejlődés, mások-
ra fordított nagyobb figyelem), amelyek a szkeptikusok között 
is sikeresebbek, mint azok, amelyek elsősorban a probléma el-
kerülésére koncentrálnak. Következtetésképpen érdemesebb 
azokat az érveket kidomborítani, amelyek a kockázatok helyett 
a lehetőségeket emelik ki (Bain et al. 2012).

 A fentiek alapján kijelenthető, hogy minden tárgyalt kérdés-
körben sikeresebbek voltak a pozitív üzenetek. Láthattuk, hogy 
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ha a jelenleg ismert világ fenyegetettségét próbálják prezentálni 
és fókuszpontba emelni, akkor az egyénekben negatív érzelmek 
gyűlhetnek fel – kizárva ezzel őket a megoldáskeresésből (Fein-
berg–Willer 2010). Természetszerűleg vannak bizonyos perszo-
nális attribútumok, amelyek nagyban befolyásolják azt, hogy az 
egyén mennyire lesz befogadó. Ilyen pl. a nyitott gondolkodás 
(Nisbet et al. 2013), illetve a nyitottság a változásra (Sinatra et al. 
2013). Ugyanakkor az egyén politikai hovatartozása is döntő le-
het a kérdéskörben – még akkor is, ha tudományos érvrendszert 
alkalmaznak (Unsworth–Fielding 2014). Jelen ismeretanyagaink 
szerint a konzervatívok jobban elzárkóznak a környezetvédelmi 
narratívák elől (Feldman–Hart 2018; Hart–Nisbet 2011), ugyan-
akkor pozitív keretezéssel ők is elmozdíthatóak stabilnak tűnő 
álláspontjukról (Wolsko et al. 2016; Feygina et al. 2009; Bain et 
al. 2012). Noha kevésbé sikeresek, mint a szöveges médiatermé-
kek (Li–Su 2018), a vizuális tartalmak is hatásosabbak, ha azok 
pozitív üzenetet hordoznak magukban (O’Neill et al. 2009). 
Mindazonáltal nincs tudományos konszenzus a tekintetben, 
hogy mely témakörök azok, amelyekkel sikeresen lehet „ope-
rálni”. Egyelőre úgy tűnik, hogy a klímaváltozás közegészség-
ügyi kockázatainak kiemelésével lehet, de erről is komoly vita 
zajlik. Emellett azzal kapcsolatban sincs egyetértés, hogy a tudo-
mányos érvek hatásosak lehetnek-e egyáltalán (Ranney–Clark 
2016; Unsworth–Fielding 2014). összességében tehát kijelenthe-
tő, hogy a legjobb stratégia a klímaváltozással kapcsolatos atti-
tűdök megváltoztatására a pozitív keretezés. 

Mennyire illeszkedik ebbe a Thunberg-jelenség?

Ebben a szakaszban górcső alá kerül, hogy milyen eszközöket 
használ Greta Thunberg annak érdekében, hogy meggyőzze 
hallgatóságát. Jelen dolgozat nem szándékozik a közösségi mé-
diában folytatott tevékenységét alaposabban feltárni, ugyanis 
ott csupán rövid, a hétköznapjairól szóló bejegyzéseket szokott 
közzétenni, amelyek önmagukban nem generálnak sajtómeg-
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jelenéseket. Thunberg mérvadó kinyilatkoztatásai szóban, na-
gyobb közönség (pl. politikusok, tüntető tömeg) előtt szoktak 
megtörténni – amelyek aztán rendre bekerülnek a fősodratú mé-
dia híradásai közé. Ez a fejezet kísérletet tesz arra, hogy össze-
hasonlítsa a korábbi szakaszban tárgyalt, tudományosan meg-
erősített és sikeresnek ítélt keretezési módszereket azzal, amit 
Thunberg a gyakorlatban alkalmaz a beszédei során.

 Először is, érdemes kiemelni, hogy Thunberg sokszor hivat-
kozik klímatudományi eredményekre, illetve jelentésekre. Íme 
néhány idézet:
„Ha az emberek tudnák, hogy a tudósok 5 százalék esélyt adtak annak, 
hogy tartani tudjuk a párizsi célszámokat, és ha az emberek tudnák, hogy 
milyen rémálomszerű forgatókönyvvel kell szembenéznünk, ha nem tart-
juk a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt, akkor nem kérdeznék meg, 
hogy miért sztrájkolok a parlament mellett.” (Thunberg 2019, 2.)

„2030 körül […] egy olyan helyzetben találjuk majd magunkat, amelyet 
már nem tudunk visszafordítani. Hacsak addig az időpontig nem követ-
keznek be tartós és példátlan változások a társadalom minden területén, 
beleértve a szén-dioxid-kibocsátás legalább 50 százalékos csökkentését.” 
(Thunberg 2019, 37–38.)

„Majdnem minden mértékadó tudományos testület nyíltan támogatja az 
IPCC munkáját és megállapításait. A hatodik tömeges kihalás közepén já-
runk, és a kihalási arány tízezerszer gyorsabb, mint amit normálisnak tar-
tunk: kétszáz faj hal ki végleg minden egyes évben.” (Thunberg 2019, 48.)

Thunberg eddig elhangzott beszédeinek többségében jelen 
volt valamilyen tudományos utalás, s legtöbbször az IPCC ered-
ményeire, valamint útmutatásaira hívta fel a figyelmet. Ám a vo-
natkozó szakirodalmi mustra alapján ez a stratégia – tehát a tu-
dományosságra való hivatkozás – nem minden esetben sikeres. 
Ahogy Unsworth és Fielding (2014) rámutatott, ez az érvelési 
módszer csak abban az esetben működik, ha a kontextus depo-
litizált, azaz párthovatartozás- és ideológiamentes. Ugyanakkor 
Thunberg gyakran politikai elemeket is beemel beszédeibe:
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„Teljesen új gondolkodásra van szükségünk. A politikai rendszer, amit 
kreáltatok, csakis a versenyről szól. Akkor csaltok, amikor tudtok, mert 
csak a győzelem számít, hogy hatalmat szerezzetek. Ennek véget kell érnie, 
meg kell szüntetnünk a versengést egymással, együtt kell működnünk és 
dolgoznunk, hogy fair módon legyenek elosztva a bolygó erőforrásai. El 
kell kezdenünk a bolygónk szabta határokon belül élni, fókuszálnunk kell 
a méltányosságra, illetve hátrébb kell lépnünk a fajok érdekében.” (Thun-
berg 2019, 36–37.)

„Azon vagyunk, hogy feláldozzuk a bioszférát, hogy a gazdag emberek az 
olyan országokban, mint az enyém, luxusban élhessenek. De ehhez sokak 
szenvedéssel fizetnek a kevesek luxusáért.” (Thunberg 2019, 15.)

Ezek a kijelentések kétségtelenül politizálják Thunberg üze-
netét, így joggal gondolhatjuk azt, hogy a tudományos érvek va-
lamelyest semlegesítésre kerülnek. Ráadásul az első idézet erős 
baloldali, egalitárius dekrétum, kézzelfogható kapitalizmuskri-
tika. Ennek ismeretében világos, hogy a rétor ingoványos talajra 
lépett, hiszen ez az aktus mozgásba lendítheti az egyének társa-
dalmi-politikai attitűdjeit, sokakat eltántorítva a diskurzustól. 
A második idézet pedig kifejezetten a társadalmi hierarchiát ost-
romolja, amellyel kizárja pl. a magas szociálisdominancia-orien-
tációval rendelkező egyéneket. Mindkét szövegrészlet társadal-
maink fundamentumait kérdőjelezi meg, ezáltal borítékolható, 
hogy sokan kevésbé nyitottak Thunberg érvrendszerére – kivált-
képpen azok, akik eddig is tagadták a klímaváltozás létét.

 Végül érdemes megvizsgálni a beszédek hangvételét, álta-
lános kicsengését. Az előző fejezetben kifejtésre került, hogy a 
pozitív üzenetek a legtöbb esetben sikeresebbek, mint a nega-
tív alternatívájuk, ám Thunberg jellemzően negatív jelzőkkel, 
kifejezésekkel, illetve képekkel próbál hatást gyakorolni a kö-
zönségre. Ugyanakkor fel-felbukkannak motiváló, valamint 
mozgósító erejű részletek, mint pl: „Elkezdtük eltakarítani a 
rendetlenséget, amit okoztatok, és nem fogjuk abbahagyni, amíg 
nem végeztünk.” (Thunberg 2019, 40.) Mindazonáltal az üzene-
tek többsége elrettentő erővel bír:
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„ég a házunk. […] Nem akarom, hogy reménykedjetek. Azt akarom, hogy 
pánikoljatok. Azt akarom, hogy érezzétek azt a félelmet, amit én érzek 
mindennap. és azt akarom, hogy cselekedjetek. Azt akarom, hogy úgy 
cselekedjetek, mint ahogy egy krízisben tennétek. Azt akarom, hogy úgy 
cselekedjetek, mintha égne a házunk. Mert ég.” (Thunberg 2019, 24.)

A korábban citált, „hatodik tömeges kihalásról” szóló szöveg-
részlet is illeszkedik ebbe az általános tendenciába. Kétségtelen, 
hogy Thunberg negatív keretezéssel próbál hatást gyakorolni a 
befogadókra. Ám korábban láthattuk, hogy ez sem egy sikeres 
stratégia, hiszen az emberek jobban szeretik, ha ez a témakör 
érzelmek nélkül van keretezve, ráadásul attitűdbeli elmozdulást 
nem okoznak. (Bloodhart et al. 2019.)

 A médiazajból ugyan kiemelkedett, de a téma keretezésével 
kapcsolatos tudományos szakirodalom szerint a Thunberg-ef-
fektus nem feltétlenül hatásos – legalábbis ami a meggyőzést 
illeti. Rendszerint negatív eszközöket használ, miközben több 
csoportot – hibás keretezési stratégiája okán – óhatatlanul kizár a 
diskurzusból. Ezt a logikát követve joggal feltételezhetjük, hogy 
a klímaaktivistának elsősorban a „saját bázisán” belül, tehát a 
környezetvédő attitűdökkel rendelkezők körében van meggyő-
zéstechnikai sikere, míg a szkeptikusokat képtelen meggyőzni. 
A dolgozat célkitűzése, hogy maga a jelenség és ezen állítások 
empirikus teszt alá kerüljenek.

Vizsgálat

A kutatás célja és hipotézisei

Jelen kutatás azt célozza, hogy empirikus vizsgálat alá vonja 
a Thunberg-jelenség hatásosságát. A dolgozat kiindulópontja 
alapján a hatásosság abban merül ki, hogy a rábeszélő képes-e 
megváltoztatni a másik fél hozzáállását vagy véleményét. A ku-
tatási dizájn az esetleges attitűdváltást videós intervencióval 
igyekszik mérhetővé tenni. A videón Greta Thunberg davosi, a 
World Economic Forum (WEF) előtt, 2019. január 25-én elhang-
zott beszéde látható (Thunberg 2019, 19–24.). Az eredeti, a WEF 
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youTube-csatornájára feltöltött videót e tanulmány szerzője 
vágta és feliratozta.4

A dolgozatban két hipotézis került felállításra:
 

Hipotézis I. – Az antropogén klímaváltozást elfogadók körében 
az intervenció után erősödni fog a környezet konzerválására irá-
nyuló motivációs szándék.

Hipotézis II. – Az antropogén klímaváltozást elutasítók között 
nem fog attitűdváltást beindítani az intervenció.

Az első hipotézis arra a feltételezésre épül, miszerint a Thun-
berggel hasonló gondolati és világnézeti platformon állók nyi-
tottabbak lesznek a klímaaktivista érvelésére, hiszen a közvéle-
mény ezen csoportja emelte ki őt a médiazajból. Sőt, a meglévő 
attitűdöket könnyebb táplálni és bővíteni, miközben ez a közös-
ség feltételezhetően nyitottabb a változásra, így az individuális 
környezetvédelmi aktusok kiterjesztésére is. 

A második hipotézis arra reflektál, ami a szakirodalmi elem-
zés alapján kiderült: egyrészt a klímaváltozással kapcsolatban 
szkeptikus állásponton elhelyezkedőket nehezebb meggyőzni, 
kiváltképp olyan keretezéssel, amelyet Thunberg alkalmaz.

Minta

Jelen kutatás egy internetes kérdőíven alapszik, amelyet 
megkötés nélkül bárki kitölthetett. Az adatgyűjtéshez a Google 
Forms elnevezésű platformot használta a szerző, míg az online 
toborzás Facebookon keresztül történt ún. hólabdamódszerrel. 
összesen 213-an nyitották meg a kérdőívet, 212-en egyeztek bele 
a kutatásban való részvételbe, és 203-an töltötték ki hiánytala-
nul. A résztvevők átlagéletkora 41,87 év (SD = 18,94), csupán ket-
ten hagyták üresen az életkorra vonatkozó kérdést. Az alanyok 
67,6 százaléka nő, míg 31,9 százaléka férfi volt. Az adatgyűjtés 

4  A videó az alábbi linken érhető el: https://youtu.be/AdFcQtUe7Cs. 
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2019. október 12. és 18. között került lebonyolításra. Kompenzá-
ció nem járt a kitöltésekért.

Mérőeszközök

A kutatásban szereplő skálákat minden esetben angolról for-
dítottam, amelyeket tolmács ellenőrzött és hagyott jóvá. A ská-
lák eredeti nyelven (Függelék I.) és magyarul (Függelék II.) is 
a függelékben találhatóak. Kiemelendő továbbá, hogy politikai 
attitűdök mérésére szolgáló kérdések azért nem kerültek bele a 
kérdőívbe, mert – ahogy az a második szakaszban kifejtésre ke-
rült – szinte általános egyetértés van a klímahelyzetet illetőleg. 
Ekképpen ilyen jellegű összefüggések feltárására hazai viszony-
latokban nincs szükség.

Demográfiai változók. A kérdőív rákérdezett olyan demográ-
fiai adatokra, mint kor, nem és legmagasabb iskolai végzettség.

Klímaváltozás tagadása. Az antropogén klímaváltozás taga-
dásának mérése egy 16 elemes skála segítségével történt, amelyet 
Häkkinen és Akrami (2014) állított fel. A skála olyan elemeket tar-
talmaz, mint pl. „Szerintem nem egyértelmű, hogy a Föld klímája 
melegebb lett az előző évszázadban”, vagy „Úgy gondolom, hogy 
elegendő tudományos bizonyíték támasztja alá a Föld klímájának 
változását” (fordítva megfogalmazott tétel). A válaszadóknak öt-
fokú (1 = egyáltalán nem, 5 = teljes mértékben) Likert-skálán kellett 
megjelölniük, hogy mennyire értenek egyet az állításokkal. Mi-
után a skálát korábban nem tesztelték magyar nyelvterületen, ho-
mogenitási és megbízhatósági tesztnek vetettem alá. A skála erő-
sen megbízható (Cronbach’s α = ,91). Az átlag és a szórás minden 
tételhez elérhető a függelékben. (Függelék II.)

Perszonális konzerváló magatartás I. A természetes erőfor-
rások konzerválására irányuló motivációt a perszonális konzer-
váló magatartást mérő skálával (PKM) vizsgálta a szerző. A 10 
elemes skálát Milfont és Duckitt (2010) strukturálta és szerkesz-
tette. A válaszadóknak olyan tételekre kellett reflektálniuk, mint 
pl. „A mindennapok során igyekszem víz- és energiatakarékos 
módszereket találni”, vagy „Nem az a fajta ember vagyok, aki 
próbálja megőrizni a természeti erőforrásokat”. A résztvevők-
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nek 1-től (egyáltalán nem) 7-ig (teljes mértékben) terjedő Likert-
skálán kellett megállapítaniuk, hogy mennyire igazak rájuk a 
prezentált állítások. Tekintettel arra, hogy a skála tételeit angol-
ból fordítottuk, homogenitási és megbízhatósági tesztnek vetet-
tem alá. A skála használata elfogadható (Cronbach’s α = ,78). Az 
átlag és a szórás minden elemhez elérhető a függelékben (Füg-
gelék II.).

Felismerés. A videó megnézése után az a kérdés fogadta a 
kutatásban részt vevőket, hogy felismerték-e a videón szereplő 
személyt. Amennyiben igen, a résztvevő begépelhette Thunberg 
nevét egy megadott rubrikába. A válaszokból később dichotóm 
változót hoztam létre, miközben beszámítottam a helytelenül 
vagy hiányosan gépelt megoldásokat is.

Perszonális konzerváló magatartás II. Az alábbi skála nagy-
részt megegyezik az elsővel, csupán az igeidő különbözik, 
ugyanis ebben a szakaszban jövő időben voltak megfogalmazva 
a tételek, pl.: „Az elkövetkezendő telek során mindig meggyő-
ződöm majd róla, hogy a fűtés nincs túl magasra állítva.” A ská-
la elfogadható megbízhatóságú (Cronbach’s α = ,74). Az átlag 
és a szórás ezúttal is minden elemhez elérhető a függelékben 
(Függelék II.).

Eredmények

Fontos kiemelni, hogy a minta 7,5 százaléka, azaz 16 fő muta-
tott magasabb szkepszist a klímaváltozás vonatkozásában. Ezzel 
szemben a kutatásban részt vevők túlnyomó többsége, azaz a 
92,5 százaléka (196 fő) elfogadta a globális felmelegedés tényét. 
Ez az eloszlás közelít a korábban bemutatott, globális felmele-
gedéssel kapcsolatos hazai arányszámokhoz, és illeszkedik a 
témában uralkodó viszonylagos konszenzusba. A leíró statisz-
tika és a kétváltozós korrelációk a releváns változók között az 1. 
táblázatban találhatók meg. 

A dolgozat hipotéziseinek vizsgálatához az SPSS statisztikai 
programot használtam. Első körben az került górcső alá, hogy 
az antropogén klímaváltozást elfogadók körében az intervenció 
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után vajon erősödni fog-e a környezet konzerválására irányuló 
motiváció. Ehhez páros t-próbát alkalmaztam. A feltáró elemzés 
során kiderült, hogy az intervenció előtti (M=5,72; SD= ,95) és 
utáni (M=6,12; SD= ,88) eredmények erősen és pozitívan korre-
láltak egymással (r = ,82; p < ,001). Kiderült, hogy van szignifi-
káns átlagkülönbség közöttük (t(192) = 9,774; p < ,001). 95 százalé-
kos konfidenciaintervallum mellett 0,39 átlagpontos növekedés 
mutatkozott az intervenció előtti és utáni eredmények között. 
Ekképpen az első hipotézist megtartottam.

A második hipotézishez szintén páros t-próba került lefut-
tatásra. Az intervenció előtti (M=5,33; SD=1,2) és utáni (M=5,16; 
SD=1,58) eredmények ezúttal is erősen és pozitívan korreláltak 
egymással (r = ,77; p < ,001). Viszont ebben az esetben nem mu-
tatkozott szignifikáns eredmény (t(16) = -,696; p < ,497). 95 száza-
lékos konfidenciaintervallum mellett 0,17 átlagpontos csökkenés 
mutatkozott az intervenció előtti és utáni átlagok között. Ezáltal 
a második hipotézis is igazolást nyert.

Mindezek mellett a dolgozat azt is górcső alá veszi, hogy mi-
lyen hatással van az intervenció utáni perszonális konzerváló 
magatartásra, ha a résztvevők felismerik Greta Thunberget. 
Emiatt Preacher és Hayes (2009) makrójának segítségével me-
diációs analízist végeztem az SPSS programban. A statisztikai 
eredmények alapján a felismerés nem árnyalta a perszonális 
konzerváló magatartás intervenció előtti és utáni kapcsolatát, 
tehát ebben a relációban nem veszi fel a mediátor szerepét.

Konklúziók

A dolgozat azt vizsgálta empirikus eszközökkel, hogy Greta 
Thunberg mennyire hatásos kommunikátorként, azaz képes-e 
meggyőzésen keresztül attitűdváltást indukálni a hallgatóság-
ban. A vonatkozó szakirodalom alapos vizsgálata után tisztább 
képet kaptunk arról, hogy milyen kommunikációs eszköztárral 
érdemes nekivágni a feladatnak. Láthattuk, hogy nincsen uni-
verzális recept, és a politikai pszichológiai aspektusok tovább 
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szűkítik a meggyőzés ösvényét. Ráadásul a kutatási eredmé-
nyek csak kevés esetben mutatnak egy irányba, kiváltképpen a 
keretezés vonatkozásában. Thunberg kapcsán viszont az a kon-
szenzus is megdőlt, hogy kizárólag pozitív üzenetekkel érdemes 
operálni – legalábbis magyar közegben. Amint az ismert, az első 
hipotézis bizonyításra talált, tehát az antropogén klímaválto-
zást elfogadók körében Greta Thunberg beszéde után erősödött 
a környezet konzerválására irányuló motivációs szándék. Ennek 
tudatában elkönyvelhető, hogy a hallgatóság környezetvédel-
mileg elkötelezettebbé válik a kommunikátor hatására. Noha 
korábban kiemeltem az efféle keretezéssel kapcsolatos problé-
mákat (negatív képek, politikai állásfoglalás), jelen eredmények 
alapján még így is élénkítő hatással van a vele egy platformon 
lévőkre.

A második hipotézist szintén elfogadtuk, azaz bizonyítottá 
vált, hogy az antropogén klímaváltozást elutasítók körében nem 
okozott attitűdváltást Thunberg beszéde. Mivel az átlagkülönb-

1. táblázat. Leíró statisztika és kétváltozós korrelációk  
a releváns változók között

Átlag Szórás 1. 2. 3. 4. 5.

Kor 41,87 18,94

Nem ,68 ,47 -,120

Végzettség 3,75 ,97 ,23** -,01

Klímaváltozás 
tagadása 1,88 ,73 ,36** -,10 -,03

PKM I. 5,70 ,97 ,19** ,14* ,15* -,23**

PKM II. 5,61 ,79 ,010 ,23** ,04 -,44** ,78**

* p < ,05. ** p < ,01.
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ségek között nem volt szignifikáns kapcsolat, elmondható, hogy 
a szkeptikus résztvevőkre nem volt hatással az intervenció, így 
közel azonos maradt a perszonális konzerváló magatartás be-
avatkozás előtti és utáni szintje. Ez az eredmény összhangban 
állhat a korábban kiemelt keretezési hibákkal, így ebben a di-
menzióban talán mégis érdemes megfontolni, hogy milyen kere-
tezést alkalmazunk. Azt láttuk, hogy valamelyest még vissza is 
esett a motivációs szándék, ami akár arra is utalhat, hogy Thun-
berg személye kontraproduktivitást generál. 

Ehhez kiváló eszközt jelentett a mediációs analízis, amely 
rámutatott, hogy a mediációs út nem szignifikáns, azaz Greta 
Thunberg személyének felismerése nem játszott értékelhető sze-
repet ebben az „egyenletben”. Emiatt arra következtethetünk, 
hogy a vizsgálatban részt vevő alanyokra elsősorban az üzenet 
és annak a keretezése volt hatással. Így az attitűdbeli backlash 
fentebb feltételezett oka nem nyert bizonyítást. Jelen dolgozat 
2019-ben íródott, és két évre rá publikáltak egy reprezentatív 
mintával dolgozó amerikai kutatást, amely hasonló kérdéseket 
firtatott. Sabherwal és társai (2021) arra a következtésre jutottak, 
hogy Thunberg személye igenis számít, hiszen aki jobban ismeri 
az aktivistát, az sokkal nagyobb hajlandóságot mutat a kollektív 
környezetvédelmi cselekvést illetően. A politikai identitás sze-
repét is górcső alá vették, és rámutattak, hogy a liberális orien-
táció erősebb elköteleződéssel párosul. A kutatók megerősítik 
a dolgozat megállapításait, miszerint a Thunberghez hasonló 
fiatal aktivisták motiválhatják a kollektív cselekvést, de csak az 
azonos politikai platformon lévők körében.

Világos, hogy Thunberg személyének jóval alacsonyabb jelen-
tőséget tulajdonítanak a magyar válaszadók. Ez arra enged kö-
vetkeztetni, hogy hazánkban a környezetvédelem kevésbé átpo-
litizált, tehát a korábban tárgyalt hazai klímakonszenzus nincs 
kifeszítve pártpolitikai vagy ideológiai törésvonalra. A magya-
rok az éghajlatváltozás kérdését elsődleges problémának tartják, 
függetlenül attól, hogy ki tolmácsolja. Végül pedig felmerül a 
kérdés, hogy a gyakorlatban milyen hozzáadott értéke lehet a 
dolgozat megállapításainak. Tekintettel arra, hogy kifejezetten 
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egy jelenségre koncentrál, nehéz általános és távolba mutató 
következtetéseket levonni. Ám az bizonyos, hogy a hazai köz-
vélemény szinte osztatlan álláspontot képvisel, amely ráadásul 
fogékony a Thunberg-féle sokkoló narratívára és a radikálisabb 
üzenetekre. Az eredmények ismeretében a magyar környezetvé-
dő politika bátran nyúlhat a negatív kommunikációs eszköztár-
hoz. Könnyen elképzelhető, hogy a meglévő klímakonszenzust 
így lehetne átalakítani kollektív cselekvéssé. 

A kutatás korlátai és további irányvonalak

Kétségtelen, hogy a dolgozat egyik gyengesége a mintavételi 
eljárás. Amint azt korábban kifejtettem, a kérdőív terjesztése és 
a résztvevők toborzása a Facebookon keresztül történt az ún. 
hólabdamódszerrel. Ekképpen joggal feltételezhetjük, hogy a 
kérdőív többnyire hasonló gondolkodású emberekhez jutott el, 
nem tört ki a „visszhangkamrából” (Törnberg 2018). Sőt, a minta 
korántsem reprezentatív, jól mutatja ezt pl. a nők jelentős (67,6 
százalék) többsége. Hovatovább a kutatásban részt vevő szkep-
tikusok száma rendkívül alacsony volt, így a következtetéseket 
érdemes ennek fényében értelmezni és kezelni.

Mindemellett felülvizsgálatra szorul a környezetvédelmi 
motivációt mérő perszonális konzerváló magatartás skálája 
(Milfont–Duckitt 2010). Egyrészt nem lehet pontos mérőeszköz 
abban az esetben, ha egy olyan közéleti légkörben használják, 
mint pl. a magyar, ahol erős társadalmi konszenzus mutatkozik 
abban, hogy komoly problémát jelent a klímaváltozás. Ilyen kö-
rülmények között nagy esély van rá, hogy a résztvevők megpró-
bálnak a társadalmi elvárásoknak megfelelni, és emiatt nagyobb 
számokat mondanak be a valóságosnál (Randall–Fernandes 
1991). Másrészt nem feltétlenül azt méri, amire ki lett találva, 
hiszen az energiatakarékosság mögötti motiváció ebben az eset-
ben lehet akár a pénzügyi spórolás is. Harmadrészt van benne 
egy olyan elem, amely az autóhasználati szokásokra kérdez rá. 
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Ezzel sokakat kizárhat a válaszadásból, ugyanis nem mindenki-
nek van autója. Ennek ellenére a dolgozat kérdőívében jól funk-
cionált a skála egésze. Végül pedig érdemes kiemelni, hogy ez 
a skála 2010-ben készült, amikor még más tevékenységekre fó-
kuszáltak a mainstream környezetvédelmi aktusok. Másképpen 
szólva, talán ma már nagyobb arányszámbeli különbséget lehet-
ne kimutatni, ha pl. a műanyaghulladék csökkentésére irányuló 
szándékot mérnénk.

Módszertani probléma lehet még Thunberg felismerésének 
változója, amelyet név szerint kellett megadni a kérdőívben. 
A kutatásban részt vevők 71,7 százaléka felismerte a klímaakti-
vistát, azonban ez az arány jóval alacsonyabb lenne, ha a hibá-
san begépelt nevek nem kerültek volna beszámításra. A nyitott 
kérdés miatt „kreatívabb” megoldások is születtek, amelyek 
személyében vagy világnézetében sértették Greta Thunberget, 
ugyanakkor nem egyértelműsítették, hogy a felismerés megtör-
tént. Ezek a jelzők a videó tartalma miatt is megfogalmazód-
hattak, így ez a változó nem funkcionált jól a kutatásban – és a 
mediációs analízis sem tudta kiemelni a klímaaktivista szerepét 
a meggyőzés vonatkozásában.

Nem árt annak tudatában kezelni az eredményeket, hogy az 
attitűdöknek van intenzivitása, illetve stabilitása. Az intenzitás 
kétségtelenül fontos attribútuma lehet bizonyos attitűdöknek, 
hiszen minél magasabb, annál erősebb az időbeli stabilitása, 
emiatt pedig a viselkedést könnyebben előre lehet jelezni. Ezt 
az attitűdöt nehezebb lesz megváltoztatni, immunisabb lesz az 
ellenérvekre, azaz stabilabbá válik. Ezzel szemben alacsony in-
tenzitás mentén az attitűdnek nem lesz befolyása a viselkedésre, 
azt inkább külső tényezők fogják befolyásolni (Haddock et al. 
1999). Jelen dolgozat nem tud választ adni arra, hogy milyen 
szintű attitűdöt alakított ki az intervenció. 

Zárásként érdemes összeszedni, hogy milyen jövőbeli irány-
vonalakon érdemes tovább indulni, amennyiben a Thunberg-ef-
fektust szeretnénk jobban kibontani. Célszerű lenne pl. fókusz-
csoportos kvalitatív kutatásokkal megvizsgálni, hogy milyen 
attribútumokkal ruházták fel magát a klímaaktivistát, valamint 
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milyen hatással van a környezetvédőkre és a szkeptikusokra 
egyaránt. Mélyebb és szerteágazóbb összefüggéseket lehetne így 
feltárni, miközben fontos konzekvenciák születhetnének – kü-
lönösképpen a hitelesség relációjában. Természetesen tanácsos 
lenne más kultúrákban, kifejezetten polarizáltabb közösségekben 
(pl. USA) megszondázni a Thunberg-effektust, s megnézni, hogy 
bumeránghatást okoz-e a konzervatív republikánus pártszavazók 
körében. Továbbá érdemes lenne egyéb változókat is beemelni a 
kutatásokba, így pl. a szociálisdominancia-orientációt. Valamint 
– kilépve a Thunberg-jelenség kutatásából – longitudinális mód-
szerekkel azt is meg lehetne vizsgálni, hogy miként lehet stabillá 
tenni a környezetvédő attitűdöket, hiszen a vonatkozó kutatások 
többsége csak a pillanatnyi attitűdváltásokra koncentrál.
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Függelék I.

Climate Change Denial Scale (Häkkinen & Akrami, 2014)

I think that it is not obvious that the Earth's climate has become warmer 
during the last century. 

I find it hard to believe that the Earth's climate is really changing. 
My opinion is that the Earth's climate is showing a pronounced tempera-

ture increase.*
Climate change that is talked about today is due to human activities, not 

natural variation.*
Warming of the Earth's climate is natural and does not depend on human 

influence.
Temperature on Earth varies due to natural reasons and human activity has 

nothing to do with this variation.
Climate change will affect the Earth negatively.*
Climate change will not affect life on Earth in any significant way.
My view is that we will not even notice the effects of climate change.
The so called "Climate threat" is exaggerated. 
The seriousness of climate change is exaggerated in media.
Climate change of some degrees here or there shouldn't do much.
Many people underestimate the seriousness of climate change.* 
I do not think that scientists agree on the issue of climate change.
I think that there is enough scientific evidence confirming changes in the 

Earth's climate.*
I think that the evidence for climate change is far too weak.

* Negatívan kódolt tételek.
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Personal Conservation Behaviour Scale (Milfont & Duckitt, 2010)

I could not be bothered to save water or other natural resources.*
I make sure that during the winter the heating system in my room is not 

switched on too high.
In my daily life I’m just not interested in trying to conserve water and/or 

power.*
Whenever possible, I take a short shower in order to conserve water. 
I always switch the light off when I don’t need it on any more.
I drive whenever it suits me, even if it does pollute the atmosphere.*
In my daily life I try to find ways to conserve water or power. 
I am NOT the kind of person who makes efforts to conserve natural re-

sources.*
Whenever possible, I try to save natural resources.
Even if public transportation was more efficient than it is, I would prefer 

to drive my car.*

* Negatívan kódolt tételek.
 

Éghajlat 07 13.indd   84Éghajlat 07 13.indd   84 2022. 07. 13.   15:27:122022. 07. 13.   15:27:12



  85MENNyIRE HATÁSOS A THUNBERG-JELENSéG?

Függelék II.

Klímaváltozás tagadása (Häkkinen & Akrami, 2014) Átlag Szórás
Szerintem nem egyértelmű, hogy a Föld klímája 
melegebb lett az előző évszázadban. 2,30 1,54

Nehezen hiszem el, hogy a Föld klímája ténylegesen 
változik. 1,65 1,14

Azt gondolom, a Föld hőmérséklete erős növeke-
dést mutat.* 1,90 1,07

A manapság szóban forgó klímaváltozás emberi 
tevékenység eredménye, nem pedig természetes 
ingadozás.*

2,03 1,02

A Föld klímájának melegedése természetes, és nem 
függ emberi tevékenységtől. 2,00 1,09

A Földön tapasztalt hőmérséklet természetes okok-
nál fogva ingadozik, és emberi tevékenység nem 
tud ezen változtatni.

1,85 1,07

A klímaváltozás negatív hatással lesz a Földre.* 1,66 1,05
A klímaváltozás nem lesz jelentős hatással a földi 
életre. 1,49 ,95

Azt gondolom, hogy még csak észre sem fogjuk 
venni a klímaváltozás következményeit. 1,34 ,78

Az úgynevezett „klímaválságot” túlzásnak tartom. 1,86 1,28
A klímaváltozás súlyossága el van túlozva a 
médiában. 2,10 1,38

Pár fokos klímaváltozásnak itt-ott nem igazán lesz 
következménye. 1,65 1,01

Sokan alábecsülik a klímaváltozás súlyosságát.* 1,54 ,98
Nem gondolom, hogy a tudósok között egyetértés 
lenne a klímaváltozást illetően. 3,24 1,31

Úgy gondolom, hogy elegendő tudományos bizo-
nyíték támasztja alá a Föld klímájának változását.* 1,81 ,97

Úgy gondolom, hogy túl kevés a klímaváltozást 
alátámasztó bizonyíték. 1,80 1,05

* Negatívan kódolt tételek.
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Perszonális konzerváló magatartás
(Milfont & Duckitt, 2010) I. alkalom II. alkalom

Átlag Szórás Átlag Szórás

Nincs kedvem vízzel vagy egyéb 
természeti erőforrással spórolni.* 5,96 1,51 6,21 1,42

Telente mindig meggyőződöm 
róla, hogy a fűtés nincs túl ma-
gasra állítva. 

5,35 1,81 5,9 1,55

A mindennapok során nem 
figyelek a víz- és/vagy energiata-
karékosságra.* 

5,56 1,74 6,11 1,28

Amikor lehetséges, gyorsan 
zuhanyzom a víztakarékosság 
érdekében. 

5,23 1,91 5,71 1,64

Mindig lekapcsolom a lámpákat, 
amikor már nincs rájuk szüksé-
gem. 

6,04 1,51 6,42 1,05

Akkor vezetem az autómat, 
amikor jólesik, még úgy is, ha ez 
szennyezi a környezetet.* 

5,24 2,01 5,49 1,87

A mindennapok során igyekszem 
víz- és energiatakarékos módsze-
reket találni.

5,6 1,53 6,08 1,25

Nem az a fajta ember vagyok, aki 
próbálja megőrizni a természeti 
erőforrásokat.* 

6,04 1,49 6,42 1,27

Amikor lehetséges, igyekszem 
megőrizni a természeti erőforrá-
sokat. 

6,14 1,22 6,34 1,07

Ha a tömegközlekedés hatéko-
nyabb lenne, akkor is inkább 
autót vezetnék.*

5,74 1,71 5,76 1,78

* Negatívan kódolt tételek.
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A környezeti tudatosságtól  
az aktivizmusig: fiatalok klímavédelmi...
tüntetési részvételét meghatározó 
szociológiai és politikai jellemzők1

MIKECZ DÁNIEL

Bevezetés

A 2019-es évben a környezetvédő csoportok, szervezetek Ma-
gyarországon is csatlakoztak a Fridays For Future (FFF) által 
szervezett Globális Klímasztrájk tüntetési akciókhoz. A mozga-
lom különlegessége a generációs elem, a fiatalok, tanulók rész-
vétele. Az új klímamozgalom megkülönböztető akcióformája az 
ún. iskolasztrájk, azaz a középiskolás diákok minden pénteken 
utcai tüntetésen és nem a kötelező oktatáson vettek részt. En-
nek megfelelően sok fiatal és sok nő vett részt a mozgalomban 
(Wahlström et al. 2019). A mozgalom további újdonsága a tu-
domány melletti elköteleződés, a polgári engedetlenség mint 
akcióforma és a globális döntéshozók helyett a nemzeti kormá-
nyok felé intézett követelések (de Moor et al. 2020). A környezeti 
politikában a generációs elem nem új jelenség. A zöld, környe-
zetvédelmi politika megjelenésének társadalmi alapja a második 
világháború után született nemzedék volt. A zöldpolitika mind 
tartalmában, mind a külsőségek szintjén a posztmateriális érté-
keknek megfelelő kifejezési módot adott ennek a generációnak. 
A politikai programként megjelenő horizontális döntéshozatal, 

1  A fejezet egy korábbi kutatás (Mikecz 2019) eredményeire támaszkodik, 
annak további szakirodalmi hivatkozással, kutatási adatokkal kibővített válto-
zata. 
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a hierarchia hiánya az interperszonális kapcsolatokban fiatalos 
közvetlenségként jelenik meg. Ezek a puha tényezők azonban 
gyakran megakadályozzák az alacsonyabb státusú fiatalokat 
abban, hogy csatlakozzanak ezekhez a mozgalmakhoz, a (fel-
ső)középosztálybeli kulturális kódok és normák (öltözködés, 
társadalmi szerepfelfogás) ismeretének hiánya miatt (Stradbu–
Krange 2003). 

A fiatalok és a környezettudatosság kapcsolata, az elkötele-
zettség vizsgálatának különböző szempontjai jelentek meg a 
szakirodalomban, mint például a környezettudatosság (Wray-
Lake et al. 2009), szórakoztatási és fogyasztási szokások (Whea-
ton 2007; Allen et al. 2013), szocializáció (Arnold et al. 2009) és 
fordított szocializáció (Larsson et al. 2010). Mivel a fiatalokat 
könnyebb elérni, valamint nyitottságuk miatt ők a környezettu-
datosságot növelő projektek célcsoportja is, ezért egy külön ku-
tatási terület a környezeti nevelés hatékonyságára és a környe-
zeti elkötelezettség fejlesztésére összpontosít (Chawla–Cushing 
2007; Riemer et al. 2016). A kutatók a fiatalok környezetvédő 
attitűdjeit és elkötelezettségét többnyire önbevalláson alapuló 
adatok alapján vizsgálták (Strandbu–Skogen 2000; Palo niemi–
Vainio 2011), a környezetvédő elköteleződés és a tiltakozó te-
vékenység közötti kapcsolatot azonban még nem sikerült azo-
nosítani. Ez a tanulmány ezt a hiányt kívánja pótolni magyar 
egyetemi hallgatók és a Fridays For Future magyarországi tün-
tetői szociológiai jellemzőinek vizsgálatával. A fejezet célja te-
hát megválaszolni a kérdést: Mely tényezők teszik lehetővé Ma-
gyarországon, hogy a környezetvédő elköteleződésből tiltakozó 
részvétel alakulhasson ki?

A környezetvédő mozgalom Magyarországon

A zöldpolitika gyökerei Magyarországon az 1960-as és 1970-es 
évekre tehetők, de a politikai lehetőségek rendszere egészen 
más volt, mint a nyugat-európai mozgalmak esetében (Szabó M. 
1993). Magyarországon, mint a keleti blokk más országaiban, a 

Éghajlat 07 13.indd   90Éghajlat 07 13.indd   90 2022. 07. 13.   15:27:122022. 07. 13.   15:27:12



  91A KöRNyEZETI TUDATOSSÁGTóL AZ AKTIVIZMUSIG: FIATALOK KLÍMAVéDELMI...

környezetvédelem kérdése lehetőséget kínált az állampárt rend-
szerének kritikájára anélkül, hogy olyan tabukérdéseket érinte-
ne, mint az állampárt vezető szerepe és a Szovjetunióval való 
viszony. Kezdetben a zöldmozgalmak természetjáró, természet-
védő szervezetekhez kapcsolódtak, amelyek viszonylag függet-
len státust élveztek. A szervezeti autonómia mellett a zöldmoz-
galmak megjelenését segítette az a tény is, hogy a keleti blokk 
országaiban a környezetvédelem a politikai legitimáció eszköze, 
a tőkés rendszerrel szembeni elsőbbség demonstrálásának esz-
köze is volt (Berg 1999). Ezek a körülmények tették lehetővé, 
hogy a környezetvédelem mint puha téma a magyarországi de-
mokratikus átmenet során lehetőséget biztosítson az általános 
rendszerkritikára és a tömeges részvételre. Az erős politikai 
környezettudatosság hiányában az is lényeges volt a zöldmoz-
galmak számára, hogy összekapcsolják ügyüket más politikai 
kérdésekkel (Botcheva 1996). A rendszerváltás előtti környezeti 
kezdeményezések közül a legfontosabbak a Duna-mozgalom és 
a Duna Kör mozgalmi szervezetek voltak, amelyekben fontos 
szerepet játszottak természettudósok, mérnökök, akik a környe-
zeti károk hatására és a lehetséges kockázatokra akarták felhívni 
a figyelmet (Szirmai 1993).

A Duna Kör és a magyar környezetvédő mozgalom a demok-
ratikus átalakulás során elveszítette politikai jelentőségét. Sok 
zöldaktivista az újonnan alakult politikai pártokban folytatta 
politikai tevékenységét (Hajba 1994), a környezetvédő moz-
galom ernyőjellege megszűnt a politikai pluralizálódás során. 
A környezetvédő mozgalmat tovább gyengítette a rendszervál-
tást követő gazdasági összeomlás és szociális válság (Berg 1999). 
Az alacsonyabb életszínvonal, a növekvő munkanélküliség és az 
egzisztenciális bizonytalanság miatt a közvélemény kevésbé volt 
fogékony a környezeti kérdésekre. A rendszerváltás egy további 
következménye a környezetvédő szervezetek intézményesülé-
se, professzionalizálódása, a nyugati típusú munkafolyamatok 
megjelenése elsősorban a külföldi donorszervezetek hatására. 
Mindezek a körülmények a mozgalom depolitizálódásához ve-
zettek. Új, politikaibb karakterrel rendelkező környezetvédelmi 
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csoportok és szervezetek csak a 2000-es évek elején jelentek meg, 
amelyek elsősorban az iraki háború és a nagy környezeti beru-
házások, például a Zengő-csúcsra tervezett NATO-lokátor ellen 
szerveztek tüntetéseket. 2000 és 2010 között az ökopolitika vált 
az alternatív politikai identitás hordozójává és egy alternatív po-
litikai elit bázisává, amely megalapította az ökológiai gyökerű 
Lehet Más a Politika (LMP) nevű pártot, és a 2010-es választá-
sok után mandátumot nyert az Országgyűlésben (Fábián 2010). 
A 2010 és 2018 közötti időszakban a rezsimépítés konfliktusai, 
mint a sajtószabadság, az oktatás és kutatás szabadsága határoz-
ták meg a tiltakozó politikát. A korábbi időszakoknak megfele-
lően helyi környezetvédelmi ügyek (kishantosi mintagazdaság, 
mobilgát építése a Római-parton, múzeumi negyed a Városli-
getben) kaptak országos figyelmet is, azonban hiányzott a glo-
balizációkritikus mozgalomra jellemző átfogó értelmezési keret.

A Fridays For Future magyar csoportja 2018-ban jött létre. Az 
alapítók egyetemisták voltak, akik már életkoruknál fogva sem 
kapcsolódtak a megelőző évtizedek hazai környezetvédő moz-
galmaihoz. A csoport demonstrációk szervezésével csatlakozott 
a nemzetközi tiltakozó kampányokhoz. Ezek között szerepelt az 
első globális klímasztrájk 2019. március 15-én, a második május 
24-én, a harmadik szeptember 27-én és a negyedik november 
29-én. A 2019. szeptember 20. és 27. között tartott első globá-
lis klímahéten figyelemfelkeltő programokat, demonstrációkat 
szerveztek a főváros mellett Pécsett, Sopronban, Szekszárdon, 
Szegeden és Nyíregyházán. A mozgalmi kezdeményezések mel-
lett 2019 nyarán az amazóniai erdőtüzek és az eldobható mű-
anyagok fogyasztói bojkottja volt hatással a környezeti és éghaj-
lattudatosságra. 

Környezetvédő attitűdök és politikai viselkedés

A zöld, környezeti politikai identitás megjelenése a modern 
nyugati társadalmakban összefügg a társadalmi értékek meg-
változásával a 20. század második harmadában. Ronald Ingle-
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hart klasszikus munkájában (The Silent Revolution) leírja a társa-
dalmi értékváltozás okait és következményeit, azaz az 1970-es 
évek fejlett nyugati társadalmainak a „néma forradalmát” (Ing-
lehart 1977). A második világháború után a nyugati társadal-
mak életszínvonala a gazdasági növekedés és a technológiai 
fejlődés eredményeként jelentősen megnőtt. Az 1960-as évek 
végére és az 1970-es évek elejére egy új, a háborúk nélkülözé-
seit már nem megtapasztaló generáció nőtt fel ezekben a tár-
sadalmakban. A felsőoktatás kibővülése miatt ez a korosztály 
tájékozottabb volt, magasabb kulturális tőkével rendelkezett, 
és új típusú karrierutakat célzott meg. Az egyén számára ezek 
a változások az értékek és képességek szintjén jelentek meg. 
Az anyagi biztonság helyett az önmegvalósítást, a közösségi 
hovatartozást, vagyis a posztmateriális értékeket részesítették 
előnyben. A felsőoktatás bővülésével és az elektronikus média 
megjelenésével a lakosság nagyobb hányada képes volt követni 
a politikai eseményeket és megfogalmazni saját politikai véle-
ményét. Ezek az egyéni szintű fejlemények ugyanakkor hatással 
voltak a társadalmi és politikai rendszerre is. A posztmateriális 
értékek megjelenésével a politika jellege megváltozott, nagyobb 
hangsúly került az életmódra. A munkásosztály középosztályo-
sodásával a politikai konfliktusok osztályjellege kezdett eltűn-
ni. A nagyobb tudással és kulturális tőkével rendelkező fiatalok 
számára a politikai intézmények tekintélye nem volt magától 
értetődő, és így csökkent az azonosulás ezekkel az intézmények-
kel és a nemzetállammal; szupranacionális és „törzsi” politikai 
identitások, politikai szubkultúrák jelentek meg. Végül a politi-
kai részvétel is megváltozott, az intézményesített formák mellett 
a nem konvencionális formák, például tüntetések, aláírásgyűjté-
sek is általánossá váltak. Az elitcsoportok irányítása alatt történő 
mozgósítás helyett ez az új típusú elkötelezettség alulról szerve-
ződött, így intézett kihívást az uralkodó elitek felé.

Egy későbbi könyvében Inglehart (1990) a materiális utáni ér-
tékek megjelenését egy általánosabb kulturális változáshoz köti. 
Ezt a változást többek között a hagyományos vallási identitás, 
valamint az uralkodó társadalmi és szexuális normák gyengülé-
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sének tulajdonítja. Az értékek megváltozásának politikai követ-
kezménye az állami beavatkozás hatékonyságába vetett bizalom 
csökkenése és ezzel párhuzamosan a szélesebb körű politikai 
részvétel igénye volt (Inglehart 1990). A posztmateriális értékek 
azonban nem szükségszerűen szüntetik meg a hagyományos 
intézmények szerepét. Mint Inglehart és társszerzője rámuta-
tott, a posztmateriális értékekkel rendelkező emberek általában 
többet foglalkoznak az élet értelmével és céljával, ezért poten-
ciálisan jobban érdeklik őket a vallással kapcsolatos kérdések 
(Inglehart–Appel 1989). Az anyagi biztonság és a materiális ér-
tékorientáció kapcsolata azonban nem feltétlenül olyan közvet-
len, mint Inglehart modelljében. Különbözhetnek a magán- és 
a közéleti tevékenységhez köthető értékek. Az anyagi bizton-
ságra törekvés a magánéletben összhangban lehet a természet 
védelmének és a politikában való részvételnek az igényével a 
közéletben (Cotgrove–Duff 1981). Davis kutatása hasonló ered-
ményekre jutott, nem talált szisztematikus különbséget mikro-
szinten a posztmaterialisták és a vegyes vagy materiális érték-
orientációkkal rendelkezők környezetpolitikai attitűdjei között 
(Davis 2000).

A környezeti attitűdöket befolyásoló tényezők több szem-
pontból is vizsgálhatók. A pszichológiai megközelítések azo-
kat a személyiségjegyeket (Milfont–Sibley 2012) és az egyéni 
szintű értékeket (Schultz–Zelezny 1999) azonosítják, amelyek 
korrelálnak a környezeti elkötelezettséggel. A környezetvé-
delem kapcsolódik továbbá az altruista attitűdökhöz (Kaiser–
Byrka 2011), az erkölcsi alapú érvelések azonban a környezeti at-
titűdök polarizációjához vezethetnek (Feinberg–Willer 2013). Az 
értékváltozás, a makroszintű kulturális elmozdulás jól ismert 
magyarázata a posztmateriális értékek és így a környezetvédő 
attitűdök megjelenésének (Inglehart 1990; Ambramson–Ingle-
hart 2009). Az országok közötti kulturális különbségek magya-
rázhatják a környezetvédő attitűdök közötti különbségeket is 
(Weaver 2002; Sarigöllü 2009). 

Jelentős kutatások folytak a szociodemográfiai változók és a 
környezetvédő attitűdök kapcsolatára vonatkozóan (Samdahl–
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Robertson 1989; Guagnano–Markee 1995; Feng–Reisner 2011; 
Laidley 2013), noha a környezeti problémák miatti aggodalom 
nem szükségszerűen vezet elköteleződéshez és politikai cselek-
véshez (Scott és Willits 1994). Steel megállapította, hogy a kör-
nyezetvédő attitűd intenzitása kulcsfontosságú tényező a politi-
kai cselekvés létrejöttében (1996). Schmitt és munkatársai pedig 
bizonyították, hogy a környezetvédelemmel való politikai azo-
nosulás közvetlenül előrevetíti az aktivizmust (2019). A fiatalok 
környezetvédő aktivizmusa kapcsán Paloniemi és Vainio (2011) 
finn kontextusban a politikai pártokba és a civil társadalmi szer-
vezetekbe vetett bizalom jelentőségét emelte ki. Séguin és társai 
az ökológiai kockázatok észlelését azonosították az aktivizmus 
motivációjaként (1998). Gifford és Nilsson a környezettel kap-
csolatos attitűdöket és a politikai viselkedést befolyásoló ténye-
zőket tekintették át. összesen 18 ilyen tényezőt különböztettek 
meg, köztük a vallást, a lakóhelyet, a normákat, az osztályt, a 
környezeti problémáknak való kitettséget, valamint az etnikai 
hovatartozást (2014). A szakirodalom alapján, valamint Strand-
bu és Skogen (2000) kutatását alapul véve a fejezet az osztály, 
a politikai orientáció és a politikai részvétel hatását vizsgálja a 
környezetvédő önidentifikációra és a tiltakozó akciókra. Az osz-
tályhelyzet a környezetvédő elköteleződéssel szoros összefüg-
gésben lévő posztmateriális értékrenddel, a politikai orientáció 
a politikai tudatossággal és ideológiai elköteleződéssel, a poli-
tikai részvétel pedig a tiltakozási tapasztalatokkal lehet össze-
függésben. 

Osztály

Ha a posztmateriális értékorientációt tekintjük a környezetvéde-
lemmel való politikai azonosulás alapjának, akkor a zöldpolitika 
társadalmi alapja a viszonylagos anyagi jóléttel és magas vég-
zettséggel bíró közép- és a felső középosztály lehet, noha létezik 
a környezetvédelemnek munkásmozgalmi hagyománya is (Bar-
ca 2012). A német Zöldek szavazóiról szóló kutatás azt mutatja, 
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hogy pártválasztásuk valójában a posztmateriális értékeken és 
az oktatásukon alapszik (Stifel 2018). A korai magyar zöldmoz-
galom esetében a kulturálisan meghatározott felső középosz-
tály volt nagy befolyással, mivel sok tudós és környezetvédelmi 
szakember volt az első aktivisták között. Később a magyar glo-
balizációkritikus mozgalomban és az LMP-ben is a környezettel 
foglalkozó szakemberek mellett civil szervezetek munkatársai 
és társadalomtudósok, valamint támogatóként az ún. Critical 
Mass-nemzedék (Szabó A.–Kern 2011) tagjai is megjelentek. 
Ellentmondást rejt azonban, hogy a posztmaterializmus és az 
új társadalmi mozgalmak kapitalizmuskritikája kevéssé lehet 
vonzó a rendszer előnyeit élvező, módosabb rétegek számára. 
Cotgrove és Duff kutatása szerint azonban az ellentmondás a 
környezetvédők foglalkozásának vizsgálatával oldható fel, kö-
rükben ugyanis felülreprezentáltak az orvosok, szociális mun-
kások, tanárok és a kreatív dolgozók (Cotgrove–Duff 1980). Az 
említett csoportok nem termelő-, szolgáltató szektorban dolgoz-
nak, így egyfelől nem kapcsolódnak közvetlenül a kapitalista 
termeléshez, tehát nem érdekeltek annak bővítésében, struk-
túrájának fenntartásában, másfelől érdekükben áll saját társa-
dalmi, politikai pozíciójuk erősítése, és az ipari, technológiai 
megfontolásokkal ellentétes szempontok érvényesítése. Bár a 
posztmateriális értékekkel bíró új középosztály tagjai megtalál-
hatóak a zöld pártok szavazói között és a második hullámos kör-
nyezetvédő mozgalom támogatói között, Mertig és Dunlap ku-
tatása szerint az új középosztályhoz való tartozás csak gyengén 
jelzi előre a környezetvédő mozgalom céljaival való azonosulást, 
a magas jövedelem pedig a vizsgált 18 országból csak kettőben 
korrelált pozitívan az új társadalmi mozgalmak támogatottsá-
gával (Mertig–Dunlap 2009). Az osztályszempont kapcsán tehát 
különböző eredményre jutnak a környezetvédelmi elkötelező-
dés szociológiai alapjait vizsgáló kutatások.
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Politikai orientáció

A politikai színtéren az 1980-as években megjelenő zöld pártok 
elutasították mindkét korábbi blokkot, köztük a hagyományos 
baloldalt is. Herbert Gruhl, a német Zöldek egyik alapítója a 
következőképpen fogalmazta meg ezt a pozíciót: „Nem állunk 
sem jobb-, sem baloldalon, hanem elöl” (Szabó 1985). A korábbi 
politikai kétosztatúság elutasítása az új, kihívó politikai alaku-
latok jellemzője. A zöldpártok esetében ennek a politikának a 
háttere a környezetet terhelő termelési, az életvilágot veszélyez-
tető gazdasági-politikai rendszer teljes elutasítása, amely kiter-
jed a második világháború után kialakult politikai rendszerek 
pártjaira is. Kezdeti különállása ellenére azonban a zöldpolitika 
és a környezetvédelem rokonítható több ideológiával, politikai 
nézettel is. A baloldalhoz a kizsákmányolás és az elidegenedés 
koncep ciói kapcsolják, amelyek ugyanakkor a zöldpolitika ese-
tében nem a munkásosztály, hanem a természet, az emberi kö-
zösségek és az átfogóbb életmód egészében jelennek meg.

Az ökopolitikában a környezeti kockázatok vagyon és tár-
sadalmi státus szerinti elosztása is baloldali elem. Hasonlóan 
a munkásmozgalomhoz, a zöldpolitika is ki akarja terjeszteni 
a demokratikus participációt, azonban a választási részvételen 
túl a politikai intézményekre is kiterjesztené azt (bázisdemokrá-
cia). A zöldpolitikában hangsúlyos autonómia – legyen az akár 
egyéni, akár közösségi –, a hagyományos politikai intézmények 
szerepének megkérdőjelezése, továbbá az emancipációs küzdel-
mek támogatása a liberalizmushoz állnak közel. A természetes 
és az épített környezet eredeti formája, a hagyományos emberi 
közösségek védelme pedig olyan elemek a zöldpolitikai gondol-
kodásban, amelyekkel konzervatív pozícióból lehet azonosulni. 
Európa meghatározó zöld pártjaira a baloldali orientáció a jel-
lemző. Mind a francia, mind a német zöld párt baloldali párttal 
közösen kormányzott, noha a német Zöldek tartományi szinten 
együttműködnek a kereszténydemokratákkal.

Magyarországon a bal- és a jobboldal egységes elutasítása 
már a hazai globalizációkritikus mozgalomra is jellemző volt; 
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a szövetségi politikával kapcsolatos belső konfliktusok pedig 
végül az LMP szakadásához vezettek. Dalton (2009) az 1989 és 
2003 közötti időszakban vizsgálta a zöld pártok gazdasági és 
környezetvédelmi pozícióit, és megállapította, hogy fokozato-
san változnak a hagyományos pártpolitikai dimenziók mentén, 
miközben a baloldali pártok csak részben változtattak politiká-
jukon a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően. éppen 
a 2019-es klímatüntetésekkel egy időben az európai parlamenti 
választások során erősödtek meg elsősorban Németországban; 
az új Európai Bizottság egyik legfontosabb ügye is a klímaválto-
zás lett. Ebben a tekintetben tehát a zöldpolitikai célokhoz iga-
zodnak a jobb- és baloldali pártok is. A 2019-es évben szövetségi 
szinten Ausztriában tíz százalékot erősödött a zöld párt, majd a 
mérsékelt jobboldal vezette kormánykoalíció tagja lett. Az Egye-
sült Államokban a pártrendszerben felvett pozíció, a választók 
szakpolitikai preferenciái a környezetvédelmi kérdésekben ösz-
szefüggésben vannak a környezetvédő mozgalmak támogatott-
ságával is (Dunlap et al. 2001).

Politikai részvétel

A zöldmozgalmi hagyományban fontos szerepe van a politikai 
részvételnek az intézményesített formákon túl is. A környezet 
védelme közösségi önszerveződést, kiállást, egyéni elkötelező-
dést igényel. Az új társadalmi mozgalmak gyakorlatának meg-
felelően a zöld szervezetek, csoportok hierarchiamentesen, há-
lózatosan szerveződtek, a csoport tagjainak lehető legszélesebb 
bevonásával. A politikai részvétel összefügg az osztálypozíció-
val, képzettséggel, vallásossággal és a posztmateriális értékek-
kel is (Bekkers 2005). A környezetvédelemmel foglalkozók tehát 
inkább hajlandók részt venni civil szervezetekben; a környezeti 
problémák politikai számonkérése fokozottan mozgalmi formá-
ban, az intézményesített politikán túl történik. A szakpolitikai 
döntéshozatalba való bekapcsolódás azonban a szaktudással 
bíró civil szervezetek, NGO-k számára nem minden esetben 
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adott, ahogyan ez jellemző volt a rendszerváltás utáni időszak-
ban Magyarországon (Rose-Ackerman 2008). A környezetvédő 
állampolgári önszerveződések szakpolitikai helyzetét vizsgálva 
Abel és Stephan arra jutott, hogy a környezetvédelmi szakpoli-
tikai alternatíva megfogalmazásakor, valamint a szakpolitikai 
döntéshozatali stádiumban az állampolgároknak kevesebb sze-
rep jut, mint a végrehajtás és a napirend meghatározása során 
(Abel–Stephan 2000). A döntéshozók ellenállása és adminisztra-
tív akadályok mellett a szakpolitikai folyamatba való bekapcso-
lódásnak vannak olyan akadályai is, amelyek az egyéni kompe-
tenciákon múlnak. A környezetvédelem kapcsán ugyanakkor az 
egyéni érintettség lényeges motivációja a politikai részvételnek, 
ahogyan ezt Magyarországon az ökológiai konfliktusok lokális 
jellege mutatja.

Adatok és módszer

Hogy választ adjon a kutatási kérdésre, tehát azon tényezők 
számbavételére, amelyek lehetővé teszik, hogy a környezetvé-
dő elköteleződésből tiltakozó részvétel alakulhasson ki, a ta-
nulmány a magukat környezetvédőként jellemző hallgatók és 
a Fridays For Future-tüntetők alapvető társadalmi-demográ fiai 
hátterét (nem, lakóhely), osztálybeli, politikai irányultságát és 
részvételi tapasztalatait vizsgálja. Erre a célra két adatbázist 
egyesítettünk Vráblíková és Traunmüller módszertana alap-
ján (2015). Az első, az Aktív Fiatalok Magyarországon (AFM) 
kutatási projekt adatbázisa 800 magyar egyetemi hallgató vá-
laszait tartalmazza. A mintavétel kvóta segítségével történt, a 
Magyar Oktatási Hivatal statisztikai adatai alapján. Az interjúk 
2019. február 11. és február 28. között készültek (Szabó A. 2019). 
A környezetvédő identitással rendelkező hallgatók aránya 17,2 
százalék volt (N=137). 

A másik, a tüntetők adatbázisa 2019. május 24-i és szeptember 
27-i fővárosi klímatüntetések során készült. A tüntetőket a Could 
in the act of protest: Contextualizing contestation kutatási projekt 
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tiltakozó felmérési módszere szerint vizsgáltuk (Klandermans 
et al. 2014). A tüntetők adatbázisában 258 válasz szerepelt, ame-
lyet 18 évesnél idősebb diákokra szűkítettünk (N=91). A diák-
tüntetők és a környezetvédő hallgatók adatbázisát egyesítettük a 
kiválasztott független változók (nem, lakóhely, apa iskolai vég-
zettsége, demokráciával való elégedettség, bal–jobb önbesorolás 
és politikai részvétel) alapján. Az adatokat leíró statisztikák és 
bináris logisztikai regresszióelemzés segítségével elemeztük, 
utóbbi esetben a környezetvédő önidentifikáció és az FFF-tilta-
kozáson való részvétel volt a függő változó. 

Független változóként a fent említett szociodemográfiai vál-
tozók, azaz a nem és a lakhely szerepelt. Az osztály-hovatarto-
zás indikátorát az apa iskolai végzettségén, a politikai orientáció 
hatását a válaszadók bal−jobb önidentifikációján keresztül ele-
meztük. Az Orbán-kormány teljesítményével való elégedettség 
mérésére a demokráciával való elégedettség szolgált (Linde–Ek-
man 2003). A korábbi politikai részvétel hatásainak ellenőrzése 
érdekében a szervezeti tagságot, a petíciók aláírását, a bojkottá-
lást és a törvényes demonstrációk látogatását független változó-
ként vontuk be az elemzésbe.

Eredmények

A leíró statisztikában a magyar egyetemi hallgatókat hasonlítot-
tuk össze a környezetvédő ideológiai önbesorolással rendelkező 
hallgatókkal és a Fridays For Future-tüntetőkkel. A nemek ará-
nya azt mutatja, hogy nemcsak az FFF-tüntetők esetében, de a 
környezetvédő identitással rendelkező diákok körében is felül-
reprezentáltak a nők (1. táblázat). Feltételezhető, hogy a tiltako-
zók között a férfiak aránya a magasabb társadalmi helyzet vagy 
a tüntetéseken való részvétel költségeinek a következménye.

A bal−jobb önbesorolás átlagainak összehasonlítása azt mu-
tatja, hogy az FFF tüntetői inkább baloldaliak, az egyetemista 
teljes minta és a környezetvédő hallgatók is középen helyezik 
el önmagukat (2. táblázat). A környezetvédő hallgatók esetében 
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egy antipolitikai álláspontot lehet feltételezni, míg az FFF tünte-
tőinél tudatosabb politikai elköteleződést. A környezetvédő ön-
besorolás így az előbbi esetben nem feltétlenül áll összefüggés-
ben a politikai tudatossággal, hanem az életmódhoz, fogyasztási 
mintákhoz kötődhet.

2. táblázat. A bal–jobb önelhelyezés átlagos értékei (1: bal, 11: jobb) 

 AFM-minta Környezetvédő 
hallgatók FFF-tüntetők

bal−jobb önbesorolás 
(átlag) 6,0 5,9 4,9

std. szórás 2,3 2,0 2,0

Míg a hallgatók teljes mintája és a környezetvédők is centrista 
politikai pozíciót vesznek fel, az FFF-tüntetők inkább elégedet-
lenek a demokrácia helyzetével kapcsolatban (3. táblázat). A de-
mokráciával való alacsonyabb elégedettségük egyértelműbb 
ellenzékiséget mutat.

3. táblázat. A demokráciával való elégedettség átlagos értékei  
(1: nagyon elégedetlen, 11 : nagyon elégedett)

 AFM- 
minta

Környezetvédő 
hallgatók

FFF- 
tüntetők

demokráciával való 
elégedettség (átlag) 4,9 4,5 3,5

std. szórás 2,8 2,6 2,3

1. táblázat. Nemek aránya (%)

 AFM-minta Környezetvédő 
hallgatók FFF-tüntetők

férfi 49 36 38

nő 51 64 62
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Annak alapján, hogy az apa járt-e egyetemre, éles különb-
ségek figyelhetőek meg az egyes csoportok között (4. táblázat). 
A környezetvédő hallgatók között a legkisebb ez az arány, az 
FFF tüntetőinek azonban kifejezetten magas társadalmi státusa 
van az apa iskolai végzettsége alapján. Anyagi helyzetük szub-
jektív megítélésében azonban nincs éles különbség általánosság-
ban az egyetemi hallgatók és a környezetvédő hallgatók között. 

Míg az FFF tüntetői nagyon aktívak a nem konvencionális 
politikai részvételi formák tekintetében, kevésbé jellemző rá-
juk a szervezeti részvétel. A bojkott a környezetvédő mozgal-
mak bevett tiltakozási formájának tekinthető, amely szorosan 
összefügg a politikailag tudatos fogyasztással is. Az egyszer 
használatos műanyagok bojkottja 2019-ben szintén hatással 
lehet a részvétel ezen formájának magas arányára. A jogszerű 
tüntetéseken való részvétel az FFF tüntetői esetében a korábbi 
iskolai sztrájkokon való részvétellel magyarázható. A politiku-
sokkal való kapcsolatfelvétel esetében szembetűnő az ellentét 
az FFF-tüntetők és az egyetemisták között. A politikai részvétel 
ezen formáját általában kisebb településeken gyakorolják, ahol 
az állampolgárok és a választott tisztségviselők között kisebb a 
fizikai és társadalmi távolság.

4. táblázat. Osztály, szervezeti és politikai tevékenységek (%)

 AFM-minta Környezetvédő 
hallgatók

FFF- 
tüntetők

apa járt egyetemre 45 35 71

szervezeti részvétel 63 66 52

kapcsolatba lépett poli-
tikussal 15 20 0 3

bojkott 15 21 76

jogszerű tüntetésen való 
részvétel 19 17 68

A tüntetési részvétel és a függő változók közötti összefüggést 
vizsgáló regresszióanalízis a nemet a környezetvédő elkötele-
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ződéssel szignifikánsan összefüggő változóként azonosította (5. 
táblázat). Míg a nők felülreprezentáltak voltak az FFF-tiltako-
zásokon is, ebben az esetben nem volt szignifikáns a tüntetési 
részvétel szempontjából. A fővárosi lakhely negatív kapcsolat-
ban áll a környezetvédő önbesorolással, de magyarázza az FFF-
tüntetéseken való részvételt. Míg ez az összefüggés elsősorban 
a földrajzi közelséggel magyarázható, utalhat az egyén társadal-
mi helyzetére is. Hasonló változó az apa egyetemi tanulmányai, 

5. táblázat. Bináris logisztikus regresszióanalízis

 
Környezetvédő 

önbesorolás FFF tüntetési részvétel

B Sig. Exp(B) B Sig. Exp(B)

nem  .451  .035 1.569  .566 .399  1.762
fővárosi lakóhely -.656 .021  .519 3.926 .000 50.694
apa járt 
egyetemre -.502 .024  .606 1.673 .014  5.326

politikai 
érdeklődés -.381 .000 0.683  .639 .059  1.895

demokráciával 
való elégedettség -.112 .009 0.894 -.204 .121 0 .815

bal–jobb 
önbesorolás .039 .430 1.040  .182 .337  1.200

szervezeti 
részvétel .395 .079 1.484 -.070 .921 0 .932

kapcsolatba lépett 
politikussal .476 .088 1.609 -3.338 .012 0 .036

bojkott .704 .011 2.021 3.479 .000 32.425
jogszerű 
tüntetésen való 
részvétel

-.183 .546 0 .833 .800 .308  2.226

p<0,05

-2 Log likelihood: 
614.710; Cox & Snell R 
Square: .075; Nagelkerke 
R Square: .127

-2 Log likelihood: 
69.245; Cox & Snell R 
Square: .571; Nagelker-
ke R Square: .806
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amely negatívan korrelál a környezetvédő önbesorolással, de 
pozitívan az FFF tiltakozói részvétellel. A környezetvédő önbe-
sorolással a politikai érdeklődés szignifikáns, negatív kapcsolat-
ban van. A demokráciával való elégedettség a jelenlegi kormány 
elfogadását jelzi, ami negatívan korrelál a környezettudatos hall-
gatók esetében. A leíró statisztikák azt mutatják, hogy az FFF-til-
takozók elégedetlenek a demokrácia működésével, ugyanakkor 
a regresszióanalízis nem mutat szignifikáns összefüggést. A boj-
kott mint részvételi forma az egyetlen változó, amely jelentős 
és pozitív összefüggést jelent mind a környezeti önbesorolás, 
mind az FFF-tiltakozáson való részvétellel. A politikai részvétel 
különböző formái közül a politikusokkal való kapcsolatfelvétel 
negatívan korrelál az FFF tüntetői részvétel esetében.

Következtetések

A fejezet azokat a szociológiai tényezőket és politikai attitűdö-
ket vizsgálta, amelyek meghatározhatják a fiatalok elmozdulá-
sát a környezetvédő önidentifikációról a tiltakozó cselekvés felé. 
A kutatási kérdést egy, a magyar egyetemistákra reprezentatív 
és egy tüntetéskutatási adatbázis kombinálásával kívántuk meg-
válaszolni. Az adatgyűjtés mindkét esetben 2019-ben történt. 
A környezetvédő önmeghatározást és a Fridays For Future tilta-
kozáson való részvételt függő változóként elemezte a dolgozat 
az alapvető szociodemográfiai háttér (nem, lakóhely), az osz-
tály-hovatartozás, a politikai irányultság és a részvételi tapasz-
talatok mint független változók segítségével. 

Az eredmények szerint a környezetvédő önbesorolás pozití-
van korrelál a nemmel (nő) és a bojkottal, mint politikai rész-
vételi formával, míg negatívan a budapesti lakóhellyel, az apa 
egyetemi tanulmányaival és a demokráciával való elégedett-
séggel. Az FFF-tiltakozáson való részvétel esetében a fővárosi 
lakhely, az apa egyetemi tanulmányai, a bojkott pozitív, továb-
bá a politikusokkal való kapcsolatfelvétel negatív előjellel volt 
szignifikáns összefüggésben. Mivel a budapesti lakóhely és az 
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apa egyetemi tanulmányai más előjellel korreláltak, így az ered-
mények azt sugallják, hogy a kapcsolat a környezetvédő önbe-
sorolás és a környezetvédő politikai cselekvés között nem erős. 
A környezetvédő hallgatók és az FFF-tüntetők eltérő társadalmi 
háttérrel rendelkeznek, mégis, a demokráciával való elégedet-
lenség és a bojkott mint politikai akció összeköti őket. Feltéte-
lezhető, hogy egy alacsony politikai részvétellel és korlátozott 
társadalmi mobilitással rendelkező országban a tiltakozási rész-
vétel jelentős kulturális és társadalmi költségekkel jár.

Korábbi kutatások azt mutatták ki, hogy a magyar egyetemis-
ták környezetvédő, zöld öndefiníciója nem jelentkezik tudatos 
politikai fellépésben, elköteleződésben (Keil 2014). A dolgozat 
eredményei megerősítik ezt a megállapítást, nem különböznek 
lényegesen hallgatótársaiktól politikai részvétel tekintetében, a 
politikai érdeklődésük hiánya ráadásul esetükben szignifikáns 
kapcsolatban van a környezetvédő elköteleződéssel. Esetük-
ben az ingleharti séma szerinti kapcsolat az osztályhelyzet és a 
környezetvédő elköteleződés között nem áll fenn, a társadalmi 
státus éppen ellentétes előjellel hat a környezeti elköteleződés-
re. Lényegesebb azonban az apa iskolai végzettsége a tiltakozó 
részvétel esetében. A környezetvédő politikai elköteleződésből 
tehát a magasabb társadalmi státuson, a fővárosi lakóhelyen és 
az egyéni, fogyasztáson keresztül megvalósított politikai részvé-
telen keresztül valósul meg a környezetvédő tiltakozó cselekvés.
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Regionális különbségek a globális 
mozgalmon belül 
Klímatüntetők politikai attitűdjei és részvételi mintái Közép-Európában

MIKECZ DÁNIEL, BUZOGÁNY ÁRON, PIOTR KOCYBA

Kutatásunkban a globális klímamozgalom regionális különb-
ségeire összpontosítunk. Tanulmányunk azokat a tényezőket 
tárja fel, amelyek a közelmúltban Európa-szerte zajló éghajla-
ti tiltakozási hullámot formálták. Milyen a profiljuk azoknak, 
akik különböző politikai környezetben hallatják a hangjukat? 
Kutatásunk során a keleti és a nyugati klímaaktivisták politikai 
attitűdjét hasonlítjuk össze. A kutatás alatt a világ számos ré-
szén egy időben, párhuzamosan zajló tiltakozó események, az 
úgynevezett globális klímasztrájkok során végzett adatfelvételre 
támaszkodunk. A 2019. március 15-i, május 24-i és szeptember 
27-i klímatüntetés idején Ausztriában, Németországban, Ma-
gyarországon és Lengyelországban végzett tiltakozáskutatási 
adatokat elemezzük.

A tiltakozáskutatások segítségével rávilágítunk az egyes or-
szágok közötti és a kelet–nyugati különbségekre. Eredményeink 
arra utalnak, hogy Ausztriában és Németországban a klímavé-
dő aktivisták baloldali attitűddel rendelkeznek, és aktívabbak 
a szervezetekben, míg Lengyelországban és Magyarországon 
az apolitikus álláspontok jellemzőbbek. Az ilyen különbségek 
befolyásolhatják a mozgalom fő értelmezési keretének sikerét 
és a mobilizációs potenciált a posztkommunista országokban. 
A tanulmány eredményei a globális mozgalmakkal és azok re-
gionális különbségeivel foglalkozó kutatások számára értékel-
hetők. A globális mozgalmakon belüli különbségek megértése 
azért fontos, mert megmutatja, hogyan terjedhetnek el és adap-
tálhatók a globális ötletek regionálisan, illetve a nyugat- és kelet-
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európai politikai részvétel különbségeivel foglalkozó kutatók 
számára is támpontként szolgálhatnak (Vráblíková 2016).

Aktivizmus, környezetvédelmi mozgalmak és 
regionális különbségek

Tanulmányunk az európai politikai részvétel és különösen a til-
takozás különböző hagyományainak irodalmára támaszkodik, 
azon belül is konkrétabban a környezetvédelem kapcsán meg-
valósuló részvételi és mozgósítási gyakorlatokra, amelyek köz-
vetlenül relevánsak a klímamozgalom kutatásának szempontjá-
ból. A politikai részvétel szakirodalma egyesíti a hagyományos 
részvételi módokkal, például a választásokon való szavazással 
kapcsolatos kutatásokat a nem szokványosokkal, mint például 
a tiltakozó tevékenységekben való részvétellel (Stockemer 2014). 
Utóbbi tevékenységeket gyakran a képviseleti rendszert kiegé-
szítőnek tekintik (Nový 2014), és a rendelkezésre álló politikai 
lehetőségek struktúráihoz kapcsolják: ha az állampolgárok úgy 
gondolják, hogy követeléseiket a pártrendszer keretein belül le-
het kezelni, akkor a konvencionális részvételt részesíthetik előny-
ben, ha nem, akkor az utcai politizálást választják (Kitschelt 1986). 
A részvételi mintázatokat azonban számos más tényező is befo-
lyásolja, például a jogalkotó intézmények erőssége (Nam 2007), 
vagy a kompetitív vétópont jelenléte (Vráblíková 2016).

A nemzetközi társadalmi mozgalmak esetében a mozgalom 
mesterkerete (master frame) országonként eltérő rezonanciát 
kaphat, ami jelentősen befolyásolhatja a mozgalom mozgósítási 
lehetőségeit egy adott régióban. Például a 2000-es évek globa-
lizációkritikus mozgalmával kapcsolatos kutatások kimutatták, 
hogy a mozgalom baloldali keretei nem váltottak ki kedvező 
visszhangot a posztkommunista társadalmakban, míg a kör-
nyezeti keretek jobban érvényesültek (Gagyi 2018). A vonatkozó 
szakirodalom szerint a különböző történelmi pályák, a gazda-
sági és politikai tapasztalatok, valamint a szereplők stratégiái 
befolyásolják a politikai részvétel mintáit (Lounsbury 2005). Bár 
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általános szinten ez jól megalapozott megállapítás (Vráblíková 
2013, 2016; Hooghe–Marien 2013), kevesebbet tudunk arról, 
hogy mindez hogyan befolyásolja az egyes ügyekre összpon-
tosító mozgalmi mobilizációt. A szakirodalom egy része ennek 
kapcsán a különböző területeken tevékenykedő civil szerveze-
tek munkájára összpontosít. A feminista mozgalom esetében a 
mozgalmon belüli különbségek okoztak nehézségeket a világos 
napirend megfogalmazásában (Ferree–Tripp 2006; Sloat 2005). 
A nemzetközi környezetvédelmi mozgalom is fontos regioná-
lis különbségeket mutat (Dalton et al. 2003). A globális klíma-
mozgalommal kapcsolatos korábbi kutatások szerint a tanulási 
és diffúziós folyamatok fontos szerepet játszanak a világszerte 
használt hasonló mesterkeretek és mozgósítási taktikák elfoga-
dásában (Hadden 2014). Az állampolgári részvétellel foglalko-
zó kutatások ugyanakkor a politikai mozgósítás és a tiltakozó 
magatartás eltérő mintáira mutatnak rá Nyugat-Európában és 
Kelet-Közép-Európában. Az eltérő történelmi szocializációs fo-
lyamatok miatt Kelet-Európa állampolgárai politikailag kevésbé 
aktívak, azonban a nyugati társadalmakhoz való konvergencia 
jelei is mutatkoznak, ha figyelembe vesszük a tiltakozási tenden-
ciákat generációs szempontból.

A nemzetközi klímamozgalom azoknak a típusú mozgalmak-
nak a legújabb példája, amelyek joggal állíthatják magukról, 
hogy rendelkeznek a nagy léptékű történelmi változások vég-
rehajtásához szükséges transzformatív erővel (Fisher–Nasrin 
2021; Perez et al. 2015; Hadden 2014). Az új klímamozgalomnak 
valóban sikerült tömegeket mozgósítania és a tiltakozásokat 
visszahoznia a nyilvános térbe (de Moor et al. 2020; Scherhaufer 
et al. 2021). Számos közelmúltbeli tanulmány kifejezetten a Fri-
days For Future 2010-es évek végi tiltakozási hullámával foglal-
kozik, ugyanakkor mindegyikük a nyugat-európai tiltakozások-
ra összpontosít. A finn Fridays For Future tiltakozásairól készült 
kutatás szerint a finn tüntetők meglehetősen elégedettek a kép-
viseleti demokráciával (Huttunen 2021), Pickard és munkatársai 
(2020) pedig az erőszakmentes közvetlen cselekvés straté giai al-
kalmazását elemzik a klímamozgalmon belül. Lorenzini és mun-
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katársai (2021) a generációk közötti attitüdinális különbségek 
fontosságára mutattak rá a svájci Fridays For Future-résztvevők 
esetében. A Fridays For Future németországi aktivistáinak vizs-
gálata a személyes és társadalmi mozgatórugók szerepét emelte 
ki, mint például a barátok részvétele a tiltakozásban és a más 
aktivistákkal való azonosulás (Wallis–Loy 2021), míg Parth és 
szerzőtársai (2021) szerint a részvétel a klímasztrájkokon nagy 
hatással van az adott korosztály politikai attitűdjeire. Más tanul-
mányok a Fridays For Future narratíváira összpontosítanak, és 
azzal érvelnek, hogy Németországban a mozgalom pragmatikus 
középutat követett a követeléseiben, és sikeresen egyesítette a 
radikális és az enyhébb álláspontokat (Marquardt 2020). Egy 
további kutatás arra az eredményre jutott, hogy a svéd Fridays 
For Future tiltakozói elsősorban a környezeti kereteket helyezik 
előtérbe a gazdaságiakkal szemben (Emilsson et al. 2020).

A Kelet és a Nyugat közötti különbségek az egyik legerősebb 
magyarázó tényező az európai politikai részvétel tekintetében. 
A Howard (2003) nyomán megjelent szakirodalom a kelet-eu-
rópai civil társadalom különféle gyengeségeit tárgyalta. Rávilá-
gított arra, hogy a történelmi tapasztalatok még mindig negatí-
van befolyásolják az aktivizmust és részvételt Kelet-Európában 
(Aliyev 2015; Bernhagen–Marsh 2007). Ugyanakkor itt is egyre 
nagyobb a különbség az alulról építkező és a professzionalizál-
tabb, azaz szakpolitika-orientált (Johnston et al. 2013; Gla sius–
Ishkanian 2014), az egyes országokban régiónként működő, 
valamint a hazai fókuszú vagy erősen transznacionalizált civil 
csoportok, szervezetek között (Foa–Ekiert 2017).

A környezetvédelem az egyik legfontosabb társadalmi-kultu-
rális kérdés, amely az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb teret 
nyert, ugyanakkor a tiltakozás sajátos formáiban és témáiban is 
jelentős különbségek vannak Kelet és Nyugat között. Ausztriá-
ban és Németországban a környezetvédelmi tiltakozások a leg-
fontosabbak közé tartoznak. Ausztriában a környezetvédelem 
volt az az ügy, amely a leggyakrabban váltott ki tiltakozást az 
elmúlt évtizedekben (Dolezal 2021). Az 1980-as években Kelet-
Európában is zajlottak környezetvédelmi tiltakozások, amelyek 
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száma azonban csökkent az elmúlt három évtizedben. Kelet-
Közép-Európában a környezetvédelem kapcsán olyan kérdések 
váltak uralkodóvá az irodalomban, mint a professzionalizáció 
és a transznacionális kapcsolatok, a külső adományozók és az 
EU-tagság hatásai. Míg a környezetvédelmi aktivizmus tanul-
mányozása azt mutatta, hogy egyes környezetvédelmi szer-
vezetek profitálhatnak az EU-csatlakozás által megnyíló lehe-
tőségstruktúrákból (Mertens 2013), jelentős a szkepticizmus, 
hogy egy szűk eliten túl a környezetvédő szervezetek egyáltalán 
képesek-e hatékonyan kihasználni ezt a befolyást (Börzel–Bu-
zogány 2010). Petrova és Tarrow (2016) az általánosan alacsony 
részvételi szint és a mozgalomhoz kapcsolódó, meglepően befo-
lyásos érdekképviseleti szektor közötti eltérés alapján különb-
séget tettek a politikai aktivizmus „részvételi” és „tranzakciós” 
formái között. A szerzőpáros szerint a különböző tranzakciós 
kapcsolatok révén még a gyenge helyi csoportok is sikeresen 
tudják mozgósítani a szakmai NGO-k kiterjedt támogató há-
lózatait, beleértve a nemzetközieket is. Ellentétben tehát mind 
az NGO-k szakirodalmával, amely kritikus a civil társadalom 
külső adományozók által vezérelt fejlesztésével szemben (Fa-
gan 2006), mind pedig azzal az irányzattal, amely a civil szer-
vezetek külső segítését nagyrészt sikeresnek tartja (Parau 2009; 
Císař 2010), Petrova és Tarrow (2007) koncepciója összefésüli a 
két nézetet azáltal, hogy hangsúlyozza az aktivizmus különböző 
formáinak komplementer jellegét.

A tiltakozó részvétellel kapcsolatban az eltérések egyik ma-
gyarázata magának a tüntetésnek a politikai jellegére, a másik a 
tüntetés résztvevőinek hátterére vonatkozik. Míg Nyugat-Euró-
pában az elmúlt évtizedekben a baloldali szervezésű tiltakozá-
sok domináltak (Torcal et al. 2016), addig kelet-közép-európai 
kutatások szerint a térség tiltakozási részvételére kevésbé jellem-
ző az ideológiai egyoldalúság (Kostelka 2014; Kostelka–Rovny 
2019). Más kutatások szerint pedig Közép-Kelet-Európában ál-
talánosságban a jobboldali állampolgárok nagyobb valószínű-
séggel tiltakoztak, mint a baloldaliak (Borbáth–Gessler 2020). 
Ahogy Císař és Vráblíková (2019) állítja, ez a politikai verseny 
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szerkezetére és a nemzeti pártrendszerek természetére vezethe-
tő vissza, amelyek meghatározzák az értelmezési mesterkere-
tek tartalmát és erejét is. A tiltakozási agendákkal kapcsolatos 
kutatásaik azonban a kelet-közép-európai régión belül is fon-
tos különbségeket találnak. A demokratikus átalakulás korai 
szakaszában a tiltakozás főként gazdasági kérdéseket érintett, 
míg a pártok leginkább szociokulturális kérdésekben verseng-
tek egymással. Az 1990-es évek és a 2000-es évek közepe közötti 
időszakban ugyanakkor Lengyelországban és Magyarországon 
továbbra is a gazdasággal kapcsolatos tüntetések dominálnak, 
míg Csehországban a szociokulturálisak. Idővel a tiltakozási 
profilok is változatosabbak lettek.

A politikai részvétel kutatásában másik fontos változó Ver-
ba állampolgári önkéntességi modelljére épít, és hangsúlyozza 
a politikai hatékonyság és érdekek szerepét a hagyományos 
és nem konvencionális részvétel motiválásában egyaránt (lásd 
Grasso–Giugni 2016). Ez magában foglalja az egyénnek a po-
litikai folyamatban való részvételre vonatkozó képességének 
önértékelését (belső hatékonyság), valamint annak számbavéte-
lét, hogy a politikai rendszer reagál-e az egyén igényeire (külső 
hatékonyság). Az eredetileg Gamson (1968) által megfogalma-
zott modell szerint a magas szintű politikai hatékonyság és a 
bizalom alacsony szintje előnyös a mobilizáció szempontjából. 
Ez egyúttal a kritikusabb állampolgárság erősödését is előreve-
títi, amely újabban a stabilnak tekintett demokráciák általános 
tendenciájának tűnik (lásd Rosanvallon–Goldhammer 2008). Az 
európai összehasonlítás a politikai hatékonyság tekintetében 
azt mutatja, hogy a kelet-európai országokban átlagosan alacso-
nyabb a (külső és belső) politikai hatékonyság, mint a nyugat-
európai országokban (Butkevičienė–Morkevičius 2019).

Az egyén mozgósítására általában és a tiltakozó részvételre 
közvetlenül hatással van továbbá a szervezeti tagság is (Schuss-
man–Soule 2005). A szervezeti részvétel kelet-közép-európai és 
nyugat-európai összehasonlítása azt mutatja, hogy általában 
véve sokkal alacsonyabb a formális tagság szintje Kelet-Közép-
Európában. Idetartozik a párttagság vagy a környezetvédelmi 
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szervezetekben való tagság is. A tiltakozási részvétel mintái 
ugyanakkor korosztályonként is eltérőek lehetnek (Caren et al. 
2011; Joly 2018). A szocializációs elméletek szerint a történelmi 
örökség és a politikai kultúra szintén befolyásolja a politikai 
részvételt és a tiltakozó magatartást mind regionálisan, mind 
generációkon átívelően (Hooghe–Quentelier 2014). Ennek értel-
mében a totalitárius és autoriter rendszerekben szocializálódott 
egyének kevésbé hajlandóak részt venni utcai tüntetéseken. 
Nem magától értetődő azonban, hogy ez vonatkozik-e a későbbi 
generációkra is Kelet-Közép-Európában, akiknek voltak tapasz-
talataik a politikai tiltakozásokkal kapcsolatban, amelyek fontos 
politikai szocializációs élményként is szolgáltak. Ez vonatkozik 
a fiatalok tiltakozási részvételére is, illetve arra, hogy a tüntetés 
résztvevői először tüntetnek-e vagy sem (Saunders et al. 2012).

A fenti szakirodalmi áttekintés alapján különbségek várha-
tóak a klímatüntetéseken való részvétel tekintetében a nyugat- 
és kelet-európai tiltakozók között, a bemutatott eredmények is 
ezt támasztják alá. Kutatásunk alapján elmondható, hogy a Fri-
days For Future kelet-európai résztvevői kevésbé vesznek részt 
szervezetekben, és politikai szempontból pedig kevésbé balol-
daliak, mint Nyugat-Európában.

Módszer

A tanulmány a tiltakozások kérdőíves kutatásának (protest sur-
vey) jól bevált módszerét követi, amelyet Van Aelst és Walgrave 
(2001) fejlesztett ki különböző projekteken keresztül, beleértve 
a 2003-as globális iraki háború elleni demonstrációkat (Wal-
grave–Rucht, 2010), valamint a 2009 és 2013 között Európában 
és Mexikóban tartott 92 demonstráció 17 904 résztvevőjének ösz-
szehasonlító elemzését (van Stekelenburg et al. 2012). A sziszte-
matikus eljárás, a részletes interjúk és a véletlenszerű mintavé-
tel révén felmérhető a tiltakozó tömeg összetétele, a résztvevők 
szociológiai jellemzői, motivációi és az alkalmazott mozgósítási 
formák. Ez teszi az ún. Caught in the act of protest: Contextualizing 
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contestation elnevezésű módszert (a továbbiakban: CCC-mód-
szer) tökéletes eszközzé a Fridays For Future-demonstrációk 
tanulmányozására (Klandermans et al. 2017).

Ahhoz, hogy általános állításokat tudjunk megfogalmazni a 
tiltakozókkal kapcsolatban, a tüntetők reprezentatív mintájára 
van szükség, ami azonban a lekérdezés során két okból is kihí-
vást jelent. Először is, egy tüntetés érzelmileg rendkívül felfo-
kozott és kiszámíthatatlan esemény, amely gyakran nehézséget 
jelent a kérdezőbiztosok számára. A tiltakozók ráadásul vagy 
vonulnak, vagy állnak egy gyakran sűrű tömegben, ami megne-
hezíti a mintavételt. A mintavétel a tüntetés során tehát nagyon 
különbözik az adott földrajzi helyen élő teljes populációra vo-
natkozó felmérésektől, ahol gondosan tervezhető és végezhető 
az adatfelvétel előre kiszámítható környezetben. Másodszor, 
mivel nincsen előzetes tudásunk a tüntető populációról, így 
valószínűségi mintavételt kell alkalmaznunk a reprezentativi-
tás eléréséhez. Ezért fontos, hogy minden demonstráló egyen-
lő eséllyel kerüljön be a mintába. Következésképpen úgy kell 
végezni a lekérdezéseket, hogy azok egyenletesen oszoljanak 
el a teljes tüntető tömegben. A mintáink reprezentativitásának 
biztosítása érdekében adatgyűjtésünk a CCC-módszert követte, 
amely a következő három alapelvet alkalmazza. 

Először is, a kérdezőbiztosok nem maguk határozták meg, 
hogy kiket kérjenek fel a kutatásban való részvételre, hanem a 
válaszadókat az ún. „mutatók” (pointer), a kutatási egység társ-
tagjai jelölték ki. Esetünkben a „felkérés” azt jelentette, hogy egy 
szórólapot nyújtottak át, amelyen egy online kérdőívhez vezető 
link és egy egyedi azonosító szerepelt. Másodszor, a szelekciós 
torzítás tovább csökkent azzal, hogy a mutatók szisztematikus 
kiválasztási eljárást követtek, amelyek különböztek a mozgó és 
statikus tüntetések során. Egy mozgó, vonuló tiltakozó tömeg 
esetében a mutatók számolják a sorokat, hogy biztosítsák a kér-
dőívek egyenletes eloszlását a meneten belül. Minden n-edik 
sorban a mutató kiválaszt egy n-edik tüntetőt, felváltva a sor bal 
oldaláról, közepéről vagy jobb oldaláról. Az, hogy hány sort kell 
kihagyni, a rendezvény méretétől, a becsült részvételi aránytól 
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és a kutatási egység által kiosztani kívánt felmérések számától 
függ. A cél a teljes demonstráció lefedése: felkérni a kutatásban 
való részvételre a mozgó menet elején álló, így valószínűleg na-
gyon motivált tüntetőket, valamint azokat is, akik kevésbé lát-
hatóan szeretnek tüntetni a tömeg közepén vagy végén. Még 
ha a kiválasztási torzítás minimálisra is csökken, akkor is talál-
kozhatunk a válaszadási torzítás problémájával. Ez azt jelenti, 
hogy nem minden felkért tüntető tölti ki a kérdőívet. Ezért a 
CCC-módszer harmadik elvét követve minden – a tereptől füg-
gően negyedik vagy ötödik – felkért tüntetővel rövid, helyszíni, 
személyes kontrollinterjút készítettünk. Ezekben az interjúkban 
a szociodemográfiai jellemzőikre (életkor, iskolai végzettség, 
nem) és attitűdjeikre (politikai érdeklődés és a demokráciával 
való elégedettség), valamint a tüntetéseken való korábbi részvé-
teli tapasztalataikra voltunk kíváncsiak.

Az elemzés során először az egyes országok Fridays For Futu-
re tiltakozói politikai attitűdjeinek átlagait hasonlítottuk össze. 
A leíró statisztikán túl kíváncsiak voltunk arra is, hogy van-e 
szignifikáns összefüggés aközött, hogy nyugat- vagy kelet-kö-
zép-európai országban tüntetett-e az FFF-aktivista. Ennek érde-
kében egy kelet-európai tüntető dummy változót hoztunk létre, 
amelyben a német és osztrák tüntetők 0-s, a magyar és a lengyel 
tüntetők 1-es értékkel szerepelnek. A független változók a poli-
tikai érdeklődés, a demokráciával való elégedettség, a bal–jobb 
önbesorolás, a nemzeti kormányba, az EU-ba, a környezetvédő 
szervezetekbe vetett bizalom, a személyes, kollektív és nemzet-
közi részvételi hatékonyság, valamint a jövedelmi egyenlőség-
ről, a szülői autoritás gyermeki tiszteletéről, a privatizációról, 
és a migrációról alkotott vélemények voltak. Az elemzés a 2019. 
szeptember 20. és 27. között megrendezett globális klímahét, 
a Global Week for Future során mind a négy országban gyűjtött 
adatok segítségével készült. Az adatállomány 307 osztrák, 415 
német, 181 magyar és 198 lengyel esetet tartalmaz.
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Eredmények

Az 1−4. táblázatok a különböző függő változók átlagainak le-
író statisztikáit mutatják be. Az ANOVA elemzés eredményei 
alapján a csoportok közötti átlagok szignifikánsan eltérnek egy-
mástól. Az eredmények szerint a kelet-európai FFF-tiltakozókat 
kevésbé érdekli a politika, valamint a nyugat-európaiakhoz ké-
pest elégedetlenebbek a demokráciával (1. táblázat). A bal−jobb 
önbesorolás alapján a magyar tüntetők centristábbak, mint a 
többi FFF-résztvevő.

1. táblázat. Politikai attitűdök átlagértékei

Ország
Politikai 

érdeklődés 
(1−4)

Demokráciával 
való 

elégedettség 
(1−11)

Bal–jobb 
önbesorolás 

(0−10)

Ausztria 3,2 6,4 3,4

Németország 3,2 6,6 3,4

Magyarország 3,0 3,2 4,4

Lengyelország 2,8 3,8 3,7

A magyar és a lengyel tüntetők kevésbé bíznak nemzeti 
parlamentjükben, míg a németek az Európai Unióval szem-
ben mutatnak nagyobb bizalmatlanságot (2. táblázat). A ma-
gyar diákok a többi csoporthoz képest jobban bíznak a kör-
nyezetvédő csoportokban.
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2. táblázat. Intézeti bizalom átlagértékei

Ország
Bizalom tárgya: 

parlament 
(1−5)

Bizalom 
tárgya: EU 

(1−5)

Bizalom tárgya: 
természetvédő 

csoportok (1−5)

Ausztria 2,8 3,4 3,8

Németország 3,0 3,3 3,9

Magyarország 1,8 3,6 4,0

Lengyelország 2,1 3,5 3,8

A politikai részvétel hatékonyságába vetett bizalom meg-
határozhatja azt, hogy mennyire motivált az egyén a külön-
féle tiltakozási formákban való részvételben. A kelet-euró-
paiak inkább hisznek személyes politikai hatékonyságukban, 
a német tüntetőkre ez kevéssé jellemző többi csoporthoz ké-
pest. A kollektív és a nemzetközi politikai részvétel kapcsán 
ekkora különbségek nem mutatkoznak meg. Ausztriában és 
Németországban az FFF-tüntetők némileg jobban bíznak a 
kollektív politikai hatékonyságban, a magyar mozgalmárok 
pedig a nemzetközi hatékonyságban.

3. táblázat. Részvétel hatékonyságába vetett bizalom átlagértékei

Ország

Személyes 
részvétel 

hatékonysága 
(1−5)

Kollektív 
részvétel 

hatékonysága 
(1−5)

Nemzetközi 
részvétel 

hatékonysága 
(1−5)

Ausztria 3,5 4,1 4,1

Németország 3,5 4,1 4,0

Magyarország 3,8 3,9 4,2

Lengyelország 3,9 4,0 4,1
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Az egyes politikai véleményekkel kapcsolatos egyetértés 
képet ad arról, hogy milyen típusú szakpolitikát támogat a 
megkérdezett. Elsősorban az osztrák tüntetők fogalmaznak 
meg baloldalibb politikai véleményt a gazdasági újraelosztás 
kérdésében, míg a lengyelek közelebb állnak ebben a kérdés-
ben a centrumhoz. A keleti országok tiltakozói liberálisabbak 
gazdaságpolitikai szempontból is, amennyiben inkább támo-
gatják a közszolgáltatások és az ipar privatizációját. A szülői 
tekintélynek való engedelmességgel inkább a kelet-euró-
paiak értenek egyet. A bevándorlás kapcsán a magyar tün-
tetők fogalmaznak meg legkevésbé megengedő véleményt.

4. táblázat. Politikai vélemények átlagértékei
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Ausztria 3,9 2,4 1,5 4,1

Németország 3,7 2,4 1,6 4,3

Magyarország 3,6 3,1 2,4 3,7

Lengyelország 3,2 3,2 2,9 4,1
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A regresszióelemzés célja annak kiderítése, hogy mely válto-
zók esetében szignifikáns az, hogy kelet- vagy nyugat-európai 
a klímatüntető (5. táblázat). Az elemzés során a függő változó a 
kelet-közép-európai, tehát a budapesti és varsói klímatünteté-
seken való részvétel. Az eredmények szerint a demokráciával 
való elégedettség, a bal−jobb önbesorolás, a nemzeti parlament-
ben és az Európai Unióban való bizalom, a személyes, kisebb 
mértékben a kollektív és nemzetközi részvétel hatékonyságába 
vetett bizalom, továbbá a gyerekneveléssel és a privatizációval 
való vélemények szignifikáns összefüggésben állnak a kelet-kö-
zép-európai klímatüntetési részvétellel. A legerősebb hatása a 
nemzeti parlamentben való bizalmatlanságnak van, továbbá az 
EU-ban való bizalomnak. Jelentős hatás mondható még el a pri-
vatizációval kapcsolatos vélemény, valamint a személyes rész-
vételi eredményesség kapcsán.

Következtetések

Az eredmények megerősítik azt a feltételezést, hogy a nemzeti 
kontextus érdemben meghatározhatja akár egy globális környe-
zetvédő mozgalom résztvevőinek attitűdjét is. éles különbség 
mutatkozik abban a nyugat- és kelet-közép-európai, tehát az 
osztrák, német, illetve lengyel és magyar tüntetők között, meny-
nyire bíznak a nemzeti parlamentjükben, valamint az Európai 
Unióban. A kelet-európaiak kevesebb bizalmat mutatnak a nem-
zeti parlament felé, ami, tekintetbe véve a demokrácia működé-
sével való elégedetlenséget, egy általánosabb rendszerkritikus 
attitűdre utal, míg az osztrák és a német tüntetők esetében nem 
fedezhető fel ilyen. A nemzeti kormányokkal, rezsimekkel szem-
beni elégedetlenség a lengyel és a magyar tüntetők esetében az 
EU-val szembeni magasabb bizalommal párosul. A szülői auto-
ritásra és elsősorban a privatizációra vonatkozó vélemény és a 
bal−jobb önbesorolás kapcsán az mutatkozik meg, hogy a kelet-
közép-európai klímatüntetők jobboldalibbak nyugati társaiknál. 
A deskriptív statisztikai eredmények tükrében azonban ez nem 
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5. táblázat. Bináris logisztikus regresszió eredménye; p>0,05; függő 
változó: kelet-közép-európai klímatüntetéseken való részvétel

  B Sig. Exp(B)

Politikai érdeklődés 0,022 ,922 1,022

Demokráciával való elégedettség -,535 ,000 0,586

Bal–jobb önbesorolás 0,261 ,007 1,298

Bizalom tárgya: parlament -1,722 ,000 ,179

Bizalom tárgya: EU 0,983 ,000 2,674

Bizalom: természetvédő csoportok -,111 ,604 ,895

Személyes részvétel hatékonysága 0,707 ,000 2,029

Kollektív részvétel hatékonysága 0,568 ,029 ,567

Nemzetközi részvétel hatékonysága 0,531 ,041 1,700

Az államnak a gazdagabbaktól  
a szegények javára kell elosztania  
a javakat

-,118 ,452 ,888

A gyerekeknek meg kell tanítani, hogy 
engedelmeskedjenek a szüleiknek 0,508 ,003 1,662

Még a legfontosabb 
közszolgáltatóknak és közműveknek is 
magánkézben kell lenniük

0,818 ,000 2,265

A más országokban születetteknek 
meg kell engedni, hogy idejöhessenek, 
és folyamatosan itt élhessenek, ha azt 
akarják

-,259 ,139 ,772
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jelent jobboldali elköteleződést, csupán kevésbé markáns balol-
daliságot. További érdekes eredmény az a szignifikáns különb-
ség, ami a politikai részvétel eredményességébe vetett bizalom 
kapcsán mutatkozik meg. A kelet-közép-európaiak kevésbé 
bíznak a kollektív fellépésben, azonban bíznak egyéni fellépé-
sük eredményességében, valamint a nemzetközi kampányok 
hatásosságában. Itt is megmutatkozik egyrészt az EU-ba vetett 
bizalomnak megfelelően a külső segítség igénylése, valamint a 
kollektív helyett az individuális akció hatékonyságával kapcso-
latos tapasztalatok. 

Az eredmények tükrében a nyugat- és kelet-európai klí-
matüntetők között létrejöhetnek feszültségek politikai kér-
dések kapcsán, amelyek forrása lehet a kelet-európai kon-
textusban megjelenő tartózkodás a markánsabban baloldali 
szakpolitikákkal szemben. További feszültséget okozhat az 
olyan nemzetközi szereplők megítélése, mint az Európai 
Unió, amelyet nemzeti rezsimjük ellensúlyának tarthatnak 
a lengyel és a magyar klímatüntetők, míg a németek és oszt-
rákok egy, a klímaválság megelőzésében tehetetlen rendszer 
részének. A koronavírussal megjelenő demobilizáció nyo-
mán azonban ilyen feszültségek nem jelentek meg a nemzet-
közi mozgalmon belül, ugyanakkor e különbségeknek lehet 
olyan hatása, hogy a kelet-közép-európai tiltakozó potenciál a 
globalizációkritikus mozgalom kétezres évek eleji hullámához 
hasonlóan nem csatlakozik a globális értelmezési kerethez a klí-
matüntetések tekintetében.
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Klímaaktivizmus: az új közellenség?
Zöldmozgalmak a magyar kormányközeli sajtó szemszögéből

RÁKOS ANDRÁS DOMINIK

Az éghajlati válság súlyosbodása és az elmúlt évtizedek sikerte-
len nemzetközi klímapolitikája nyomán 2018-ban új fejezet nyílt 
a zöldaktivizmus történetében. A Greta Thunberg színre lépését 
követő mozgalmak (pl. Fridays For Future, Extinction Rebellion, 
Sunrise Movement) narratívája több ponton eltér elődeikétől: hi-
vatkozási alapjuk a természettudományos konszenzus, emellett 
kitüntetett szerepet tulajdonítanak a nemzetközi szolidaritás-
nak, a társadalmi igazságosságnak, a döntéshozók felszólításá-
nak a cselekvésre, az ügy iránti közömbösség megtörésének és a 
strukturális változások szükségességének (Mikecz–Oross 2019). 
Az új típusú mozgalmak a klímaváltozásra egzisztenciális fe-
nyegetésként tekintenek, amelynek megoldása a hagyományos 
politikán túlmutató intézkedéseket követel (Isac son 2020). Az új 
zöldaktivizmus világszerte milliókat – főleg fiatalokat – mobili-
zált; a klímaváltozás és globális felmelegedés kérdéskörei a po-
litikai közbeszéd élére kerültek. Az államok egy része azonban 
kétkedve fogadta a demonstrálók tevékenységét és követeléseit, 
teret engedve az éghajlatváltozást relativizáló és a tüntetők esz-
közeit kritizáló hangoknak. Magyarország egyike azon orszá-
goknak, ahol 2019 nyara óta a zöldaktivizmust sajátos ellenség-
képző légkör övezi. 

A tanulmány központi kérdései, hogy melyek a legfőbb jellem-
zői ennek az ellenségképző gyakorlatnak, illetve hogy hogyan 
kapcsolódik mindez az Orbán-kormány korábbi „ők”-koncepciói-
hoz. Ehhez az ellenségképzés hazai irodalmát veszi alapul, majd 
kormánypárti köztisztviselők megnyilvánulásait, illetve a 888, a 
Magyar Nemzet, a Mandiner, az MTI, az Origo és a Pesti Srácok 140 
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cikkét vizsgálja kvalitatív szövegelemzéssel. E tanulmány az első 
szisztematikus elemzés a szakirodalomban, amely a magyar kor-
mány klímaaktivizmussal kapcsolatos kommunikációját a „mi–
ők-konstrukció” szemüvegén keresztül szemléli. A kutatás há-
rom, szervesen összekapcsolódó motívumot azonosít. Az első az 
éghajlatváltozás el nem ismerése egzisztenciális fenyegetésként, a 
második a felelősség áthárítása a magyar döntéshozásról más sze-
replőkre, a harmadik pedig a kortárs klímaaktivizmus integrálása 
a Fidesz meglévő ellenségképébe. 

A tanulmány elméleti áttekintéssel kezdődik, ahol a Fidesz 
2015 után konstruált „mi–ők” szembeállítását mutatja be. Ezt 
követően a kutatás módszertanát és a mintavétellel kapcsolat-
ban felmerülő kérdéseket tárgyalja. Végezetül a kvalitatív szö-
vegelemzés eredményeit ismerteti, azaz az éghajlatváltozást 
relativizáló, a felelősségáthárító és a klímaaktivizmust ellenség-
ként megképző mechanizmusokat.

A Fidesz ellenségképei 2002 óta

A rendszerváltozás utáni Magyarországon az ellenségképzés 
taktikáját különböző mértékben valamennyi számottevő politi-
kai alakulat alkalmazta, azonban a Fidesz vezette keresztény-
nemzeti jobboldal erős öndefiníciójánál fogva képessé vált arra, 
hogy uralja a hazai közbeszédet és ellenzéke identitását (Antal 
2016). A Fidesz erős identitásépítése már az ezredforduló tá-
jékán látható volt, de igazán a 2002-es választási vereség után 
indult meg. Az ellenzékbe kerülés élménye mélyen beivódott 
a párt emlékezetébe, és az ezt követő időszakban az általa ösz-
szefogott tábort mindinkább a nemzeti oldalnak kezdte nevez-
ni (Szabó M. 2007). Ezzel a kommunikációs lépéssel a Fidesz 
egyértelművé tette, hogy elhatárolja magát a kormányon lévő 
„balliberális/kommunista” erőktől; kísérletet tett a „nemzet” fo-
galmának kisajátítására és politikai ellenfeleinek nemzetből való 
kirekesztésére (Antal 2016). Ide vezethető vissza Orbán Viktor 
pártjának állandó törekvése, hogy a politikai arénát két antago-
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nisztikus ellentétben álló oldalra ossza: a nemzeti oldalra („mi”), 
amelynek a vezetője a Fidesz, és a nemzetellenes oldalra („ők”), 
ahova mindenki más tartozik (Juhász et al. 2017). 

A következő mérföldkövet a 2015-ös menekültválság hoz-
ta, amely Magyarországon rendkívüli intézkedések sorával, 
a lakosság idegenellenességének erősödésével és egy sajátos 
ellenségképző légkör kialakulásával járt. 2015 tavaszán a kor-
mány óriásplakátokkal megtámogatott nemzeti konzultációt 
kezdeményezett, melyben a migrációt gazdasági és biztonsági 
fenyegetésként keretezte (Bocskor 2018), júniusban egy 175 km 
hosszú kerítés megépítését hirdette meg a szerb–magyar határra 
(Szalai–Gőbl 2015), júliusban pedig tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzetet rendelt el (2015. évi CXXVII. törvény). Ugyan 
2016-tól jelentősen csökkent a menedékkérők száma, a kormány 
fenntartotta a meghozott intézkedéseket, sőt továbbiakkal bőví-
tette a listát (Juhász et al. 2017).

A bevándorlásról kialakult hazai biztonsági diskurzust ele-
mezve többen összegyűjtötték a kormánynarratíva fő elemeit, 
kommunikációs kereteit (Héjj 2015; Adler 2017; Güler 2019). 
A témáról készült tanulmányokat összegezve három, egymással 
összefüggő kategória állapítható meg: (1) a xenofóbia felkorbá-
csolása, (2) a bevándorlók demográfiai veszélyként való beállí-
tása, valamint (3) a civilizációk összecsapásának motívuma és a 
nemzeti identitás megőrzése. 

Először tekintsük át a magyar társadalom vélt vagy valós xe-
nofóbiáját. Elterjedt az a nézet, miszerint a magyar társadalom 
eleve adott idegengyűlöletére a Fidesznek egyszerű volt épít-
keznie. A Tárki adatgyűjtései más realitásról tanúskodnak: a 
felmérések szerint a xenofóbia mértéke az országban korántsem 
stabil, a rendszerváltás óta jelentős hullámzást mutat (Simono-
vits et al. 2016). Ehhez igazodva Szalai és Gőbl (2015) a Fidesz 
menekültellenes kampányának elsöprő szerepét domborítja ki 
az idegengyűlölet felkorbácsolásában – 2016-ban a xenofóbia 
aránya a társadalmon belül rekordszintű 53%-ra ugrott (Simo-
novits et al. 2016). Az idegenellenesség természete is átalakult: 
a menedékkérő képében kézzelfoghatóvá és jelenidejűvé vált a 
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fenyegetés (Juhász et al. 2017), illetve összemosódtak a „mene-
kült”, „gazdasági bevándorló”, „illegális migráns” és „terroris-
ta” kifejezések (Bocskor 2018).

Másodszor, a bevándorlók magasabb természetes szaporu-
latából adódó demográfiai veszély szintén gyakran előkerülő 
motívum a kormánypárti kommunikációban. A csökkenő lélek-
számú és elöregedő magyar társadalmat a Fidesz szerint létében 
fenyegetik az esetenként magas termékenységi rátával jellemez-
hető bevándorló tömegek (Héjj 2015), nem véletlen használja 
Ferreira (2018) a „biopolitikai fenyegetés” kifejezést a helyzet 
leírására. A demográfiai aspektus gazdasági vetülettel is kiegé-
szül, mondván, hogy a bevándorlók kihasználják a jóléti állam 
szolgáltatásait, és aránytalanul nagy terhet rónak a nemzetgaz-
daságra (Gigitashvili–Sidło 2019). 

Harmadszor, a főként muszlim menedékkérők Magyarországra 
érkezése a kormányzó párt értelmezésében nem más, mint a nem-
zeti szuverenitás és a keresztény-nemzeti identitás végzete. Ezt az 
álláspontját több forráson keresztül is igazolja. Egyrészt a Fidesz 
által többször idézett Schmitt (2002) is ír a kereszténység és az isz-
lám kultúra közti kibékíthetetlen ellentétről, de a kormány leg-
gyakrabban a civilizációs összecsapás huntingtoni gondolatához 
nyúl vissza (Héjj 2015). Másrészt a megszállás és hadban állás él-
ményei kedvelt motívumok a kormánypárt kommunikációjában. 
A török hódoltság emléke mélyen beivódott a kollektív társadalmi 
tudatba, és ha analógiát vonunk közte és a jelenkor eseményei kö-
zött, abból szinte már adódik a nemzet, a kereszténység, a család, 
a patriarchális berendezkedés, a munka, a rend és a biztonság vé-
delmezésének kötelessége – mindezek pedig olyan értékek, ame-
lyek a Fidesz identitásának („mi”-koncepciójának) alapját képezik 
(Fekete 2016).

A bevándorlás biztonságiasítása abban lett segítségére a kor-
mánynak, hogy a korábban viszonylag elszigetelten létező el-
lenségképeket koherens „ők” csoportba foglalja. Az így létrejött 
„idegenek” kategóriát két egységre oszthatjuk: „külső idege-
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nekre” (migránsokra) és „belső idegenekre”1, más néven a már 
említett nemzetellenes oldalra – „balliberális elitre” (1. táblázat).

 
1. táblázat. Az „ők” csoportjának felbontása a Fidesz narratívájában

„Ők” (nemzetellenes oldal)

Külső idegenek 
(migránsok) Belső idegenek (migrációt támogató erők)

Korrupt nagytőkések (pl. Soros György)
Európai Unió („Brüsszel”)
Multinacionális nagyvállalatok
Civil szervezetek
Nyugati média
Balliberális és kommunista értelmiség

A belső idegenek kategóriája igen sokszínű képet mutat, ám 
a különböző aktorok között a narratíva több közös jellemzőt 
azonosít. A belső idegenek vallástalanok, individualisták és li-
berálisok; a felszínen emberi jogokat, emancipációt és multikul-
turalizmust hirdetnek (Antal 2016). Ezzel azonban csak valódi 
törekvéseiket igyekeznek palástolni, amelyek a kereszténység 
és a vallás felváltása a fogyasztás ethoszával, a rend, a tekintély 
és a hagyományok erodálása, a nagytőke elvtelen kiszolgálása, 
és a nemzeti szuverenitásnak, végső soron magának az állam-
nak a felszámolása (Fekete 2016; Adler 2017). A nemzetellenes 
oldal szerepe 2015-öt követően felértékelődött, mert ahogy a be-
vándorlás okozta közvetlen fenyegetés csökkent, a Fidesz úgy 
keresett folyamatosan újabb és újabb ellenségképet (pl. Soros 
György, civil szervezetek, akadémikusok), akiket összefüggésbe 
lehetett hozni a migrációval. 

1 A „belső idegen” vagy „ellenséges belső idegen” megnevezést Antaltól vettem 
át, aki azt állítja, hogy a 2015-ös bevándorlási válság után a Fidesz a politikai bal-
oldalt „lényegében egy olyan belső ellenséggé kezdi átpozicionálni, amely politikai 
»idegensége« miatt végtére is külföldi érdekek megjelenítője és kiszolgálója” (2016, 
146–147). Ugyanakkor jelen tanulmány tágabb értelemben használja a belső idegen 
kifejezést, és mindazokat a bevándorláspárti csoportokat beleérti, akik a nyugati 
civilizáción belül munkálkodnak. 
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Módszertan

A klímaaktivizmus kapcsán megformált ellenségkép azonosí-
tásához és jellemzéséhez a kormányközeli kommunikáció 2019. 
szeptemberi állását vizsgálom kvalitatív szövegelemzéssel. 
A tanulmány fókuszában a Fidesz-közeli sajtó áll, de eredmé-
nyeimet elsődleges forrásokból származó bizonyítékokkal is 
megtámogatom. Az elsődleges források prominens állami veze-
tőktől, azaz a kormányfőtől, az államfőtől és két, a környezetvé-
delemmel (is) foglalkozó minisztérium vezetőjétől származnak. 
Orbán Viktor miniszterelnök az elemzett időszakban elérhető tíz 
hivatalos publikációjából (beszédek, interjúk) háromban beszél 
érintőlegesen a klímaváltozásról. Áder János köztársasági elnök 
személyéhez négy publikáció tartozik, amelyek közül három 
épül a klímaváltozás kérdése köré. A kormányminiszterek közül 
– önálló környezetvédelmi tárca híján – Palkovics László inno-
vációs és technológiai miniszter és Nagy István agrárminiszter 
hivatalos nyilatkozatai kerültek a mintába.2 

A dolgozat gerincét adó másodlagos források hat online hír-
közlő médiumhoz köthetők: a 888-hoz, a Magyar Nemzethez, a 
Mandinerhez, az MTI-hez, az Origóhoz és a Pesti Srácokhoz. A hat 
hírportál írásai közül mintát véve 140 cikket választottam ki a 
2019. szeptember 1. és 2019. október 2. közötti időszakból. A 140 
cikkből 94 datálható szeptember második felére (1. ábra), továb-
bá 17 a 888-ról, 44 a Magyar Nemzetről, 17 a Mandinerről, 16 az 
MTI-ről, 15 az Origóról és 31 a Pesti Srácokról származik (2. ábra).3

Az eljárás során a fontosabb események lefedettségét, a cik-
kek nyelvezetét és a gyakori hívószavak előfordulását vizsgá-
lom. Fontos kiemelni, hogy a tartalomelemzés nem kvantitatív 

2 Mivel a Fidesz 2010-ben megszüntette az önálló környezetvédelmi minisztériu-
mot, ezért a minta meghatározásánál a két legtöbb környezetvédelmi kompetenciá-
val rendelkező minisztériumra esett a választásom: az Agrárminisztériumra, illetve 
az Innovációs és Technológiai Minisztériumra.

3 A felhasznált források közül e tanulmány csak a kulcsállításokat megfogalmazó 
írásokat hivatkozza; a teljes minta a https://openarchive.tk.mta.hu/id/eprint/531 link 
alatt érhető el.
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1. ábra. Elemzett cikkek megoszlása dátum szerint (saját ábra) 

2. ábra. Elemzett cikkek megoszlása médiumok szerint (saját ábra) 
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kódolási módszerekkel történik. A kutatási kérdésre – milyen 
jellemvonásokat mutat a kormányzat zöldmozgalmiságot il-
lető ellenségképző kommunikációja, illetve hogyan épül be a 
klímaaktivizmus a már meglévő „ők” csoportba – a következő 
három szempont alapján reflektálok: a kormányközeli narratí-
va (1) mennyire tekinti súlyos problémának a klímaváltozást, 
(2) milyen aktorokra terheli a környezetpusztítás felelőssé-
gét és (3) hogyan értékeli a kortárs zöldmozgalmak fellépését. 
E szempontok vizsgálatával komplex képet alkothatunk a Fi-
desz-adminisztráció környezetibiztonság-percepciójáról és fe-
lelősségáthárító retorikájáról, amelyek keretet adnak a kortárs 
klímamozgalmakat ellenségként megképző narratívának. 

Maga az elemzés több módszertani kérdést felvet. Az első 
kérdés a mintavétel idejét érinti, azaz hogy miért 2019 szeptem-
berére esett a választásom. Ennek oka, hogy ebben az időszak-
ban világszerte kiugróan sok írás jelent meg a klímaváltozás 
és globális felmelegedés témájában (3. ábra). Ezt megalapozták 
mindazok a széles médiafigyelmet élvező események a tavaszi–
nyári időszakból, mint az európai parlamenti választásokon a 

3. ábra. A klímaváltozás és a globális felmelegedés kérdéskörének 
lefedettsége a globális sajtóban (2010. január–2020. február) [Adatok 
forrása: Mocatta és mtsai (2020)]
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zöldek előretörése, a májusi sztrájkhullám, a műanyagmentes 
július és autómentes augusztus kampányok, az amazóniai er-
dőtüzek, illetve Greta Thunberg atlanti-óceáni hajóútja. Már 
egy eleve forró médiatérben került sor a világszerte több millió 
embert megmozgató diáksztrájk-hullámra, a III. Globális Klí-
masztrájkra, amelyről a kormányközeli hírportálok is kiemelten 
tudósítottak.

A második lényeges kérdés, hogy valós képet alkothatunk-e 
a kormány álláspontjáról, ha a fent említett hat hírportál kom-
munikációját elemezzük. Másképpen fogalmazva: tekinthe-
tők-e a kiválasztott sajtóorgánumok a kormánypárt szócsövé-
nek? A magyarországi sajtószabadság helyzetével több kutatás 
is foglalkozik (Bajomi-Lázár 2015; Szicherle–Wessenauer 2017; 
Bátorfy 2019); a World Press Freedom Index (Reporters Sans 
Frontières 2019) alapján a független újságírás helyzete az EU-n 
belül csak Bulgáriában volt rosszabb 2019-ben, mint hazánk-
ban. 2018-ban a több mint 500 címet számláló kormányközeli 
médiabirodalom 90%-a mindössze három tulajdonos kezében 
összpontosult (Bátorfy 2018). Az információ centralizációját az 
empíria is alátámasztja: az elemzett hírportálok inkább csak 
hangvételüket tekintve mutatnak eltéréseket, a megjelenített tar-
talom terén erőteljes átfedések tapasztalhatók. Sőt, a kiválasztott 
sajtóorgánumok számtalanszor hivatkoznak egymás cikkeire, 
vagy vesznek át teljes írásokat a másiktól. 

Amellett, hogy alkalmasak a kormányzati kommunikáció 
nyomon követésére, a kiválasztott hat cím látogatottságát te-
kintve mértékadónak számít (Papp 2019), illetve lefedi a Fidesz-
közeli sajtó véleményeinek palettáját a mérsékeltebb jobboldali 
álláspontoktól egészen a nemzeti radikális vonalig. Természete-
sen a kormányközeli médiabirodalom további címeit is hozzá le-
hetne venni az elemzéshez. A Reuters Institute (Newman Nic et 
al. 2019) hazai felmérései szerint a magyar lakosság 85%-a hasz-
nál online hírforrásokat a tájékozódásra – noha ennek nagyját 
a közösségi média adja –, míg 68%-uk televíziót, és mindössze 
16%-uk tájékozódik nyomtatott sajtó alapján. Ezekből a számok-
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ból az látható, hogy az online sajtó mellett a televízió és a közös-
ségi média szintén meghatározó információs források.

Eredmények

A kormányközeli magyar sajtó 2019 nyarától egységes klímaak-
tivizmus-ellenes álláspontot vett fel. 2019 szeptemberének ese-
ményei kapcsán három fő motívum azonosítható a 888, a Magyar 
Nemzet, a Mandiner, az MTI, az Origo és a Pesti Srácok kommu-
nikációjában: az éghajlatváltozás el nem ismerése egzisztenciá-
lis fenyegetésként, a felelősség áthárítása és a klímaaktivizmus 
beépítése a migrációval kapcsolatos biztonságpolitikai narratí-
vába.

Az éghajlatváltozás el nem ismerése egzisztenciális 
fenyegetésként

A klímaváltozás súlyosságát tekintve a vizsgált források belső 
ellentmondásokkal terhelt heterogén nézőpontot mutattak. Az 
elsődleges forrásokból egyrészt kiolvasható, hogy egyes állami 
vezetőknek kedvelt témája volt az ökológia, sőt, helyenként biz-
tonsági nyelvezet is megjelent, például a „fenyegető klímaka-
tasztrófa” (Áder 2019b) és a „klímaharc” (Agrárminisztérium 
2019) kifejezéseken keresztül. Másrészt viszont a kormányfő és 
a minisztériumok láthatóan kerülték a kérdést, és az előttünk 
álló kihívás helyett Magyarország környezetpolitikai sikereit 
ismételgették. 

A vizsgált sajtóorgánumok egy része objektivitásra törekedve 
tudományos igénnyel számolt be az ökológiai válságról (lásd: 
Nagy 2019a; Zalenka 2019b). Ellenben létezett egy nem elhanya-
golható méretű klímaszkeptikus tábor is (lásd: Megadja 2019; 
Szilvay 2019), amely szerint azt kell végre belátnia az emberi-
ségnek, hogy nem érti a légköri folyamatok komplex működé-
sét, épp ezért nem vághat bele olyan „természettudományosan 

Éghajlat 07 13.indd   144Éghajlat 07 13.indd   144 2022. 07. 13.   15:27:142022. 07. 13.   15:27:14



  145KLÍMAAKTIVIZMUS: AZ ÚJ  KöZELLENSéG?

is bizonytalan, politikailag és szociológiailag pedig bizonyosan 
kudarcos” projektekbe, mint a kibocsátáscsökkentés (Tutiblog 
2019b). A magyarországi klímaszkepticizmus 2019-ben nem 
ütött meg tudományellenes hangvételt; épp ellenkezőleg, a ter-
mészettudományra hivatkozott állításainak igazolására.

Noha a környezeti válság súlyosságát tekintve a kormányzati 
narratíva inkoherens, a mintában szereplő valamennyi cikkről 
elmondható, hogy implicit vagy explicit módon tagadják az 
azonnali és transzformatív változások szükségességét, és ennél-
fogva a klímaváltozás biztonsági jellegét. Három jellemző mo-
tívum azonosítható a vizsgált forrásanyagokban: (1) az egyéni 
cselekvés hangsúlyozása, (2) a piactól és technológiától való se-
gítségvárás és (3) a szakértői kompetencia kiemelése.

Az egyéni cselekvést hirdető álláspont központi gondolata, 
hogy az ökológiai katasztrófa elkerülhető a fogyasztási szo-
kások megváltozásával, azaz ha az egyén hajlandó lemondani 
azokról az árucikkekről, amelyek előállítása/szállítása komoly 
környezetkárosítással jár (Bohár 2019). Az egyéni cselekvést a 
vizsgált cikkek gyakran állították szembe a kortárs klímamoz-
galmak tüntetéseivel, avagy „a környezetvédelem nem feltétle-
nül a valós akciót nélkülöző, rendezetlen megnyilvánulásokat 
jelenti” (Elek, 2019).

A második kommunikációs motívum alapja, hogy a piaci ön-
szabályozás és a technológiai fejlődés előbb-utóbb kitermelik és 
költséghatékonnyá teszik azokat a megoldásokat, amelyekkel 
az emberiség elkerülheti az összeomlást. Orbán (2019b) is ki-
emelte, hogy Magyarország komoly erőfeszítéseket tesz, hogy 
megtalálja „az egyensúlyt és az összhangot a versenyképesség 
és a klímavédelem között”, és ezt a megközelítést sugallták 
azok a híradások is, amelyek számszerűen megadták, mennyi 
pénzt kellene az emberiségnek költenie ahhoz, hogy megfékez-
ze a klímaváltozást (Mandiner 2019). A gazdasági növekedés 
a kormány 2019. őszi érvelése szerint nemcsak hogy összefér a 
környezetvédelemmel, hanem a hatékony klímapolitika záloga, 
hisz egy stabilabb gazdaságban több forrás jut az innovációra, 
illetve a nagyobb jólétben és biztonságban élő emberek maguk is 
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fogékonyabbá válnak a zöld életvitelre. A technológiai fejlődés 
és piaci verseny támogatása azért is kulcsfontosságú kérdés a 
kormány narratívájában, mert ennek hiánya könnyen vezethet 
az antikapitalista hangok megerősödéséhez (Megadja 2019).

A harmadik kommunikációs motívum a tudományos és po-
litikai szakértelem hangsúlyozása. Az ökológiai válság vonat-
kozásában ez annyit tesz, hogy azok kezeljék a kialakult hely-
zetet, akik pozíciójuknál és képesítésüknél fogva alkalmasak rá. 
„A megoldáshoz higgadtságra, józanságra, szakmaiságra van 
szükség, nem klímavészhelyzetre, amelyről senki nem tudja, 
mit jelent” – idézte Ferencz Orsolyát a Magyar Nemzet (2019). 
Az idézetből is világosan látszik, hogy a Fidesz a megfontolt 
fellépést élesen szembeszegezte az ellenségként kiszemelt zöld-
mozgalmak „tudománytalan”, „primitív szcientizmuson ala-
puló” (Tutiblog 2019a) „vallási fanatizmusával” (Forisek 2019), 
amelynek „messiása/prédikátora” Greta Thunberg. 

A beazonosított három kommunikációs motívum mindegyi-
ke ugyanarra az erős oppozícióra épül, ahol az egyik oldalon a 
megfontolt fellépést támogató Fidesz, a másikon pedig a kérdést 
biztonságiasító kortárs zöldmozgalmak állnak. A fejezet elején 
vázolt belső inkoherencia valószínűleg annak tudható be, hogy 
2019-ben még a Fidesz maga sem látta, hogyan kellene reagálni 
a nemzetközi szinten megerősödő jelenségre: kövesse a német 
AfD és a brit UKIP markánsabb klímatagadó irányvonalát, vagy 
próbáljon meg a konzervatív filozófiára jobboldali zöldideoló-
giát építeni?

A felelősség áthárítása

Az ENSZ New york-i klímacsúcsának közeledtével különös fi-
gyelmet kaptak Magyarország környezetpolitikai sikerei. Áder 
(2019a) számos ilyen eredményt említett: 1920 óta az erdősültség 
11%-ról 23%-ra emelkedett, 1990 óta 32%-kal csökkent a CO2-ki-
bocsátás, 24 város csatlakozott az Under2 nevű klímaövezethez, 
illetve a Virtuális Erőmű Program az elmúlt tíz évben a pak-
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si atomerőmű energiatermelésének negyedét takarította meg. 
A köztársasági elnök beszédeiben az ország jövőbeli ambícióiról 
is sok szó esett, például az áramtermelés 90%-osan szénmentes-
sé tételéről (2019b) és az erdősült területek 27%-ra növeléséről 
(2019a). A Fidesz 2019. őszi retorikája szerint tehát „Magyaror-
szág egy klímabajnok” (Orbán 2019b) – az ország teljesítménye 
mind abszolút, mind relatív értelemben kimagasló.4

A Fidesz klímapolitikai sikereit sulykoló kommunikáció mel-
lé a mértéktévesztés motívuma társult. Ennek a keretnek Áder 
Kossuth rádiónak adott interjúja (2019b) szolgált táptalajául, 
ahol az államfő amellett érvelt, hogy Magyarország felelőssé-
ge kisebb az éghajlati kihívások megoldásában, ugyanis a világ 
összkibocsátásához is csekély (0,137%) mértékben járult hozzá. 
A mértéktévesztés motívuma uralkodóvá vált a kormányzati 
közvéleményben, és párosulva a hazai klímapolitikai sikereket 
ismételgető narratívával, igazolást adott a felelősséget más ak-
torokra helyező mechanizmusoknak. 

A kormányközeli álláspont szerint a klímaváltozásért legin-
kább a CO2-kibocsátásukban kiemelkedő államok okolhatók, 
mint az Egyesült Államok, Kína és India (Áder 2019b), de a 
bűnbakok között számos egyéb szereplőt is megtalálunk. Ilye-
nek például a túlnépesedő afrikai és ázsiai társadalmak dinami-
kusan növekvő népességük és energiaigényük miatt (Szabó G. 
2019). De a mások hibáztatása itt nem ért véget; a klímaváltozás 
felelősei között a Fidesz ellenségeinek szinte mindegyike feltűnt 
– legyen az az EU, a gazdasági elit, a civil szervezetek vagy épp 
maguk a klímaaktivisták.

4 Ezt a narratívát azonban a klímapolitikai felmérések és elemzések sorra cáfol-
ják. A Climate Change Performance Index alapján Magyarország stratégiája messze 
nem kompatibilis a párizsi egyezmény 2 °C-os céljával (Burck et al., 2019). A Climate 
Action Network Europe jelentése szerint az EU államainak utolsó harmadában va-
gyunk (2018). A Climate Action Tracker pedig külön kiemeli Magyarország szerepét 
az EU ambiciózusabb céljainak akadályozásában (2019). 
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A klímaaktivizmus beépítése a migráció biztonsági 
narratívájába

A kormányközeli hírportálok 2019. őszi cikkeit olvasva az a be-
nyomásunk támadhat, hogy a magyar kormány ekkoriban a klí-
matüntetőkben, kiváltképp Greta Thunbergben lelt új politikai 
ellenségre.5 A vizsgált időszakban a svéd diákaktivistát a New 
york-i klímacsúcson elmondott beszéde kapcsán érte a legtöbb 
támadás. Általában véve azonban elmondható, hogy a vizsgált 
cikkek elsősorban nem magát Thunberget, hanem az általa meg-
testesített, fiatal, mentális betegséggel küzdő világmegváltó nő 
archetípusát kritizálták. Fiatal korát az aluliskolázottság és ta-
pasztalatlanság bizonyítékának látták (Lovászy 2019), Asper-
ger-szindrómája ugyancsak gyakran előkerülő motívum volt 
(Császár 2019), továbbá a lány vélt vagy valós világmegváltó/
messiás pózát szintén többen említették, ahogy arra korábban 
már kitértem. 

A Greta Thunberg nevével társított jelentéstartalmakat a 
kormányközeli narratíva a tüntető fiatalság egészéről feltéte-
lezte. A „hisztérikus”, „agresszív” és „pánikkeltő” széleskörű-
en megjelenő jelzők (lásd: Forisek 2019; Origo 2019), azonban 
a későbbiek szempontjából a Bálint (2019) által megfogalma-
zott „álszentség”, „tudatlanság” és „jóhiszeműség” motívumai 
kulcsfontosságúak. Ezen tulajdonságok hozománya ugyanis a 
vizsgált forrásanyagok szerint, hogy Greta Thunberg és a diák-
tüntetők nem autonóm szereplők. A Fideszhez kötődő hírportá-
lokon gyakran hivatkozott Grégory Roose francia gondolkodó 
ennek illusztrálására a következő költői kérdést tette fel: „Mire 
számíthat egy törékeny, alacsony iskolai végzettségű gyermek? 
Arra, hogy a divathóbort elmúltával a posztindusztriális világ 
vezetője lesz, anélkül, hogy magasabb gazdasági érdekek irányí-
tanák?” (Pesti Srácok 2019a.) 

Az említett háttérhatalom megnevezésére e dolgozatban a 
„klímalobbi” kifejezést használom, de a vizsgált cikkekben elő-

5 A Greta Thunberg név a vizsgált cikkek szalagcímei közül 28-ban szerepel.
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kerültek más megnevezések is, mint például a „klímaélőskö-
dők”, a „klímaelit”, a „balliberális zöldpropaganda”, a „klíma-
pedofilok” és a „világvégekufárok”. Klímalobbi alatt az elemzett 
cikkekben körvonalazódó narratíva egy komplex és intézmé-
nyesült csoportosulást értett, a Fidesz valamennyi ellenségké-
pét tömörítve. A nagyobb átláthatóság kedvéért a klímalobbi 
tagjait a továbbiakban két csoportra osztom: az első csoportba 
a döntően opportunista – politikai-gazdasági hatalomra törő – 
szereplőket, a másodikba pedig az inkább ideológiai alapon cse-
lekvő aktorokat sorolom (2. táblázat). Fontos hozzátenni, hogy 
a felosztás mesterséges, kizárólag a szemléltetést szolgálja; az 
érdekek és értékek minden szereplőnél keverednek – színtisztán 
érdek- vagy ideológiavezérelt cselekvés nem lehetséges.

2. táblázat. A klímalobbi csoportosítása 

Klímalobbi
Érdekvezérelt aktorok Ideológiavezérelt aktorok

Greta Thunberghez közel álló 
személyek
Nyerészkedő energiaipari vállala-
tok és társadalmi vállalkozások
Soros György és lobbihálózata

Születésellenes mozgalmak
Baloldali globalista/kommu-
nista politikusok, aktivisták és 
értelmiség

Az érdekvezérelt aktorok között a Greta Thunberghez közel 
álló személyeket és a globális nagytőke képviselőit egyaránt 
megtaláljuk. A svéd diákaktivista szülei, Malena Ernman és 
Svante Thunberg a kormányközeli portálok szerint saját meg-
gazdagodásuk reményében manipulálták fiatalkorú lányukat – 
például Ernman Scenes from the Heart című könyve pont három 
nappal Greta Thunberg világhírűvé válása után jelent meg, és 
azonnal kasszasiker lett (Császár 2019). A másik gyakran megje-
lenő karakter egy svéd PR-szakember, Ingmar Rentzhog, akit a 
Fidesz-közeli orgánumok a Greta-jelenség megkonstruálásának 
közvetlen felelősének tartottak. Rentzhog egyetlen célja a nar-
ratíva szerint ezzel az volt, hogy We Don’t Have Time nevű szer-
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vezetét tízmillió svéd koronás haszonhoz juttassa (Jurák 2019). 
A klímatüntetések mögött a Fidesz-közeli kommunikáció továb-
bá energiaipari vállalatok, a klímaváltozás témáján nyerészkedő 
társadalmi vállalkozások (pl. Amazon Watch, MyForest) (Nagy 
2019b), illetve Soros György lobbihálózatának jelenlétét azono-
sította. Soros befolyását a narratíva a III. Globális Klímasztrájk 
finanszírozásában, Luisa-Marie Neubauer német zöldaktivista 
személyében, valamint abban vélte felfedezni, hogy Greta Thun-
berget kitüntette az Amnesty International (888 2019; Pesti Srá-
cok 2019b). 

A klímalobbi ideológiavezérelt szereplői a születésellenes 
mozgalmak (birth strike movements) és globalizmus/kommuniz-
mus képviselői. A születésellenes mozgalmak az ökológiai ka-
tasztrófa jövő generációkra gyakorolt hatásai miatt a gyermek-
vállalásról való lemondásra szólítják fel a nőket. Ez a felvetés a 
jobboldali populizmus szerint – a migrációs helyzetre tekintettel 
– esztelen és elfogadhatatlan (Áder 2019b; Orbán 2019a), mivel 
az amúgy is csökkenő népességű Európát „társadalmi öngyil-
kosságra” szólítja fel (Szabó G. 2019). A vizsgált cikkek emel-
lett a baloldali zöldgondolatot a Fidesz antikommunizmusából 
adódóan gyakran összekapcsolták a globális elitcsere, a kom-
munista világforradalom és a kapitalizmus megdöntésének kép-
zeteivel. A kormányzati narratíva szerint a baloldalhoz köthető 
politikusok, aktivisták és értelmiségiek az éghajlatváltozást csak 
ürügyként használták. Valódi céljuk a szuverén nemzetállamok 
feloldása egy globális rezsimben, ami szükségszerűen elnyomó 
és milliók halálához vezet (Fricz 2019; Megadja 2019; Vésey Ko-
vács 2019).

A klímalobbi bázisa tehát heterogén, szereplői között a Fidesz 
valamennyi hagyományos ellenségképe felvonul. A csoport te-
vékenysége egyrészt öncélú, mert a tagok egyéni haszonszer-
zését szolgálja, másrészt viszont egy jól körvonalazható társa-
dalmi víziót igyekszik megvalósítani. E vízió nem egyéb, mint 
a hagyomány, állandóság és rend értékei helyett a multikultu-
ralizmus, a globalizmus és a migráció támogatása. Ennek bizo-
nyítékául a kormányzati narratíva Soros személyét, a születésel-
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lenes mozgalmak követeléseit, a baloldali értelmiség jelenlétét, 
illetve a klímalobbi nyílt bevándorláspárti megnyilvánulásait 
szolgáltatta.6

A klímalobbi stratégiája a vizsgált cikkek szerint a figyelemel-
terelés volt. Nevezzük „klímadepressziónak”, „klímagyásznak” 
vagy „klímaszorongásnak”, az elemzett források elbeszélésében 
a balliberális oldal szándékosan nyomasztotta a fiatalságot az 
ökológiai válság gondolatával (Megadja 2019). Mártonffy (2019) 
szerint ezzel a klímalobbi célja az volt, hogy „normál üzemmód-
ból vészüzembe billentse át az embereket”, és így tegye őket 
manipulálhatóvá. A kétségbeesett tömegeknek következő lépés-
ként a klímalobbi az aktivizmust kínálta fel „gyógymódként”, 
ezzel saját politikai-gazdasági céljai mentén mobilizálva töme-
geket (Kurmai 2019). A félelemkeltés sikerét a kormányközeli 
narratíva Greta Thunberg példáján keresztül érzékeltette, reflek-
tálva a stratégia további két hozományára: a svéd aktivista lány 
„erkölcsi golyófogóként” funkcionálva elhárította a felelősséget 
a klímalobbiról (Bálint 2019), a klímaváltozás biztonságiasítása 
pedig elterelte a figyelmet a bevándorlásról (Zalenka 2019a).

Konklúzió

Az elemzés abból a központi kérdésből indult ki, hogy hogyan 
jelenik meg az ellenségképzés a kormányközeli diskurzusban, 
és mindez miként kötődik a 2015-ös migrációs válság nyomán 
kialakult „mi–ők” megkülönböztetéshez. A kérdés megválaszo-
lásához a 2019. szeptemberi megmozdulások értékelését vizs-
gáltam hat sajtóorgánum, illetve Orbán Viktor miniszterelnök 
és Áder János köztársasági elnök szemszögéből. A tanulmány 

6 A klímalobbi nyílt bevándorláspárti megnyilvánulásai közül a következők 
emelhetők ki: (1) a klímatüntetésekről is ismert Carola Rackete a Sea-Watch 3 civil 
mentőhajó kapitányaként illegálisan 53 bevándorlót tett Olaszország partjára; (2) 
a svéd Zöld Párt bevándorlókat juttat ingyenlakásokhoz; (3) a civil szervezetek az 
afrikai partok mentén megmentett menekülteket nem Afrikába, hanem Európába 
szállítják a hatalmas távolság ellenére is.
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három fő motívumot különített el. Először is, megfigyelhető volt 
egy éghajlatváltozást biztonsági kihívásként el nem ismerő nar-
ratíva, ami ugyan 2019 szeptemberében még nem volt koherens, 
de egyértelműen megjelent benne a klímaaktivisták túlzónak 
vélt követeléseivel való szembehelyezkedés. Másodszor, ez a 
gondolat párosult egy Magyarország klímapolitikai sikereire 
hivatkozó és felelősségét más szereplőkre terhelő kerettel. Har-
madszor, a kormányzati diskurzus a döntően fiatal tüntetők és 
Greta Thunberg megvezethetőségének és naivitásának kieme-
lésével egy háttérhatalom (klímalobbi) létezését igazolta. A Fi-
desz narratívája a célok és a szereplők egyezésénél fogva azt 
állította, hogy a klímalobbi megfeleltethető a multikulturalista 
és bevándorláspárti balliberális elitnek, amely a klímaszoron-
gás terjesztésével kelt félelmet a társadalomban, és ezzel tereli 
el a figyelmet a valódi törekvéséről, a migráció támogatásáról. 
Így építette be az Orbán-kormány a látszólag új ellenségképet a 
mintegy másfél évtizede létező nemzeti-nemzetellenes antago-
nizmusba. 

Ez volt az első olyan szisztematikus elemzés a hazai szakiro-
dalomban, amely az ellenségkonstruálás oldaláról szemlélte az 
Orbán-kormány klímaaktivizmust illető jelenkori kommuniká-
cióját. A tanulmány továbbfejlesztése a módszertan finomítá-
sával lehetséges. A legfőbb irányok az elemzett időintervallum 
bővítése, rádiós-televíziós szolgáltatók és a közösségi média 
bevonása, illetve a kvalitatív módszerek vegyítése kvantitatív 
szövegelemzéssel.
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A magyar jobboldal (ellen)keretei  
a klímaválságra és -mozgalomra
MIKECZ DÁNIEL, BÖCSKEI BALÁZS, VASALI ZOLTÁN 

2018 nyarán a klímaváltozás kiemelt témává vált Magyaror-
szágon is, egyúttal a médianapirend rendszeres és különböző 
(köz)-politikai kontextusban tárgyalt témája volt. A Fridays For 
Future a 2019-es európai parlamenti választások előtt tartotta 
az első nagyobb tiltakozást Budapesten. Ugyanebben az évben 
immáron másodszor zajlott, civil szervezetek felhívására, a 
„Műanyagmentes július” kampány, amely a műanyag csomago-
lóanyagokhoz kapcsolódó környezetvédelmi problémákra fóku-
szált. Szemben a migrációval, mely témát illetően a kormányzó 
jobboldal már a krízist megelőzően kijelölte magát a témát, majd 
lett annak ügygazdája, a klímaváltozás esetén nem a jobboldal 
volt az elsődleges értelmezési keretet kijelölő alany. A kormány-
zó párt politikusai, továbbá a nyilvánosságnak a kormánypárt-
tal politikai és kommunikációs szimbiózisban tartalmat fejlesztő 
jobboldali szereplői a klímaváltozás tagadásától kezdve a klíma-
aktivisták delegitimizálásán át a kérdés keresztény, természet-
védelmi átkeretezéséig különböző reakciókkal éltek. 

Orbán Viktor 2014-es tusványosi beszéde után – amelyben a 
2010 utáni rezsimet „illiberális demokráciának” minősítette – a 
magyar politika kiemelkedő nemzetközi tudományos figyelmet 
kapott. Politikai rendszere többek között része lett a különböző 
rezsim- és populizmuskonceptualizálási vitáknak. Jelen tanul-
mánynak azonban nem célja a populizmus körüli tartalmi viták 
ismertetése, az alábbiakban azon alapvető jellemvonásából in-
dulunk ki, mely szerint az a társadalmakat két külön csoportra, 
nevezetesen a „korrupt elitre” és a „tiszta emberekre” osztja fel 
(Mudde–Kaltwasser 2012). Ennek jegyében a populizmus stra-
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tégia, stílus és módszer; e keret lehetővé teszi a populista politi-
kusok számára, hogy rugalmasan alkalmazkodjanak a politikai 
napirend változásaihoz. Ilyen változás 2018–2019-től a hangsú-
lyosan megjelenő éghajlatváltozás kérdése is. 

Mivel a magyarországi környezetvédelmi politika az 1980-as 
évek antikommunista zöldmozgalmára vezethető vissza, amely-
ben jobboldali aktivisták is részt vettek, a környezet megóvása 
állandó eleme lehetett volna egy konzervatív világnézetnek is, 
azaz történhetett volna proaktív jobboldali kezdeményezés vagy 
reakció a klímavédelem felvállalására is. Ehhez képest a fideszes 
politikusok és véleményvezérek a kortárs klímamozgalom libe-
rális, globalista, nyugati kezdeményezésként való értelmezésére 
helyezték a hangsúlyt. Jelen tanulmányban ennek bizonyítására 
2018 tavasza és 2020 nyara között vizsgáltuk az éghajlatválto-
zásra adott kormánypárti reakciókat, a magyarországi populista 
jobboldal átkeretezési kísérleteit. Ennek keretében a diskurzus-
elemzés módszerével áttekintettük a magyarországi klímaválto-
zásról szóló narratívákat is.

A populista jobboldal a klímaválság 
keresztmetszetében

A magyarországi populizmusra vonatkozó konceptualizálási vi-
ták a fogalom szerteágazó használatának adnak keretet (Böcskei 
2021). Mint fentebb jeleztük, jelen tanulmányban a populizmus 
egy minimáldefiníciójából indulunk ki, legfőbb jellemzőjének 
tekintjük a retorikai értelemben vett mi–ők (politikai) kategóriá-
jában jelentkező politikai gondolkodást, az elitellenességet és 
a vox populi nyelvi eszköztárát. Meg kell jegyezni, hogy 2006 
óta a jelenleg kormányzó jobboldal esetében jelentős változá-
son ment keresztül az, ahogyan az „elit” fogalma tartalommal 
és aktorokkal feltöltődik. Míg 2010-et megelőzően döntően a 
kormányzó baloldali-liberális pártok, továbbá – a jobboldal ál-
lítása szerint – az azokhoz kapcsolódó neoliberális gazdasági 
elit alkották, addig kormányra kerülve az elitet mindjobban a 
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nemzetközi pénzintézetek, az Európai Unió vezető szervei és 
tisztviselői, illetve a transznacionális civil szervezetek – függet-
lenül azok agendájától – képezik. Ezen entitásokhoz aztán szoci-
ológiai értelemben hozzárendel lokális (baloldali, liberális, zöld) 
eliteket is. Utalásképpen a későbbiekre és a Zöldek példájánál 
maradva, az Európai Unió „zöldlobbija” helyi szövetségesének 
tekinti azokat a progresszív civil szervezeteket, amelyek – a kor-
mány értelmezésében – egy szűk, gazdasági és kulturális elit ak-
tuális életmódigényének kívánnak megfelelni, negligálva ezzel 
a magyar társadalom „valós problémáit”. 

A kormányzat politikai gondolkodását a hagyományos mé-
diatartalmakhoz képest magasabb absztrakciós szinten megjele-
nítő Kommentár című folyóirat egyik szerzője, Uri Dénes Mihály 
„Konzervatív válaszok az ökológiai válságra” című írásában 
például így fogalmaz a 2020-es év elején: „Avantgardista he-
vületében gyakorta vindikálja magának a jogot a baloldal arra, 
hogy a környezeti válságra először az ő értelmezőik hívták fel a 
figyelmet (…) Az elmúlt években rendszeressé vált »klímavál-
tozás elleni harcot« progresszív (techno)társadalmi (és nem cse-
kély mértékben baloldali/forradalmi) utópiák forgatókönyvei 
szerint elképzelő résztvevők számára generációs érzést és po-
litikai identitást biztosítanak. E cél alkalmasint megelőzi magát 
a környezetvédelmet is, amennyiben az ilyen demonstrációkon 
jellemző akcionizmus (lásd a különféle performanszokat, példá-
ul a »behalást«) a természet védelmét spektákulummá változ-
tatja” (Uri 2020: 43–44). Ezen álláspont, elméletibb megközelíté-
sét tekintve, a kortárs magyar jobboldali nyilvánosság kivételei 
közé tartozik, bár ebben is megnyilvánulnak a zöldkérdést an-
tiutópista, „társadalmi mérnökösködésnek” tekintő jellemzők. 
Az idézet azt világosan illusztrálja, ahogyan a magyar jobboldali 
gondolkodásban a környezetvédelmi kérdések egy bizonyos elit 
kritikájában lokalizálódnak. Mint a tanulmány diskurzuselemző 
részében is olvasható, a populizmusra azon alapjellemzője, mi-
szerint „mi és ők” relációban értelmezi a politikát, ahol is a „mi” 
a népet öleli fel, amelyre „ők” (jelen esetben a nemzetközi zöld 
szervezetek és lobbik) kívülről akarnak ráerőltetni egy agendát 

Éghajlat 07 13.indd   160Éghajlat 07 13.indd   160 2022. 07. 13.   15:27:152022. 07. 13.   15:27:15



  161A MAGyAR JOBBOLDAL (ELLEN)KERETEI A KLÍMAVÁLSÁGRA éS -MOZGALOMRA

és ideológiát, bevettnek tekinthető a magyar jobboldal médiake-
retezésében.

Az Európa más országaiban jelen lévő jobboldali populista 
pártok zöldérzékenysége és közpolitikai hangsúlyai ehhez ké-
pest széttartóbb képet mutatnak. A FIIA (Finnish Institue of In-
ternational Affairs) a dán, a svéd és a finn jobboldali populista 
pártokat vizsgálva klímaváltozás-tagadók, klímanacionalisták 
és klímakonzervatívok mentén különíti el az északi jobboldali 
populista pártokat (Vihma et al. 2020). A tagadók nem látják az 
ökológiai folyamatokban az emberi cselekvők felelősségét. Ez 
megnyilvánul az éghajlatváltozás hatásainak alábecslésében, il-
letve az éghajlatváltozás, továbbá az emberi tevékenység közötti 
összefüggés tagadásában – hangsúlyozva, hogy a klímaváltozás 
folyamata tudományosan nem bizonyított. Politikai értelemben 
a liberális elit összeesküvésének tekintik, kitágítva ezt a liberáli-
sok globális együttműködésére. 

Az éghajlatváltozás tagadása esetében jellemzően egy olyan 
amerikai jelenségről és értelmezési keretről kell beszélni, amely-
ben részt vesznek a fosszilis üzemanyagokkal foglalkozó vál-
lalatok, konzervatív agytrösztök és a velük együttműködő 
tudományos szakemberek (Dunlap–Aaron 2011). Az 1980-as 
években a Reagan-kormány alatt egyre erősebb lett a közvéle-
mény érzékenysége a környezetvédelem iránt (Dunlap 1987), az 
éghajlatváltozás tagadása pedig a konzervatívok új stratégiájá-
nak része lett, ami nem magát a környezet védelmét, hanem a 
környezet romlásának bizonyítékait kérdőjelezte meg (Dunlap–
Aaron 2011). Az éghajlatváltozás tagadása összhangban van a 
gazdasági dereguláció és a többletfogyasztás konzervatív kon-
cepciójával azáltal is, hogy optimista véleményt fogalmaz meg 
a modernitásról és a gazdasági fejlődésről. Az éghajlatváltozást 
tagadók, illetve -szkeptikusok állítása szerint a klímatudomány 
politikailag a baloldal irányába elfogult, egy „ócska tudomány” 
(junk science), míg maguk az éghajlatszkeptikusok „az igazságot 
fogalmazzák meg a hatalom felé” (Jacques 2006).

A FIIA elemzése alapján a klímanacionalisták elismerik a 
klímaváltozás folyamatát, annak magyarázatául elfogadják az 
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emberi tényezőket, ugyanakkor megoldásnak elsődlegesen nem 
a nemzeti vagy uniós cselekvést gondolják. Logikájuk szerint 
országaik Kínával vagy az USA-val szemben csak a globális 
kibocsátás töredékéért felelősek. Elfogadják a tudományos ál-
lításokat, de hangsúlyoznak azokkal kapcsolatban bizonytalan-
ságokat is, nem tagadva azonban az emberi aktivitás felelőssé-
gét. Természetesen kiállnak amellett, hogy saját nemzetállami 
termelésük és iparuk kevésbé szennyező, mint másoké. Realista 
módon értelmezik a klímakihívásokat, és hasonlóan a klíma-
konzervatívokhoz, elutasítják a pánikdiskurzusokat. A klíma-
konzervatívok álláspontja annyiban tér el a klímanacionalistá-
kétól, hogy véleményük szerint a jelenlegi új, környezettudatos 
technológiai innovációkkal lehet kezelni a változásokat, és ab-
ban szerep jut a nemzeti és az uniós szinteknek is, ugyanakkor 
csupán olyan mértékben, hogy az minimális költségekkel járjon 
a nemzetállami gazdaságokra, illetve a nemzeti szuverenitásra 
nézve (Vihma et al. 2020).

Az amerikai konzervatívok egy jelentős része tagadja, hogy 
az éghajlatváltozás az emberi tevékenység eredménye lenne, 
továbbá a környezet védelmét konfliktusmentesen összeegyez-
tethetőnek gondolják a gazdasági fejlődéssel (Buzogány–Mo-
hamad-Klotzbach 2021; uők 2022); az európai populista jobb-
oldal ebben a tekintetben még megosztottabb. Míg az Egyesült 
Államokban az éghajlatváltozás tagadása összekapcsolható az 
erőteljes szabadpiaci elköteleződéssel, addig Európában a po-
pulista jobboldali pártok egymástól eltérő környezeti agendával 
rendelkeznek. Kostas Gemenis és szerzőtársai (2012) 12 nyugat- 
és dél-európai ország 13 populista és radikális jobboldali párt-
jának pártprogramját vizsgálták, és azt állapították meg, hogy 
a legtöbb populista radikális jobboldali pártban közös a gén-
technológiával módosított növények használatának elutasítása, 
illetve többségükre jellemző, hogy nem támogatják a zöld adók 
bevezetését sem. érvelésük szerint a megújuló energiaforrások 
támogatási rendszerei, a vonatkozó hatékonysági kezdeménye-
zések, a kibocsátáskereskedelem szabályozása vagy például a 
szénadó, ártanak a gazdaságnak és a nemzeti iparágak verseny-
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képességének. Az atomenergia kérdésében viszont megosztot-
tak. Számos európai populista és radikális jobboldali párt nem 
osztja az USA-beli konzervatívok optimizmusát a modernitást 
és a haladást illetően, különösen a génmódosított élelmiszerek 
vagy az atomenergia esetében. A republikánus agytrösztök vi-
lága egyébként jelentős mennyiségű tudást termelt ebben a kér-
désben: 1972 és 2005 között az éghajlatszkeptikus könyvek 92 
százaléka republikánus think-tankek gondozásában jelent meg 
(Jacques et al. 2008). 

Egyes európai jobboldali pártok összekapcsolják a környezet-
védelmet a bevándorlás elutasításával, valamint a nacionalista 
alapú energiafüggetlenség támogatása is tipikus jellemzőjük. 
A Brit Nemzeti Párt és a Dán Néppárt a kontinens radikális 
jobboldali pártjaitól eltér annyiban, hogy mindkét párt számára 
kiemelten fontos az esztétizált vidéki táj, ami a nemzeti identitás 
gyökereként is szolgál (Forchtner–Kølvraa 2015). A nemzettől és 
hazától elválaszthatatlan természet és az önellátás idealizálása 
további európai populista radikális jobboldali narratíváknak is, 
ha kevésbé hangsúlyos, de fontos eleme (Forchtner 2019). A klí-
maváltozás elleni küzdelem terén folytatott nemzetközi együtt-
működésben ugyanakkor a nemzeti szuverenitás fenyegetését 
látják. Fontosabb számukra az energiafüggetlenség és az önellá-
tás, amelyek garanciái a nemzeti szuverenitásnak. 

Az előbbiekhez hasonló narratívák fedezhetők fel a német-
országi radikális jobboldal klímaváltozásra vonatkozó kommu-
nikációjának elemzése során is (Forchtner et al. 2018). Ilyenek 
a tudományellenes érzelmek, a kutatók politikai elfogultsággal 
történő vádolása, a klímával kapcsolatos szakpolitikák azonosí-
tása globális hatalmi törekvésekkel, a zöldpolitikának a baloldal 
új változatával való azonosítása, valamint annak hangsúlyozása, 
hogy a környezeti szakpolitikák költségeit végső soron a „hét-
köznapi emberek” fizetik meg. érvelésük alapján a kibocsátást 
csökkentő politika magasabb energiaárakhoz vezet, amely így 
aláássa a társadalmi igazságosságot. 

Matthew Lockwood (2018) a jobboldali populisták éghajlat-
változással kapcsolatos szkepticizmusa kapcsán annak struk-
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turális és ideológiai magyarázatát különbözteti meg. A struktu-
ralista megközelítés abból indul ki, hogy a környezetvédelmi 
politikák az ipari szerkezetváltással veszélyeztetik a jobboldali 
populizmus szavazói bázisát képező férfi munkásosztály eg-
zisztenciáját. Az ideológiai magyarázat szerint – amelyet Lock-
wood meggyőzőbbnek talál – a populisták a környezetvédel-
met liberális, kozmopolita koncepciónak tekintik, továbbá a 
tudományos érvelés idegen a populista retorikától. Más pártok 
esetében az éghajlatváltozás tagadása hasonló logika mentén 
illeszkedik a hatalommal szemben gyanakvó populista hagyo-
mányba (Brown 2014). Az Egyesült Királyság szavazóit vizsgál-
va a populista attitűdök és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
szkepticizmus összefüggését empirikus adatok is megerősítet-
ték (Huber 2020).

A radikális jobboldalon Magyarországon az időközben tá-
mogatottságában visszaeső Jobbik 2013-as programjában jelent 
meg a környezetvédelem és a jövő nemzedékek iránti felelősség-
vállalás (Bíró-Nagy et al. 2013). Előtte a párt 2010-es évek eleji 
programjában a nemzeti táj idealizálása mellett különösen hang-
súlyos volt a globális kapitalizmus mint környezetpusztító és 
embertelen erő, továbbá a természetes helyi közösségek szem-
beállítása (Kyriazi 2019). A Jobbik környezeti érzékenységének 
egyik fontos motivációja volt a magyarországi környezetvédő 
mozgalom nyitottsága a jobboldal felé; e hagyomány genezise 
a környezetvédelmi mozgalmak számos ágának rendszerváltás 
előtti antikommunista identitásában keresendő. A rendszervál-
tást megelőzően Magyarországon a környezetvédő, kiránduló-
túrázó és természetvédő mozgalom a rendszerkritikusok ernyő-
mozgalmává vált, úgy is, mint a rendszerváltás legfontosabb 
környezetvédő mozgalma, a bős–nagymarosi gát és vízerőmű 
ellen tiltakozó Duna Kör. A Duna-mozgalom aktivistái később 
különböző, így például jobboldali pártokban folytatták közéleti 
szerepvállalásukat (Hajba 1994).

Mindezek tükrében a tartalomelemzés előtt szükségesnek lát-
juk, hogy a 2010 után kormányzó magyar populista jobboldal 
környezetvédelmi karakterét is bemutassuk, különös tekintet-
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tel arra, hogy egy erőteljes ideológiai ambíciókkal rendelkező 
kormányzó erőt vizsgálunk. Jellemző rá azonban, hogy közpo-
litika-alkotásában az ortodox elképzelések mellett éppúgy kép-
visel heterodox elképzeléseket is, deduktív gondolkodás helyett 
pedig pragmatizmussal él. A Fidesz–KDNP-kormány számára a 
közpolitikai barkácsolás jegyében az eszmei gondolatok kevés-
sé „hálók”, sokkal inkább „szerszámosládák”, amelyekből kivá-
lasztja a számára ideológiailag illeszkedőt (Körösényi et al. 2020: 
176). Ez jelen esetben a környezetvédelmi kérdések és kihívások 
elismerését jelenti, ugyanakkor a megoldásokat a kormány hoz-
záigazítaná a nemzetállami szuverenitás hangsúlyozásához és a 
klímakonzervatív közpolitikához. 

A kormányzó populista magyar jobboldal 
környezetpolitikai karaktere

A Fidesz akkor szerezte meg első kétharmados felhatalmazá-
sát, amikor a Lehet Más a Politika (LMP) ökopártként 2010-ben 
7,48%-os eredményével parlamenti párttá vált. Ezt követően a 
kormányzó jobboldal úgy alakította át a kormányzati szerkeze-
tet, hogy a zöldügyek az agrárpolitikai tárca alá rendelődjenek. 
Ennek jegyében 2010-ben megszűnt a Környezetvédelmi Mi-
nisztérium mint önálló intézmény. Ez a lépés elsősorban úgy 
értelmezhető, hogy a kormány ezt a témát háttérbe akarta szo-
rítani, ugyanis a fenntartható fejlődés szempontjai az ő számára 
nem értelmezhetők a „jó kormányzás” keretei között (G. Fodor–
Stumpf 2008), hanem elsősorban akadályoztatásként jelenkez-
nek. A zöld normák és a környezetvédelmi értékek érvényesü-
lése úgy került a minimumra Magyarországon, hogy nagyrészt 
azokat az intézményeket szüntették meg vagy lehetetlenítették 
el, amelyek ezeket addig képviselték. 

A regnáló jobboldal kormányzati karakterét egy olyan álla-
mi dominanciát feltételező identitás kialakítása jellemzi, amely 
aktívan érvényesíti a környezetpolitika regulatív jellegét. A jog-
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követés és a szabályok betartatása fontos része a környezetpo-
litika eszköztárának, de a fentebb ismertetett közpolitikai bar-
kácsolás jegyében csak akkor, ha az piackompatibilis, továbbá 
a résztvevők motivációit is támogató rendszer keretei között 
alkalmazzák. Az úgynevezett szuverenista környezetpolitika 
elsősorban arról szól, hogy a politikai hatalmat szerzett döntés-
hozók hogyan értelmezik a saját felhatalmazásukat. A kormány-
pártok 2019-ben kezdték kialakítani azt az ideológiai hátteret, 
amivel egy minimális zöldelkötelezettséget fel tudnak mutatni, 
válaszul a nyilvánosságból és a külföldről érkező kritikákra. 
A kereszténydemokrácia jegyében – ahogy nyugati példákon is 
láttuk – a teremtésvédelemre fűzik fel annak az értékrendnek a 
fontosságát, amelynek révén szerintük a természeti erőforrások 
használata összhangba hozható a megőrzéssel. Álláspontjuk 
szerint ez a hozzáállás elég ahhoz, hogy fogyasztásunk ökoló-
giai terhelését kontroll alatt tartsuk, pedig minden bizonnyal a 
körülöttünk tapasztalható problémák jelentős része önmagában, 
megelőzés és helyreállítás nélkül már nem kezelhető (Vasali 
2019). Stella Schaller és Alexander Carius elemzése (2019) szá-
mos dimenziót vizsgálva a Fideszt a klímaválság tekintetében az 
affirmatív jobboldali pártok közé sorolja, amely elismeri a tudo-
mány állításait és eredményeit. Magyarország energiaszektora 
kevésbé szén-dioxid-intenzív, nagyobb részarányú a földgáz, a 
kőolaj és az atomenergia részesedése az energiamixben, így Ma-
gyarország nemzeti kibocsátása az EU-átlag alatt van. A Fidesz 
aktív támogatója volt a párizsi egyezménynek, egyúttal kihasz-
nálva azt, hogy belföldön kevésbé ambiciózus szabályozási po-
litikát folytat. Meg kell jegyezni azonban azt is, hogy Áder János 
személyében egy olyan köztársasági elnök volt hivatalban, aki 
a környezet-, különösen a vizek védelmének és biztonságának 
kérdését profilja részének tekintette. Kevés példa van arra, hogy 
miniszterelnöki szintre emelkedett volna a kérdés, ilyen volt, 
amikor 2020 januárjában Orbán Viktor miniszterelnök sajtótá-
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jékoztatón jelentette be, hogy a magyar kormány klímaváltozási 
cselekvési tervet fog kidolgozni.1 

A jobboldal éghajlatváltozás-tagadásának szakirodalmi át-
tekintése alapján, valamint a magyar kontextus figyelembe-
vételével azt vizsgáljuk, hogy a klímamozgalomra vonatkozó 
jobboldali ellenkeretezésben milyen elemek jelennek meg, úgy 
is, mint a klímavédelmi szakpolitikák szembeállítása a „hétköz-
napi emberek” gazdasági érdekeivel és a családok igényeivel. 
További keret lehet a Nyugat-kritika vagy éppen -ellenesség, a 
nemzeti szuverenitás hangsúlyozása a globális klímarezsimmel 
szemben. Az energiapolitika kapcsán keretként az önellátás, va-
lamint az atomenergia használatának támogatása jelenhet meg. 
A diskurzuselemzés során vizsgáljuk azt is, hogy a hazai táj és 
környezet idealizálása és a kereszténységre való hivatkozások is 
megjelennek-e a jobboldali keretezésekben.

Módszer és adatok

A klímamozgalomra vonatkozó jobboldali értelmezési kereteket 
tartalomelemzés segítségével vizsgáltuk. Újság- vagy vélemény-
cikkek tartalomelemzése bevett módszere a klímaváltozással 
foglalkozó médiatartalom-kutatásnak és kommunikációtudo-
mánynak (Boykoff 2007; Metag 2016; Schäfer–Saffron 2017). Míg 
a hivatkozott kutatásokban a módszert annak megértésére 
használják, hogy egyes kérdéseket – például az éghajlatválto-
zást – hogyan mutatja be a média, ebben a részben a tartalom-
elemzéssel a magyarországi jobboldal klímamozgalomra és ég-
hajlatváltozásra vonatkozó értelmezési kereteit, interpretációs 
sémáit azonosítottuk. 

Zárt, előre véglegesített kódkönyvet nem lehetett használni a 
kódolási folyamat során, hiszen a szakirodalmi áttekintés elle-

1  Orbán Viktor évindító nemzetközi sajtótájékoztatója, 2020. január 9. https://
www.miniszterelnok.hu/orban-viktor-evindito-nemzetkozi-sajtotajekoztatoja/. (Le-
töltés: 2022. március 25.)
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nére sem ismert minden értelmezési keret. A szakirodalmi átte-
kintés alapján 18 keretet határoztuk meg előre, közülük hat nem 
jelent meg a korpuszban. Magán a kereten kívül kódoltuk a ke-
ret típusát (diagnosztikai, prognosztikai, motivációs), a keretek 
protagonistáit és antagonistáit, valamint a metaadatokat, vagyis 
a közzététel dátumát, a cikk forrását és címét. A diagnosztizáló 
értelmezési keretek az aktuális helyzetet, problémát kívánják ér-
telmezni, a prognosztizáló keretek valamilyen megoldást java-
solnak, míg a motivációs keretek a cselekvés fontosságáról, ér-
telméről szólnak (Benford–Snow 2000). Annak érdekében, hogy 
átfogó kép alakuljon ki a kormányzó jobboldal klímaváltozással 
kapcsolatos narratívájáról, a kormány közvetlen kommunikáci-
óját és jobboldali véleménycikkeket vontunk be a tartalomelem-
zésbe. Ennek megfelelően a cikkek forrása a magyar kormány 
sajtóközleményeinek központi oldala, a kormany.hu, valamint 
a 2019 februárjától ismét a jobboldali sajtóbirodalom részeként 
megjelenő Magyar Nemzet napilap online változata, a Magyar 
Nemzet Online (mno.hu) volt. 

A sajtótörténetileg is legismertebb jobboldali napilap, a Ma-
gyar Nemzet a KESMA (Közép-európai Sajtó és Média Alapít-
vány) kormánypárti médiakonglomerátumához tartozik, amely 
az egyetlen országos szinten terjesztett politikai napilap a port-
fólióban. Noha nem minden véleménycikket magukat jobbol-
daliként meghatározó szerzők írnak, az azonban feltételezhető, 
hogy a szerkesztőknek a véleménycikkekkel kapcsolatos szer-
kesztési és tartalmi elvei illeszkednek a magyarországi jobboldal 
politikai agendájához. A tartalomelemzés korpusza a 2019. már-
cius 1. és 2020. július 22. közötti időszak cikkeiből áll. A vizsgálat 
tehát kiterjed olyan időszakra is, amikor a zöld kérdések kevéssé 
voltak a politika és média napirendjén, egészen annak korábban 
nem tapasztalható emelkedéséig. 

Mindkét vizsgált online oldalon a „klíma” keresőkifejezést 
használtuk a releváns cikkek azonosításához, az mno.hu-n pub-
licisztikákra szűkítve. Ezek a véleménycikkek a Magyar Nemzet 
nyomtatott változatában is megjelentek. A cikkeket egy kódoló 
manuálisan kódolta. Ha egy értelmezési keret nem illeszkedett 
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a korábban meghatározott keretek közé, akkor új kategóriát hoz-
tunk létre. A kódolás megbízhatóságát a kódkönyv és a keretek 
felülvizsgálata biztosította a kódolási folyamat után, amikor az 
értelmezési kereteket kategóriákba rendeztük. Az elemzés során 
az mno.hu 97 cikkében 122, a kormany.hu 76 cikkében 49 keretet 
azonosítottunk. Az mno.hu-n 78 keret 2019-es, 44 pedig 2020-as. 
A kormany.hu-n egy keret 2018-ból, 14 keret 2019-ből, 34 pedig 
2020-ból származik. Ennek alapján a jobboldali véleményvezé-
rek gyakrabban reagáltak a klímamozgalom kihívására, és in-
tenzívebben foglalkoztak a témával, mint a kormány.

A tartalomelemzés eredményei

A tartalomelemzés alapján megállapítottuk, hogy a Magyar Nem-
zet értelmezési kereteinek többsége diagnosztizáló jellegű volt, 
tehát az aktuális események értelmezését adták az olvasók szá-
mára, azonosították az ellenfeleket és szövetségeseket, míg a kor-
many.hu oldalon a prognosztikai keretek aránya jóval magasabb. 
A prognosztikai keretek megoldást javasolnak a problémára, 
amely a kormany.hu esetében környezetpolitikát, aktuális intéz-
kedéseket és a kormány jövőbeli terveit érintette (1. táblázat).

1. táblázat. Keretek száma és típusa (N=171) 

  Diagnosztizáló Motivációs Prognosztizáló

mno.hu 111 0 11

kormany.hu  25 2 22 

Ami a protagonista–antagonista kereteket illeti, a Magyar 
Nemzet esetében 50 protagonista és 79 antagonista keret volt 
azonosítható (2. táblázat). A leggyakrabban a magyar kormány 
és azzal megfeleltethető más cselekvők jelentek meg protagonis-
taként, mint pl. a Fidesz vagy Magyarország. Az emberiség mint 
általános entitás hatszor fordult elő protagonistaként, négyszer 
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viszont antagonistaként. Az első esetben a természet védelmé-
nek lehetséges aktora volt, míg az utóbbi esetben a rövidlátó 
emberi természetet lehet felelőssé tenni a környezet szennyezé-
séért. Az idős polgárok, a családok és a konzervatív politikai 
közösség is visszatérő protagonisták voltak. Míg a hétköznapi 
emberekre hivatkozás a populista rezsimek szokásos jellemzője, 
protagonistaként mégis csak kétszer jelenik meg a vonatkozó 

2. táblázat. Szereplők a Magyar Nemzetben (N=131)

Magyar Nemzet

Protagonista Keretek 
száma Antagonista Keretek 

száma
Fidesz, kormány, 
Magyarország

19 baloldaliak, 
liberálisok, 
ellenzékiek

31

emberiség 6 globális elit 10
idős állampolgárok 5 környezetvédő 

aktivisták, 
klímamozgalom

8

családok 4 tudósok 7
nemzeti-konzervatívok, 
hazafiak

4 Greta Thunberg 6

szuverenisták 2 az emberiség, az 
emberi természet

4

Európa, európai politika 2 Soros György 3
józanul gondolkodó, 
hétköznapi emberek

2 fogyasztói kultúra 2

balkáni országok 1 EU 2
keresztények 1 bevándorlók 2
cégek, vállalatok 1 civil szervezetek 2
helyi közösségek 1 kommunisták 1
természet 1 EPP 1
terhes nők 1 német Zöldek 1
  kormány 1
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keret, akárcsak a helyi közösségek, amelyek kulcsfontosságú hi-
vatkozási pontok a környezetvédők és a jobboldal számára is. 
A leggyakoribb antagonista a politikai baloldal, a liberálisok és 
a magyar ellenzék volt. Ebbe a kategóriába tartoztak az európai 
baloldaliak és a liberálisok is. A véleménycikkek második leg-
gyakoribb antagonistája a globális elit volt. Míg Soros György 
a 2015-ös menekültválság óta a kormányzati kampányok köz-
ponti negatív alakja, a neve csupán háromszor került elő, több-
nyire a globális elit részeként. Ennek ellenére nem ő az egyetlen 
konkrét személy, aki antagonistaként jelenik meg. A jobboldali 
véleményvezérek Greta Thunberget, mint a 2018–2019-es klíma-
mozgalom arcát, szintén antagonistaként azonosították. A tudó-
sok, szakértők hétszer jelentek meg antagonistaként, ami a klí-
matudomány iránti szkepticizmusra utal.

A kormany.hu esetében a tartalomelemzés során több prota-
gonistát lehetett azonosítani, mint antagonistát (3. táblázat). Az 
elemzett sajtóközlemények a szakpolitikai megoldásokra fóku-
szálnak, és a kormány cselekvési kompetenciáját hangsúlyoz-
zák, nem csupán az antagonistákat hibáztatják. A kormányzati 
felületen a magyar kormány volt a leggyakrabban visszatérő 
protagonista, az ellenzék pedig a leggyakoribb antagonista.

3. táblázat. Szereplők a kormany.hu-n (N=24)

kormany.hu

Protagonista Keretek 
száma Antagonista Keretek 

száma
Fidesz, kormány, Magyarország 14 ellenzék 3
jövő nemzedékek 2 nyugati, régi 

EU-tagországok
2

új tagállamok 2   
józanul gondolkodó, hétköznapi 
emberek

1  
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A jobboldali publicisták értelmezési keretei öt tág kategóriába 
sorolhatók (4. táblázat).2 A legtöbb kategóriához azok a keretek 
tartoznak, amelyek azt állítják, hogy a klímamozgalom politikai-
lag elfogult. Ez a leggyakrabban visszatérő keret, amely szerint a 
klímaváltozás körül hisztéria alakult ki, amelyet a szereplők po-
litikai számításból erősítenek fel. Ez az értelmezés nem tagadja 
a klímaváltozást, viszont a klímamozgalom mögött olyan rejtett 
politikai szereplőket feltételez, amilyenek a liberális, baloldali 
politikai erők.

4. táblázat. Keretek a Magyar Nemzetben (N=122)

Magyar Nemzet
Keretek kategóriái Keretek száma

A klímamozgalom politikailag elfogult 41
Szakpolitikák 20
Ellentétek 27
A klímaváltozás okai, a klímavédelem jellemzői 23
A klímamozgalom hiteltelen 11

A Magyar Nemzet második legszámosabb kerete („ellenté-
tek”) explicitebb ebben a tekintetben, hiszen a klímamozgalmat 
új baloldaliként keretezi, amely mint „egy görögdinnye: kívül 
zöld, belül piros”. A lap véleménycikkei szerint nemcsak a klí-
mamozgalom elfogult, hanem a klímatudomány is, amely állítás 
a fentebb ismertetett amerikai konzervatív narratívában is meg-
jelenik. Az „ellentétek” kategóriájába összesen 27 keret tartozik. 
Ezek a keretek kiemelik a klímamozgalom és a globális klíma-
védelmi intézkedések ellentmondásait a konzervatív, jobboldali 
értékekkel. Ilyen érték a nemzeti szuverenitás, amely a jobbol-
dali értelmezés szerint nem egyeztethető össze a globális klí-
mavédelmi rezsimekkel. A konzervatív, jobboldali publicisták 
szembeállították a klímamozgalmat a családokkal is, azon meg-

2  A keretek részletesen a függelékben találhatóak.
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lehetősen marginális vélemény kapcsán, miszerint kevesebb 
gyerekre van szükség az ökológiai lábnyom csökkentése érdeké-
ben. A Magyar Nemzet szerzői hangsúlyozták a klímamozgalom 
és az idősebb generációk közötti esetleges ellentmondásokat is: 
a klímaaktivistákat felelőtlennek, gyerekesnek és hálátlannak 
tüntették fel az előző generációkkal szemben. Az ellentétek kö-
zött megjelenik a lokális kontra globális összehasonlítás, amely 
hagyományosan része a globalizációkritikus és a környezetvédő 
mozgalmak narratívájának.

A Magyar Nemzet értelmezési kereteinek harmadik legna-
gyobb számú kategóriája a klímaváltozás okaira és a klímavéde-
lem jellemzőire összpontosít, e szerint az éghajlatváltozás valódi 
probléma. A legtöbb esetben azonban a kihívás legitimként való 
elfogadását követi a klímamozgalom politikai elfogultságának 
kerete. Ahogy azt a szakirodalmi áttekintés alapján feltételez-
tük, a véleménycikkek egy része a környezetvédelem keresztény 
gyökereire is utalt. Bár a magyarországi környezetvédő mozga-
lom a demokratikus átmenet előtt antikommunista ernyőmoz-
galom volt, csak egy keret foglalkozott a környezetvédelem 
jobboldali jellegével. 

A negyedik típus, azaz a szakpolitikai keretek közül hét ál-
lította azt, hogy az atomenergia éghajlatbarát, valamint egy el-
lenzéki képviselő véleménycikkének egyik kerete ennek ellen-
kezőjét állította. A kategóriába tartozó többi keret a fejlett és a 
szennyező országok felelősségét emelte ki, amelyben felfedez-
hető némi Nyugat-ellenesség. A szakpolitikák között van továb-
bá utalás a kereszténységre és a családokra is. 

A Magyar Nemzet véleménycikkeinek utolsó kategóriája azt 
sugallja, hogy a klímamozgalomnak nincs hitelessége. Itt jelenik 
meg az amerikai konzervatívokra jellemző „ócska tudomány” 
narratívája, és az a megállapítás is, miszerint a klímamozgalom 
gazdasági érdekeket szolgál. Az is felmerül, hogy a klímamoz-
galom túlreagálja a környezeti problémákat, valamint Greta 
Thunberg hitelességét kezdi ki a vád, miszerint valójában a csa-
ládja használja ki a fiatal aktivistát.
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5. táblázat. Keretek a kormany.hu-n (N=49)

kormany.hu

Keretek Keretek száma

Szakpolitikák 39

A klímaváltozás okai, a klímavédelem jellemzői  7

A klímamozgalom politikailag elfogult  3

A kormany.hu-n szereplő értelmezési keretek (5. táblázat) 
döntő többsége szakpolitikai tartalmú, ennek ellenére itt is je-
len vannak a „valódi probléma” és a „klímahisztéria” keretek. 
A kormány a sajtóközleményekben gyakran hangsúlyozza, 
hogy a klímavédelmet nem szabad a szegényebb országok kárá-
ra megvalósítani, ami azt is magában foglalja, hogy a fejlettebb, 
gazdagabb országoknak többel kell hozzájárulniuk a klímavé-
delem költségeihez. Az eredmények azt mutatják, hogy a kor-
mány politikájával kapcsolatos keretek célja, hogy az éghajlat-
változás kérdését a közpolitika-alkotás jellegének megfelelően a 
kormány általános politikai napirendjéhez illesszék. Ezért kerül 
a keretek közé az atomenergia, mint klímabarát energiaforrás, 
valamint a gazdasági növekedés kérdései. Emellett a családok és 
a jövő generációk, vagyis a felnövekvő generációk a szakpolitika 
kialakításának legfontosabb referenciapontjai. Annak megálla-
pításával, hogy az éghajlatváltozás nem szavakkal, hanem cse-
lekedetekkel küzdhető le, a kormány hangsúlyozza a politikai 
cselekvés fontosságát, ezért kiemeli saját cselekvési kompeten-
ciáját. Utóbbi ellentétben áll a klímamozgalom és az ellenzék 
cselekvésével, ami értelemszerűen nem szakpolitikai, hanem a 
szóbeli és tiltakozó fellépés. A nemzeti tájra, környezetre való 
hivatkozás itt csak egyszer jelenik meg a Kárpát-medence éghaj-
lati alkalmazkodóképességének kapcsán.
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Következtetések

2019-ben az éghajlatváltozás, a globális felmelegedés hirtelen 
meghatározó politikai kérdéssé vált Magyarországon, ugyanak-
kor a kormányzat – szemben a migráció kérdésével – nem kez-
deményező, hanem reaktív helyzetben volt. A Magyar Nemzet 
véleménycikkeinek, valamint a kormany.hu-n megjelenő sajtó-
közleményeknek a tartalomelemzése kimutatta, hogy a magyar 
jobboldal esetében hasonló értelmezési keretek jelennek meg az 
éghajlatváltozással kapcsolatban, mint a nyugat-európai jobbol-
dali populista pártok és mozgalmak narratívájában. Nem tagad-
ják a klímaváltozást, de kezelését a nemzetállami gazdaságra és 
a nemzeti szuverenitásra tekintettel tartja csak elfogadhatónak. 
A klímakonzervatív keret mellett a klímamozgalmat úgy is ér-
telmezik, mint új baloldaliságot, amelynek hátterében politikai 
érdekek fedezhetőek fel. A rejtett politikai és gazdasági érde-
kek kiszolgálása és a politikai baloldal új formájának vádjával 
a klímamozgalom hitelességét kérdőjelezi meg. Egyes amerikai 
konzervatívoktól eltérően tehát sem a jobboldali véleményvezé-
rek, sem a kormány nem a klímaváltozás tényét tagadta. A vé-
leménycikkek értelmezési keretei felvetették a klímamozgalom 
és egyes társadalmi csoportok, valamint a politikai koncepciók 
közötti ellentéteket is. Idetartoznak az idősek, a családok és a 
nemzeti szuverenitás. A két utóbbi a Fidesz-kormány politikai 
agendájának sarokkövét jelenti. 

A szakpolitikák kapcsán a legfontosabb kérdés az atomener-
gia klímabarát jellege mind a Magyar Nemzetben, mind a kor-
many.hu-n. Ezek a keretek összhangban vannak a kormány 
Oroszországgal kötött megállapodásával a paksi atomerőmű 
bővítéséről. A másik, bizonyos mértékig Nyugat-ellenes kon-
notációval rendelkező keret azt állította, hogy a klímavédelmet 
nem szabad megvalósítani a fejlődő országok vagy a magyar 
családok költségein. A magyar kormány saját szakpolitikai cse-
lekvőképességét emelte ki azáltal, hogy azt a klímamozgalom 
és a magyar ellenzék verbális tiltakozó akcióival vetette össze. 
A kereszténységre való hivatkozás, a nemzeti, hazai természet 
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idealizálása és a „hétköznapi” emberekre való kifejezett utalás 
jelen voltak, de nem volt jelentős a klímamozgalomra adott re-
akcióban. A protagonisták a Fidesz és a magyar kormány, míg a 
fő antagonisták a liberális és baloldali pártok, a magyar ellenzék 
és a globális elit voltak. Konkrét személyekként Soros Györgyöt 
és Greta Thunberget említették antagonistaként a jobboldali vé-
leményvezérek. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a magyar populista jobb-
oldal narratív reakciója a magyar kormány általános kommuni-
kációs és politikai napirendjét követte, nem pedig a nyugat-eu-
rópai populista pártok és mozgalmak diszkurzív mintáit. Okkal 
feltételezhető, hogy ez az összefüggés a magyarországi populis-
ta jobboldal kormányzati pozíciójának és erős centralizációjának 
következménye.
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Függelék

A Magyar Nemzet részletes keretei

Keretek Keretek 
száma

A klímamozgalom politikailag elfogult 41
„klímahisztéria” – valódi probléma politikai kihasználása 23
a klímamozgalom az új baloldal 16
a klímatudomány elfogult a politikai baloldal felé 2
szakpolitikák 20
az atomenergia klímabarát 7
a szennyezők fizessenek 3
energiafüggetlenség, önellátás 2
életmódváltásra van szükség 2
az atomenergia nem klímabarát 1
gazdasági ösztönzőket kell bevezetni 1
Magyarország jól teljesít a klímaváltozás elleni küzdelemben 1
a család és a kereszténység támogatja a klímapolitikát 1
optimista vélemény a tudományról 1
pesszimista vélemény a modernségről és a gazdasági 
fejlődésről

1

ellentétek 27
a globális klímarezsim korlátozza a nemzeti szuverenitást 9
a klímamozgalom család- és idősellenes 8
globalizáció kontra lokalizmus 2
az éghajlatváltozás fokozza a migrációt 2
az emberi társadalmak nem választhatók el a természettől 1
a klímaváltozás okai, a klímavédelem jellemzői 23
valódi probléma 17
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Keretek Keretek 
száma

a kereszténység lényegében környezetvédő 3
a klímaváltozás a természet immunválasza 1
éghajlatváltozás emberi tényezőjének tagadása 1
a környezetvédelem jobboldali ügy 1
a klímamozgalom hiteltelen 11
hamis tudomány 3
a klímamozgalom túlreagál 2
Greta Thunberget kihasználja a családja 2
a klímaváltozás középosztályi probléma 2
„klímabiznisz” 1
a környezetvédelem a rossz lelkiismeretből fakad 1

A kormany.hu részletes keretei

Keretek Keretek 
száma

szakpolitikák 39
a klímavédelmet nem szabad a szegényebb országok kárára 
megvalósítani

7

az atomenergia klímabarát 5
az éghajlatváltozás ellen nem szavakkal, hanem tettekkel 
lehet küzdeni

4

a klímavédelem és a gazdasági növekedés összeegyeztethető 4
a klímavédelem nem valósulhat meg a családok kárára 4
energiafüggetlenség, önellátás 3
Magyarország jól teljesít a klímaváltozás elleni küzdelemben 3
az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel a jövő nemzedékei 
örökölhetnek egy jobb Magyarországot

2

fizessenek a szennyezők 2
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Keretek Keretek 
száma

az éghajlatváltozás elleni küzdelem széles társadalmi 
együttműködést igényel

2

a zöld gazdaság mint lehetőség 1
biztonságos, zöld környezet a családok számára 1
a Kárpát-medence a megfelelő politikai tervezéssel 
alkalmazkodhat az éghajlatváltozáshoz

1

a klímaváltozás okai, a klímavédelem jellemzői 7
valódi probléma 7
a klímamozgalom politikailag elfogult 3
„klímahisztéria” – valódi probléma politikai kihasználása 3
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