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Fü löp Már ta – Sza bó Éva

Elõ szó he lyett 

Gon do la tok egy szü le tés na pi kö tet üze ne té rõl

R end ha gyó szü le tés na pi aján dé kot tart ke zé ben az ol va só. Egy kö zel öt ven éves
szak mai pá lya fu tás be mu ta tá sá ra, mél ta tá sá ra szám ta lan le he tõ ség kí nál ko zik.
Vé gig le het gon dol ni az ün ne pelt sze mély élet tör té net ét, szak mai kar ri er jé nek

fõbb ál lo má sa it, lajst rom ba le het szed ni el ért tu do má nyos és köz éle ti si ke re it. Utal ni le het szak -
mai te vé keny sé gé nek ma ra dan dó ter mé ke i re, pub li ká ci ói hos  szú lis tá já ra. 

Mi ez eset ben egy to váb bi le he tõ sé get vá lasz tot tunk. Egy si ke res egye te mi ok ta tói és ku -
ta tói élet pá lya be mu tat ha tó úgy is, ha nem ma gát a sze mélyt ál lít juk a kö zép pont ba, ha nem fel -
tér ké pez zük azok nak a kö rét, akik re sze mé lye vagy mun ká ja ha tást gya ko rolt, ins pi rál ta és/vagy
ver seny re sar kall ta õket. 

Hunyady György pro fes  szor mun kás sá ga elõtt egy olyan kö tet tel tisz tel günk, amely ben pá -
lya tár sak, ta nít vá nyok, ne ves ma gyar és ten ge rentú li szer zõk ta nul má nya it ad juk köz re; eze ket
min den eset ben ki egé szí tik a pro fes  szor sze mé lyes ref le xi ói, me lyek ben meg oszt ja az ol va só -
val a szer zõk höz fû zõ dõ kap cso la tát és szak mai élet pá lyá juk fon to sabb ta lál ko zá si pont ja it. 

Je len ta nul mány kö tet több né zõ pont ból és sok fé le ös  sze füg gés ben tár ja elénk Hunyady pro -
fes  szor gaz dag és szak ma i lag is si ke res élet pá lyá ját. 

Ha vé gig te kin tünk a kö tet szer ke ze tén, el sõ ként azt ve het jük ész re, hogy mi lyen szer te ágazó
te rü le te ken dol goz nak azok a ku ta tók, akik kü lön bö zõ mi nõ ség ben és idõ tar tam ban, de szo ros
szak mai és/vagy sze mé lyes kap cso la tot ápol tak és ápol nak ma is az ün ne pelt tel. Az el sõ na gyobb
egy ség fõ leg alap ve tõ tár sa da lom- lé lek ta ni kér dé se ket érin tõ írá so kat tar tal maz, mint ami lyen
a nem ze ti ka rak ter, a ver sen gés, a si ke res ség vagy az online cso por tok per cep ci ó ja. A má so dik
tar tal mi egy ség ben po li ti kai pszi cho ló gi ai ta nul má nyok so ra utal ar ra az ins pi rá ló ha tás ra,
ame lyet a ta nár úr ezen a te rü le ten is ki fej tett. A har ma dik na gyobb egy ség tük rö zi Hunyady pro -
fes  szor erõs szak mai kö tõ dé sét és el kö te le zett sé gét a szo ci a li zá ci ós fo lya ma tok meg ér té sé vel
és ki emel ten a ta nár kép zés kér dé se i vel kap cso lat ban. A ne gye dik na gyobb egy ség azok nak a ku -
ta tók nak a kö rét tö mö rí ti, akik kel ak tív szak mai és köz éle ti kap cso lat ban áll, jól le het, ezek nek
a szak em be rek nek az ér dek lõ dé si te rü le te in kább a sze mé lyi ség- és kli ni kai pszi cho ló gia, sem -
mint a szo ci ál pszi cho ló gia te rü le té re össz pon to sul. A kö te tet a pá lya tár sak sze mé lyes vis  sza em -
lé ke zé sei nek csok ra zár ja.

A kö tet egy más szem pon tú át te kin té se rá mu tat ar ra, hogy Hunyady pro fes  szor nem csak el -
kö te le zett ku ta tó, ha nem is ko la ala pí tó ok ta tó is, aki nek szá mos ta nít vá nya van. A kö tet ben több
mint egy tu cat olyan írást ta lá lunk, amely nek szer zõ je az õ ta nít vá nya volt egy kor. Kö zöt tük meg -
je len nek az idõ köz ben pro fes  szor rá érett nem zet kö zi leg el is mert ku ta tók, de a leg fi a ta labb, ép -
pen mos ta ná ban dok to ri fo ko za tot szer zett te het sé gek is.
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Ha is mét más né zõ pont ból ves  szük szem ügy re az egy kor volt di á kok lis tá ját, az megint iz -
gal mas, új as pek tus ból mu tat ja be Hunyady György élet út ját. A szer zõ ként meg je le nõ ta nít vá -
nyok egy ré sze ugyan is nem az EL TE-n ke rült ta nár-di ák vi szony ba ve le, ha nem az egy ko ri Kos -
suth La jos Tu do mány egye te men. Az õ írá sa ik utal nak ar ra a je len tõs szak mai és tu do má nyos
mun ká ra, amely nek so rán Hunyady György nem csak az EL TE-n erõ sí tet te meg a pszi cho ló gia
tu do má nyá nak hely ze tét, de el in dí tot ta és fej lõ dé si pá lyá já ra ál lí tot ta a deb re ce ni pszi cho ló gus -
kép zést is, meg te remt ve ez zel az el sõ vi dé ki kép zõ he lyet, ahol a szer zõk kö zül pl. Mé szá ros
Aran ka, Sza bó Éva vagy Sza bó La u ra vé gez te ta nul má nya it. En nek az idõ szak nak né hány sze -
mé lyes mo men tu mát a kö tet zá ró fe je zet ében Bá nyai Éva írá sá ból is meg is mer het jük.

Ha át te kint jük a kö tet ben sze rep lõ szer zõk név so rát, nem csak az egy ko ri ta nít vá nyo kat fe -
dez het jük fel kö zöt tük, de a pá lya tár sak kö zül is meg ta lá lunk jó né hány je len tõs szak te kin télyt,
pél dá ul Lász ló Já nost, Cse pe li Györ gyöt, Erõs Fe ren cet vagy Váriné Szil ágyi Ibo lyát. Õk oly -
kor Hunyady pro fes  szor ral pár hu za mos pá lyá kon ha lad va, de mind vé gig kö zös cé lért küzd ve
ho no sí tot ták meg a szo ci ál pszi cho ló gia tu do má nyát, olyan idõk ben, ami kor ez nem volt könnyû
vagy ma gá tól ér te tõ dõ vál lal ko zás.

Ha to vább bön gés  szük a tar ta lom jegy zé ket, ak kor az is nyil ván va ló vá vá lik, hogy Hunyady
György nem csak ha zai vi szony lat ban szá mít je len tõs ku ta tó nak, de mun kás sá ga nem zet kö zi szak -
mai kö rök ben is is mert és el is mert. A kö tet szer zõi kö zött meg je le nik a szte re o tí pia ku ta tás egyik
leg na gyobb ma élõ alak ja, David Hamilton, aki nem csak szak mai, de ba rá ti kap cso la tot is ápol
Hunyady Györg  gyel. To váb bá Er vin Sta ub, aki a tár sa dal mi szin tû ag res  szió ku ta tá sá nak ki emel -
ke dõ alak ja, va la mint a rend szer iga zo lás-el mé let vi lág hí rû kép vi se lõ je, John T. Jost is.

A kö tet má so dik na gyobb egy sé ge rá mu tat Hunyady György tu do má nyos mun kás sá gá nak
ket tõs gyö ke ré re. Egy szer re tör té nész és pszi cho ló gus, aki min den ku ta tá sá ban ar ra tö re ke dett,
hogy egye sít se ezt a két szak te rü le tet. A fe je zet szer zõi szo ci o ló gu sok, pszi cho ló gu sok és tör -
té né szek, akik ta nul má nya ik kal jel ké pe zik a tár sa dal mi fo lya ma tok tör té ne ti ség be ágya zott meg -
ér té sé nek szen ve dé lyes igé nyét, amely át ha tot ta Hunyady pro fes  szor min den mun ká ját. 

Vé gül meg is mer het jük a kö tet ál tal Hunyady pro fes  szort, az em bert. Egy részt azo kon a sze -
mé lyes hang vé te lû, vis  sza em lé ke zõ írá so kon ke resz tül, ame lye ket a kö tet zá ró, na gyobb egy sé -
gé ben ol vas ha tunk, más részt a ref le xi ók nyo mán, ame lye ket az egyes ta nul má nyok hoz írt. Ezek -
bõl a rá jel lem zõ, vis  sza fo gott ele gan ci á val meg írt val lo má sok ból ki de rül, hogy min den szer zõ höz
más-más mély ség ben és kü lön bö zõ tar ta lom mal, de el kö te le zett sze mé lyes kap cso lat fû zi. Va la -
mint nem mel lé ke sen ész re ve het jük, hogy életében a mun ka és a csa lád olyan szer ve sen kap cso -
ló dik egy más hoz, hogy a kö tet szer zõi kö zött meg ta lál juk jó né hány csa lád tag ját is. 

A könyv szer zõi, va la mint a szer kesz tõk, Fü löp Már ta és Sza bó Éva ez zel a kö tet tel kí vánnak
Hunyady György nek bol dog 70. szü le tés na pot!
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Hunyady György

Sze mély re szó ló sze mé lyes ref le xi ók

E gy élet a pszi cho ló gi á ban: az em be ri té nye zõ – ezt a cí met ad ta William McGuire az
írá sá nak a tisz te le té re ki adott Festschriftben, mely ben sze mé lyes kom men tá ro kat írt
a kö tet szer zõ i rõl és a hoz zá juk fû zõ dõ kap cso la tá ról. Most, hogy ez a szá mom ra ked -

ves meg tisz tel te tés ér, és het ve ne dik szü le tés na pom ra pá lya tár sa im, ta nít vá nya im, éle tem fon -
tos sze rep lõi meg aján dé koz nak ez zel a kö tet tel, kö ve tem McGuire pél dá ját. No per sze csak tisz -
tes tá vol ból kö vet he tem, hi szen me rõ ben más az élet utunk, stí lu sa utol ér he tet len s az ál ta lam
fel idé zett ese mé nyek in kább anek do ti kus jel le gû ek, mint sem tu do mány tör té ne ti ne ve ze tes sé -
gek. De ezek a sze mély re szó ló sze mé lyes ref le xi ók még is je lent het nek va la mi hoz zá já ru lást
az össz kép hez, hi szen a kap cso la tok nak két ol da la van és ily mó don leg alább jel zés sze rû en ér -
zé kel tet ni tu dom, hogy szá mom ra mi a je len té sük és je len tõ sé gük. Mon da nom sem kell a vájt
fü lû ol va só kö zön ség nek, hogy – Ge or ge Kelly gon do lat me net ét kö vet ve – amit a szer zõk rõl
mon dok, a szem pont ok, ame lyek je gyé ben be mu ta tom õket, ös  szes sé gé ben leg alább an  nyi ra jel -
lem zõ ek rám, mint az érin tet tek re, meg a kor szak ra, vi szo nyok ra, sze re pek re, ame lyek ben ta -
lál koz tunk. 

Ide tar to zik, hogy a kap cso la to kat fel ve ze tõ szö ve gek nek itt most „vak ran de vú” jel le ge van:
ami kor írom õket, ak kor még nem is me rem az aján dék ta nul má nyo kat, és azt sem, hogy a szer -
zõk e szel le mi hoz zá já ru lá suk ban bár mi lyen for má ban utal tak-e rám, mun kám ra, kap cso la tunk
tör té ne té re. 

Is me rem vi szont a kö tet cí mét és lá tom a szer ke ze tét. A cím – úgy ér zem – na gyon ta lá -
ló. Bi zo nyos ér te lem ben le lep le zõ is, hi szen a pszi cho ló gia leg fõbb jel lem zõ je, hogy szel le -
mi híd ve rés a tár sa da lom- és a ter mé szet tu do mány ok kö zött és egy ol da lú ság ezt bár mely irány -
ba elbil len te ni. De ez bi zony pe ri o di ku san el-el bil len: most épp az ideg tu do má nyok irá nyá ban
ol dó dik fel disz cip lí nánk ha tá ra, a ter mé szet tu do má nyos né zõ pont ha tal ma so dik el. Volt azon -
ban ez más ként is, a má so dik vi lág há bo rú tól az ez red for du ló ig erõs és sok te kin tet ben do mi -
náns volt a pszi cho ló gia tár sa da lom tu do má nyi kö tõ dé se, össz ké pén be lül je len tõs sze rep re tett
szert a szo ci ál pszi cho ló gia. 

Sze mély sze rint a ma gam mun ká já ra – ha ez itt most elõ tér be ke rült – há rom vo nat ko zás -
ban ér vé nyes a cím ben jel zett szak mai irány vé tel: egy részt a pszi cho ló gi án be lül ma gam a tár -
sa dal mi as pek tust ke res tem, mû vel tem, hang sú lyoz tam. Más részt úgy gon dol tam, úgy vé lem
ma is, hogy a mi kor osz tá lyunk nak Ma gyar or szá gon fel ada ta volt a szo ciál pszi cho ló gia meg -
ho no sí tá sa, mint a szak mai tu dás eled dig ki esõ ré szé nek pót lá sa és mint ka pu nyi tás egy má sik
in tel lek tu á lis vi lág ra. Har mad részt a szo ci ál pszi cho ló gia mû ve lé se so rán – a Ma gyar Pszi cho -
ló gi ai Szem lé ben 1966-ban kö zölt, leg in kább anno tált bib li og rá fi á ra em lé kez te tõ el sõ ta nul má -
nyom óta – tu da tos prog ra mom volt tu do mány águnk és tár sa da lom tu do má nyi tár sai kö zöt ti kap -
cso la tok fel mé ré se és fej lesz té se (így volt ez ter mé sze te sen a szo ci o ló gia, de a tör té ne lem,
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a po li ti ka, a köz gaz da ság tan és a jog irá nyá ban is, a ne ve lés rõl már nem szól va). Ez a tö rek -
vés egyéb ként lé nye gé ben vis  sza kö szön a kö tet szer ke ze té ben, ame lyet a szer kesz tõk – ha jól
tu dom – in duk tív mó don, a ta nul má nyok ból ki bont va ha tá roz tak meg.

Az aláb bi ak ban 38 ta nul mány 40 szer zõ jé rõl írok egy-egy ter je del mi leg kö rül ha tá rolt be -
kez dést. Nyil ván let tek vol na, nyil ván sze ret tem vol na, ha len né nek még né há nyan e sor ban, de
nincs egy sem a szer zõk kö zött, aki tõl ne õszin te kö szö net tel fo gad nám ezt az ér té kes szel le mi
aján dé kot. Há lás va gyok ér te. 

I. Tár sa da lom és cso port a szo ci ál pszi cho ló gia tük ré ben 

1. David L. Hamilton

David egy tu do mány tör té ne ti kor szak emblematikus alak ja, azé a kog ni tív pe ri ó du sé, amely
lé nye gé ben ki töl töt te a mi ge ne rá ci ónk szak mai éle tét. Ott volt a kez de tek nél, az õ ’79-es szte -
re o tí pia írá sa és az il lu zó ri kus kor re lá ció ku ta tá si pa ra dig má já nak be ve ze té se a szte re o tí pia-
iro da lom ba egy szo lid kí sér let ré vén szem lé le ti át tö rést ho zott. El sõ kül föl di lá to ga tó ja le het -
tem ’81-ben, egy eg zo ti kus sze mély a vas füg göny túl ol da lá ról, aki a szte re o tí pia té má ra
azo nos rit mus ban han go ló dott rá, és sze re tett vol na a le he tõ leg töb bet meg tud ni a „szo ci á lis
meg is me rés” el ter jedt irány za tá ról. E szak mai tö rek vés me leg ágya egy ba rá ti és ba rát sá gos kör,
amely nek köz fel fo gást for má ló és han gu la tot te rem tõ bel tag jai kö zött David ott volt és van,
Ost rom el huny ta után õ a fó ru ma ik fõbb szer ve zõ je, gyûj te mé nyes ki ad vá nyai je len tõs ös  szeg -
zé sek. Ter mé sze te sen igen el té rõ szel le mi al ka tú szo ci ál pszi cho ló gu sok kép vi se lik ezt a szem -
lé le tet, Hamilton és Fiske kü lönb sé gét sze re tet tel jes ka ri ka tú ra ként mint „bar lang ászt” és
mint „sport re pü lõt” jel le mez tem egy, az élet mû vü ket a ma gyar szak em be rek hez kö ze lebb hozó
kö tet ben. Ma gam „bar lang ász” al kat nem va gyok, mon da ni va lóm sem si mult be tel je sen
a „szo ci á lis kogníció” gondolatkörébe, de ez a kol le gi á lis kap cso lat kü lö nö sen so kat je lent
számom ra, és ben nün ket im már a csa lád ja ink ra is ke reszt be-ka sul ki ter je dõ ba rát ság fûz
össze, het ven éven in nen és túl. 

2. Lász ló Já nos

Tör té ne lem és pszi cho ló gia ta nár je lölt ként gya ko rol tam a Ró zsa domb alat ti II. Rá kó czi Fe renc
Gim ná zi um ban, ek kor és ezt kö ve tõ en ta ní tot tam ott egy sok szí nû, ér de kes, jó han gu la tú osz -
tályt, amely az tán na gyon ka rak te res fi gu rá kat adott a ma gyar szel le mi és köz élet nek. Oda járt
Já nos is, aki ben kedv, am bí ció, ér te lem már ak kor is volt elég, no ha ak kor egyi künk sem gon -
dol ta vol na, hogy va la ha is szo ci ál pszi cho ló gia-pro fes  szor ként tisz tel jük majd egy mást. Ak ko -
ri ban ta lán a szín há zi ren de zés ér de kel te õt leg in kább, ami bõl per sze – a hindsight bias je gyé -
ben – le ve zet het jük az iro da lom pszi cho ló gi ai haj lan dó sá got, a kog ni tív for ga tó köny vek irán ti
fo gé kony sá got, és egy bát rabb lo gi kai ug rás sal akár a nem ze ti narratívákban meg bú jó for ga tó -
köny vek ke re sé sé nek mo ti vá ci ó ját is. 

Mert hogy Já nos az aka dé mi ai in té zet ben, majd ezt a pé csi egye tem mel kom bi nál va e szé -
les ívû gon do la ti pá lyát fu tot ta be, mely nek több ál lo má sán lát tam és se gít het tem õt ke resz tül -
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ha lad ni. Ha let tek vol na is döc ce nõk, ma már nem vi tat ha tó, a nem ze ti ér ze lem és tu dat vi lág
vizs gá la tá ra – rá ter mett ve ze tõ ként – egy olyan szak mai is ko lát te rem tett, amely mél tán vált ki
nem zet kö zi köz fi gyel met.

3. Cse pe li György

Joe-val, ahogy év fo lyam tár sai, ne kem ked ves mun ka tár sa im egy kor õt ne vez ték, Konstanzba
men tünk az eu ró pai tár sa ság má so dik nyá ri egye te mé re. Nagy szó volt ez ak kor, a het ve nes évek
for du ló ján, a szak mai töl te ke zés ki vé te les al kal ma, ta lál ko zás olyan pro mi nens sze mi ná ri um -
ve ze tõk kel, mint ne kem a kí sér le ti mód szer ta ni kul tú rát Eu ró pá ban nagy ban se gí tõ Jon Jaspers,
és mint ne ki az ak kor szo ci á lis iden ti tást, utóbb a szo ci á lis rep re zen tá ci ót ku ta tó Willem Doise.
Szak mai pá lya fu tá sunk sok szo ro san érint ke zett, ke rül get tük egy mást a nem zet fel fo gás, a nem -
ze ti at ti tû dök és szte re o tí pi ák ér zé keny té ma kör ében, pár hu za mo san ok tat tunk az EL TE pszi -
cho ló gi án és szo ci o ló gi án kü lö nö sebb kon tak tus nél kül, ugyan ak kor erõnk és íz lé sünk sze rint
mind ket ten meg tet tünk min dent azért, hogy a kí sér le ti szo ci ál pszi cho ló gia tör té ne te, rend sze -
re, friss haj tá sai, a tár sa dal mi vál to zá sok és konf lik tu sok meg vi lá gí tá sá ra al kal mas ered mé nyei
meg ho no sod ja nak ná lunk. És ez bi zo nyo san nem volt ered mény te len, ami ben je len tõs sze re -
pet ját szott és ját szik György szel le mi moz gé kony sá ga és nagy vo na lú sá ga, tu dós át lá tá sa és ter -
mé keny mun ka vég zé se, öt let gaz dag já té kos sá ga és ke re set len szó ki mon dá sa. (Nem mon dom,
hogy ez be lõ lem mind hi ány zik, de minden nek sa já tos min tá za tát az õ mun ká i ban is mer het jük
fel és kell el is mer nünk.) 

4. Nguyen Luu Lan Anh

Lan Anht, ami kor Dél ke let-Ázsi á ba vis  sza lá to ga tott, az zal üd vö zöl te ha zánk bang ko ki nagy kö -
ve te, hogy biz tos hely rõl – tõ lem – tud ja, hogy õ egy zse ni. És va ló ban, én le gen dás nak tar tom
is ko lá zá sá nak tör té ne tét: há rom éves ko rá ban kez dett ta nul ni és ti zen hat volt, ami kor már eu -
ró pai fel sõ ok ta tá si ta nul má nyok ra ké szül he tett. Ugyan ma te ma ti kus sze re tett vol na len ni
Moszk vá ban, de e he lyett Deb re cen be küld ték pszi cho ló gus hall ga tó nak. Az ön tör vé nyû vi et -
na mi ha tó sá gok éles lá tá sát di csé ri azon ban, hogy itt az tán tár sai kö zül mes  sze ki emel ked ve állt
helyt, a 19. szá za di ma gyar iro da lom ol va sá sá val szél se be sen ki ug ró nyelv tu dás ra tett szert, mint
ahogy kü lön le ges nyelv ér zé ke nem hagy ta cser ben a ké sõb bi ek ben sem, ami kor – ré szint ki kap -
cso ló dás ként – eu ró pai nyel vek so rát ta nul ta. A kul tú rák kö zöt ti köz le ke dés elõ han gol ta a szte -
re o tí pia ku ta tás ra, amely ben el mé lyed he tett ná lunk is és Santa Bar ba rá ban is. A ne mek és nem -
ze tek ket tõs kategorizációja ké pez te dok to ri dis  szer tá ci ó já nak tár gyát. En nek si ke re nyomán lett
ak kor az or szág leg fi a ta labb do cen se, ahon nan már egye nes volt az út ja – a to le ran cia és
együtt mû kö dés gya kor lá sá ra épü lõ – ka ri in té zet ve ze tés hez.

5. John T. Jost

John si ker em ber, aki nek ne vé hez és kon ti nen se ket ös  sze fû zõ szak mai ko ope rá ci ó já hoz kö tõ dik
a mai szo ci ál pszi cho ló gia szé les kör ben is mert, hi vat ko zott, ál lás fog la lás ra kész te tõ el mé le te
a tár sa dal mi rend szer iga zo lás ról. Õ volt esz mé nyi ba rá tom, Bill McGuire utol só doktorandusza,
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akit ki fe je zet ten kül dött hoz zám, hogy ben nem a tár sa da lom- (kri ti kai) lé lek tan te rü le tén ér tõ
szel le mi part ner re ta lál jon. Ha el sõ ke let-kö zép-eu ró pai út ja so rán el is ke rül tük egy mást, a ta -
lál ko zás Ame ri ká ban és itt hon nem ma radt el, és vég zet sze rû sé gét mi sem bi zo nyít ja job ban,
mint hogy al kal mat te rem tett Or si lá nyom mal va ló meg is mer ke dés re, ami bõl há zas ság lett és
szá mom ra nagy szü lõi örö mök is fa kad tak. (Ezen iro ni zált McGuire is az õ nyolc va na dik évi
Festschriftjében, hol van az a té ma ve ze tõ, aki – mint õ – tü ne mé nyes há zas tár sat is kí nál
doktoranduszának.) Túl te kint ve azon ban a csa lá di ös  sze tar to zá son, egy szé les ér te lem ben vett
szak mai kor osz tály je les alak ja ként be csü löm Johnt, aki az el mé let al ko tás és az em pi ri kus ku -
ta tó mun ka kész sé ge it a tár sa dal mi egyen lõ ség irán ti mély és nyílt de mok ra ti kus el kö te le zett -
ség gel öt vö zi, kre a tív szel lem és vér be li vi tá zó fél. 

6. Erõs Fe renc

Fe ri né há nyad ma gá val lá to ga tott egy sze mi ná ri u mot a hat va nas évek vé gén, ami tud tom mal az
el sõ szo ci ál pszi cho ló gia-fog lal ko zás volt a pszi cho ló gia sza kon, és az el sõ óra volt szá mom ra
is, ame lyet az egye te men tar tot tam. Hát ezen a kez de ti ki for rat lan ság meg is lát szott, a leg in -
kább le tisz tult ré sze ta lán a sze mély kö zi kap cso la tok ra vo nat ko zott, úgy, ahogy ezt Cartwright
és Zander (ak ko ri ban nem is oly ós di) cso port di na mi kai kö te te tag lal ta. Fe ri a Tö meg kom mu -
ni ká ci ós Ku ta tó köz pont ban kap ta az el sõ im pul zu so kat a te kin tély el vû sze mé lyi ség el mé le té nek
és mód szer ta ná nak ta nul má nyo zá sá ra, ame lyen az tán éve ken át élez te – kri ti kai – orosz lán kör -
me it. Egyik elõ har co sa lett ugyan is – már az MTA-in té zet ben – a lé te zõ szo ci ál pszi cho ló gia bí -
rá la tá nak, amit a kí sér le ti em pí ri á já val és er re épü lõ el mé let al ko tá sá val együtt tör té ne ti et len nek,
tár sa dal mi lag ir re le váns nak és esz me i leg opportunusnak ta lált. Eb ben nyil ván más ol da lon áll -
tunk, de so ha vész ter he sebb el len fe let, mint a szak ma i lag is igen mû velt, kap cso la ta i ban jo viá -
lis, em be ri leg ér zé keny Erõs Fe ren cet. Szá mom ra a nem csak más sal, de ön ma gá val is vi as ko -
dó, szél sõ sé ge sen komp lex kog ni tív stí lus élõ meg tes te sí tõ je. 

7. Er vin Sta ub

Er vin vi lág nagy ság a po li ti kai pszi cho ló gi á ban. A leg ke gyet le nebb té mák tu dós szak ér tõ je, a ki-
ki rob ba nó em ber te len konf lik tu sok, a tö me ges ter ror, a nép ir tás ször nyû ese te it vizs gál ja mód -
sze re sen és rend sze re sen e kü lö nö sen jó lel kû, ked ves és ke dé lyes em ber. Eb ben a szak ma i lag
si ke res, de em bert (hu ma niz must) pró bá ló té ma vá lasz tás ban je len van az ül döz te tés, ame lyet
ma ga és csa lád ja Ma gyar or szá gon élt át a negy ve nes évek ben, és amely nek em lé két ki tö röl ni
nem le het, ám te o re ti kus ma gas la to kig ve ze tõ mó don fel tu dott dol goz ni. Ilyen elõz mé nyek után
ki tün te tõ szá mom ra, hogy a ma gyar szak tu do mány em be re ként el tu dott fo gad ni, több év ti ze -
de ápo lunk élõ kap cso la tot. 

A po li ti kai pszi cho ló gi a nem zet kö zi tár sa sá gá nak el nö ke ként is pár to ló fi gye lem mel kö vet -
te a tör té ne ti és po li ti kai pszi cho ló gia ha zai szárny pró bál ga tá sa it, amint ezt az e cí men meg je -
lent Osiris-kötetem elõ sza vá ban jól do ku men tál ta. Õszin tén szól va még pár éve sem gon dol -
tam vol na, hogy a tár sa dal mi konf lik tu sok ki rob ba ná sá hoz ve ze tõ okok nyo mo zá sa, amely
a föld go lyó sok-sok he lyé re el ve zet te, ha zánk ban nem csak a tör té ne ti tisz tán lá tást szol gál hat ja,
ha nem a jö võ sö té tebb le he tõ sé ge i re is fényt de rít.
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8. Fü löp Már ta

Már ta az el sõ év fo lya mon ta nult, amely nek szo ci ál pszi cho ló gi át ta ní tot tam az EL TE-n: ki vá ló
in tel lek tus, erõs sze mé lyi ség, gaz dag am bí ci ók kal. Van, ami kor nem egy sze rû en a ta nár ad ja,
ha nem a hall ga tó sze mé lyi sé ge hív ja a szak dol go za ti té mát. A nyolc va nas évek for du ló ján a szo -
ci ál pszi cho ló gi á ban ál ta lá ban (a hi deg há bo rút kö ve tõ eny hü lés at mosz fé rá já ban) és itt hon
(ahol a szo ci a liz mus idill jé rõl szólt az át po li ti zált köz be széd) a ko ope rá ció kul tu sza ho nolt, ehhez
ké pest az új sze rû ség va rá zsá val ha tott a ver sen gés rõl is szól ni, az együtt mû kö dés és ver sen gés
vi szo nyát ki egyen sú lyo zó an mér le gel ni. Már ta tet szés sel fo gad ta, in tel lek tu á lis él ve zet tel dol -
goz ta ki, hos  szú idõn át szak ma i lag kör be jár ta és ki ér lel te a nem szok vá nyos té mát. A ver sen -
gés és ko ope rá ció egy más ra utalt sá gát tár ta fel, har mó ni á ját ke re si és tud ja mél tá nyol ni út tö rõ
jel le gû, rend kí vü li nem zet kö zi vissz han got ki vál tó, gaz dag pub li ká ci ós ter mést haj tó mun ká i -
ban. A mi sze mé lyes-szak mai kap cso la tun kat a sze re tet tel jes együtt mû kö dés jel lem zi, bár már
lá tom az esélyt, hogy a tu do mány tör té ne ti maratonban a ma gyar szo ci ál pszi cho ló gia ok ta tá sá -
nak-ku ta tá sá nak rep re zen tán sa ként ve le szem ben ve szít he tek ver senyt. Egy ko ri ta nít vány ként
így vál hat a leg na gyobb öröm for rás sá. 

9. Sza bó Éva

Évát én vet tem fel a deb re ce ni egye tem re, ami azért em lé ke ze tes mind ket tõnk szá má ra, mert
az egy ko ri pon to zá si rend szer ben ha tár eset volt és – kis sé szo kat lan mó don – vá ros  szer te nyo -
moz tunk utá na, hogy ad jon be mél tá nyos sá gi ké rel met a mi nisz té ri um hoz. Ak kor még volt ilyen
és mû kö dött is. A sza kos és dok to ri kép zés so rán min dent meg tett, hogy a sor sá nak szen telt
figyel met vis  sza iga zol ja, és tisz ta fe jû, ener gi kus és mód sze res mun ká ja er rõl sok szo ro san meg
is gyõ zött. A kö zös mun ka és a sors ke gyel me (ami re min den szel le mi ta lál ko zás nál szük ség
van) ki ter melt több te rü le tet, ahol ér dek lõ dé sünk hosszabb tá von ös  sze kap cso ló dik és ki tart. 
Az is ko la pszi cho ló gi ai há ló zat gon do la tát pá lya kez dé se ide jén pró bál tam in téz mé nyes for má -
ba ön te ni, és év ti ze dek múl tán öröm mel lá tom, hogy en nek a szak mai és ok ta tás ügyi há lás kez -
de mé nye zés nek ma is õre és re gi o ná lis ki bon ta koz ta tó ja. A szo ciál pszi cho ló gi ai tu dás tár sa dal -
mi hasz no sí tá sá ra – a rend szer vál tó Ma gyar or szá gon – fel kí nál ja ma gát a po li ti kai köz tu dat,
amely nek vizs gá la tá ban ta nít vá nya i val már is je les ered mé nyek re jut. A szo ci ál pszi cho ló gia egye -
tem kö zi ex port já ban ta lán nem volt ha szon ta lan, hogy egy év ti ze det Deb re cen ben ok tat tam, 
en nek to vább gyû rû zõ ha tá sa ként fi gye lem és ér té ke lem, ahogy a disz cip lí nát Éva Sze ge den gon -
doz za és fe le lõs ve ze tõ ként kép vi se li. 

10. Fa ra gó Klá ra

Klá ri még ti zen éves volt, ami kor édes ap já nál – a nagy  mû velt sé gû és nagy  ha tá sú ne ve lés tu dós nál –
jár tam kon zul tál ni Kornis Gyu la élet mû vé rõl. Is me rõ se im, ba rá ta im kö zül ta lán a leg ke ve sebbet
vál to zott az utób bi öt ven év alatt, ha el te kin tünk at tól, hogy va gány szer te len sé gén mint lett úrrá
a kül sõ-bel sõ rend. Erõs szõ kés haj, szelidnek lát szó hal vány ság, és mind emel lett metszõ el me,
amely ki vé te les kom bi ná ci ó ja az öt le tes ta lá lé kony ság nak és a ke mény lo gi ká nak. Az MTA-
in té zet bim bó zó szo ci ál pszi cho ló gi ai cso port ját – ahol együtt dol goz tunk – a gát ta lan vi dám ságnak
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be lõ lünk ára dó tisz te let len lég kör ében szin te le he tet len volt ve zet ni. Ahogy a het ve nes évek
végén az EL TE-re ke rül tem és osz tód va sza po rod tak ok ta tá si ten ni va ló im, egyet len em ber volt,
aki pénz nél kül és al kal ma zás ban, cím nél kül és ve ze tõ ok ta tó ként min den hely zet ben az ol da -
lam ra állt, meg osz tot ta ve lem a mun kát, a cso port ku ta tás ok ta tá sá val nagy ban hoz zá já rult szak -
mánk ta ní tá sá nak ka no ni zá lá sá hoz. A koc ká zat és dön tés ku ta tá sá val még az MTA ke re té ben kez -
dett el fog lal koz ni, eb be vitt új színt és mu ta tott fel nem zet kö zi ered mé nye ket, ne velt ki
tu do má nyos után pót lást egy, a tár sa dal mi gya kor lat hoz erõ sen kö tõ dõ ku ta tá si te rü le ten.

11. Ujhelyi Ad ri enn

Ad ri enn po li ti kus té má ból szak dol go zott ná lam az EL TE-n, majd dok to ri ta nul má nyai alatt el -
hagy ta té má ját és el ha gyott en gem. Né mi gya nak vás sal fi gyel tem, hogy ér dek lõ dé se az internet
ek kor szin te szûz szo ci ál pszi cho ló gi á ja fe lé for dult, és e tárgy ér té ke it ke res ve leg fel jebb any -
 nyit lát tam ben ne, hogy al kal ma zá si te rü le te le het törzs tu do má nyunk nak. Azon ke vés ese tek
egyi ke ez, ami kor kel lõ kép pen nem ér zé kel tem te het sé ges ta nít vá nyom tárgy vá lasz tá sá ban
a szak mai fan tá zi át. Fa kó tá vol ság tar tá som ra Ad ri enn ku ta tá sai és fris sen vé dett ki vá ló dok to -
ri ér te ke zé se is több szö rö sen rá cá folt, ame lyek jó rit mus ban tör nek új uta kat a tár sas-tár sa dal -
mi vi szo nyo kat át for má ló internet di na mi ku san gya ra po dó szo ci ál pszi cho ló gi á já ban. Idõ köz -
ben tan szé ki ok ta tó lett, lel ki is me re tes és lel ke sült ta nár, ma gán élet ében meg fi am tár sa és
fe le sé ge. A te kin tet ben sem vol tam elég fan tá zia dús, hogy sza kos és dok to ri ta nul má nyai ide -
jén a maj dan ra jong va sze re tett uno kám édes any ját lás sam ben ne. El mond hat juk hát, hogy Enn
szá mom ra a min den kép ze le tet fe lül mú ló meg le pe té sek em be re. 

II. Po li ti ka és tör té ne lem a szo ci ál pszi cho ló gia né ző pont já ból

12. Te res tyé ni Ta más

Ta más sal a Tö meg kom mu ni ká ci ós Ku ta tó köz pont ban ke rül tem mun ka kap cso lat ba: a ma ga sajá -
tos – a tö meg kom mu ni ká ci ós és po li ti kai kom mu ni ká ci ós ku ta tá sok ban in for ma tív mó don alkal -
maz ha tó – szak te rü le té vel az ál ta lam lét re ho zott és ide ig-órá ig ve ze tett szo ci ál pszi cho ló giai
osztá lyon ta lált szer ve ze ti hely re. Tárgy sze rû, ala pos, fel ké szült ku ta tó ja volt és ma radt a tar -
ta lom elem zés nek. Sok ágú em pi ri kus mun ká ját a tár sa dal mi kom mu ni ká ció egész rend sze rét
átlát va vé gez te, amint ezt szé les nem zet kö zi ki te kin té sû rend sze re zõ mun kái hí ven tük rö zik.
A Tömeg kom mu ni ká ci ós Ku ta tó köz pont (Ma gyar Közvéleménykutató In té zet) tör té ne ti út ját
– an nak ki vé te le zõ fel tét ele i vel, bel sõ ví vó dá sa i val és az ápo ro dott tár sa dal mi köz szel le met pezs -
dí tõ sze re pé vel – a rend szer vál tá sig vé gig jár ta. Ek kor ak tív sze re pet ját szott e mû hely – sa ját já -
nak is ér zett – ér té ke i nek ki men té sé ben és meg õr zé sé ben az EL TE-n 2011 vé gé ig mû kö dõ kuta -
tó cso por tunk ke re té ben. Hû sé ge az in téz mény hez, ko nok ku ta tói és gon dol ko dói kö vet ke ze tes sé ge,
ki vé te les tar tá sa be teg sé gé vel bir kóz va – mind-mind tisz te le tet pa ran cso ló bel sõ kon zisz ten ciá -
ról ta nús kod nak.
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13. Berkics Mi hály

Mi hály ko moly te het ség, és itt mind a két szón van hang súly. Aki kö ze lebb rõl is me ri, az tud -
ja, hogy ren dít he tet len nek tû nõ nyu gal ma mö gött fel-fel csil lan a de rû, van iró ni á ja, amel  lyel
hely ze tek és em be rek fu ra sá gát ta lá ló tö mör ség gel ke ze li. A mun ká ban és érint ke zés ben még -
is szó ki mon dá sá nak ke mény sé gé vel, elv sze rû szi go rá val, lo gi ká já nak tán to rít ha tat lan sá gá val tû -
nik ki. Szé les tá jé ko zó dá sa ma ter mé szet tu do má nyos-evo lú ci ós irány vé tel ben csú cso so dik ki,
erõs mód szer ta ni fel ké szült sé ge al kal mas sá te szi, hogy a kí sér le te zés kul tú rá ját – ami itt nagy -
ban hi ány zik – meg ho no sít sa a ma gyar szo ci ál pszi cho ló gi á ban, és így nem csak ki vá ló for dí tá -
sai ré vén, ha nem az ál ta la vég zett és ins pi rált ku ta tá sok kal erõs hi dat ver jen a nem zet kö zi és
ha zai szak tu do mány kö zött. Ke re si, meg ta lál ja, át tö ri a ma ga út ját, ami ter mé sze te sen mes  sze
ka lan do zik at tól, ahol ta nul má nyai ide jén együtt kezd tük: a szel le mi tér ben cél irá nyo san ha lad,
már csak a föl di idõ vel kel le ne ös  sze bé kül nie. 

14. Krekó Pé ter

Pé ter ko rán és gyor san vált ro kon szen ves köz sze rep lõ vé, aki hig gad tan, in ven ci ó zu san, jól meg -
for mált ele gan ci á val vég zi a po li ti kai elem zõ ér de kes és koc ká za tos mun ká ját. És ha a köz sze -
rep lés maszk ja mö gé né zünk, ak kor – a köz vet len ta nul má nyi, ok ta tá si és ku ta tá si együtt mû -
kö dés so rán – épp ugyan ezt ta lál juk: tárgy sze rû mér le ge lést, öt let gaz dag né zõ pon to kat, csi szolt
meg fo gal ma zást, ud va ri as és mél tá nyos kap cso la to kat. A po li ti kai pszi cho ló gia ilyen sok ol da -
lú – és egy ben ös  sze fo gott – szak em ber élénk ak ti vi tá sa ré vén vá lik köz ve tí tett és abszt rak ciók -
ból fel épí tett tan anyag ból ele ven szel le mi fo lyam má, amely a ha zai köz élet re és köz szel lem re
ref lek tál és a ma ga fel vi lá go sult mód ján azo kat de mok ra ti kus irány ba igyek szik ori en tál ni.
A dok to ri té má já nak vá lasz tott „ös  sze es kü vés-el mé le tek ben” egy, a nem zet kö zi tu do má nyos -
ság szá má ra nem is me ret len fo gal mat, egy szer smind a ha zai tár sa dal mi-nem ze ti köz tu dat ban
élén ken mû kö dõ me cha niz must ta lált, amely nek ta nul má nyo zá sá hoz ön te vé ke nyen lel gon do -
la ti tám pon to kat és ru ti no san csi szol ki em pi ri kus vizs gá ló esz kö zö ket. Ez olyan eset, ami kor
a té ma ve ze tõk ölé be érett gyü möl csök hul la nak.

15. Tardos Ró bert

Ró bert a köz gon dol ko dás ha zai ku ta tá sá nak Angelusz Ró bert tõl el vá laszt ha tat lan és ve le együtt
szak sze rû ség ben fe lül múl ha tat lan tu dós egyé ni sé ge. A Tö meg kom mu ni ká ci ós Ku ta tó köz pont -
ból hal vá nyabb em lé ket õr zök az õ gaz da sá gi re le van ci á jú vé le mény ku ta tó mun ká já ról és bé -
ke ke re sõ in téz mény po li ti kai ma ga tar tá sá ról, de be ért mun kás sá gá val bi zo nyo san szak mai meg -
tar tó e re je lett – Te res tyé ni Ta más sal és Vá sár he lyi Má ri á val együtt – a TK szel le mi örök sé gét
hor do zó MTA-EL TE ku ta tó cso por tunk nak. Az Angelusz–Tardos szak mai pá ros el ér te a köz vé -
le mény-ku ta tás át po li ti zált és ér de kek tõl szab dalt szo ci o ló gi ai kö ze gé ben, hogy el mé lyült
mód szer ta ni fel ké szült sé gü ket, va ló ban mér le ge lõ prob lé ma ke ze lé sü ket, szé les nem zet kö zi
ki te kin tés sel tár sult ori gi ná lis lá tás mód ju kat min den ol da lú el fo ga dás és el is me rés öve zi. Sze -
ren csé sek azok a pszi cho ló gia mes ter sza ko sok és doktoranduszok is, akik az EL TE-n töl tött idõk -
ben nagy tu dá suk ból is me re te ket me rít het tek. 
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16. Frank Ti bor

Ti bort mint ki fi no mult mû velt sé gû, nyel vek ben já ra tos, moz gé kony szel le mû és jó hu mo rú kö -
zép is ko lást is mer tem meg a hat va nas évek el sõ fe lé ben, és íme, lett be lõ le egy rend kí vül nagy
tu dá sú, vi lág járt, ki vé te les pub li ká ci ós ter més sel büsz kél ke dõ, kul tu rá lis ér te lem ben kon zer va -
tív pro fes  szor. Tisz tes tá vol ság, amit meg tett, egy tu laj don kép pen elõ re lát ha tó, egye nes úton.
Vol tak kö zös mun ka he lye ink, át me ne ti leg a Tö meg kom mu ni ká ci ós Ku ta tó köz pont vagy hosz -
 szas pár hu za mos ság ként az EL TE, de en nél szo ro sab ban fû zött ben nün ket össze az egy más ügye -
i nek szen telt ba rá ti fi gye lem, a köl csö nös tu dás egy más sor sá ról és szak mai tel je sít mé nye i rõl.
Ti bor ott hon van az an gol szász vi lág, a kö zép-eu ró pai né met kul túr kör és ezek meg ha tá ro zó kap -
cso lat rend sze ré nek új ko ri tör té ne té ben, és ezt gaz dag for rás anyag fá rad ha tat lan gyûj té sé vel vi -
lág nyel ve ken tol má csol ja. So kat le het tõ le ta nul ni, és ezt – ami kor hív tuk – rend re meg ta pasz -
tal ták a tár sa da lom tu do má nyi érintettségû pszi cho ló gus hall ga tók is.

17. Pörzse Ka ta lin

Ka ti egye te mis ta ko rá ban kez dett ve lem dol goz ni az MTA Pszi cho ló gi ai In té ze té ben. Gya kor -
nok vol tam ott, majd kez dõ mun ka társ egy olyan kor szak ban, ami kor se pénz, se szá mí tó gép
nem volt az em pi ri kus ku ta tó mun ká hoz (ki vé te les ün nep volt, ami kor az MTA SZTAKI ha tal -
mas gé pe in ke zelt lyuk kár tyá kon el vég zett szá mom ra egy kor re lá ci ós elem zést). Nél kü löz he tet -
len se gít sé get je len tett az egye te mis ták egy gya kor la ti lag ön ként köz re mû kö dõ ki sebb csa pa ta,
köz tük a ki vé te les mun ka bí rá sú, bra vú ros szá mí tá si tel je sít ményt nyúj tó, jó szer ve zõ ké pes sé gû
Ka ti val. Az el telt év ti ze dek har minc-negy ven ki ter jedt em pi ri kus vizs gá la tát mind együtt vé -
gez tük vál to zó mun ka he lye ken vál to zat la nul szo ros mun ka kap cso lat ban. Eköz ben le dok to rált,
fel ne vel te gyer me ke it, át me ne ti leg ve zet te a ha zai me ne dzser kép zés egyik ko rai cent ru mát.
Kevés em ber nek tar to zom an  nyi kö szö net tel, mint ne ki, ala pos, mód sze res, tö me ges – min dig
de rûs és lo já lis – mun ká já ért.

18. Ko vács Mó ni ka

Mó ni ka mar káns egyé ni ség, s mint ilyen – volt fér jé vel va ló együtt élés tõl és együtt gon dol ko -
dás tól nyil ván nem füg get le nül – ma ga ala kí tot ta és csi szol ta ki tár sa dal mi és szak mai irány -
vé te lét. Pár ját rit kí tó tény, hogy a szo ci a liz mus meg ren dü lé sé nek és bom lá sá nak ide jén va ló -
ban más ként gon dol ko dó volt. Mind má ig szen zi tív és el kö te le zett élõ tár sa dal mi kér dé sek ben,
ge rin ce sen szó ki mon dó, mi köz ben tu da to san mér le gel. Ma ra dan dó em lé kem az ál lam vizs gá -
ja, ho gyan állt helyt ér ve lõ ra ci o na li tás sal egy meg bú vó elõ í té le tek kel ter helt szak dol go zat vi -
tá ban. Azt nem ál lít hat juk – saj nos –, hogy a „fa ji diszk ri mi ná ció” me rõ ben tör té ne ti tárg  gyá
vált vol na, amely nek ír mag ját is ki ve tet ték ma guk ból a di a dal mas de mok rá ci ák. El len ke zõ leg
– és ez nem di csé ri a tár sa dal mi ér zé keny sé ge met, de bi zony nem lát tam elõ re –, a rend szer -
vál tást kö ve tõ en az an ti sze mi tiz mus ta bu bur ká ból ki- és el sza ba dult. Kul csár pro fes  szor nõ fu -
ra (el)szólása jut er rõl eszem be: „min dig a pa ra no i ás nak van iga za”. 
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19. Sza bó Mó ni ka

Mó ni ka ér dek lõ dé se – em lé ke ze tem sze rint egy kon fe ren ci án fi gyel tem fel er re – már di ák ko -
rá ban a gender prob lé ma kör re fó ku szált. Ér zé keny, el kö te le zett, szin te pár tos eb ben, ami azon -
ban nemhogy fé kez né, ha nem ki fe je zet ten ösz tön zi szak mai el mé lye dé sét. A ne mek tár sa dal -
mi ér te lem ben vett fo gal ma és vi szo nya ná lunk a pi a ci de mok rá ci ák nyu ga ti vi lá gá hoz ké pest
a má so dik vi lág há bo rú elõtt a múlt ban re kedt, az 1945-öt kö ve tõ for ra dal mi vál tás után sa já tos
ke let-eu ró pai jel le get öl tött, és ezen ket tõs tör té ne ti elõz mény is hoz zá já rul a rend szer vál tás nyo -
mán be kö vet ke zõ tár sa da lom- és csa lád po li ti kai há nyat ta tás hoz. Azon az iro ni kus han gon szól -
va, amit Mó ni ká val tö mör be szél ge té se ink ben al kal ma sint meg ütünk: ami nem jó a tár sa dal mi
köz ál la pot ok ban, az nem szük ség kép pen rossz a ku ta tó szo ci ál pszi cho ló gus nak – hisz szak mai
köz fi gye lem re szá mít hat a nem zet kö zi fó ru mo kon. Bí zom ab ban, hogy az Interkulturális Pszi -
cho ló gia és Pe da gó gia Köz pont ban egy e te kin tet ben is al kal mas gon do la ti és szer ve ze ti ke re -
tet ala kí tot tunk ki, ahol ki egé szít és tá mo gat ja is egy mást az ok ta tók el té rõ szak mai ér dek lõ dé -
se, szem lé le ti hang sú lya, mód szer ta ni fel ké szült sé ge. A Köz pont Benjaminja – re mé lem,
Mó ni ka ezt a meg je lö lést nem te kin ti szexista ki szó lás nak – nem kis fe le lõs sé get vett a vál lá -
ra, ami kor el fo gad ta az Al kal ma zott Pszi cho ló gia szer kesz té sé re va ló fel ké ré sün ket. 

20. Felvinczi Ka ta lin 

Ka ta lin az EL TE-n vég zett ko rai ta nít vá nyom, aki nek ér dek lõ dé se min dig is a pszi cho ló gia élet -
sze rû (bi zo nyos te rü le te ken ki fe je zet ten élet men tõ) al kal ma zá sa fe lé for dult és aki a szak mánk -
tól vár ha tó, ám az õ ese té ben kü lön le ges ta len tu mot árult el a ku ta tó- és fej lesz tõ mun ka ös  sze -
fo gá sá ban, szer ve zé sé ben. Rá ter mett, nem zet kö zi ta pasz ta la to kat gyûj tõ, a ha zai te rep vi szo nyo kat
ér zõ és ér tõ pro jekt me ne dzser volt már ak kor is, ami kor ezt a ter mi no ló gi át mi még nem hasz -
nál tuk. Szá mom ra sze mély sze rint fe lejt he tet len a má so dik eu ró pai pszi cho ló gi ai kong resz  szus
elõ ké szí té se és le bo nyo lí tá sa, ame lyet a ha zai szak tu do mány na gyobb tu do mány dip lo má ci ai
sike re ként Bu da pes ten tar tot tunk, az el nö ke én vol tam, de meg szer ve zõ je egy né hány fõs te am,
amely ben Ka ti orosz lán részt vál lalt. Kar ri er je el sza kí tot ta az EL TE-tõl (amel  lyel egyéb ként erõs
mun ka kap cso la tai mind vé gig ös  sze kö töt ték), az egész ség fej lesz tés és a drog ügy or szá gos
rangot és te kin télyt ki ví vó szer ve zõ je, ter ve zõ je, ré szint irá nyí tó ja lett. Bí zom ab ban, hogy kivé -
te les ta pasz ta la ta it a pro jekt ér té ke lés há lás té má já ban – amit az al kal ma zott tu do má nyok klasz -
 szi fi ká ci ó ja elõ sze re tet tel a szo ci ál pszi cho ló gi á hoz kap csol – ka ma toz tat ni tud ja az egye te mi
ok ta tás ban, ku ta tás ban és ma gá ban a fej lesz tõ mun ka gya kor la tá ban. 

21. Kiss Pasz kál

Pasz kál az if jú ság ve ze tõ je volt, ami kor meg is mer tem, az EL TE BTK lá za dó szel le mû di ák sá -
gá nak hi va ta los szó szó ló ja a rend szer vál tás ide jén, és ve le kö töt tem – mint a BTK dé kán ja –
szer zõ dést ar ról, hogy a Pes ti Bar na bás (ma Pi a ris ta) kö zi épü let fa la it pla ká tok, fo lyo só it röp -
lap ok nem fog ják vas ta gon bo rí ta ni, vi szont szer ve zet ten-ren de zet ten meg re for mál juk az egye -
te mi kép zést, sza ba dab bá, nyi tot tab bá, gaz da gab bá tes  szük. Ez olyan  nyi ra si ke rült, hogy át szab -
tuk ugyan a fel sõ ok ta tás rend jét, né hány kez de mé nye zé sün ket azon ban az ak ko ri tár ca
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tör vény el le nes nek mi nõ sí tet te. Re bel lis vá la szunk az volt, hogy ez nem vé let len, ki fe je zett cé -
lunk a tör vény át ala kí tá sa, ami hez azon nal fel is ajánl juk se gít sé gün ket. Ez rég volt, Pasz kál ma
már egy há rom gyer me kes kon zer va tív szel le mû csa lád fõ, ki nek hom lo ká ra a tan szék ve ze tés
gond jai szab nak rán co kat. A tan szék, me lyet ve zet, az épp a szo ci ál pszi cho ló gia, mely hez ná -
lunk az EL TE-n és a Ró mai Egye tem eu ró pai együtt mû kö dés ben zaj ló dok to ri kép zé sé ben szer -
zett ava tott tu dást. Szá mom ra iga zi kön  nyebb ség, ha Pasz kál ra tu dom hagy ni mind a kö zös dol -
ga in kat, ami kor – és ez egy idil li kép – a zaj ló köz élet bõl a nyu gal mas McGuire-könyvtárba
sze lí den vis  sza hú zó dok.

III. Szo ci ál pszi cho ló gia és ne ve lés: szo ci a li zá ció és ta nár kép zés

22. Kósa Éva

Éva egy ele gáns em ber és ele gáns lé lek. Fej lõ dés lé lek tant ta ní tott már ak kor is, ami kor az ELTE-n
ta lál koz tunk, an nak a tan szék nek a tör zsé hez tar to zott, amely bõl azu tán a szo ci ál pszi cho ló gia
ok ta tá sa és ku ta tá sa ki ága zott. Fel ké szült, igé nyes, vi lá gos lo gi ká jú ta nárt tisz tel tek ben ne
hall ga tó ink. Tö rõ dött ve lük, ki állt ér de kük ben, amint fi nom ta pin tat tal és em be ri ér zé keny ség -
gel ápol ta kol le gi á lis kap cso la ta it, és tá maszt je len tett az in téz mé nyes nem zet kö zi kap cso lat -
épí tés ben is. Mun ka tár si és ba rá ti együtt mû kö dé sünk nek egy, az õ ré szé rõl ál do za tos, szá mom -
ra szív de rí tõ sza ka sza, ami kor az ok ta tá si tár cá nál õ lett a pszi cho ló gia szak re fe ren se, és
bü rok ra ti kus kö te le zett sé ge ket is vál lalt tö ret len ok ta tó mun ká ja mel lett. Két ség te len, hogy
egyé ni sé gé hez lé nye ge sen job ban il lik az egye te mi ta ná ri sze rep, ame lyet ma a PPKE-n tölt be.
Min dig is volt ben ne nyi tott ság az ér tel mi fej lõ dés re kon cent rá ló tra dí ció lá tó kör ének szé le sí -
té sé re, a szo ci a li zá ció tá gabb kö rét vizs gál ni és ta ní ta ni. Ezen a nyo mon to vább ha lad va lett a tö -
meg kom mu ni ká ci ós ha tá sok ta nul má nyo zá sá ban or szá gos szak te kin tély. 

23. Kõrössy Ju dit

Ju dit prototipikus pe da gó gus-ér tel mi sé gi je len ség (ta lán azért gon do lom így, mert: sok ben ne
a ha son ló ság hoz zám kö zel  ál ló em be rek hez). Na gyon szem üve ges, igen ko moly és tárgy sze -
rû, nem be szél so kat és nem be szél mel lé, kö te les ség tu dó a vég te len sé gig és be osz tás sal, rend -
ben dol go zik. Ilyen volt hall ga tóko rá ban, doktoranduszként és ilyen ma is mint a sze ge di egye -
tem ve ze tõ ok ta tó ja. A fej lõ dés, a ne ve lés, a tár sas vi szo nyok te ma ti kus há rom szö gé be es nek
gon do san ki mun kált té mái, me lyek nek két ség te len a pszi cho ló gi ai re le van ci á ja, de nem es nek
tá vol a köz ok ta tás gya kor la ti szfé rá já tól sem. Ju dit mun ká i nak to váb bi gya ra po dá sá hoz meg -
van min den te het sé ge, meg van gon do la ti sá guk és anya guk egy aránt. Az énfelfogás pszi cho ló -
gi a i lag oly cent rá lis té má já hoz hoz zá szól va: az õ ese té ben – ha az igé nyes sé gé bõl nem is – 
az óva tos sá gá ból alább ké ne ad ni, mert ran gos szak mai tel je sít mé nyé nek fel mu ta tá sát kí ván ja
meg a még rö vid múl tú, de re mény sze rint hos  szú jö võ jû sze ge di kép zõ hely ér de ke (is).
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24. Mé szá ros Aran ka

Aran ka deb re ce ni ta nít vá nya im ko rai cso port já ba tar to zik, ta ní tot tunk együtt a KLTE-n és az
EL TE-n egy aránt. Pá lya in du lá sát elég jól is me rem, ha en nek ki tel je se dé sé rõl a gö döl lõi egye -
te men ke ve seb bet is tu dok. Talp ra esett, öt let gaz dag, nagy te her bí rá sú, de rûs em ber volt vi lá gé -
le té ben, van nak cél jai, együtt mû kö dõ, de helyt áll a konf lik tu sok ban, me rész is, ha kell. A deb -
re ce ni komp lex tu dat vizs gá la tunk ban nem kis részt vál lalt, dol go zott nap es tig (leg alább is,
amed dig a vo na tom Bu da pest re el nem ment). Rá ter mett sé ge is in do kol ja, hogy utóbb ér dek -
lõ dé se a mun ka hely szo ci ál pszi cho ló gi á ja, a szer ve zet, a me nedzs ment fe lé for dult: az üz le ti élet
pszi cho ló gu sa ott élt ben ne, amit a tár sa dal mi vál to zá sok elõ hív tak és ho no rál nak. Fe lejt he tet -
len em lé kem, hogy el sõ köny vé nek ter jesz té sé rõl fi zi kai és pszi cho ló gi ai ere jét lat ba vet ve sze -
mé lye sen ho gyan gon dos ko dott. Szer zõ-szer kesz tõ ilyen me ta mor fó zi sát üz let em ber ré nem igen
lát tam. Meg is iri gyel tem: bár így gon dos kod nánk az egye te mek pszi cho ló gi ai or gá nu má nak
köz ér de kû el ter jesz té sé rõl. (De az em ber min den vá gya nem vál hat va ló ra, vagy leg alább is nem
tüs tént.)

25. Hunyady Györgyné – M. Nádasi Má ria

Két vér be li pe da gó gus, olyan mû ve lõi a ne ve lés tu do mány nak, akik an nak ér tel mé rõl, az ok ta -
tás-ne ve lés ele ven gya kor la tá ról so ha meg nem fe led kez nek. Köz ben iga zán nagy for má tu mú
re for mok zász ló vi võ je ként ki-ki meg tet te a ma gá ét a pe da gó gus kép zés egész rend sze ré nek meg -
újí tá sá ért. Szá mom ra kü lö nös, de meg nye rõ szo ká suk, hogy fél év rõl fél év re együtt is tar ta nak
órá kat, egy mást ki egé szít ve, ösz tö nöz ve, se gít ve és bí rál va.

Má ria gon dos és kre a tív ta nár, nem csak köz ve tí ti a pe da gó gi ai tu dást, ha nem sze mé lyes pél -
dá já val meg tes te sí ti és meg mu tat ja a „jó gya kor la tot”. Tu laj don kép pen két sze mé lyi sé ge van, az
egyik ös  sze fo gott, ha tá ro zott, mar káns – ez az ok ta tói ar ca, a má sik vis  sza fo gott, sze rény, együtt -
mû kö dõ – az a szak mai-köz éle ti men ta li tá sa. Nagy szükség(ünk) volt ar ra, hogy egy ilyen hoz -
zá ér tõ, hi telt ér dem lõ, el kö te le zett kép vi se lõ je le gyen a ta nár kép zés EL TE-mo dell jé nek, és Mária
ki lé pett a köz éle ti tar tóz ko dá sá ból: vál lalt tiszt sé get, konf lik tust, tö mény te len mun kát a kö zös ügy
kép vi se le té ben. Szak te rü le ti, ka ri és egye te mi együtt mû kö dé sünk tör té ne tét át gon dol va a leg na -
gyobb el is me rés hang ján kell mon da nom ró la és ne ki: ez jó mu lat ság, nõi mun ka volt!

Zsu zsa re for má tus kán tor ta ní tó lá nya ként egy is ko la épü let ben esz mélt, élt és gyûj tött kora
gyer mek ko rá tól ta pasz ta la tot. Ta ní tó is lett be lõ le, majd ta nár és a pe da gó gia mû ve lõ je. Ráter -
mett sé gét szá mom ra pom pá san il luszt rál ja az az egy sze rû tény, hogy alig tar tott meg egy órát,
már is né ven szó lít ja, azo no sí ta ni és mo ti vál ni tud ja mind a ta nu ló kat. Mi ab ba a kor osz tály ba
tar toz tunk, ame lyik lel ke sen élt a le he tõ ség gel, hogy az em ber rõl, tár sa da lom ról, ne ve lés rõl nem -
csak a dek la rá ci ók szint jén, ha nem em pi ri kus adat gyûj tés alap ján le het szól ni. A té nyek kul tu -
szát él tük meg, és mond hat ni vas szor ga lom mal azt is épí tet tük. A meg cson to so dott párt ál lam -
ban meg hök ken tõ volt, hogy Zsu zsa fi a ta lon a leg jobb és leg ran go sabb ta ní tó kép zõ fõ igaz ga tó ja
lett. Utóbb mint a gya kor lat ori en tált négy éves ta ní tó kép zés út tö rõ je év ti ze de kig volt kar mes -
te re az or szá gos tan terv fej lesz té si mun ká la tok nak. Mind az, amit a pe da gó gus kép zés rõl tu dok
és ben ne sze re tek, tõ le szár ma zik, de – élet re szó ló nagy sze ren csénk re – nem csak a mun ka volt
a kö zös szen ve dé lyünk.
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26. N. Kol lár Ka ta lin

Ka ta lin is hall ga tóm volt az EL TE-n ok ta tott el sõ év fo lyam ban, és mun ka tár sa im egyi ke, ami -
kor a szo ci ál pszi cho ló gia szer ve ze ti épí té sét meg kezd tem az EL TE-n. Tö ret le nül a ne ve lés szo -
ci ál pszi cho ló gi á ja ér de kel te, és eh hez szak mai és em be ri tá maszt ta lált az is ko la pszi cho ló gia
sze lí den kö vet ke ze tes út tö rõ jé ben, ál do za tos har cos tár sam ban, a szép em lé ke ze tû P. Ba logh 
Ka ta lin ban. Az õ szel le mi sé gé nek és mun ká já nak foly ta tá sa or ga ni ku san há rult Ka ti ra, aki meg -
õriz te és fej lesz tet te a ne ve lés- és is ko la pszi cho ló gia szo ci ál pszi cho ló gi ai né zõ pont ját, mód szer -
ta nát, Sza bó Évá val együtt mû köd ve tan köny vi rend szer be fog lal ta en nek ered mé nye it. Ami kor
a ta nár kép zés meg újí tá sá ra, az egy sé ges ta ná ri mes ter szak lét re ho za tal ára sor ke rült a több cik -
lu sú bo lo gnai rend szer be ve ze té sé vel, a pszi cho ló gia több te ret ka pott, na gyobb fe le lõs sé get vál -
lalt a pe da gó gus kép zés ezen ágá ban. 
Ka ta lin e fo lya mat ban ak tív köz re mû kö dõ ként, tar tal mi fej lesz tõ ként és – ma már – szer ve ze -
ti ve ze tõ ként vé gig je len volt és van. (A „vé gig” itt nem kí ván ja azt je len te ni, hogy e re form -
fo lya mat már vis  sza von ha tat la nul le zá rult: hogy a sor sa mi lesz, az meg gyõ zõ dé sem sze rint nem
utol só sor ban elõ har co sa i nak ki ál lá sán mú lik, ami ben nincs hi ba.)

27. Münnich Ákos – Stéger Csil la

A szer zõk tár su lá sá ért sze mé lyes a fe le lõs sé gem és az örö möm. A té ma ki dol go zá sá hoz ket te -
jük hoz zá ér té se kel lett, me lyek ös  sze kap cso ló dá sá nak meg volt a biz tos alap ja mind ket te jük haté -
kony ság ra tö rõ prag ma tiz mu sá ban. 
Ákos a ma te ma ti ka al kal ma zá sá nak több ér te lem ben há lás te re pét ta lál ta meg a pszi cho ló gi á -
ban Deb re cen ben, ahol év ti ze dek kel ez elõtt kezd te és ahol ma már in té zet igaz ga tó ként foly tat -
ja egye te mi pá lyá ját. Mód szer ta ni szak em be re lett a nyolc va nas évek el sõ fe lé ben vég zett
„komp lex tu dat vizs gá la tunk nak”, ahol kü lön fé le at ti tû dök és egész né zet rend sze rek mé ré sé ben
szer zett in no va tív gya kor la tot. Egy szá mom ra kü lö nö sen ér té kes ese te az ál ta la élt re se gí tett sok -
vál to zós le író vizs gá la tok nak a multidimenzionális ská lá zás vál fa ja i nak al kal ma zá sa a szte reo -
tí pia-rend sze rek fel tá rá sá ra, ami vel nem zet kö zi vi szony lat ban is si ker rel tör tünk új uta kat. 
Az új ra va ló fo gé kony ság gal, cél irá nyos ös  sze fo gott ság gal, kér lel he tet len kö vet ke ze tes ség gel
ha lad a ma ga út ján a ma te ma ti ka és pszi cho ló gia szé les ha tár te rü le tén és az in té zet fej lesz tés -
ben és -mûködtetésben egy aránt. Szak mai ér dek lõ dé sé nek egyik ki tün te tett te rü le te a há ló za -
tos kap cso la tok mód sze res ta nul má nyo zá sa, ugyan ak kor kap cso la tok rend sze ré nek szép pél dá -
ja le het a nem zet kö zi szak mai együtt mû kö dés nek az a há ló za ta, amely ben te vé keny és
ered mé nyes részt vál lal.

Csil la a fel sõ ok ta tá si me nedzs ment ava tott szak em ber évé vált igen rö vid idõ alatt. Nem volt
még tíz éve, ami kor pé csi pro jekt me ne dzser ként a böl csé szet tu do má nyi HEFOP mun ká la ta i ba
be kap cso ló dott és ma már or szá gos fõ ha tó ság fel sõ ok ta tás ért fe le lõs ve ze tõ je. A hi va ta li szer -
pen ti nen fel fe lé ha lad tá ban nem szé dült meg, mi sem bi zo nyít ja ezt job ban, mint ne ve lés tu do -
má nyi dok to ri ér te ke zé se, amely ben a bo lo gnai út ra tért ta nár kép zés szel le mi és szer ve ze ti viszo -
nya i ról mik ro szko pi kus mû gond dal ké szít lát ké pet szé les eu ró pai át te kin tést tük rö zõ hát té ren.
Ez tárgy sze rû elem zés, sok mun ká val, lé nyeg ki eme lõ mó don, ami hez az át me ne ti ség je len álla -
po tá ban az ál lás fog la lás tól vis  sza nem ri a dó szó ki mon dó bá tor ság is kell. Rit ka ké pes ség, 
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ha va la ki az ügyek hi va ta li in té zé sé nek gya kor la tát a szak te rü let ének mód sze res és hi te les ta -
nul má nyo zá sá val tud ja kom bi nál ni. Az en nek bir to ká ban lé võ Csil lá tól a jó ko ope rá ció mél tó
foly ta tá sa ként azt vár hat juk (el), hogy a fel sõ ok ta tás sod ró vál to zá sa i nak konst ruk tív köz re mû -
kö dõ je és a ha tá sok szisz te ma ti kus elem zõ je lesz a jö võ ben is, ígé re te sen hos  szú tá von. 

28. Fábri György

Gyu ri sze re pe ki sza kít ha tat lan a rend szer vál tó Ma gyar or szág aka dé mi ai szfé rá já nak ka nyar gós
tör té ne té bõl, ak tív ala kí tó ja és ter mé keny do ku men tá ló ja is an nak. 1989–1990-ben mint a diák -
sá got moz ga tó szür ke emi nen ci ást is mer tem meg, aki vel szá mol ni és meg egyez ni kel lett ka ron
be lül és or szá gos pers pek tí vá ban egy aránt. A fel sõ ok ta tás meg re for má lá sá nak ro ham osz ta ga -
ként jól mû köd tünk együtt hár mas ban La jos Ta más sal, a BME konst ruk tív öt le tek bõl ki fogy -
ha tat lan nem zet kö zi rektorhelyettesével. Mély be nyo mást tett rám, hogy a hall ga tói tö meg ve -
zé ré bõl mint lett a ha zai tu do má nyos ság köz mû velt sé get gya ra pí tó szó szó ló ja a Min den tu dás
Egye te mé nek élén. Talp ra esett és le le mé nyes kom mu ni ká tor, ár tó szán dék nél kü li gyil kos kri -
ti kus, min den fe szé lye zet len ség tõl men tes la za sá gá ban is meg bíz ha tó társ a mun ká ban. A köz -
gon dol ko dás ban élõ tu do mány kép ope ra tív ala kí tá sa mel lett út tö rõ elem zõ je a fel sõ ok ta tás le -
ké pe zõ dé sé nek a köz tu dat ban, az in téz mé nyi rang sor ok foly to nos vizs gá la tá val tük röt tart az
egye te mek nek, vis  sza je lez ve mun ká juk mi nõ sé gét és elõ re je lez ve pi ac ké pes sé gü ket. 

29. Per jés Ist ván

Ist ván for ma bon tó mû ve lõ je a ne ve lés tu do mány nak, a szo ká sos disz cip li ná ris ke re tek bõl ki rí
esszéisztikus mû fa ja, szí nes mû velt sé gé nek buz gár sze rû fel-fel fa ka dá sa, hal kan elõ a dott csí põs
mon da ni va ló ja. Egyé ni sé gé nek me rõ ben más ol da la a hi va ta li sze rep, a ha tár idõs fel ada tok, 
az ad mi niszt ra tív mû köd te tés, a pénz ügyi ter ve zés és el szá mo lás cél ra tö rõ ru tin ja. Ezt a ket tõs -
sé gét ko ráb ban csak hal lo más ból is mer tem, köz vet le nül az el múlt évek ben lá tom ma gam is. Mind -
két ar cu la tá ra szük ség van szak má já ban és szer ve ze ti ke re te ink ben, ám hogy ezt õ ho gyan ala kí -
tot ta ki és tart ja egyen súly ban, az ti tok za tos. Or vos em be rek nél fi gyel he tõ meg, hogy hi va tá suk
sza bá lyai sze rint mun ka nap ju kat ki töl ti a szen ve dõ test lát vá nya, a se gít ség nyúj tás nyo masz tó ru -
tin ja és az e mö gött lap pan gó szo mo rú tu dás a meg se gí tés ha tá ra i ról. És emel lett szük sé gét ér zik
az emel ke dett szel le mi élet nek, mû vé sze tek él ve ze té nek, ki kap cso ló dás nak a rossz kör for gás ból.
Hát ha Ist ván en nek fo nák ja ként ok ta tás ban, ku ta tás ban, írás ban meg éli a gon do la ti ön ki fe je zés sza -
bad sá gát, bel sõ de rû jét. És eh hez ké pest a tár sa dal mi-szer ve ze ti re a li tá sok ba ve tett hor gony ként
szük sé ge van a hi va ta los hi va ta li mun ka vég zés re. És ez szol gál ja a köz jót. 
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IV. Sze mé lyi ség-lé lek ta ni és kli ni kai pszi cho ló gi ai kap cso ló dá si pon tok

30. Oláh At ti la

At ti la im már évek óta egyik leg fõbb ve ze tõ je a szak mánk nak, el nö ke a szak mai tár sa ság nak és
el sõ em be re az EL TE szer ve ze ti leg jól be ágya zott pszi cho ló gi á já nak. Mi ket ten tud juk leg job -
ban, hogy ez nem az õ ma gas ra tö rõ am bí ci ó i ból fa kad, õ va ló di sze rény em ber, aki nek leg táv -
la to sabb cél ja ere den dõ en a pro fes  szor ság el nye ré se le he tett. Mi jól dol goz tunk együtt, ami kor
he lyet te sem volt a kar és az in té zet ve ze té sé ben, ami kor ki egyen sú lyo zó an kép vi selt egy má -
sik szak mai kul tú rát és kört, és az együtt mû kö dés szel le mét tes te sí tet te meg és ter jesz tet te. Nem
ha zud tol ta meg ma gát mint el sõ szá mú ve ze tõ sem: a po zi tív pszi cho ló gia meg gyõ zõ dé ses híve
nem csak tu do má nyos em ber ké pé ben és ered mé nyes ku ta tá sai lán co la tá ban, ha nem in téz mé nyi
ve ze tõ ként, in té zet igaz ga tó ként és dé kán ként is. Köl csö nös meg elé ge dést ígért, el is me rés sel ösz -
tö nö zött, bé kés együtt mû kö dést re mélt, ami kor frap páns szó for du lat tal 2006-ban meg hir det te
az „em ber ar cú PPK-t”. És va ló ban, szí vé lyes ség gel, jó szán dék kal, tü re lem mel kö ze lít kol lé -
gá i hoz és ve ze tõ tár sa i hoz, ér zé kel he tõ si ker rel. (Majd a rend ked vé ért ki vá laszt egy cél ra tö rõ,
ke mény ke zû, szer ve zet for má ló utó dot.) 

31. Sza bó La u ra

El sõ deb re ce ni ta nít vá nya im kö zé tar to zik La u ra. A csa lád lá to ga tás nem tar to zott ugyan be vett
fel sõ ok ta tás-pe da gó gi ai szo ká sa im kö zé, de a mi kö zös múl tunk hoz ki vé te le sen hoz zá tar to zik
egy szil vás vá ra di té li ki rán du lás em lé ke, mely nek so rán ked ve sen fo gad tak és se gí tet tek is. Laura
ket tõs, szociál- és dön tés pszi cho ló gi ai ér dek lõ dé sét öt vöz te az aka dé mi ai in té zet ben és Fa ra gó
Klá ra szak mai égi sze alatt az EL TE-n is. (Köz tük ez egy idõt ál ló kol le gi á lis-ba rá ti kap cso lat,
amit haj ko ro ná juk szem be öt lõ ha son ló sá ga – mint iga zán kül sõd le ges jegy – sem en ge dett el -
fe lej te ni.) La u ra ku ta tá si és ok ta tá si tárgy vá lasz tá sá nak ös  sze tett sé ge és ere de ti sé ge csak nõtt
az ál tal, hogy be vont eb be egy fej lõ dé si szá lat, ser dü lõk kor osz tá lyi jel lem zõ it vizs gál ta dön té -
si és cse lek vé si hely ze tek ben. Tud juk, hogy La u rá ból több re len ne szük ség, hí vo ga tó an nyi tott
elõt te, köz vet len és tar tá sos egyé ni sé ge, fel ké szült sé ge és ügy sze re te te elõtt a tá gas ok ta tá si, kuta -
tá si, pub li ká ci ós-szer ve zé si tér.

32. Czigler Ist ván

Ist ván a Barkóczi-ta nít vá nyok el sõ kor cso port já ba tar to zik, Pléh Csa bá val együtt és szo ros ko -
rai együtt mû kö dés ben. Õk a ta nul má nya ik so rán a kor sze rû kí sér le ti pszi cho ló gia friss szak iro -
dal má val, mód szer ta ni igé nye i vel és kul tú rá já val is mer ked tek meg, majd meg ta nul tak él ni
a nem zet kö zi kap cso lat tar tás meg nyí ló le he tõ sé ge i vel. Az aka dé mi ai in té zet ben let tünk elõ ször
kol lé gák, ami kor ha nem is a szo ci ál pszi cho ló gia, de an nak as  szisz ten ci á ja iránt ki tün te tõ fi gyel -
met ta nú sí tott (ér dek lõ dé sét mi sem in do kol ta job ban, mint hogy ak kor ve lünk dol go zott a keb -
lé ben kli ni ku si ta len tu mot még csak rej te ge tõ Szafir Eri ka is). A meg is me ré si fo lya ma tok eg -
zakt ta nul má nyo zá sá ban Ist ván nagy mû gond dal ke zelt pszichofiziológiai mód sze rek kel ért el
ha zai és nem zet kö zi szak mai te kin télyt dik tá ló ered mé nye ket. Köz ér de kû konst ruk ti vi tá sa, 
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mér le ge lõ böl cses sé ge, csen des iró ni á ja te remt ala pot ar ra, hogy szak mánk kü lön bö zõ in téz mé -
nye i ben ve ze tõ nek vár ják és fo gad ják el: a szak mai tár sa ság ban, az aka dé mi ai ku ta tó in té zet ben,
egye te mi in téz mé nyek ben és dok to ri is ko lák ban. A kol le gi á lis múlt a ku ta tó in té zet ben, a hosz -
 szú deb re ce ni uta zá sok és az ese ten ként még hos  szabb ér te kez le tek fa kó él mé nyei kül sõ ke re -
tét ad ják sok év ti ze des, za var ta la nul jó em be ri kap cso la tunk nak. 

33. Perczel Fo rin tos Dó ra 

Dó ra va la mi lyen ok nál fog va – és ez ki vé te les – ké pek ben él ben nem. Lá tom hall ga tóko rá ban,
tár sai kö zül ki ma gas lik a sor kö ze pén, amint fi gyel, né mi gya nak vás sal, mint ha nem tud ná min -
dig el dön te ni, hogy mi kor és mi vel tré fál ko zom, mit és men  nyi re gon do lok ko mo lyan. Él mény -
sze rû en él ben nem a kép egy Hil ton-fo ga dás ról, ami kor száz szám ra gyûl nek ös  sze a Perczelek
és a min den ér te lem ben nagy csa lád ban if jú pár ként su han át Dó ra és fér je. Majd iro dám ban lá -
tom, iga zo lást vagy aján lást kap dok to ri ta nul má nya i hoz, ha már fér jé vel úgy is Ox ford ban van.
(Ez zel ve szi jám bor kez de tét a fel hõk gyü le ke zé se a pszi cho ana li ti kus fo gan ta tá sú ha zai kli ni -
kai pszi cho ló gia fe lett, mert hogy elõbb-utóbb meg fog szü let ni és erõ re kap ad dig itt szin te is -
me ret len el len lá ba sa, a vi lág szer te do mi náns kog ni tív te rá pia.) És habilitációjáról ma radt ben -
nem egy vi zu á lis be nyo más, amint a tu do má nyos tel je sít mény el köny ve lé se után a csa lád
ap ra ja-nagy ja meg elé ge dett ön tu dat tal tá vo zik. És ezek ben az epi zó dok ban ben ne egy pá lya szép
fel íve lé se.

34. Hunyady Or so lya

Sen ki nek sem kön  nyû, an nak sem, aki nek az örök sé gét egy több ge ne rá ci ós ér tel mi sé gi csa lád
am bí ci ói és igé nyei, sznobériája és ra fi né ri ái ké pe zik. Fi unk és lá nyunk en nek a meg mond ha -
tói (és meg is mond ják). Or si – ta lán a jó ba rát ság je gyé ben is – a ve lem kö zös utat, a pszi cho -
ló gus pá lyát vá lasz tot ta, de ez a mo dern pszi cho a na lí zis tá vo labb ál ló te rü le té re ve zet te és an -
nak szem lé le té ben ta lál ta meg szel le mi eg zisz ten ci á ját és örö mét. Men  nyi ér zés, me rész ség,
nyi tott ság és fo gé kony ság kel lett ah hoz, hogy a vi lág má sik vé gé re kö ves se tár sát, fér jét és az
Egye sült Ál la mok ide gen kul tú rá já ban vál lal koz zon – tel jes si ker rel – a kli ni kai pszi cho ló gus
ér zé keny sze re pé re. Je len ta nul má nyát – ha jól tu dom – kön  nyebb volt már an go lul meg ír nia,
de lá nyá nak, Évi nek a szó szo ros ér tel mé ben vett anya nyel ve ma gyar, mi meg akár sza vak nélkül
is ért jük egy mást és köl csö nös meg ér té sünk át tör idõn, tá vol sá gon, vi lág lá tá sunk kü lönb sé ge -
in, és ter mé sze te sen iro ni kus szó hasz ná la tunk hû vös bur kán is. Ez a köl csö nös kö tõ dés az, ami -
re el nem mú ló an szá mít ha tunk.
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V. Pályatársak vallomásai

35. Glatz Fe renc

Nem kell mon da ni, hogy Fe ri nem egy hét köz na pi em ber. Ak kor sem volt az, ami kor meg is -
mer tem mint egye te mi csúcssportfelelõst, kol lé gi u mi ren dez vé nyek ügyes zon go ris tá ját, kon -
cep ci ó kat on tó tör té nész je löl tet, mint nyug ta lan szel le met, aki a nagy tár sa da lom tör té ne ti kér -
dé sek re ké szen kí nált vá la szok kal elé ge det len. Pe da gó gi ai ér zé kû em ber ak kor sem té veszt het te
szem elõl ki ug ró te het sé gét, amit az tán a gát ló és meg eme lõ kö rül mé nyek az év ti ze dek so rán
lát vá nyo san fel szín re hoz tak: lett ka rak te res historiográfus és szer kesz tõ, rend szer vál tó mi nisz -
ter és in téz mény sta bi li zá ló aka dé mi ai el nök, kon cep ci ó zus tu do má nyos ve ze tõ és ki tün te tett je
min den el kép zel he tõ nem zet kö zi el is me rés nek. Mér té két vagy ha tá rát nem lát ta õ sem, az õ kö -
ré ben más sem, an nak a szel le mi ex pan zi ó nak, ame lyet az utób bi fél év szá zad ban meg élt. 
Jó ér zés volt szá mom ra, hogy ba rá ti fi gyel mé re és jó in du lat ára mind eköz ben szá mít ha tok, 
be szél ge té se ink fo na lát – akár évek ki ha gyá sá val is – bár mi kor fel tud juk ven ni, egy re to vább
ka lan doz va tu do má nya ink gon do la ti dzsun ge lé ben. 

36. Váriné Szil ágyi Ibo lya

Ibo lya az aka dé mi ai in té zet ben ala kult szo ci ál pszi cho ló gus te am hez utóbb csat la ko zott, ami -
kor mi már né há nyan a szó min den ér tel mé ben ki ala kí tot tuk a ma gunk he lyét. Mi nõ sí tett ku -
ta tó ként ek kor szak te rü le tet is vál tott, ami ösz tö nöz te és ér zé ken  nyé is tet te a be fo ga dó kö zeg
at mosz fé rá já nak és sze rep lõ i nek jobb meg is me ré sé re: tisz tán lá tott ben nün ket e kez de ti idõk -
ben és meg is õriz te a szak ma ho no sí tás em lé két. Ben ne volt haj lam és ér zék a fo gal mi tisz tá -
zás ra és el ren de zés re, de eh hez tár sult – a hely szel le mé nek meg fe le lõ en – az a de re kas tö rek -
vés is, hogy vé gez zen té nye ket fel tá ró em pi ri kus ku ta tó mun kát. Társ tu do má nyi ki te kin té se,
együtt mû kö dé si kész sé ge, bõ vü lõ mód szer ta ni tu dá sa nagy ban hoz zá já rult ah hoz, hogy több fon -
tos té má ban – ame lyek az idõ mú lá sá val a nem zet kö zi tu do má nyos ság ban is elõ tér be ke rül tek –
út tö rõ ha zai sze re pet tölt sön be. Az ér tel mi sé gi szub kul tú rák ba va ló szo ci a li zá ció, az ér té kek
mi ben lé te és min tá za tai, a nor ma tu dat fej lõ dé se er köl csi, sõt jo gi vo nat ko zás ban mind meg any -
 nyi el is me rés re mél tó té ma vá lasz tás, me lyek vissz hang ja ta lán nem volt ak ko ra, mint ame kkorát
ki ér de melt vol na. Ho lott ezek nek idõt ál ló a szak mai ho za ma. 

37. Bá nyai Éva

Éva – egye te mis ta ko rá tól érett pro fes  szor sá gá ig, ahogy vé gig kí sér tük egy mást az egye te mi 
pá lyán – egy tisz ta lel kû em ber, szel le mi és mo rá lis igé nyes ség gel, aki sze re ti is meg mu tat ni
magát eb ben a mi nõ sé gé ben. Ki vá ló ta nu ló volt, ál ta lam egye dül is mert – mél tán – ki tün te té -
ses dok tor. Nyi tott és ren de zett szel le mû ku ta tó vált be lõ le, aki ori gi ná lis gon do la to kat fo gal -
ma zott meg és iga zolt a hip nó zis örök nek tû nõ té má já ban. Ön ma gá val szem ben tá masz tott ma -
gas mér cé je egy pon ton már szin te fék je lett szak mai ki tel je se dé sé nek, ta lán le he tett vol na
ön ma gá val szem ben egy kis sé en ge dé ke nyebb. Igé nyes sé ge vi szont meg há lál ta ma gát ok ta tói
mun ká já ban, egy olyan szak mai kul tú ra kép vi se le té ben, ami re a pszi cho ló gu sok nak a ku ta tás ban
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és a gya kor lat ban ele men tá ri san szük sé ge van és len ne. Kö zel rõl lát tam – és gyen ge szó já ték -
kal él ve, en nek nagy hasz nát is lát tam – mint szak te rü le ti ve ze tõt, mint az egye te mi köz élet nai -
vi tá sig be csü le tes, min dig szó ki mon dó, konst ruk tív szán dé kú ré sze sét. Olyan egyé ni ség, akire
jó ügyek ben – végestelen-vé gig – min dig le het szá mí ta ni.

38. Ádám György

Ádám György több ször volt fõ nö köm és õ volt az, akit kész ség gel el fo gad tam elöl já róm nak (ami
– vis  sza te kint ve élet utam ra – ál ta lá ban nem tar to zott fõbb haj lan dó sá ga im kö zé). Volt igaz ga -
tóm az aka dé mi ai ku ta tó in té zet ben, nagy ha tal mi tá vol ság ban rek tor az egye te me men, és cik -
lu so kon át el nö ke az MTA Pszi cho ló gi ai Bi zott sá gá nak, amely nek ve le köz vet len mun ka kap -
cso lat ban tit ká ra vol tam. Ez utób bi szereppárunkat na gyí tot ta fel és tet te ha té ko nyab bá a het ve nes
és nyolc va nas évek for du ló ján az a szo kat lan tu do mány po li ti kai meg bí za tás, hogy tes tü le tünk
bá zi sán – va ló di mi nisz te ri á lis fõ tiszt vi se lõk rész vé te lé vel, mint ez idõ ben Vizi E. Szil vesz ter
volt az egész ség ügy ben vagy Kar dos Jó zsef az ok ta tás ügy ben – tár ca kö zi ko or di ná ció gon dos -
kod jék a fej lõ dé sé ben ko ráb ban hát rál ta tott tu do má nyunk jobb anya gi, szer ve ze ti, ok ta tá si fel -
tét ele i rõl. Ér de kes és fe le lõs mun ka volt ez, kü lö nö sen egy lé nyeg lá tó, nagy vo na lú, ener gi kus
fel lé pé sû, meg be csü lést ki ví vó el nök ol da lán. Öröm mel let tem mun ka tár sa, majd mun ká já nak
foly ta tó ja, se gít sé gét min dig él ve zõ szak mai ve ze tõ, és – ta lán nem túl zás ma már ezt ál lí ta ni –
há lás ba rát ja. 

***

Nem mu laszt ha tom el, hogy ne mond jak kü lön kö szö ne tet – a fen ti ek ben már mél ta tott – két
szer kesz tõ nek, Fü löp Már tá nak és Sza bó Évá nak, hogy fel vál lal ták a ta nul má nyok gyûj té sé nek,
ala kí tá sá nak, el ren de zé sé nek gond ját. Kö szö nöm azok nak is, akik e hos  szas és fá rad sá gos mun -
ká ban se gít sé gük re vol tak. 

És itt meg kell áll nom egy perc re, ami kor há lá mat fe je zem ki a kö tet meg je len te té sé ért az
EL TE Eöt vös Ki adó nak. Õ egy jo gi sze mély, mel  lyel egyéb ként is köl csö nö sen gyü möl csö zõ
tar tós kap cso la tot ápo lok, két ta nul mány kö te tem nek is gond ját vi sel te az idõk so rán, szak te rü -
le tünk pub li ká ci ó i ban hi va tá sá hoz mél tó an sok éve ér té kes sze re pet vál lal. Ám a jo gi sze mé -
lyek él te tõi és al ko tói több nyi re ter mé sze tes sze mé lyek, kik nek ak tív sze rep vál la lá sa, oda fi gye -
lõ tö rõ dé se kel ti az ered mé nye ket élet re. Nincs he lye sze mér mes ség nek an nak ki mon dá sá ban,
hogy so kat kö szön he tek a ki adó igaz ga tó já nak, Hunyady And rás nak, aki im már több év ti ze de
kö ve ti ér tõ fi gye lem mel, ta pin ta tos bí rá lat tal, fi úi tü re lem mel az ál ta lam be járt pá lyát és az ennek
éles-fé nyes tük rét nyúj tó kö tet meg je len te té sé rõl is gon dos ko dott.
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a szo ci ál pszi cho ló gia tük ré ben
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Szte re o tí pi ák ku ta tá sa: kö zös idôk 
a nagy tá vol ság tól a szo ros kö zel sé gig 

H ar minc év vel ez elõtt egy na pon le ve let kap tam kül föld rõl egy tu dós tól, aki -
vel ad dig nem ta lál koz tam. Szo ci ál pszi cho ló gus ként mu tat ko zott be, meg -
ír ta, hogy ol vas ta pub li ká ci ó im egy ré szét, és ér dek lõ dik né hány ku ta tá si

té mám iránt. Je lez te, hogy ha ma ro san az Egye sült Ál la mok ba ér ke zik, ahol meg lá to gat né hány
egye te met, és ér dek lõ dött, el tölt het ne-e né hány na pot Santa Bar ba rá ban, hogy kö zös ér dek lõ -
dé si te rü le tünk rõl be szél ges sünk. Azt vá la szol tam ne ki, hogy szí ve sen lá tom, és pár hó nap pal
ké sõbb meg is ér ke zett Santa Bar ba rá ba. Ek kor ta lál koz tam elõ ször Hunyady Györg  gyel.
Akkor még nem sej tet tem, hogy har minc éven át tar tó szel le mi ka land vár, olyan ter mé keny és
gyü möl csö zõ szak mai kap cso lat, me lyet nagy ra ér té kelt sze mé lyes ba rát ság is kí sér.

Ba rát sá gunk alap jai né hány év vel ké sõbb szi lár dul tak meg, ami kor György ba rá tom el nyert
egy Fulbright-ösztöndíjat, ami vel egy évet (1986–87-ben) Santa Bar ba rá ban tölt he tett. Ek kor
vál toz tat tuk meg a ne vét. Mint az köz tu dott, az ame ri ka i ak elég gé ha di lá bon áll nak az ide gen
nyel vek kel, és bi zo nyos han gok ki ej té se gyak ran ko moly ki hí vást je lent szá muk ra. El ha tá roz -
tuk hát, hogy a „György” ke reszt név he lyett a „George”-ot hasz nál juk, így Hunyady pro fesszort
az óta is egy sze rû en „George”-ként is mer jük. Ezt a fe je ze tet azon ban az irán ta és pá lya fu tá sa irán -
ti tisz te let bõl ír tam, így ez al ka lom mal az a he lyes, ha az iga zi ne vét hasz ná lom! A Fulbright-
tal Ame ri ká ban töl tött év alatt ve le volt a csa lád ja is, így a két csa lád is ös  sze ba rát ko zott, és szép
idõ ket töl töt tünk együtt. Az óta sok szor jár tam Bu da pes ten, György pe dig több ször is járt ná -
lunk Santa Bar ba rá ban, így ez az ér té kes kap cso lat to vább fej lõ dött.

A kö zös ala pok: a szte re o tí pi ák

Györg  gyel kö zös ér dek lõ dé sünk a szte re o tí pi ák ku ta tá sa – va gyis azo ké a né ze te ké, ame lye ket
az em be rek a fon to sabb tár sas cso por tok iránt fenn tar ta nak. Bi zo nyos ér te lem ben mind an  nyi -
an tud juk, mik a szte re o tí pi ák. Tud juk, hogy mind an  nyi unk fe jé ben ott van nak és (bi zo nyos mér -
té kig) mind an  nyi an hasz nál juk õket. Azt is tud juk mind an  nyi an, hogy kö vet kez mé nyek kel jár -
hat nak a szte re o ti pi zált cso port és tag jai szá má ra. Tu dós ként azon ban pon to sab ban kell
meg ha tá roz nunk a fo gal mat. E cél ból a szte re o tí pi át úgy de fi ni á lom, mint olyan kog ni tív struk -
tú rát, amely ma gá ban fog lal ja egy sze mély tu dá sát, né ze te it és vá ra ko zá sa it va la mely tár sas cso -
port tal kap cso lat ban (HAMILTON–TROILER 1986). A szte re o tí pia te hát men tá lis rep re zen tá ció,
a tar tal ma pe dig – a tu dás, a né ze tek és a vá ra ko zá sok – irá nyít hat ja a meg is me rés fo lya ma tait.
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A szte re o tí pi ák eze ken a kog ni tív fo lya ma to kon ke resz tül be fo lyá sol hat ják to váb bá, ho gyan ész -
le li az em ber az adott cso por tot, és ho gyan vi sel ke dik ve le szem ben. György és én rég óta ér -
dek lõ dünk az iránt, mi lye nek is ezek a rep re zen tá ci ók és ho gyan mû köd nek.

A szte re o tí pi ák irán ti kö zös ér dek lõ dé sünk fé nyé ben ér de kes, men  nyi re más kép pen kö ze lí tet -
tük meg a té mát, leg alább is kez det ben. Egy vi lág vá lasz tott el min ket, nem csu pán föld raj zi lag, de
ab ban is, hogy a szte re o tí pi ák mely ol da la i ra össz pon to sí tot tunk. Eb ben a fe je zet ben ezt a két kü -
lön bö zõ vi lá got mu ta tom be, va la mint azt, hogy mi kép pen be fo lyá sol ja hoz zá ál lá sunk a szte re o tí -
pi ák fel fo gá sát és ku ta tá sát. A kü lönb ség nem egy más nak el lent mon dó el mé le tek bõl vagy ér té kek -
bõl fa kad; nem ar ról van szó, hogy az egyik meg kö ze lí tés he lyes, a má sik té ves vol na. In kább ah hoz
a hí res tör té net hez ha son lít, ami kor há rom vak em ber ta lál egy ele fán tot, s az ál lat más-más ré sze it
meg ra gad va pró bál ják ki ta lál ni, mi le het az. Egyi kük az elefánt ol da lát, a má sik a lá bát, a har ma dik
az or má nyát fog ja. Az alap ján, amit ta po gat nak, mind hár man el mond ják, mi lyen nek ta lál ják az ele -
fán tot. Per sze na gyon kü lön bö zõ ek a le írá sa ik („hatal mas és la pos, mint egy is tál ló ol da la”; „olyan,
mint egy óri á si osz lop”; „mint egy hosz  szú, haj lé kony csõ”), így vé gül meg le he tõ sen el té rõ kon -
cep ci ó juk lesz az ele fánt ról. De per sze mind a há rom nak iga za van. A lé nyeg, hogy az ele fánt kü -
lön bö zõ test ré szek bõl áll, és mind há rom ember csu pán az egész nek egy-egy ré szét ír ta le. A szte -
re o tí pi ák kal ez úgy ál lít ha tó pár hu zam ba, hogy azok nak is több ol da luk van. A ku ta tók
össz pon to sít hat nak az egyik vagy a má sik olda luk ra, és egyik sem fog ja tel jes egé szé ben meg ma -
gya ráz ni a je len sé get. A szte re o tí pi ák vizs gá la tá nak tör té ne te so rán a ku ta tók el té rõ fo gal mi meg -
kö ze lí té sek re ala poz ták mun ká ju kat és kü lön bö zõ mód sze re ket al kal maz tak (ASHMORE–DELBOCA

1981; HAMILTON 1999). Mind egyi kük egy-egy új ab la kot nyi tott, amely a tel jes táj kép nek újabb
rész le tét mu tat ta meg. A szte re o tí pi ák tel jes meg ér té sé hez az kell, hogy a tel jes kép min den egyes
da rab ját meg vizs gál juk és meg is mer jük. Vé gül eze ket a kü lön bö zõ né zõ pon to kat egye sí te ni kell,
hogy ala po san meg ért sük a szte re o tí pi ák bo nyo lult je len sé ge it, mû kö dé sü ket és ter mé sze tü ket.

Két meg kö ze lí tés

Ami kor a szte re o tí pi ák ról gon dol ko dunk, fon tos meg kü lön böz tet nünk a szer ke ze tet és a fo lya -
ma tot. A szer ke zet a men tá lis rep re zen tá ci ó ra utal: ho gyan szer ve zõ dik, mi a tar tal ma. A szte -
re o tí pi ák mint né zet rend sze rek vizs gá la tá ról van te hát szó. A fo lya mat pe dig ar ra utal, ho gyan
mû kö dik a men tá lis rep re zen tá ció, és ho gyan be fo lyá sol egyéb dol go kat. Ez eset ben pe dig a szte -
re o ti pi zá lás, va gyis a szte re o tí pi ák hasz ná la tá nak vizs gá la tá ról van te hát szó. Bár ez egy ér tel -
mû en túl egy sze rû sí tés, mond hat juk, hogy György mun ká ja in kább az elõb bi kér dés re, míg az
enyém in kább az utób bi ra vo nat ko zik. A két meg kö ze lí tés ki egé szí ti egy mást, és tel je seb bé teszi
a szte re o tí pi ák kal kap cso la tos tu dá sun kat.

A fen ti meg kü lön böz te tés ki bon tá sá ban elõ ször is hadd ejt sek né hány szót a két meg kö ze lí tés -
rõl és jel lem zõ ik rõl. Kezd jük György ku ta tá sa i val. Szé les kö rû és hos  szú évek so rán ala po san el vég -
zett ku ta tá sa i nak so ro za tá ban (HUNYADY 1998, 2004) György kü lön fé le szte re o tí pi ák szer ke ze tét és
tar tal mát vizs gál ta meg: nem ze ti, et ni kai, föld raj zi ré gi ók kal kap cso la tos és fog lal ko zá si cso por tok -
ra vo nat ko zó szte re o tí pi á két. A ku ta tá sok ban több nyi re sze re pel tek a vá lasz adók tu dá sát és vé le mé -
nyét fir ta tó nyílt kér dé sek, va la mint zárt kér dõ ívek (ér té ke lõ ská lák), ame lyek kel mér he tõ volt a meg -
kér de zet tek nek a kü lön bö zõ cso por tok ról al ko tott jel lem zé se, va gyis a szte re o tí pi ák tar tal ma.
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György mun ká já nak ki emel ke dõ vo ná sa, hogy nem csu pán ön ma guk ban vizs gál ta meg
a szte re o tí pi á kat, ha nem egy más sal va ló vi szo nyu kat is ku tat ta. Gya kor la ti lag az ös  szes ku ta tá -
sá ra jel lem zõ volt még ezen kí vül, hogy a té mát (pl. egy nem ze ti szte re o tí pia tar tal mát; kü lön bö -
zõ nem ze tek rõl al ko tott szte re o tí pi ák ös  sze ha son lí tá sát; két kü lön bö zõ faj ta szte re o tí pia vi szo nyát)
tör té nel mi kon tex tus ban ta nul má nyoz ta, gyak ran olyan vál to zá so kat vizs gál va, me lyek a po li ti -
kai, gaz da sá gi és cso port kö zi kon tex tu sok át ala ku lá sá ból ered tek. Ez tu laj don kép pen György pá -
lya fu tá sa so rán vég zett ku ta tá sa i nak meg kü lön böz te tõ véd je gye. A tör té ne lem vál to zá sa i ra és a kü -
lön bö zõ kor szak ok jel leg ze tes sé ge i re, to váb bá mind ezek nek a szte re o tí pi ák ra gya ko rolt ha tá sá ra
össz pon to sít va sok ér de kes és egye di ered ményt mu ta tott föl. A ku ta tá sai meg mu tat ják, ho gyan
vál toz tak a szte re o tí pi ák Ma gyar or szá gon, kü lö nö sen a fon tos po li ti kai és nem zet kö zi fej le mé nyek
vi szony la tá ban, pél dá ul olyan vi lág ren ge tõ ese mé nyek kap csán, mint ami lye nek Ma gyar or szá gon
1956-ban és 1989–90-ben tör tén tek. A szo ci ál pszi cho ló gi ai szak iro da lom ban rit ka, hogy va la ki
tör té nel mi kon tex tus ban ele mez ze a szte re o tí pi á kat, il let ve hogy a szte re o tí pi ák hos  szú idõ so rán
ho gyan vál toz nak a tör té nel mi-po li ti kai erõk ha tá sá ra. Pon to san ezt ad ta meg ne künk György ku -
ta tá si prog ram ja (HUNYADY 1998). Ös  sze fog lal va te hát: György el sõ sor ban úgy kö ze lí tet te meg
a szte re o tí pi á kat, hogy hos  szú idõn ke resz tül vizs gál ta a tar tal mu kat és azt, hogy mi kép pen vál -
toz tak a tör té nel mi és po li ti kai té nye zõk ha tá sá ra.

Az én szte re o tí pi ák kal kap cso la tos gon dol ko dá so mat és ku ta tá sa i mat más ke re tek ha tá roz -
ták meg, konk ré tan a tár sas meg is me rés vizs gá la ta. A tár sas meg is me rés né zõ pont ja úgy te kint
a szte re o tí pi ák ra mint olyan kog ni tív struk tú rák ra, me lyek a tár sas cso por tok kal kap cso lat ban
fel hal mo zó dott tu dást, né ze te ket és vá ra ko zá so kat rep re zen tál ják. Ilyen ér te lem ben György és
az én meg kö ze lí té sem ugyan azok ból az elõ fel te vé sek bõl in dul ki. A tár sas meg is me rés meg kö -
ze lí té sé ben ugyan ak kor el sõ sor ban azt ele mez zük, ho gyan be fo lyá sol ják ezek a kog ni tív struk -
tú rák a cso por tok kal és a cso por tok tag ja i val kap cso la tos in for má ció fel dol go zá sát. Ez a meg -
kö ze lí tés te hát a szer ke zet és a fo lya mat érint ke zé sé re össz pon to sít, és jel lem zõ en la bo ra tó ri u mi
kí sér le ti el ren de zést al kal maz. A fõ kér dés, amit vizs gál: ho gyan is mû köd nek va ló já ban a szte -
re o tí pi ák? A ku ta tók fi gyel me ke vés bé a tar ta lom ra és a mé rés re, in kább az információfeldolgozó
me cha niz mu sok ra irá nyul és ar ra, ho gyan tor zít hat ják el ezek a me cha niz mu sok a szte re o ti pi -
zált cso por tok ra és tag ja ik ra vo nat ko zó ész le lést (HAMILTON et al. 1994).

Ez zel a cél lal szá mos konk rét kog ni tív fo lya ma tot vizs gál tak, és az ered mé nyek igen so kat mon -
da nak a szte re o tí pi ák ra épü lõ gon dol ko dás mû kö dé sé rõl (HAMILTON–SHERMAN 1994). A szte re -
o tí pi ák pél dá ul be fo lyá sol hat ják egy sze mély vi sel ke dé sé nek (SAGAR–SCHOFIELD 1980), va la mint
a rá vo nat ko zó egyéb in for má ci ók nak (BODENHAUSEN 1988) az ér tel me zé sét és ér té ke lé sét. A sze -
mély rõl le vont kö vet kez te té se ket és a ró la szó ló íté le tek meg ho za ta lá nak mód ját be fo lyá sol hat ják
a szte re o tip né ze tek (BIERNAT–MANIS 1994; HAMILTON–ROSE 1980). To váb bi fon tos vizs gált kér -
dés, ho gyan hoz nak az em be rek az egyén re vo nat ko zó íté le te ket, ami kor van in for má ci ó juk az adott
sze mély rõl, ugyan ak kor van nak vá ra ko zá sa ik az il le tõ cso port tag sá gá ból fa ka dó an is (FISKE–
NEUBERG 1990). Az íté le te ken túl a szte re o tí pi ák azt is be fo lyá sol hat ják, mi lyen vá ra ko zá so kat fo -
gal maz nak meg az ész le lõk az adott sze mély to váb bi tel je sít mé nyé vel kap cso lat ban (DARLEY–
GROSS 1983). A szte re o tí pi ák nak ezen kí vül még alat to mo sabb ha tá suk is le het: úgy irá nyít hat ják
az ész le lõ vi sel ke dé sét, hogy az zal a szte re o ti pi zált egyén bõl a szte re o tí pi át meg erõ sí tõ vi sel ke dést
vált ki, ez zel lát szó lag meg erõ sít ve azt a szte re o tí pi át, amely az egész fo lya ma tot be in dí tot ta
(SNYDER et al. 1977; WORD et al. 1974). Ez az ön be tel je sí tõ jós lat jól is mert je len sé ge.
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A tár sas meg is me rés ku ta tá sa nem csu pán a szte re o tí pi ák nak az in for má ció fel dol go zást be -
fo lyá so ló ha tá sát vizs gál ta, ha nem azt is, hogy mi lyen alap ve tõ kog ni tív fo lya ma tok vesz nek
részt a szte re o tí pi ák ki ala ku lá sá ban. Ren ge teg ku ta tás vizs gál ta, mi lyen sze re pet ját szik a szte -
re o ti pi zá lás ban a kategorizáció (BREWER 1979; FISKE 2005; OAKES et al. 1994). Más ku ta tá -
sok egy olyan kog ni tív fel dol go zá si tor zí tást vizs gál tak, ame lyet lát szat kor re lá ció né ven is me -
rünk, s amely szin tén hoz zá já rul hat a szte re o tí pi ák lét re jöt té hez (HAMILTON–GIFFORD 1976;
HAMILTON–SHERMAN 1989; STROESSNER–PLAKS 2001).

A fen ti ek ben te hát rö vi den lát hat tuk, me lyek a fõ kü lönb sé gek azok ban az elõ fel te vé sek ben és
kér dé sek ben, me lyek György és az én ku ta tá sa i mat meg ala poz zák. A fen ti ös  sze fog la ló pe dig meg -
mu tat ja, hogy ugyan az a té ma több fé le kép pen is meg kö ze lít he tõ, kü lön bö zõ stra té gi ák al kal maz -
ha tó ak, és ez zel kü lön bö zõ ol da la it is mer het jük meg ugyan an nak a je len ség nek. Mind egyik hoz -
zá já rul ah hoz, amit a szte re o tí pi ák ról és a szte re o ti pi zá lás ról tu dunk (SCHNEIDER 2004). Ko ráb bi
me ta fo ránk hoz vis  sza tér ve: a szte re o tí pi ák „ele fánt ja” szá mos kü lön bö zõ rész bõl áll, a kü lön bö zõ
el mé le ti né zõ pont ok ból ki in du ló és kü lön bö zõ mód szer ta ni fo gá so kat al kal ma zó ku ta tá sok pe dig
meg mu tat hat ják e ha tal mas és bo nyo lult „fe ne vad” kü lön bö zõ ol da la it.

El té ré sek

Eb bõl az ös  sze ha son lí tó elem zés bõl két ér de kes kü lönb ség adó dik, me lyek re ér de mes fel hív -
nunk a fi gyel met.

Szte re o tí pia tar ta lom. Az el sõ kü lönb ség a szte re o tí pi ák tar tal má val kap cso la tos. Mint már
meg je gyez tük, az el sõ meg kö ze lí tés – amely nek na gyon jó pél dá ja György ku ta tói mun kás sá -
ga – ko moly fi gyel met szen tel a szte re o tí pi ák tar tal má nak, va gyis an nak, hogy konk ré tan mi -
ket is gon dol nak az em be rek je len tõs tár sa dal mi cso por tok ról (pl. nem ze tek rõl, et ni kai cso por -
tok ról stb.). György leg több vizs gá la tá ban ez köz pon ti elem, és az õ ku ta tá sai meg gyõ zõ en meg
is mu tat ták, mi lyen té nye zõk is be fo lyá sol hat ják a szte re o tí pi ák tar tal má nak ki ala ku lá sát és vál -
to zá sát (HUNYADY 1998).

A tár sas meg is me rés né zõ pont ja ál tal ge ne rált ku ta tá sok ez zel szem ben hos  szú éve ken ke -
resz tül tartalomfüggetlenek vol tak. Eb ben a meg kö ze lí tés ben ki mon dat lan elõ fel te vés volt, hogy
a szer ke zet és a fo lya mat min dig ugyan úgy mû kö dik, füg get le nül at tól, hogy mely konk rét cso -
port ra vo nat ko zik. Te gyük fel pél dá ul, hogy meg akar juk vizs gál ni, ho gyan be fo lyá sol ják
a szte re o tip vá ra ko zá sok a szte re o tí pi á val kon zisz tens vagy in kon zisz tens in for má ció meg tar -
tá sát az em lé ke zet ben. A tár sas meg is me rés né zõ pont já ból ki in du ló ku ta tás ban az em ber el vé -
gez he ti a vizs gá la tot akár nõk re, ame ri ka i ak ra vagy könyv tá ros ok ra vo nat ko zó szte re o tí pi ák ak -
ti vá lá sá val, és az ak ti vá lás nak mind egyik eset ben kö zel ugyan olyan ha tást kell gya ko rol nia ar ra,
men  nyi re em lé kez nek a vizs gá lat részt ve või a kon zisz tens vagy in kon zisz tens in for má ci ó ra.
A konk rét vá ra ko zá sok ter mé sze té nek nem sza bad szá mí ta nia. Azt vár juk, hogy az ered mé nyek
– és az ered mé nye ket meg ha tá ro zó fo lya ma tok alap el vei – azo no sak. A tár sas meg is me rés kuta -
tói eb bõl az alap fel te vés bõl ki in dul va lé nye gé ben fi gyel men kí vül hagy ták a szte re o tí pi ák
tartal má nak vizs gá la tát.

Sze ren csé re a kö zel múlt ban pá ran rá jöt tek ar ra, amit György min dig is tu dott – hogy a szte -
re o tí pi ák tar tal ma igen is szá mít! Több fé le ku ta tá s is meg in dult eb ben az irány ban (pl. FISKE et
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al. 2002; JUDD et al. 2005). Re mél he tõ leg a jö võ ben a két irány zat közt még na gyobb kö ze le -
dés lesz.

A szte re o tí pi ák vál to zá sa. A két meg kö ze lí tés má sik lé nye ges kü lönb sé ge a szte re o tí pi ák vál -
to zá sá val kap cso la tos. Mint már meg je gyez tem, György ku ta tá sa i nak egyik ki vá ló vo ná sa,
hogy kü lön bö zõ tör té nel mi ese mé nyek függ vé nyé ben elem zi a szte re o tí pi ák vál to zá sát. Ér de kes,
hogy a tár sas meg is me rés ku ta tá sá ban nem volt ilyen hang súly. Va jon mi ért nem?

A szte re o tí pi ák tár sas meg is me ré si meg kö ze lí té se fõ ként azt vizs gál ja, ho gyan hat nak a szte -
re o tí pi ák ál tal kel tett vá ra ko zá sok, és ho gyan tor zít ják el a szte re o tí pia szem pont já ból re le váns
in for má ci ót. Mint ko ráb ban már volt ró la szó, szá mos kü lön bö zõ kog ni tív fo lya mat ról tud juk (töb -
bek kö zött a fi gye lem rõl, az ér tel me zés rõl, a kö vet kez te té sek rõl), hogy be fo lyá sol ják a szte re o -
tip el vá rá sok, s így tor zul az in for má ció fel dol go zá sá nak és hasz ná la tá nak mód ja (HAMILTON–
SHERMAN 1994; SCHNEIDER 2004). A tor zí tá sok kal kap cso lat ban ér de kes, hogy mind ugyan ab ban
az irány ban mû köd nek, ne ve ze te sen a szte re o tí pia fenn tar tá sát se gí tik elõ.

Te kint sük az aláb bi pél dát. Egy sze mély lát ja, amint egy szte re o ti pi zált cso port tag jai va -
la mi lyen tár sas vi sel ke dés ben vesz nek részt. Ho gyan be fo lyá sol ja a szte re o tí pia az ész le lést?
Az em ber tár sas vi sel ke dé se szin te min dig ös  sze tett, és szin te min dig több ér tel mû, amen  nyi -
ben kü lön fé le kép pen ér tel mez he tõ, az ész le lõ pe dig kü lön bö zõ kog ni tív me cha niz mu sok kal fel -
dol goz za a ka pott in for má ci ót. Fi gyel a ren del ke zés re ál ló in for má ció bi zo nyos ol da la i ra, de nem
fi gyel más rész le tek re. A fi gyelt in for má ció is le het több ér tel mû, az ész le lõ te hát va la ho gyan
ér tel me zi, s ez zel je len tést ad ne ki. Az ész le lõ va ló szí nû leg ér té kel is, amit nem csu pán a vi sel -
ke dés ha tá roz meg, ha nem a meg lé võ né ze tei és vá ra ko zá sai úgy szin tén. A vi sel ke dés kó do lá -
sa után az ész le lõ kö vet kez te té se ket von le a vi sel ke dés rõl és a cse lek võ más tu laj don sá ga i ról.
Mi u tán az ere de ti ese mény ily mó don fel dol go zás ra ke rült, az in for má ció el rak tá ro zó dik az em -
lé ke zet ben, ám a fen ti fo lya ma tok mi att az ese mény men tá lis rep re zen tá ci ó ja na gyon is kü lön -
böz het ma gá tól a meg fi gyelt ese mény tõl. Ami kor ké sõbb va la mi ért fel kell idéz ni a cse lek võt,
az em lé ke ze ti elõ hí vás rész le ges lesz, csu pán a re le váns in for má ció egy ré szét pro du kál va. Mind -
ezek a fo lya ma tok – a fi gye lem, az ér tel me zés, az ér té ke lés, a kö vet kez te tés, va la mint az elõ -
hí vás – mind tor zít hat nak, a tor zí tás ban pe dig na gyon fon tos sze re pet ját szik az, hogy épp mi -
lyen kog ni tív struk tú ra ak ti vá ló dott.

Ami kor te hát a cse lek võ cso port tag sá ga ak ti vál egy szte re o tí pi át, az tor zí tás hoz ve zet het
mind ezen fo lya ma tok ban, ame lyek ré vén az ész le lõ fel fog ja és je len tés sel ru ház za fel az ese -
ményt, mely nek ta nú ja volt. A lé nyeg, hogy mind egyik tor zí tás ugyan ab ban az irány ban mû -
kö dik: az ész le lõ na gyobb fi gyel met szen tel a szte re o tí pi át meg erõ sí tõ, mint a cá fo ló in for má -
ci ó nak; oly mó don ér tel me zi az in for má ci ót, hogy az meg fe lel jen a szte re o tip vá ra ko zá sok nak;
a kö vet kez te té sek szin tén a fo lya ma tot el in dí tó szte re o tí pi át erõ sí tik és így to vább. A tor zí tá -
sok te hát mind az õket lét re ho zó szte re o tí pi át erõ sí tik meg. Eb bõl ál ta lá no san ar ra kö vet kez tet -
he tünk, hogy a szte re o tip vá ra ko zá sok a sta tus quo fenn tar tá sát szol gál ják. A szte re o tí pi á kat ezek
sze rint ne héz meg vál toz tat ni, és nem va ló szí nû, hogy meg vál toz nak.

Itt van te hát egy rej tély. A ku ta tá sok ból tud juk (pl. HUNYADY 1998), hogy a szte re o tí pi ák
vál toz nak, pe dig a meg is me rés rend sze re tor zí tá sok kal vé de ke zik a vál to zás el len. A kö vet ke -
zõ al fe je zet ben ala po sab ban is meg vizs gá lom a szte re o tí pi ák vál to zá sá val kap cso la tos ku ta tá -
so kat, és fel te szem a kér dést: mit is ér tünk vál to zás alatt?
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A szte re o tí pi ák vál to zá sa

Az em be rek fo lya ma tos sá got ész lel nek a cso por tok ban, még a tény le ges vál to zás ide jén is
(HAMILTON et al. 2008). A szte re o tí pi ák idõ be li sta bi li tá sát gyak ran te kin tik a foly to nos ság bi -
zo nyí té ká nak. A szte re o tí pi ák ugyan ak kor vál toz hat nak is, és ha ez így van, ak kor a sta bi li tás -
ra vo nat ko zó elõ fel te vé sek (vo nat koz za nak akár a cso por tok, akár a ró luk szó ló szte re o tí pi ák
sta bi li tá sá ra) már nem fel tét le nül tûn nek igaz nak. Több vo nat ko zá sa is van en nek a té má nak,
amit ér de mes te kin tet be ven nünk.

A szte re o tí pi ák ál lan dó sá gá val és vál to zá sá val kap cso lat ban ta lán a leg töb bet idé zett ku ta -
tás há rom olyan cikk, ame lyet „a princetoni tri ló gia” né ven em le get nek (GILBERT 1951;
KARLINS et al. 1969; KATZ–BRALY 1933). Ezek ben a vizs gá la tok ban princetoni di á kok há rom
nem ze dé ke ítél te meg, mely tu laj don sá gok jel lem zõ ek ugyan azok ra a nem ze ti és et ni kai cso -
por tok ra. Az ada to kat az 1930-as évek ele jén, az 1940-es évek vé gén, il let ve az 1960-as évek
kö ze pén gyûj töt ték. A ku ta tá sok ered mé nyei ál lan dó sá got és vál to zást is mu tat tak. Fi gye lem -
re mél tó pél dá ul, hogy az an go lok ra jel lem zõ nek tar tott tu laj don sá gok men  nyi re nem vál toz tak
az el telt 35 év alatt, kü lö nö sen an nak a fé nyé ben, hogy az 1930-as évek ele je és az 1960-as évek
kö ze pe kö zött a brit bi ro da lom fel bom lott. A né ge rek kel kap cso la tos szte re o tí pia vi szont lé nye -
ge sen vál to zott. Je len tõ sen csök kent a né hány leg ne ga tí vabb tu laj don ság (ba bo nás, lus ta) oda -
íté lé sé nek gya ko ri sá ga, és meg je len tek új, po zi tí vabb tu laj don sá gok a fe ke ték re jel lem zõ nek tar -
tot tak kö zött (élet vi dám, ér zé keny, ba rát ko zó). A vál to zá sok el le né re ugyan ak kor to vább ra is
azt lát juk, hogy bi zo nyos tu laj don sá go kat kö vet ke ze te sen jel lem zõ nek tar tot tak az ame ri kai fe -
ke ték re, pe dig az el telt há rom év ti zed ben je len tõs tár sa dal mi vál to zá sok és moz gá sok men tek
vég be. Vé gül a ja pá nok ra vo nat ko zó szte re o tí pi ák ban a há rom vizs gá lat so rán tisz tán lát szik,
ho gyan vál toz nak a szte re o tí pi ák a je len tõs tör té nel mi ese mé nyek ha tá sá ra. A ja pá nok nak
1933-ban tu laj do ní tott jel lem zõk egy újon nan fel emel ke dõ ipa ri or szág ké pé nek fe lel tek meg
(in tel li gens, ipar ko dó), a má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ en már egé szen más kép mu tat ko zott 
(alat to mos, na ci o na lis ta), amit vé gül fel vál tott az 1960-as évek ben az új já é pü lõ Ja pán ké pe 
(ipar ko dó, tö rek võ, ha té kony). Ezek a vál to zá sok pár hu zam ba ál lít ha tók a ma gya rok szte re o -
tí pi á i nak vál to zá sa i val, me lye ket György ku ta tá sai mu tat tak ki az 1981 és 1991 kö zött el telt idõ -
ben (HUNYADY 1998).

Mit is je lent a „vál to zás”? Akad nak olyan ér tel me zé si kér dé sek ezek kel az ada tok kal kap -
cso lat ban, ame lyek meg ne he zí tik a be kö vet ke zett vál to zá sok meg ér té sét. Ve gyük pél dá ul az
ame ri kai fe ke ték egy re ked ve zõbb jel lem zé sét a princetoni tri ló gia vizs gá la ta i ban! A szte re o -
tí pi ák nak az ada tok ban meg fi gyelt „el hal vá nyu lá sa” több ol dal ról is meg kér dõ je lez he tõ. A vizs -
gá la tok kö zött el telt idõ szak ban pél dá ul olyan lé nye ges vál to zás kö vet ke zett be a tár sa dal mi nor -
mák te rén, hogy az 1960-as évek re a ne ga tív fa ji szte re o tí pi ák nyílt ki fe je zé se már nem volt olyan
el fo ga dott, mint az 1930-as évek ben. Ez azt je lent he ti, hogy a szte re o tí pi ák vál to zá sa ta lán in -
kább lát szó la gos, mint va ló di vál to zás, és hogy a kü lönb sé gek a tár sa dal mi nor mák és a tár sas
kí vá na tos ság irán ti na gyobb ér zé keny sé get tük rö zik, nem pe dig a szte re o tip né ze tek va ló di vál -
to zá sát (SIGALL–PAGE 1971). A ké pet to vább bo nyo lít ja, hogy nem biz tos, va jon ezek az ada -
tok men  nyi re tük röz nek a kul tu rá li san kö zös szte re o tí pi ák ész le lé sé ben be kö vet ke zett, il let ve
a cso por tok ról fenn tar tott sze mé lyes né ze tek ben be kö vet ke zett vál to zá so kat (DEVINE 1989;
DEVINE–SHARP 2009).
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Még ha az ada to kat a va ló di vál to zás je le i ként is fo gad juk el, ak kor is fenn ma rad né hány
to váb bi kín zó kér dés – me lye ket a ku ta tók gyak ran fel sem tesz nek – a vál to zá sok va ló di ter -
mé sze té vel kap cso lat ban. A vál to zás pél dá ul a cso port egé szé re vo nat ko zó ér té ke lés meg vál -
to zá sát je len ti? Vagy az vál to zik meg, hogy mi lyen tu laj don sá gok kal ru ház zák fel a cso por tot?
A ket tõ kö zöt ti kü lönb sé get jól mu tat ják György né hány vizs gá la tá nak ered mé nyei (HUNYADY

1998). Az 1. áb ra pél dá ul azt mu tat ja, ho gyan ér té kel ték a meg kér de zet tek a mun ká so kat és az
ér tel mi sé gi e ket tíz tu laj don ság men tén 1981-ben és 1991-ben. Mi nél in kább jobb kéz fe lé es -
nek az ada tok az áb rán, an nál po zi tí vabb az ér té ke lés. Több dol got is ész re kell itt ven nünk. 
Az ada tok ból vi lá go san lát szik pél dá ul, hogy mind két cso por tot ked ve zõt le neb bül ítél ték
meg 1991-ben, mint 1981-ben. Eb bõl ar ra kö vet kez tet het nénk, hogy az e cso por tok ra vo nat -
ko zó szte re o tí pi ák az ese mé nyek ha tá sá ra ne ga tí van vál toz tak meg. Az is lát szik ugyan ak kor,
hogy a két idõ pont ban mért ér té kek köz ti kü lönb ség – az ér té ke lés rom lá sa 1981 és 1991 kö -
zött – na gyobb volt a mun ká sok, mint az ér tel mi sé gi ek ese té ben (a két „mun kás” pro fil kö zött
na gyobb a kü lönb ség, mint a két „ér tel mi sé gi” pro fil kö zött). Har mad szor azt is ha tá ro zot tan
ész re kell ven nünk, hogy a két fog lal ko zá si cso port pro fil ja pon to san ugyan olyan ma radt az
el telt idõ ben. Ma gya rán az ugyan azon fog lal ko zá si cso port ra vo nat ko zó két pro fil nak pár hu -
za mos „a tu laj don sá gok kö zöt ti le fu tá sa” – mi köz ben az ér tel mi sé gi ek és a mun ká sok pro fil -
ja kis sé kü lön bö zik.

1. áb ra. A „szak mun kás” és az „ér tel mi sé gi” jel lem zé sé nek tu laj don ság pro fil ja, 1981 és 1991

Ezek az elem zé sek rá mu tat nak ar ra a fon tos – de gyak ran fi gyel men kí vül ha gyott – tény -
re, hogy a szte re o tí pi ák vál to zá sa meg nyil vá nul hat a cso por tok ér té ke lé sé ben, de a rá juk jel lem -
zõ nek tar tott tu laj don sá gok ban is. A ket tõ pe dig nem szük ség sze rû en jár együtt. A szte re o tí pi ák
vál to zá sá nak meg ér té se szem pont já ból hasz nos len ne, ha a ku ta tók több fi gyel met szen tel né nek
en nek a meg kü lön böz te tés nek.
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Ös  szeg zett vagy egyé ni vál to zás. A szte re o tí pi ák ál lan dó sá gá nak és vál to zá sá nak ér té ke lé -
sé ben lé te zik ugyan ak kor egy al ter na tív meg kö ze lí tés is. A szte re o tí pi ák ál lan dó sá gá val kap cso -
la tos olyan bi zo nyí té kok, mint ami lyet a princetoni tri ló gi á ban is ta lá lunk, ös  szeg zett ada to kon
ala pul nak, va gyis a ku ta tók a cso por tok át la gos ér té ke lé sét ha son lít ják ös  sze kü lön bö zõ idõk -
ben vett kü lön bö zõ min tá kon. A szte re o tip né ze tek ál lan dó sá gá ra és vál to zá sá ra néz ve hasz no -
sab bak len né nek a kü lön bö zõ idõ pont ok ban ugyan azon sze mé lyek kel vég zett vizs gá la tok, me -
lyek le he tõ vé ten nék az ál lan dó ság vizs gá la tát az egyé nek szint jén. Az ilyen lon gi tu di ná lis
elem zé sek rit kák, de van két, na gyon el té rõ elem zé si meg kö ze lí tést al kal ma zó pél da, me lyek
ar ra utal nak, hogy az em be rek nem is an  nyi ra kö vet ke ze te sek a szte re o tí pi á kon ala pu ló íté le -
te ik ben, mint azt gyak ran his  szük.

Rothbart és John (1993) ku ta tá suk részt ve võ it ar ra kér ték, hogy kü lön fé le tu laj don ság ská -
lá kon ér té kel jék a fe ke té ket és az ázsi a i a kat. A részt ve võk el sõ éves egye te mis ta ként, majd ké -
sõbb vég zõs ként is ki töl töt ték a kér dõ ívet. Ami kor az ös  sze sí tett ada to kat ele mez ték, az ered -
mé nyek a ke reszt met sze ti ku ta tá sok ered mé nye i hez ha son lí tot tak: az el sõ és utol só egye te mi
év ben mért tu laj don ság ér té ke lé sek át la gai ,95 kö rü li kor re lá ci ó ban vol tak. A cso port egé szé re
ös  sze sí tett szte re o tí pia te hát igen sta bil volt eb ben a négy éves idõ szak ban. Az ada tok ugyan ak -
kor ele mez he tõk az egyé nek szint jén is. Ma gya rán, a cso por tok két sze ri, négy év kü lönb ség -
gel vég zett ér té ke lé se min den egyes részt ve võ ese té ben ös  sze vet he tõ, így meg ál la pít ha tó, hogy
men  nyi re vol tak sta bi lak az ér té ke lé se ik. A sze mé lye ken be lü li kor re lá ci ók át la ga ,50 volt.

Ez a je len tõs kü lönb ség (,50 a ,95-tel szem ben) szem be öt lõ, és fon tos kér dé se ket vet fel.
Elõ ször is, az ös  sze sí tett ada tok nagy sta bi li tá sa a szte re o tí pi ák kö zös vo nat ko zá sa it tük röz he -
ti, mi vel itt az egyé nek fe jé ben lé võ szte re o tip el kép ze lé sek va ri á ci ói ki át la go lód nak. Az át la -
gos pont szám ok ma gas idõ be li kor re lá ci ó ja ar ra utal hat, hogy ezek nek a szte re o tí pi ák nak van
egy je len tõs, min den ki ál tal osz tott ré szük. Ami kor vi szont a részt ve võk egyes pár jai ál tal adott
meg íté lé sek kö zöt ti kor re lá ci ó kat néz ték, ezek mind ös  sze ,30–,40 kö rü li ek vol tak. Ez az ered -
mény pe dig ar ra utal, hogy még a sze mé lyek kö zöt ti meg egye zés sem va la mi nagy. Egyé ni szin -
ten to váb bá nem olyan sta bi lak a cso por tok ra vo nat ko zó né ze tek, és kön  nyeb ben vál toz nak. 
Ez a két meg ál la pí tás azt jel zi, hely te len vol na fel té te lez nünk, hogy min den em ber fe jé ben
ugyan azok a szte re o tí pi ák van nak. Mint Rothbart és John (1993: 52) meg je gyez ték, „ha meg
akar juk ér te ni a szte re o tí pi ák, va la mint azok ál lan dó sá ga és vál to zá sa mö göt ti pszi cho ló gi ai fo -
lya ma to kat, ak kor az egyé nek ál tal sze mé lye sen fenn tar tott szte re o tí pi á kat kell vizs gál nunk, 
és nem az át la go kat”.

Ez zel a fel fo gás sal ös  sze il lõ ered mé nye ket ka pott Garcia-Marques, Santos és Mackie
(2006). Kí sér let so ro za tuk ban a szte re o tip el kép ze lé sek sta bi li tá sát úgy vizs gál ták, hogy a részt -
ve võk nek há rom ki sebb sé gi cso port tal kap cso lat ban kel lett vá la szo kat ad ni uk két ülés ben úgy,
hogy a két ülés kö zött 2–4 hét telt el. A részt ve võk el vé gez tek né hány olyan fel ada tot, ame lyek -
kel fel mér he tõ a cso por tok ról al ko tott kog ni tív rep re zen tá ci ó juk, a ku ta tók pe dig az ada tok se -
gít sé gé vel ezek nek a men tá lis rep re zen tá ci ók nak a sta bi li tá sát, il let ve vál to zá sát vizs gál ták. 
Az adat elem zés sze mé lye ken be lü li ös  sze ha son lí tás sal tör tént. A vizs gá la tok ered mé nyei azt mu -
tat ták, hogy a men tá lis rep re zen tá ci ók idõ ben csak mér sé kel ten sta bi lak. Az egyik fel adat ban
pél dá ul a részt ve võk két kü lön bö zõ idõ pont ban vá lasz tot tak olyan vo ná so kat, ame lye ket jel lem -
zõ nek tar tot tak az adott cso port ra. A két al ka lom mal vá lasz tott vo ná sok kö zött csu pán sze rény
mér té kû kon zisz ten cia volt. A ka te gó ri ák min ta pél dá nya i nak ti pi kus sá gá ra vo nat ko zó íté le tek
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ugyan csak mér sé kelt, de nem erõs idõ be li kon zisz ten ci át mu tat tak. Egy má sik fel adat ban a részt -
ve võk nek sza ba don le kel lett ír ni uk mind egyik cso port öt kü lön bö zõ tag ját, majd két hét múl va
meg is mé tel ték ugyan ezt. A ge ne rált min ta pél dá nyok kö zött csak né mi át fe dés volt.

Mind ezek a fel ada tok (és má sok, lásd GARCIA-MARQUES et al. 2006) a szte re o tip rep re zen -
tá ció kü lön bö zõ as pek tu sa it vizs gál ják, az idõ be li va ri a bi li tás pe dig ar ra utal, hogy ezek a szte -
re o tip el kép ze lé sek meg le he tõ sen kép lé ke nyek, és nem rög zí tett, sta bil, vo nás ala pú abszt rak -
ci ók. A kü lön bö zõ kö rül mé nyek és kon tex tu sok fel te he tõ en kü lön bö zõ min ta pél dá nyo kat vagy
szer ke ze ti ös  sze te võ ket ak ti vál nak, és ezek a kon tex tus tól füg gõ kü lönb sé gek okoz zák az idõ -
be li kon zisz ten cia mér sé kelt szint jét. György ku ta tá sa i nak ered mé nyei (HUNYADY 1998), 
va la mint a ja pán-szte re o tí pi á val kap cso la tos princetoni ada tok meg mu tat ták, hogy a szte re o tí -
pi ák meg vál toz hat nak fon tos po li ti kai és tör té nel mi ese mé nyek ha tá sá ra. Az utóbb idé zett
vizs gá la tok (ROTHBART et al. 1993; GARCIA-MARQUES et al. 2006) ered mé nyei pe dig ar ra utal -
nak, hogy a cso por tok ról ki ala kí tott el kép ze lé sek meg le he tõ sen kép lé ke nyek le het nek, és kis -
mér ték ben hét köz na pi ese mé nyek ha tá sá ra is vál toz hat nak. Le het, hogy nem is olyan stabi lak,
mint ed dig hit tük.

A cso por tok csoportkénti ész le lé se

Mind an  nyi an szá mos cso port hoz tar to zunk. Rend sze re sen ész lel jük a kü lön bö zõ cso por tok tag -
ja it, rend sze re sen érint ke zünk ve lük, és gyak ran szte re o tí pi á kat ala kí tunk ki ezek rõl a cso por -
tok ról. A „cso ko lá dé ked ve lõk” cso port ja ho mo gén ab ban, hogy szí ve sen fo gyaszt bi zo nyos édes -
sé ge ket, ám rend sze rint nem szte re o ti pi zál juk õket mint cso por tot. Mi lyen cso por tok ese tén
a leg va ló szí nûbb, hogy szte re o tí pi ák ala kul nak ki ró luk?

A cso por tok köz ti egyik alap ve tõ kü lönb ség az, hogy men  nyi re te kint he tõk ös  sze tar to zó egy -
sé gek nek vagy en ti tá sok nak (CAMPBELL 1958; HAMILTON–SHERMAN 1996; HAMILTON et al.
1998). Az egyé nek hal ma zai kü lön bö zõ mér ték ben ren del kez nek a „cso port sze rû ség” is mér vé -
vel. Mind an  nyi an egyet ér tünk ab ban, hogy egy csa lád, egy mun ka cso port vagy egy es küdt szék
nagy va ló szí nû ség gel egy más sal érint ke zõ, egy más tól füg gõ em be rek ér tel mes tár sas egy sé gé -
nek tû nik. Ez zel szem ben a sport ese mény re ki lá to ga tó szur ko ló kat vagy egy bolt vá sár ló it az
ész le lõk cse ké lyebb va ló szí nû ség gel lát ják em be rek egy sé ges, ös  sze tar to zó cso port já nak.
Campbell (1958) ve zet te be az entitativitás fo gal mát, amely ar ra utal, hogy egy cso port tag jai
men  nyi re kap cso lód nak ös  sze, men  nyi re al kot nak egy ko he rens tár sas egy sé get. Az entitativitás
ész le lé sé nek vizs gá la tai a kö zel múlt ban je len tõ sen hoz zá já rul tak ah hoz, amit a cso por tok ész -
le lé sé rõl tu dunk (lásd HAMILTON et al. 2011 át te kin té sét).

Ho gyan függ ös  sze a cso port entitativitásának ész le lé se a szte re o ti pi zá lás sal? Spencer-
Rodgers, Hamilton és Sherman (2007) meg vizs gál ta az entitativitás és más, cso por tok kal kap -
cso la tos fo gal mak sze re pét a szte re o ti pi zá lás ban. A részt ve võk négy tár sas ka te gó ri át (pl. a latin-
ame ri kai szár ma zá sú a kat) és négy fel adat cso por tot (pl. es küdt szé ket) ítél tek meg kü lön bö zõ
ská lá kon. A meg íté lé sek kö zött sze re pelt a cso por tok ész lelt entitativitása, ho mo ge ni tá sa, es  szen -
ci á ja vagy lé nye gi sé ge (pl. vi sel ke dés ma gya rá zó ere jük, jelentésteliségük, ter mé sze tes sé gük,
meg vál toz tat ha tat lan sá guk), szerepdifferenciációja (men  nyi re kö rül ír tak a cso port tag ok sze re -
pei és ti pi kus vi sel ke dé sei), és ágenciája (men  nyi re ké pes a cso port a ha té kony kol lek tív
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cselek vés re). A cso por to kat ezen kí vül meg ítél ték 38 tu laj don ság men tén is, me lyek kö zül
egye sek (az elõ tesz te lé sek ered mé nyei alap ján) ré szei vol tak az adott cso port ra vo nat ko zó szte -
re o tí pi á nak. Az elem zé sek sze rint az ész lelt entitativitás mind a nyolc cso port nál köz vet le nül
meg jó sol ta a szte re o ti pi zá lás mér té két. Rá adá sul, bár a töb bi, cso por tok kal kap cso la tos vál to zó
szin tén be jó sol ta (bi zo nyos mér té kig) a szte re o ti pi zá lást, a mediációs elem zé sek azt mu tat ták,
hogy ezek nek a vál to zók nak (a ho mo ge ni tás nak, az esszencializmusnak, a szerepdifferenciációnak
és az ágenciának) a szte re o ti pi zá lás ra gya ko rolt ha tá sát szig ni fi kán san köz ve tí tet te az entitativitás.
Vé gül to váb bi elem zé sek azt is meg mu tat ták, hogy az ész lelt entitativitás és a szte re o ti pi zá lás
kap cso la tát nem mediálta a ho mo ge ni tás, az esszencializmus, a szerepdifferenciáció vagy az
ágencia. Az ered mé nyek ha tá sá ra Spencer-Rodgers és mun ka tár sai (2007) le von ták a kö vet kez -
te tést: az entitativitás nem csu pán ál ta lá ban a cso por tok ész le lé sé ben ját szik fon tos sze re pet,
hanem a szte re o ti pi zá lás ban is.

Zá rás

Az zal kezd tem ezt a fe je ze tet, hogy ami kor György és én elõ ször ta lál koz tunk, egy vi lág vá -
lasz tott el ben nün ket – nem csu pán föld raj zi ér te lem ben, ha nem ab ban is, hogy mi kép pen kö -
ze lí tet tük meg a szte re o tí pi ák vizs gá la tát. Bu da pest és Santa Bar ba ra kö zött va ló ban egy vi lág -
nyi a tá vol ság, amit bár ki meg erõ sít het, aki meg tet te a két vá ros köz ti utat. De va jon el vá laszt
ben nün ket egy vi lág a gon dol ko dá sunk ban is? A két meg kö ze lí tés kö zöt ti kü lönb ség ér zé kel -
te té sé re kis sé el tú loz tam az el té ré se i ket, hogy ki fejt hes sek né hány, re mél he tõ leg fon tos gon do -
la tot. Va ló já ban ugyan ak kor nem csu pán a szte re o tí pi ák irán ti ér dek lõ dé sünk volt kö zös, ha nem
az is, hogy ál ta lá ban mind a ket ten ke res sük a tu dást, és mind a ket ten nagy ra ér té kel jük a kü -
lön bö zõ meg kö ze lí té sek hasz nát a tu dás meg szer zé sé ben. A szte re o tí pi ák „mi ti kus ele fánt ja” még
min dig nagy és még min dig nem is mer jük min den rész le tét, de ma töb bet tu dunk ró la, mint ami -
kor György és én elõ ször ta lál koz tunk. Har minc éves ba rát sá gunk alatt mind a ket ten ta nul tunk
a má sik tól, és ez a köl csö nös ta nu lás volt kap cso la tunk egyik alap ja.

Föld raj zi lag még min dig egy vi lág vá laszt el ben nün ket, vi szont sok kal kö ze lebb va gyunk
ide o ló gi a i lag, tu do má nyo san és sze mé lye sen. Ez al ka lom ból kö szö nöm György nek az ér dek -
lõ dé sét, a tá mo ga tá sát, hi he tet len hu mor ér zé két és vég te len nagy lel kû ség ét – igaz ba rát õ, én
pe dig öröm mel né zek to váb bi szel le mi ka land ja ink elé.
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A nem ze ti ka rak ter tõl a nem ze ti identitásig1

A ki fi gyel me sen kö ve ti Hunyady György nek a ha zai szte re o tí pia ku ta tás meg -
ala po zá sá ban ki tel je se dõ tu do má nyos pá lyá ját, több jel bõl is ar ra kö vet kez -
tet het, hogy Hunyadyt pá lyá ja kez de té tõl va ló já ban a nem ze ti ka rak ter kér -

dé se fog lal koz tat ja. Böl csész dok to ri ér te ke zé sét Kornis Gyu lá ról, a ma gyar nemzetkarakterológia
je les kép vi se lõ jé rõl ír ta. A szte re o tí pi ák ról írott nagy dok to ri ér te ke zé sé ben, majd az ér te ke zés
nyo mán meg je len te tett mo nog rá fi á ban is ki emelt he lyet szen tel a nem ze ti jel lem kér dé se i nek.
Vé gül, de nem utol só sor ban, 2001-ben az Osiris Ki adó nál meg je len te tett egy Nem zet ka rak te -
ro ló gi ák cí mû kö te tet, amely nek be ve ze tõ jé ben mo nog ra fi kus igén  nyel fog lal ja ös  sze a nem -
ze ti jel lem ku ta tá sá nak tör té ne tét. Je len ta nul mány Hunyadynak eb ben a be ve ze tõ ben ki fej tett
azon gon do la tát foly tat ja, hogy a ko rai nem zet ka rak te ro ló gi ák fo gal mi és mód szer ta ni bi zony -
ta lan sá gai mi att a szo ci ál pszi cho ló gu sok el for dul tak ezek tõl a ku ta tá sok tól, és fi gyel mü ket in -
kább a cso port per cep ció, ben ne a nem ze ti szte re o tí pi ák mód szer ta ni lag meg ala po zot tabb vizs -
gá la tá ra irá nyí tot ták. A nem zet ka rak te ro ló gi át „ki vál tó” szo ci ál pszi cho ló gi ai irány za tok kö zött
Hunyady meg em lí ti az iden ti tás ku ta tást is. Az aláb bi ak ban ar ra vál lal ko zunk, hogy a nem ze ti
jel lem vagy nem ze ti al kat kér dé sé nek az iden ti tás ku ta tás szem pont já ból lé nye ges né hány
aspek tu sát ki bont suk.

A nem zet vi ta tott ka te gó ri á ja

A tör té né szek (szo ci o ló gu sok, po li to ló gu sok) kö zött nincs egyet ér tés a nem zet mi ben lét ét il le -
tõ en. A szo ci ál pszi cho ló gu sok ez zel szem ben egyet ér te nek ab ban, hogy, leg alább is a nyu ga ti
ci vi li zá ci ó ban, az em be rek szá má ra, bár ho gyan is gon dol kod ja nak ró la, az egyik leg fon to sabb
vo nat koz ta tá si cso port a nem zet. Akár po li ti kai cé lok ér de ké ben „ki ta lált” konst ruk ci ó nak te -
kint jük a nem ze tet, mint azt pél dá ul Hobsbowm (1992) te szi, akár Andersont (1991) kö vet ve
a könyv nyom ta tás ál tal te rem tett kul tu rá lis tér ben „el kép zelt kö zös ség nek” vagy Gellner (1996)
nyo mán a mun ka meg osz tás kö vet kez té ben lét re jött mo dern  ko ri kép zõd mény nek tart juk, akár az
etnoszimbolisták, pél dá ul A. Smith (2004) ál lás pont ját el fo gad va azt vall juk, hogy a mo dern nem -
ze tek szo ro san kap cso lód nak a ré gi et ni ku mok hoz, me lyek jel leg ze tes mi to ló gi át, szim bó lu mokat

1 A ta nul mány meg írá sát az OTKA 81633 sz. pá lyá zat tá mo gat ta.
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és kul tú rát biz to sí ta nak szá muk ra (ma gya rul lásd BRETTER–DEÁK 1995; KÁN TOR 2004;
SCHÖPFLIN 2003; ös  sze fog la ló an lásd GYÁNI 2005), szo ci ál pszi cho ló gus ként azok ra a nem egy -
szer ir ra ci o ná lis nak tû nõ vi sel ke dé sek re kell ma gya rá za tot ad nunk, ame lyek az em be rek nem -
ze ti ho va tar to zá sá ból ered nek. 

A szo ci ál pszi cho ló gi á ban a nem zet olyan cso port ként je le nik meg, amely hez az egyén ér -
zel mi leg kö tõ dik, amel  lyel azo no sul. El sa já tít ja a cso port ra jel lem zõ kul tu rá lis szim bó lu mo kat,
ré sze se dik a cso port múlt já ban, az ese mé nye ket a cso port pers pek tí vá já ból ké pes szem lél ni, át -
ve szi a cso port ra jel lem zõ at ti tû dö ket, ér té ke ket, vi sel ke dé si min tá kat és meg küz dé si mó do kat.
A nem zet kér dé se a szo ci ál pszi cho ló gi á ban há rom te rü le ten ke rült elõ tér be. Ha gyo má nyo san
a nem ze ti ka rak ter kér dé se ként, ké sõbb a szte re o tí pi ák, majd a szo ci á lis iden ti tás prob le ma ti -
ká ja ként je lent meg. 

Nemzetkarakterológia

Gor don Allport klas  szi kus meg ha tá ro zá sa sze rint „a nem ze ti ka rak ter fo gal má nak tar tal mát azok
a kö zös vo ná sok ké pe zik, ame lyek te kin te té ben egy nem zet tag jai min den et ni kai, fa ji, val lá si
vagy egyéb különbözôségeik mel lett, né ze te ik és ma ga tar tá suk bi zo nyos alapvetô mo dell je i ben
job ban ha son lí ta nak egy más ra, mint egyéb nem ze tek tag ja i ra” (ALLPORT 1954: 115). Ha son -
ló an de fi ni ál ja a nem ze ti ka rak ter fo gal mát Inkeles és Levinson (1954: 983), akik a szo ci ál pszi -
cho ló gia klas  szi kus ké zi köny ve (LINDSEY–ARONSON 1954) szá má ra fog lal ták össze a nem ze -
ti jel lem mel fog lal ko zó ku ta tá so kat: „a nem ze ti ka rak ter a sze mé lyi ség olyan vi szony lag tar tós
jellemzôire és min tá za ta i ra vo nat ko zik, ame lyek egy tár sa da lom felnôtt tag jai kö zött modálisnak
tekinthetôk”. 

A le író ti po ló gia szint jén a pszi cho ló gi ai vizs gá ló dá so kat megelôzôen is szá mos kí sér let tör -
tént ar ra, hogy az egyes né pe ket jellemzô tulajdonságegyütteseket meg ra gad ják. A nem zet kö -
zi pél da tár ból elegendô itt csu pán a fi lo zó fus David Hume-ra utal ni, aki egy szer smind a nem -
ze ti jel lem fo gal má ban rejlô szte re o ti pi zá lá si koc ká za tot is fel ve tet te: „Okunk van ar ra, hogy
egy fran ci á tól több szel le mes sé get és kön  nyed sé get vár junk el, mint egy spa nyol tól, jól le het
Cervan tes spa nyol volt. Az an go lok ról ter mé sze tes mó don azt gon dol juk, hogy töb bet tud nak,
mint egy dán, no ha Tycho Brache (a ki vá ló csil la gász) Dá ni á ban szü le tett” (1748: 197–198). 
Az egyik leg ko ráb bi pszi cho ló gi ai tár gyú mun ka ma gyar nyel ven is a nem ze ti jel lem tárgy -
körében szü le tett a ka to li kus pap és te o ló gus, Rónay Já cint tol lá ból. Rónay (1847/2001) nem -
csak az an gol, a fran cia, a né met, a ma gyar, az olasz és az orosz nem ze ti jellemzoket ha son lí -
tot ta ös  sze, ha nem a ne mek és élet kor ok sze rin ti ös  sze ha son lí tást is el vé gez te. 

A ti zen ki len ce dik szá zad ban, il let ve a hu sza dik szá zad elso fe lé ben a nem ze ti sa já tos sá go -
kat a természettol ere dez tet ték. Le Bon (1917), Wundt (1904–1920) vagy McDougall (1920)
el gon do lá sa sze rint egy nép lel ki al ka ta a tá vo li múlt ból eredo be ál lí tó dá sok kal vagy ösz tö nök -
kel jellemezheto, mely ösz tö nök a nép cso port ter mé sze tes ki ala ku lá sa so rán fejlodtek ki. Mint
Le Bon (1917: 59) ír ja: „Egy nép osi lel ke meg ha tá roz za az adott nép egész fejlôdését. A po li -
ti kai fel for du lá sok leg fel jebb ár nyal ni ké pe sek en nek a lé lek nek a kifejezôdését” vagy „egy nép
kul tú rá ja csu pán lel ké nek külso ru há za ta, lát ha tó kifejezodése an nak a lát ha tat lan lé lek nek, ame -
lyik irá nyít ja ot” (LE BON 1917: 64, idé zi REICHER–HOPKINS 2001: 28). 
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A nép lé lek ter mé sze tes es  szen ci á já nak vagy lé nye gé nek ke re sé se a két vi lág há bo rú kö zött
vi rág zó szel lem tu do má nyos lé lek tan ti po ló gi ai irány za ta i ban új len dü le tet ka pott. Ma gyar or szá -
gon ezt az irány za tot Prohászka La jos (1936), aki sok vi tát ki vál tott, egye bek kö zött a Ma gyar
Szem le ne ve ze tes „Mi a ma gyar?” vi tá ját is ins pi rá ló mûvében a né met lel ki al ka tot a ván dor,
a ma gyart pe dig a buj do só vo ná sa i val jel le mez te, a po li ti kai lélekrôl értekezô Korniss Gyu la
(1934), il let ve Lükô Gá bor (1942/1987) stb. mun kái kép vi sel ték. En nek az irány zat nak sa já tos
le ága zá sa Ka rá csony Sán dor mun kás sá ga, aki a ma gyar ész já rást a ma gyar nyelv struk tu rá lis
sa já tos sá ga i ban vél te meg ra gad ni. Ab ból a ténybôl, hogy „a ma gyar va ló ban szí ve seb ben él
a kap csolt, el len té tes, kö vet kez mé nyes, vá lasz tó és ma gya rá zó mondatpárokkal, mint az ún. mel -
lék mon dat ok kal, te hát mellérendelô nyelv” (KA RÁ CSONY 1976: 20), a ma gyar ság olyan tu laj -
don sá ga it ve ze ti le, mint a te kin té lyi vi szo nyok sa já tos fel fo gá sa vagy a passzív re zisz ten ci á ra
való haj lan dó ság.

A két vi lág há bo rú kö zöt ti idôszakban az ant ro po ló gia és a szo ci o ló gia te rü le tén is fel len -
dül tek az et ni kai cso por tok jellemzôire vo nat ko zó ku ta tá sok. Ezek ben a ku ta tá sok ban már nem
a „cso port lé lek”, amit Floyd Allport (1924), a szo ci ál pszi cho ló gi á ban a mód szer ta ni in di vi du -
a liz mus egyik elsô jelentôs képviselôje té ves, tar tal mat lan fo ga lom ként uta sí tott el (group
fallacy), ha nem a cso por tot al ko tó egyé nek jellemzôi ké pez ték a vizs gá lat tár gyát. Az egyént
a kul tú ra hor do zó já nak és kifejezôjének te kin tet ték, az egyénektôl nyert ver bá lis és vi sel ke dé -
ses ada to kat a kul tú rá ra vo nat koz tat ták. Ezek a több nyi re le író vizs gá la tok azt vol tak hi vat va
de monst rál ni, hogy az egyé nek vi sel ke dé ses jellemzôi és attitûdjei az adott kul tú rá ból
eredeztethetôk. A ku ta tók ál tal al kal ma zott pszi cho ló gi ai mo dell szin te ki zá ró la go san a fre u di
pszi cho a na lí zis, il let ve an nak újabb vál to za tai vol tak. Kardiner (1945) kul tu rá lis alap sze mé lyi -
sé ge (basic personality), Linton (1945) modális sze mé lyi sé ge (modal personality), Fromm (1941)
szo ci á lis ka rak te re (social character), Benedict (1946) és M. Mead (1937) kul tu rá lis sze mé lyi -
ség irány za ta, jelentôs kü lönb sé ge ik el le né re lé nye gé ben osz toz tak a fen ti elôfeltevésekben. 
Ez az irány zat a má so dik vi lág há bo rút megelôzô és a vi lág há bo rús és az azt követô évek ben kü -
lö nö sen erôteljes volt, mi vel a po li ti ka tám pon to kat re mélt tôle ah hoz, hogy a po ten ci á lis és tény -
le ges el len sé gek pszi cho ló gi ai gyen ge sé ge it ki ta po gas sa, il let ve a há bo rú ban meg tör tént bor -
zal mak ra ma gya rá za tot ta lál jon.

A nem ze ti vagy et ni kai szem pont és a pszi cho ana li ti kus ér tel me zé si ke ret a kul tu rá lis pszi -
cho ló gi á ban a múlt szá zad hat va nas-het ve nes éveitôl kezdôdôen hát tér be szo rult, és a kul tú ra -
kö zi vizs gá la tok fi gyel me elsôsorban pszi cho ló gi ai rész fo lya ma tok, pél dá ul az érzelemfelismerés
vagy az oktulajdonítás fo lya ma tai fe lé for dult.

Ami a nemzetkarakterológia szel lem tu do má nyos meg kö ze lí té sét il le ti, a nagy ívû mo nog -
rá fi ák és ese ten ként he ves vi ták da cá ra a szo ci ál pszi cho ló gi á ban ezek a gon do la tok nem ver -
tek gyö ke ret. Egyet ért he tünk Szekfû Gyu lá val, aki a Ma gyar Szem le Mi a ma gyar? kö te té nek
bevezetôjében a következôket ír ja: „Át ta nul má nyoz va az ide gen népekrûl ké szült, tu do má nyos
igén  nyel meg al ko tott jel lem ké pe ket és azok mód sze re it, le han gol va for du lunk el tûlük. Már az
el ké szí tett jel lem rajz ok tar tal ma is le han go ló: ha a nem ze ten kí vül ál ló ké szí ti el, tûle ide gen
néprûl, te li van kri ti ká val és ke vés el is me rés sel; a meg for dí tott eset – csu pán su gár zó meg elé -
ge dés, ön elé gült ség szol gál tat ja az alap színt, ha a nem zet hez tar to zó ír ja le né pe tu laj don sá ga -
it” (SZEKFÛ 1939: 9). A mai meg íté lés nem sok ban kü lön bö zik Szekfû Gyu lá é tól. Kiss Zsu zsa
(2011) tör té net tu do má nyi dok to ri ér te ke zé sé ben ugyan csak át te kin ti a nem ze ti karakterrôl
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foly ta tott vi tá kat meg ál la pít va, hogy a nemzetkarakterológiai írá sok és vi ták esszéisztikus jel -
le gük nél fog va rit kán érik el a tu do má nyos ság szint jét.

Nem ze ti szte re o tí pi ák

Amíg a nem ze ti jel lem ob jek tív meg is me ré sé re irá nyu ló tö rek vé sek ke vés sé bi zo nyul tak si ke -
res nek, a nem ze ti vagy et ni kai cso por tok szo ci ál pszi cho ló gi ai vizs gá la tá ban a múlt szá zad har -
min cas éve i tõl kez dõ dõ en je len tõs si ke re ket köny vel he tett el a nem ze ti szte re o tí pi ák ku ta tá sa.
Jól le het a nem ze ti szte re o tí pi ák Katz és Braly (1933) ál tal kez de mé nye zett vizs gá la ta i ban idõ -
rõl idõ re fel me rül a szte re o tí pi ák igaz ság tar tal má nak a kér dé se, va gyis az, hogy ezek a sé mák
men  nyi re va ló ság hû en ra gad ják meg egy nép cso port jel lem zõ it, a szte re o tí pia ku ta tás hang sú -
lya egy ér tel mû en a cso por tok ész le lé sé nek fo lya ma ta i ra he lye zõ dött át. A nem ze ti szte re o tí piák
ku ta tói te hát nem egy nem zet jel lem zõ tu laj don sá ga i ra kí ván csi ak, ha nem ar ra, hogy az ész le -
lõk egy cso port ja mi ként ész lel egy má sik cso por tot (vö. HUNYADY 2001: 39), il let ve mi lyen
té nye zõk be fo lyá sol ják a szte re o tí pi ák ala ku lá sát. Ilyen té nye zõ le het pél dá ul a cso port kö zi vi -
szony jel le ge: a cso port kö zi konf lik tus nö ve li a ri vá lis cso port ról al ko tott kép negativitását, vagy
fel lép het nek egy sze rû in for má ció fel dol go zá si kor lá tok, mint ami lyen pél dá ul az il lu zó ri kus kor -
re lá ció: bi zo nyos tu laj don sá gok elõ for du lá si gya ko ri sá gá ról és együtt já rá sá ról al ko tott té ves el -
kép ze lés (HAMILTON 1981). A szte re o ti pi zá lás mo ti vá ci ós és kog ni tív hát te ré vel kap cso lat ban
az el múlt év ti zed ben is ér de kes ered mé nyek szü let tek. Leyens és mun ka tár sai meg gyõ zõ ku ta -
tá si ered mé nyei sze rint pél dá ul az szte re o ti pi zá lás és diszk ri mi ná ció egyik alap fo lya ma ta az
infrahumanizáció, ami kor is a kül sõ cso port tag ja it a hu mán esszen ci ák kö zé tar to zó em be ri ér -
zel mek tõl meg foszt juk, és csak alap ér zel me ket tu laj do ní tunk a kül sõ cso port tag ja i nak. A ma -
gyar nem ze ti autosztereotípiáról és a ma gya rok nak más né pek rõl al ko tott sé má i ról Hunyady
(1981, 1996), il let ve Cse pe li (1985, 1992) közölt gaz dag, bár idõn ként egy más nak el lent mon -
dó ered mé nye ket.

Na ci o na liz mus és nem ze ti ka rak ter

A nem zet fo gal ma szo ro san ös  sze kap cso ló dik a na ci o na liz mus, a na ci o na lis ta ide o ló gia fo gal -
má val. A nem ze ti ér zés ki ala ku lá sá nak ide jét és a na ci o na lis ta ide o ló gia ha tá sa it il le tõ en is mét
csak el té rõ ál lás pont ok fo gal ma zód nak meg. Ugyan ak kor ma gá nak a mo dern na ci o na liz mus
gon do lat rend sze ré nek a meg szi lár du lá sát a leg több tör té nész 18. szá zad vé gé re te szi (SMITH

2004: 39). E gon do lat rend szer sze rint a vi lág kü lön ál ló nem ze tek re osz lik, mind egyik nem zet -
nek meg van a ma ga spe ci á lis ka rak te re, a nem ze tek min den faj ta po li ti kai ha ta lom egye dü li for -
rá sai, az em be rek sza bad sá gá nak zá lo ga, hogy va la mely au to nóm nem zet hez tar toz za nak, és
a nem zet kö zi bé ke és biz ton ság at tól függ, hogy a nem ze tek nek meg van-e az au to nó mi á ja sa -
ját ál la muk ban. Shafer (1984: 3) sze rint a na ci o na liz mus „olyan ér zés (hi e de lem), amely egy
cso por tot, amely va ló san vagy el kép zel ten kö zös tör té ne lem mel ren del ke zik, va la mint igé nye
van ar ra, hogy a jö võ ben is kü lön cso port ként él jen, egye sít. To váb bá ez az ér zés el vá laszt ja ezt
a cso por tot más ha son ló cso por tok tól, el sõ sor ban más nem ze tek tõl.”
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A na ci o na liz mus ide o ló gi á já val szem ben áll a nem ze tek és a nem ze ti jel leg tör té ne ti fej -
lõ dé sé nek gon do la ta. E sze rint a nem zet és a nem ze ti jel leg nem örök és nem vál to zat lan, ha -
nem a tör té ne ti fej lõ dés ered mé nye. Mint Szûcs Je nõ ír ja, egy nem zet ka rak te re „…nem
a nem ze ti lét fel té te le, ha nem az adott nem ze ti fej lõ dés pro duk tu ma. Nem tör té ne lem for má -
ló fak tor, ha nem a va ló sá gos tör té ne lem for má ló fak to rok foly ton ala ku ló függ vé nye. Nem
a nem ze ti lét kon ti nu i tá sá nak hor do zó ja, ha nem a tör té nel mi moz gás derivátuma. Alap já ban
vé ve nem ma gya ráz meg sem mit egy nép tör té nel mé bõl, ha nem ma ga szo rul ma gya rá zat ra”
(SZÛCS 1974: 309).

A né met és ame ri kai nem ze ti ka rak tert ös  sze ha son lít va Kurt Lewin is ha son ló kö vet kez te -
tés re ju tott: „nem az al ka ti vagy sze mé lyi ség szer ke zet be li kü lönb sé gek az okai a cso por tok, 
illet ve a két or szág tár sa dal mi éle te kö zöt ti kü lönb sé gek nek, […] meg va gyok gyõ zõd ve ar ról,
hogy a né me tek és az ame ri ka i ak el té rõ sze mé lyi ség szer ke ze te ma ga is csu pán kö vet kez mé nye
an nak, hogy ezek az em be rek két kü lön bö zõ tör té nel mû és tár sa dal mi be ren dez ke dé sû or szág
la kói” (LEWIN 2001: 267).

Szûcs Je nõ, bár mi lyen ki vá ló tör té nész is volt, nem vál lal koz ha tott ar ra a pszi cho ló gi ai fel -
adat ra, hogy a tör té nel mi fo lya ma tok és a nem ze ti ka rak ter kö zöt ti oko za ti ös  sze füg gé se ket
feltár ja, még ha egyik szel le mi aty ja, Bibó Ist ván a „ma gyar al kat el tor zu lá sa” kap csán ko ráb -
ban tett is ilyen – többek ál tal erõ sen vi ta tott – kí sér le tet. (Lásd BIBÓ 1986; a kri ti kát il le tõ en
lásd pél dá ul HANÁK 1994, aki egye bek kö zött azt bí rál ja, hogy Bibó meg kö ze lí té se fel té te lez
va la mi fé le ere de ti, tor zu lat lan ma gyar al ka tot.) Ez zel kap cso lat ban ér de mes meg je gyez ni,
hogy a nem ze ti tu laj don sá go kat nem kell esszencializálni, önál ló szubsz tan ci á vá ten ni ah hoz,
hogy al kat ról be szél jünk. A nem ze ti jel lem zõk, amint azt Bibó és Szûcs is fel té te le zi, tör té ne -
ti leg ala kul nak ki, ha vi szont ki ala kul tak már, ak kor fel te he tõ ve lük szem ben a kér dés, hogy meny-
 nyi re funk ci o ná li sak, men  nyi re adap tí vak, il let ve men  nyi re se gí tik egy adott nem ze ti cso port
élet fel tét ele i nek ja ví tá sát. Az identitásszempontú meg kö ze lí tés pon to san ezek re a kér dé sek re
kere si a vá laszt.

Kurt Lewin, aki szo ci ál pszi cho ló gus volt, még hoz zá a cso por tok éle té vel fog lal ko zó tu do -
mány ág, a cso port di na mi ka meg te rem tõ je, meg gyõ zõ dé sét a nem ze ti jel lem tör té ne ti és tár sa -
dal mi gyö ke re i rõl em pi ri kus meg fi gye lé sek, azt is mond hat nánk kvázikísérletek so rá ra ala poz -
ta. Mind azo nál tal, a tör té ne ti fo lya ma tok meg ra ga dá sá ra al kal mas fo gal mak és elem zé si
esz kö zök hí ján eze ket a meg fi gye lé se it el sõ sor ban a tár sa dal mi vi sel ke dés sza bá lyo zás nor má -
i nak el té ré se i re ala poz ta. Pél dá ul az ame ri kai és a né met nem ze ti ka rak ter ös  sze ha son lí tá sá ban
a tár sa dal mi tá vol ság tar tás nor má i nak ki tün te tett fi gyel met szen tel. Mint ír ja: „Az ame ri kai pan -
zi ók ban az em be rek szé les re tárt aj tók mel lett ül nek a szo bá juk ban, amely be bár ki be lép het.
A jelek sze rint az ame ri ka i ak nak az élet bi zo nyos te rü le te in ha tá ro zot tan ki sebb igé nyük van
ar ra, hogy vis  sza vo nul ja nak má sok elõl. Elõ for dul hat, hogy fõ is ko lai vagy egye te mi rek to rok
is egész nap ra nyit va hagy ják az iro dá juk aj ta ját, s így min den ki lát hat ja, ki vel tár gyal nak és ho -
gyan in té zik az ügye ket. Az ilyen vi sel ke dés Né met or szág ban még egy je len ték te len hi va tal -
nok ré szé rõl is tel je sen el kép zel he tet len vol na; az il le tõ in kább hos  sza san meg vá ra koz tat ná az
ügy fe le ket a csu kott aj ta ja elõ tt, hogy így csi kar jon ki tisz te le tet ma gá nak és így mu tas sa meg,
men  nyi re fon tos em ber. Az Egye sült Ál la mok ban rossz íz lés re vall meg vá ra koz tat ni a má si kat,
bár mi lyen nagy is le gyen a ket te jük kö zöt ti tár sa dal mi stá tus kü lönb ség. Ez a két or szág kö zöt -
ti rend kí vül szem be öt lõ el té rés an nak a meg nyil vá nu lá sa, hogy az ame ri ka i ak de mok ra ti kus 
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esz mé nye ik hez hí ven egyen jo gú ként tisz te lik a töb bi em bert, és ál ta lá nos ság ban is meg kö ze -
lít he tõb bek, mint a né me tek” vagy má sutt: „A sze mé lyek kö zöt ti át la gos »tár sa dal mi tá vol ság -
ról« mind azo nál tal nem mond hat juk, hogy az Egye sült Ál la mok ban min den szem pont ból ki -
sebb len ne. Ez csu pán a sze mé lyi ség pe ri fé ri ás ré te ge i re néz ve igaz. A sze mé lyi ség in ti mebb,
»köz pon ti« te rü le tei az ame ri ka i ak nál a je lek sze rint leg alább an  nyira el zár tak má sok elõl, és
leg alább an  nyi ra ne héz kö zel fér kõz ni hoz zá juk, mint Né met or szág ban. Ame ri ká ban pél dá ul a fi -
úk és lá nyok kö ze le dé se egy bi zo nyos pon tig gyor sab ban bon ta ko zik ki, az in tim kap cso lat ha -
tár vo na la ugyan ak kor még vi lá go sab ban meg van von va. Né met or szág ban az em be ri kap cso -
la tok fo lya ma to sab ban fej lõd nek a na gyon pe ri fe ri kus tól a na gyon ben sõ sé ge sig. Az Ame ri ka
föld jé re lé põ né me tek ál ta lá ban azt ve szik ész re, hogy újon nan ér ke zett ként né hány hét alatt sok -
kal több ba rát ra tet tek szert, mint az ha son ló fel té te lek mel lett meg esett vol na bár ki vel Né met -
or szág ban. A né me tek hez ké pest az ame ri ka i ak mint ha gyor sab ban és sok kal több em ber rel ba -
rát koz ná nak. Ez a fo lya mat azon ban egy bi zo nyos pon ton gyak ran meg áll, a gyor san szer zett
ba rá tok pe dig évek múl tán is ugyan olyan kön  nyen mond hat nak is ten hoz zá dot, mint né hány he -
tes röp ke is me ret ség után” (LEWIN 2001: 268–269). Az ok fej tés te hát a tör té ne ti leg ki ala kult de -
mok ra ti kus tár sa dal mi be ren dez ke dés okoz ta tár sa dal mi tá vol ság sza bá lyo zás okoz ta nyi tot tabb
sze mé lyi ség szá lán ha lad.

Az em pi ri kus szo ci ál pszi cho ló gia vi szo nya a tör té ne lem hez

Kö zel negy ven esz ten de je Kenneth Gergen, aki utóbb a szo ci á lis konstrukcionista szo ci ál pszi -
cho ló gia apos to la lett, a kí sér le ti szo ci ál pszi cho ló gia jelenidejûségét és mes ter kélt sé gét bí rá ló
vi ta ira tá ban a tör té ne lem je len tõ sé gét hang sú lyoz ta az em be ri vi sel ke dés ma gya rá za tá ban.
Mint ír ja: „A tár sa dal mi vi sel ke dés dön tõ ré sze vis  sza ve zet he tõ a tör té ne lem bõl ere dõ, a tör té -
ne lem ál tal ki ala kí tott disz po zí ci ók ra. A szo ci ál pszi cho ló gia szá má ra a va ló di ki hí vás az, hogy
a disz po zí ci ók ki ala ku lá sá nak és mû kö dé sé nek fo lya ma ta it meg ra gad ja” (GERGEN 1973: 319).
Gergen szá má ra a mód szer ta ni meg ol dást a kul tu rá lis ös  sze ha son lí tó vizs gá la tok és a tar ta lom -
elem zés tech ni ká i nak al kal ma zá sa je len tet te. 

A kul tu rá lis ös  sze ha son lí tó vizs gá la tok nak a het ve nes-nyolc va nas évek tõl kez dõ dõ en ko -
moly ha gyo má nya ala kult ki. Míg ko ráb ban ez a te rü let a pszi cho ana li ti kus in dít ta tá sú ku ta tá -
sok te re pe volt (pl. KLINEBERG 1968), a kul tú ra for ma tív sze re pe az em pi ri kus pszi cho ló gia ál -
tal vizs gált je len sé gek ben pl. a vi sel ke dés oka i ra tör té nõ kog ni tív kö vet kez te tés ben, az ún.
attribúcióban, lásd pél dá ul Mil ler (1985), az ér zel mek ben (RO ZIN et al. 1999) vagy az énszer -
ve zõdésben (MARKUS–KITAYAMA 1991) szá mos kul tú ra kö zi ös  sze ha son lí tó vizs gá lat tár gyá vá
vált. Ezek ben az ös  sze ha son lí tá sok ban a kul tú ra ál ta lá ban igen tág ér te lem ben az individualisz -
ti kus nyu ga ti és a kollektivisztikus ke le ti kul tú rák szem be ál lí tá sát je len tet te (TRIANDIS 1977),
de a kü lön bö zõ nem ze te ket is el té rõ kul tú rák ként fog ják fel, ami kor egyes pszi cho ló gi ai fo lya -
ma tok, pél dá ul at ti tû dök vagy szte re o tí pi ák tar tal mát ha son lít ják ös  sze. 

A tör té ne ti té nye zõ a kul tu rá lis ös  sze ha son lí tás ban Liu (LIU et al. 1999), va la mint Paez
(PAEZ et al. 1997) ku ta tá sa i ban vált mar káns sá. Pennebaker, Paez és Rimé (1997), va la mint Liu
és mun ka tár sai (2005, 2007) több tu cat or szág ban el vég zett vizs gá la ta i nak ered mé nyei sze rint
a vi lág tör té ne lem rep re zen tá ci ó já ban erõs kon ver gen cia ta pasz tal ha tó, amit a há bo rúk, kü lö nösen
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a két vi lág há bo rú, föld ré szek tõl és or szá gok tól füg get len meg je le né se, az ese mé nyek és sze mé -
lyi sé gek em lí té sé ben erõs Eu ró pa-cent riz mus és az el múlt év szá zad, va gyis a kö zel múlt ese mé -
nye i nek túl sú lya jel le mez. Mind azo nál tal a nem ze ti kul tu rá lis sa já tos sá gok még az ilyen, a vi -
lág tör té ne lem rep re zen tá ci ó já ra irá nyu ló ku ta tá sok ban is je lent kez nek. Liu és mun ka tár sai
(2009) ered mé nyei sze rint Kí ná ban, In di á ban, Kelet-Timoron, Orosz or szág ban, Uk raj ná ban,
Portu gá li á ban, Tö rök or szág ban és nem utol só sor ban Ma gyar or szá gon az ál lam ala pí tást vagy az
ak tu á lis tár sa dal mi rend szer be ve ze té sét a leg fon to sabb vi lág tör té nel mi ese mé nyek so rá ba he -
lyez ték. Ugyan így, ezek ben az or szá gok ban a nem ze ti múlt ki emel ke dõ sze rep lõ it, pél dá ul
Kutuzo vot, Pi łsudskit, Sevcsenkót vagy ép pen Má tyás ki rályt a vi lág tör té ne lem ki emel ke dõ sze -
rep lõ i ként em lí tet ték.

A kul tú ra ezek ben a vizs gá la tok ban mint nem ze ti kul tú ra je le nik meg és a kol lek tív nem -
ze ti em lé ke zet sa já tos sá ga i val jel lem zik. Ha son ló nyom vo na lon in dult el Hil ton és mun ka tár -
sai (1996), va la mint Liu és mun ka tár sai (1999), akik a je len be li at ti tû dö ket és dön té se ket egy
adott et ni kai vagy nem ze ti cso port tör té ne l mé nek a cso port ban ki ala kí tott szo ci á lis rep re zen -
tá ci ó já ból ere dez te tik, de lé nye gé ben ugyan ezt fej ti ki Bar-Tal (2001) szo ci á lis hi e del mek
kon cep ci ó ja.

Paez és mun ka tár sai ered mé nyei sze rint azt, hogy men  nyi re haj lan dó ak az em be rek fegy -
vert fog ni a ha zá ju kért, nagy mér ték ben be fo lyá sol ja, hogy mi lyen rep re zen tá ci ót ala kí tot tak ki
a má so dik vi lág há bo rú ról. Mi nél je len tõ ség tel je sebb he lyet fog lal el a má so dik vi lág há bo rú
a kol lek tív em lé ke zet ben, an nál in kább haj lan dó ak az em be rek az éle tü ket koc káz tat ni sa ját nem -
ze tü kért. Ezek nek a ku ta tá sok nak, ha szór vány sze rû en is, vol tak elõz mé nyei a kí sér le ti szo ci -
ál pszi cho ló gi á ban. A kí sér le tes vizs gá la tok nem a tör té nel mi rep re zen tá ci ók fel tá rá sá ra, ha nem
azok ra a me cha niz mu sok ra irá nyul tak, ame lyek ré vén a rep re zen tá ci ók a je len be li gon dol ko -
dást és vi sel ke dést be fo lyá sol ják. Gilovich (1981) pél dá ul a tör té nel mi ana ló gi ák sze re pé re vi -
lá gí tott rá. Ami kor kí sér le té ben az 1938-as mün che ni egyez mény ben ki csú cso so dó meg bé ké -
lé si po li ti ka ana ló gi á ját ak ti vál ta, kí sér le ti sze mé lyei sok kal in kább haj lan dó ak vol tak egy
fik tív eu ró pai or szág gal szem be ni in vá zió gon do la ta mel lé áll ni, mint azok a sze mé lyek, akik -
nek a fi gyel mét nem irá nyí tot ták er re az ana ló gi á ra. Ha son ló ered mé nye ket ka pott Schuman és
Rieger (1994), akik nek az 1991-es öböl há bo rút meg elõ zõ vizs gá la tá ban azok a sze mé lyek, akik
a Mün chen -ana ló gi át ér vé nyes nek vél ték a hely zet re, az át la gos nál sok kal job ban, míg azok
a sze mé lyek, akik a Vi et nam-ana ló gi át lát ták a hely zet ben, sok kal ke vés bé tá mo gat ták a há bo -
rú gon do la tát. 

A tör té nel mi él mé nyek le csa pó dá sa i nak ha tá sát egy nép kri ti kus hely ze tek ben ta nú sí tott vi -
sel ke dé sét il le tõ en a tár sa da lom -lé lek ta ni fo lya ma tok ra ér zé keny tör té né szek is fel is mer ték. Jó
pél dá ja en nek Schievelbusch (2003) elem zé se az 1918-as né met ös  sze om lás tár sa da lom -lé lek -
ta ni oka i ról. Schievelbusch a ko ra be li né met és fran cia eli tek tör té nel mi ta pasz ta la ta it, il let ve
az eli tek nek a tör té nel mi ta pasz ta la tok ból fa ka dó vi sel ke dé si be ál lí tó dá sa it ha so nít ja ös  sze. Elem -
zé se sze rint a két elit sok te kin tet ben ha son lí tott egy más ra. Mind a wilhelmiánus, mind a bo -
na par tis ta elit hõ si múl tat ápolt, amely nek egy szer re vol tak hõ sei és fog lyai. Mind ket ten erõ -
tel je sen tá masz kod tak a re to ri ká ra a hõ si múlt „fé nye zé sé ben”. Ab ban is ha son lí tot tak, hogy
a ro man ti kus kép fenn tar tá sá ra mo dern tech no ló gi á kat al kal maz tak. Mind ket te jük nél meg fi gyel -
he tõ volt a re a lisz ti kus po li ti kai arány ér zék el vesz té se. Ugyan ak kor az 1870-es fran cia ös  sze -
om lás nem ve ze tett sza bad esés hez. A biz ton sá gi há lót a nem ze ti büsz ke ség ad ta a 200 éves 
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eu ró pai he ge mó nia nyo mán. Ez zel szem ben a né me tek hosszú távú em lé ke ze te a nem ze ti al -
sóbb ren dû ség rõl szólt. Azt gon dol ták, hogy 1870–71-gyel ezt vég képp át ad ták a múlt nak.
Negy ven év ha tal mi po li ti zá lá sa után 1918-ban a múlt kí sér tet ként tért vis  sza. Az ös  sze om lás
utá ni kez de ti meg döb be nést kö ve tõ en 1870-ben Pá rizs ban fel ke lés tört ki, meg dön töt ték a mo nar -
chi át, ki ki ál tot ták a köz tár sa sá got, ide ig le nes kor mányt ne vez tek ki és nem ze ti há bo rút hir det tek
a kül sõ el len ség gel szem ben. Fel idéz ték a for ra dal mi múl tat, meg hir det ték a „defensenationale”-t
és a „leveé en mass”-t, va gyis a nem zet vé del mé re harc ba szó lí tot ták a tö me ge ket. Dek la rál ták,
hogy a ve re sé gért az elõ zõ re zsim vi se li a fe le lõs sé get. A for ga tó könyv ugyan az volt, mint 1789-
ben, 1792-ben, 1830-ban, 1848-ban, sõt, ugyan ez a for ga tó könyv élt to vább 1940-ben is. Ugyan -
ak kor a for ra dal mi, köz tár sa sá gi ha gyo mány hi á nya Né met or szág ban nem tet te le he tõ vé egy
ilyen for ga tó könyv nek az ér vé nye sü lé sét. A rend szer meg dön té se nem ak tí van, ha nem pas  szí -
van tör tént, a ka to na ság „le állt”, a szo ci ál de mok ra ta párt nem akart for ra dal mat, a te he tet len -
ség egy faj ta sza bad esés hez ve ze tett (SCHIEVELBUSCH 2001: 196–197).

Ahogy a fran cia for ga tó könyv to vább élt a má so dik vi lág há bo rú ban, a né met for ga tó könyv -
nek is je len tõs sze re pe volt a hit le ri fa siz mus ha ta lom ra ju tá sá ban, majd a vi lág há bo rús to tá lis
ve re ség ben. Bár az el múlt év ti ze dek né met tör té ne te azt va ló szí nû sí ti, hogy a tör té nel mi for ga -
tó köny vek nem meg vál toz tat ha tat la nok és a tör té nel mi ku dar cok fel dol go zá sa, va la mint a si -
ker él mé nyek ké pe sek a kol lek tív em lé ke ze tet, il let ve a be lõ le fa ka dó pszi cho ló gi ai be ál lí tó dá -
so kat és cse lek vés for má kat – a nem ze ti iden ti tás pszi cho ló gi ai jel lem zõ it – át ala kí ta ni, az is
va ló szí nû, hogy a „ha gyo má nyos” for ga tó köny vek nem vesz nek tel je sen fe le dés be. Min deneset re
a kö zel múlt fon tos ese mé nye, a né met új ra egye sí tés olyan él mény ként vo nul be a né met kol -
lek tív em lé ke zet be, amely ben a né me tek ak tív és si ke res sze re pet ját szot tak. Mind ez szim bo -
li ku san ki fe je zõ dik a ber li ni fal le bon tá sá ban, amit Volkan (1997: 7), szem ben a ke let-eu ró pai
rend szer vál tá sok töb bé-ke vés bé pas  szív jel le gé vel, a kö vet ke zõ kép pen jel le mez: „A ber li ni fal
nem om lott ös  sze. A fa lat ün ne pé lye sen le bon tot ták, kõ rõl kõ re, da rab ról da rab ra, és a kõ da ra -
bo kat me men tó ként ha za vi het ték azok, akik a fal bon tás ban részt vet tek.” Könnyû be lát ni,
hogy eb bõl az él mény bõl olyan el be szé lés ke re ke dik, amely a cse lek võ ké pes ség, a ma ga biz tos -
ság és az op ti miz mus ér zé sé vel ru ház za fel mind azo kat, akik osz toz nak ben ne.

Tör té nel mi el be szé lés és nem ze ti iden ti tás

Itt azt kell hang sú lyoz ni, hogy a tör té nel mi él mé nyek a kol lek tív em lé ke zet ben el be szé lé sek for -
má ját öl tik (LÁSZ LÓ 2008, 2011). A ko ráb ban em lí tett fran cia, il let ve né met for ga tó köny vek is
lé nye gé ben narratívumok, ame lyek bõl ki bont ha tók a nem ze ti iden ti tás pszi cho ló gi ai jel lem zõi.
Mint Liu és Hil ton (2005: 537) ta lá ló an meg fo gal maz za: „A tör té ne lem olyan el be szé lé se ket
nyújt szá munk ra, ame lyek bõl ki de rül, hogy kik va gyunk, hon nan jöt tünk, és mer re kell men -
nünk. Ezek az el be szé lé sek meg ha tá roz nak egy pá lyát, amely re rá épül a cso port iden ti tá sa, meg -
fo gal maz zák a cso port vi szo nyát más cso por tok hoz, és ki je lö lik a le het sé ges mód ja it a je len -
be li ki hí vá sok kal va ló meg küz dés nek.” 

A „nagy” tör té nel mi el be szé lé se ket, va gyis a nem ze ti tör té ne lem ve zér fo na lát vi szony lag
egy sze rû ki vo na tol ni a tör té nel mi szö ve gek bõl, le gye nek azok akár tör té ne lem köny vek, tör té -
nel mi re gé nyek vagy in ter júk. Wertsch (2002) pél dá ul az orosz narratívumot a kö vet ke zõ képpen

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:12 Page 50 (Black plate)



51

A nemzeti karaktertől a nemzeti identitásig

jel lem zi: A ki in du ló pont, hogy az orosz nép bé ké ben él és nem je lent fe nye ge tést más né pek szá -
má ra. Ezt az ál la po tot ide gen erõk tá ma dá sa za var ja meg. A tá ma dás vál ság hoz és az orosz nép
sú lyos szen ve dé sé hez ve zet. Az orosz nép hõ si e sen és ma gá nyo san küzd ve vé gül fe lül ke re ke -
dik az ag res  szo ro kon. Az orosz tör té net mon dás a ta tá rok tól a má so dik vi lág há bo rú ig ezt a min -
tá za tot is mét li.

Bellah (1967) és McAdams (2006) nyo mán az ame ri kai narratívumot a kö vet ke zõ kép pen
re konst ru ál hat juk: Az ame ri ka i ak új vi lá got épí te nek a sem mi bõl. Nél kü löz nek és szá mos aka -
dál  lyal néz nek szem be, amelyeket si ke re sen le küz de nek. Ki vív ják füg get len sé gü ket. Éles bel -
sõ konf lik tu sa ik tá mad nak, amelyeket meg úju lás és jó vá té tel kö vet. Be kap cso lód nak a nem zet -
kö zi konf lik tu sok ba, vesz te sé ge ket szen ved nek, ám úr rá lesz nek a ne héz sé ge ken és ki ter jesz tik
nem zet kö zi be fo lyá su kat. Ez a min tá zat egy klas  szi kus jó vá té te li tör té net, amelynek ar che tí pusa
a ki vá ló ame ri kai tör té nész, Connerton (1989) sze rint az Ószö vet ség. 

Mi e lõtt a ma gyar nem ze ti narratívumra rá tér nénk, ves sünk egy pil lan tást egy grúz tör té nész,
Garagozov (2008) mun ká já ra, aki a kró ni kák, nap lók és re gé nyek alap ján a kö vet ke zõ kép pen
re konst ru ál ta az ör mény tör té nel mi el be szé lést: A ki in du ló ál la pot ban, va gyis az arany kor ban
az ör mény nép bé ké ben élt és köz tisz te let nek ör ven dett. Ezt el len sé ges int ri kák alá ás ták, ami -
nek kö vet kez mé nye ként el len sé ges ha dak tá mad tak az ör mé nyek re. A tá ma dás az ör mé nyek nek
rend kí vü li szen ve dé se ket oko zott. Ám ha az ör mé nyek hû sé ge sek ma rad tak hi tük höz, min den
el len sé get le tud tak gyõz ni. Ha vi szont el hagy ták hi tü ket, le gyõz ték õket. Eb ben a tör té net ben
ta lán az a leg ér de ke sebb, hogy a jó vá té tel és a hit szo ro san ös  sze kap cso ló dik, ami ta lán nem is
olyan meg le põ, ha az ör mény ke resz tény ség nek az ör mény nem ze ti iden ti tás konst ruk ci ó já ban
ját szott sze re pé re gon do lunk.

Vé gül, de nem utol só sor ban a ma gyar narratívum sé má já val több ku ta tás ban is fog lal koz -
tunk (LÁSZ LÓ és mtsai 2002; LÁSZ LÓ 2005). Eb ben a tör té net ben rend kí vül hang sú lyos a di csõ-
sé ges múlt. A kez de ti nagy sá got, a gyõ zel mek so ro za tát 1526-ig egyet len ne ga tív ese mény, a ta -
tár já rás za var ja meg, ám az is jó vá té tel lel (új já épí tés) zá rul. A tö rök meg szál lást kö ve tõ
év szá zad ok ban lo ká lis és ide ig le nes gyõ zel mek so ra koz nak az or szág füg get len sé gé nek hely -
re ál lí tá sa ér de ké ben, me lyek rend re ve re ség gel zá rul tak, utol já ra 1956-ban. Jó vá té tel a hu sza -
dik szá zad vé gé ig nincs, még a rend szer vál tás sem te kint he tõ an nak, mi vel be kö vet ke zé sé ben
a nem ze ti ágencia vi szony lag cse kély sze re pet ját szott. (Ez ös  sze függ a rend szer vál tás fe le más
meg íté lé sé vel is. Ami kor vizs gá la ti sze mé lye ink tõl a ma gyar tör té ne lem po zi tív és ne ga tív ese -
mé nye it kér dez tük, a rend szer vál tást vi szony lag cse kély szám ban em lí tet ték a po zi tív ese mé -
nyek kö zött, és vol tak, akik a ne ga tív ese mé nyek kö zött ne vez ték meg, kü lö nö sen a 2003-as adat -
fel vé tel ide jén.) Az is mét lõ dõ sé ma év szá zad ok óta az, hogy a kez de ti gyõ zel me ket ve re ség
kö ve ti, el len tét ben pél dá ul a né me tek kel, akik meg él het ték, hogy el vesz tet ték ugyan a há bo rút,
de meg nyer ték a bé két. A tör té nel mi él mé nyek kol lek tív em lé ke ze ti rög zí té sé nek ez a for má ja
az utób bi évek szo ci ál pszi cho ló gi á já ban ala po san elem zett ún. kol lek tív ál do za ti sze rep hez ve -
zet (BAUMEISTER–HASTINGS 1997; DEVINE–WRIGHT 2003; BAR-TAL et al. 2009).

A tör té nel mi szö ve gek alap ján in tu i tív mó don meg ra ga dott nem ze ti narratívákban te hát jel -
leg ze tes pszi cho ló gi ai be ál lí tó dá sok, a nem ze ti iden ti tás konst ruk ci ó já nak sa já tos mód jai ér he -
tõk tet ten. In tu i tív mó don vi szony lag kön  nyû be lát ni, hogy a kü lön bö zõ narratívák el té rõ ér zel -
me ket köz ve tí te nek, el té rõ ér zel mi be ál lí tó dá so kat ala poz nak meg. Az orosz narratívum jel lem zõ
ér zel mei a büsz ke ség, szo mo rú ság, ma gány ér zet, az ame ri kai narratívum bi zal mat, lel ke se dést,
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biz ton sá got és re ményt köz ve tít, az ör mény narratívumban ma gány ér zet, ra gasz ko dás, fáj da lom
és re mény tük rö zõ dik, míg a ma gyar narratívumot a fé le lem, re mény, lel ke se dés, csa ló dás, pes -
 szi miz mus és szo mo rú ság ér zel mei jel lem zik. Ezek azon ban csu pán in tu í ci ón ala pu ló fel té te -
le zé sek. Ah hoz, hogy a nem ze ti narratívumokba kó dolt nem ze ti iden ti tás ku ta tá sa ne jus son a ko -
rai nem zet ka rak te ro ló gi ák sor sá ra, olyan szo ci ál pszi cho ló gi ai fo gal mak ra és mód sze rek re van
szük ség, ame lyek kel ké pe sek va gyunk el len õr zött, ob jek tív mó don iga zol ni vagy cá fol ni eze -
ket az in tu í ci ón ala pu ló fel te vé se ket. A nar ra tív szo ci ál pszi cho ló gia (LÁSZLÓ–EHMANN 2012)
az ál tal, hogy a nagy lép té kû tör té nel mi fo lya ma to kat a narratívum fo gal ma i val konceptualizálja,
il let ve az iden ti tá konst ruk ció fo lya ma ta i ról em pi ri kus-nyel vi tám pon to kat tár fel a tör té nel mi
el be szé lé sek ben, más sza vak kal el len õriz he tõ vé te szi a tör té nel mi rep re zen tá ci ók, va la mint az
iden ti tásfo lya ma tok kö zötti ös  sze füg gé sek rõl al ko tott hi po té zi se ket, pon to san er re tesz kí sér -
le tet.
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Cse pe li György
ELTE TáTK Szociológiai Intézet

Ra di ká lis ként él ni: nem ze ti ra di ká li sok 
gon dol ko dá si min tái Ma gyar or szá gon

I. A ma gyar nem ze ti tu dat- és ér zés vi lág ku ta tá sa

A nem zet re vo nat ko zó ide o ló gi ai és hét köz na pi tu dás ele mek vizs gá la tá nak
nem zet kö zi vi szony lat ban is út tö rõ je Hunyady György, aki a múlt szá zad hat -
va nas éve i nek vé gé tõl ki tar tó an és egy re tö ké le te se dõ em pi ri kus vizs gá la ti

tech ni ká val kö ve ti nyo mon a ma gyar tár sa da lom kü lön bö zõ ré te ge i ben a „ma gyar” szó ál tal moz -
gó sí tott ér zel mi és gon do la ti tar tal ma kat. A nem zet kü lön le ges tár sa dal mi nagy cso port. Hunyady
ku ta tá si meg kö ze lí té sé nek ér de me, hogy a nem zet kü lön le ges sé gét az idõ ben, tör té ne ti lé té ben
je lö li meg, ami azon ban nem hogy aka dá lyoz za, ha nem egye ne sen ins pi rál ja a ku ta tót a nem zet
je le né nek ku ta tá sá ra. E meg kö ze lí tés a nem ze tet egy szer re ké pes múlt ként, je len ként, sõt jö võ -
ként ke zel ni, mi köz ben a ku ta tói fi gye lem nem pusz tán az egész re, ha nem az egészt hor do zó
egyén re irá nyul. Mi ként Hunyady ír ja: „a nem zet nem me rül ki a ma több-ke ve sebb egy ér tel mû -
ség gel kö zös sé get vál la ló ál lam pol gár ok ös  szes sé gé ben. Mint tör té ne ti kép zõd mény ös  sze fûz holt,
élõ és szü le tõ ge ne rá ci ó kat, mint tár sa dal mi kép zõd mény az együt tes te vé keny ség ben is tes tet
ölt és a lét re ho zott anya gi és szel le mi ter mé kek ben is tár gyi a sul. Ki fej lett és preg náns pél dá ja le -
het egy olyan cso port nak, amely az egyént ki for mál ja, fel öle li, szol gá la tá ba ál lít ja, s jobb eset -
ben em lé ke ze té ben meg õr zi. Az egyén szá má ra el sõ sor ban adott ság: úgy le het vál lal ni, ah hoz
képest le het rá ha tást gya ko rol ni, ami lyen” (HUNYADY 1996: 46).

Hunyady György szi lárd pá lyát épí tett a nem zet ér zés- és tu dat vi lág ku ta tá sá val fog lal ko -
zó ma gyar szo ci o ló gu sok és szo ci ál pszi cho ló gu sok szá má ra. Az idõk vál to zá sá val a ku ta tá sok
szín ké pe a nem zet kö zi ös  sze ha son lí tás sal bõ vült, me lyek le he tõ vé tet ték a ma gyar nem ze ti iden -
ti tás ér zel mi és gon do la ti kép le te i nek Eu ró pa tör té ne ti ré gi ó i nak kon tex tu sá ban va ló új ra ér tel -
me zé sét (ÖR KÉNY és mtsai 2007). 

A rend szer vál tás egyik várt, bár nem kí vánt kö vet kez mé nye ként meg je len tek a nem ze ti ér -
zés- és tu dat vi lág szél sõ sé ges vál to za tai, me lyek ben a ma gyar nem zet tör té ne té nek tra u mái, fel -
dol go zat lan és nyug vó pont ra so ha nem jut ta tott konf lik tu sai él nek to vább. Az ál lam szo ci a liz mus
kor lá to zott nyil vá nos sá ga ele ve nem ked ve zett az elõ í té le tes ség, kü lön bö zõ ki sebb sé gi cso por -
tok nyílt diszk ri mi ná ci ó ja meg je le né sé nek, s ha a ku ta tá sok fel szín re is hoz tak félelemteli je le -
ket, azt le he tett hin ni, hogy azo kat az idõ el mos sa, bé ké vé old ja. Nem így tör tént. A rend szer -
vál tás új rain dí tot ta az 1945-ben erõ szak kal meg ál lí tott órát, s sok min den rõl ki de rült, hogy bár
el múlt nak hit tük, nem múlt el egé szen. Aho gyan tá vo lo dott a ma gyar tár sa da lom a rend szer vál -
tás in dí tó pil la na tá tól, an nál in kább vis  sza tért a szél sõ sé ges ség, a ki sebb ség el le nes ség, a meg -
kü lön böz te tõ in du lat, a más ság el vi sel he tet len sé ge. A mo der ni zá ció el len ke zõ jé re vál tott.
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II. „Egye dül va gyunk”

Az új ra é ledt szél sõ sé ges ség, a nem zet jel sza vá ba ka pasz ko dó ra di ka liz mus ér zel mi és gon do la ti tar -
tal ma i nak fel tá rá sa vé gett 2010 õszén egy na gyobb vizs gá lat ké szült, mely nek ered mé nyei könyv alak -
ban is meg je len tek (CSE PE LI és mtsai 2011). Eb ben a cikk ben a vizs gá lat nem ze ti ra di ka liz mus sal fog -
lal ko zó rész le te it is mer tet jük, ös  sze ha son lít va az or szá gos rep re zen ta tív min ta és egy nem ze ti
ra di ká lis szer ve zet tag ja i ból to bor zott alminta tag ja i nak vá la sza it ugyan azon kér dé sek re. 

Az el sõ kér dés azt a prob lé mát fe sze get te, hogy a meg kér de zett mi lyen szem pont ok alap -
ján tart va la kit a ma gyar nem zet tag já nak. Az 1. táb lá za ton be mu ta tott ered mé nyek kap csán két
fon tos meg fi gye lést te he tünk. Az el sõ meg fi gye lés ar ra vo nat ko zik, hogy az or szá gos rep re zen -
ta tív min ta tag ja it lát ha tó an job ban ak ti vi zál ta a kér dés, mint a nem ze ti ra di ká li so kat. Az utol -
só, leg tá gabb meg ha tá ro zás nak te ret en ge dõ al ter na tí vát le szá mít va az or szá gos rep re zen ta tív
min ta tag jai kö ré ben min den meg ha tá ro zá si szem pont el nyer te a több ség egyet ér tés ét. A nem -
ze ti ra di ká lis alminta tag jai kö ré ben vi szont a hét szem pont kö zül csak há rom olyan szem pont
akadt, me lyet a több ség a ma gyar nem zet tag ja ként va ló kül sõ meg ha tá ro zás szem pont ja ként
el fo ga dott, s az egyet ér té si ará nyok e szem pont ok alap ján is alat ta ma rad tak an nak, amit az or -
szá gos rep re zen ta tív min ta ese té ben lát tunk. 

A ma gyar fel me nõk lé te mind két min ta ese té ben ve ze tõ szem pont nak szá mít ak kor, ha a ma -
gyar nem zet hez va ló tar to zás kri té ri u ma i nak meg ál la pí tá sá ról van szó. Az or szá gos rep re zen -
ta tív min ta ese té ben a ma gyar anya nyelv ugyan ilyen súl  lyal esik lat ba, a ra di ká li sok ese té ben
az anya nyelv sú lya már cse ké lyebb. Kü lö nö sen szá mot te võ a kü lönb ség a ma gyar ál lam pol gár -
ság kri té ri u ma ese té ben. Az or szá gos rep re zen ta tív min ta tag jai kö ré ben az ál lam pol gár ság 83%-os
arán  nyal sze re pel, míg a nem ze ti ra di ká li sok kö ré ben ez a szem pont csak 38% ese té ben esik lat -
ba ak kor, ha va la ki nek a nem ze ti azo nos sá gát kell meg ítél ni.

Egé szé ben vé ve azt lát juk, hogy a nem ze ti ra di ká li sok jó val szû kebb re ál lít ják a szû rõt, ha
ar ról van szó, hogy kit te kint se nek ma gyar nak, s kit nem. Ugyan ak kor mind két min tá ban fel -
tû nõ, hogy a nem ze ti meg ha tá ro zás egyik szem pont ja le het az is, hogy va la ki a tör té ne ti Ma -
gyar or szág te rü le tén szü le tett-e vagy sem, s lát ha tó an ki sebb ség ben van nak mind két min tá ban
azok, akik a be ván dor lók szá má ra is meg en ged nék a „ma gyar” azo no sí tás le he tõ sé gét.

1. táb lá zat. Ön sze rint ma gyar nak te kint he tõ-e az, ... (%)
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A ma gyar ként va ló azo no sí tás mel lett ar ra is kí ván csi ak vol tunk, hogy a meg kér de zet tek
ön ma gu kat mi lyen ér zel mi és gon do la ti szer ke zet ben ha tá roz zák meg ma gyar ként. A kér dõ ív -
ben Dekker és Malova ská lá ját al kal maz tuk, me lyet a hol land és szlo vák szer zõ a nem ze ti azo -
no su lás mé ré sé re dol go zott ki. Ez a ská la húsz ál lí tás se gít sé gé vel mé ri a nem ze ti azo no su lás
tu dás szo ci o ló gi ai mo dell je sze rint el kü lö nít he tõ szint je it (CSE PE LI 1992). A mo dell a nem ze ti
kon tex tus ban meg je le nõ spon tán, po zi tív ér zés, ked ve lés, büsz ke ség, pre fe ren cia, fel sõbb ren -
dû ség és na ci o na lis ta azo no su lás szint je it kü lö ní ti el. A 2. táb lá zat ban be mu tat juk, hogy a ská -
la egyes ál lí tá sai mi lyen mér vû egyet ér tés re ta lál tak az or szá gos rep re zen ta tív min ta tag jai és
a ra di ká lis alminta tag jai kö ré ben.

2. táb lá zat. A ma gyar azo no su lás jel lem zõi az or szá gos rep re zen ta tív min ta és a ra di ká lis alminta tag jai
kö ré ben (át la gok)
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A táb lá zat egy ér tel mû en azt mu tat ja, hogy a nem ze ti ra di ká li sok az or szá gos rep re zen ta tív min -
ta tag ja i hoz ké pest a nem ze ti ér zés- és tu dat vi lág va la men  nyi di men zi ó já ban jó val in ten zí veb ben
élik meg ma gyar ho va tar to zá su kat. A kü lönb ség fi no mabb min tá za ta i nak fel de rí té se vé gett mind -
két min ta ada ta in fõ kom po nens-elem zést vé gez tünk. Az or szá gos rep re zen ta tív min ta tag ja i nak
válszai alap ján két fõ kom po nenst tud tunk el kü lö ní te ni. Az el sõ fõ kom po nens az inkluzív nem zet -
fel fo gás nak fe lelt meg, a má so dik fõ kom po nens az exk lu zív nem zet fel fo gást mér te. Az inkluzivitás
je le ként ér tel mez tük, ha a vá lasz adó úgy adott han got a nem ze ti ho va tar to zá sa okán át élt po zi tív
ér zé sek nek, hogy köz ben nem je lez te a ha tá ro kat, me lye ken túl a po zi tív ér zé sek már nem ter jed -
nek. Leg erõ tel jes eb ben Ma gyar or szág sze re te te, a nem ze ti büsz ke ség, a nyelv sze re te te je lent ke -
zik eb ben a min tá zat ban. A hang súly nem a más nemzetekkel szem be ni elkülönülésen, ha nem a ma -
gyar ság bel sõ ér té kei mel let ti ér zel mi azo no su lá son van. Az exkluzív nem zet fel fo gás ez zel szem ben
erõ tel je sen le ha tá rol ja az ér zel mi kö zös sé get, me lyen túl a ne ga tí van ér té kelt „ide gen ség” kez dõ -
dik. A má so dik fõ kom po nens a ma gyar ság föld raj zi és kul tu rá lis el kü lö nü lé sét hang sú lyoz za, azt
su gall ván, hogy aki ma gyar, az nem „nem ma gyar”.

A két, egyéb ként egy más tól nem füg get len fõ kom po nens alap ján klaszteranalízist vé gez -
tünk, mely négy cso por tot ered mé nye zett. A leg na gyobb ará nyú (34%) cso port tag ja i ra az
inkluzív nem zet fel fo gás jel lem zõ. 24% azok ará nya, akik nem ze ti hovatarozására az exkluzió
jel lem zõ. Mind két fõkompones együt te sen a min ta 30%-a ese té ben volt je len. Cse kély, mind -
ös  sze 11% azok ará nya, akik kí vül ma rad nak a nem ze ti azo no su lás mind két min tá ján.

A nem ze ti ra di ká lis alminta ese té ben a két fõ kom po nens erõ tel jes eb ben kor re lál.
Klaszteranalízist vé gez ve azt láttuk, hogy a nem ze ti ra di ká li sok 91%-a ese té ben mind két fõ kom -
po nens jel lem zi nem ze ti azo no su lá su kat.

3. táb lá zat. Ön sze rint mi jel ké pe zi leg in kább a ma gyar sá got?
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A jel ké pek min den nem zet éle té ben fon tos, más sal nem pó tol ha tó sze re pet töl te nek be. 
E sze rep lé nye ge a nem ze ti kö zös ség meg je le ní té se a kol lek tív ér zel mi tér ben mind a nem ze ti
ingroup, mind a nem ze ti outgroupok tag jai szá má ra. Az egyes jel ké pek in teg rá ló ere je at tól függ,
hogy mi lyen mér ték ben ké pe sek ak ti vál ni a kol lek tív tör té ne ti kép ze let ben rög zült „kog ni tív 
ar che o ló gi ai” ré te ge ket. A 3. táb lá zat mu tat ja be, hogy a kér dõ ív ben fel so rolt 12 ma gyar nem -
ze ti jel kép mi lyen fo gad ta tást nyert a vá lasz adók kö ré ben.

A táb lá zat ugyan azt a ten den ci át mu tat ja, me lyet már ki mu tat tunk a nem ze ti ér zés- és tu -
dat vi lág tar tal ma i val kap cso la tos vá la szok alap ján. A nem ze ti ra di ká li sok ke vés sé sze lek tív és
in ten zív mó don vi szo nyul nak a jel ké pek hez, ki vé ve a rend szer vál tást emblematikusan meg -
je le ní tõ 1989-es Al kot mányt, mely lát ha tó an kí vül esik a szá muk ra ma gas ra ér té kelt
tartozmányon. Ez zel szem ben az or szá gos rep re zen ta tív min ta tag jai kö ré ben szór nak az
egyes jel ké pek re adott át la gok.

Az or szá gos min ta tag ja i nak vá la szai alap ján három fõ kom po nenst tud tunk el kü lö ní te ni.
Az el sõ fõ kom po nens be a nar ra tív jel ké pek ke rül tek (Arany bul la, 1849-es Füg get len sé gi nyi -
lat ko zat, Vér szer zõ dés, 1989-ben el fo ga dott Al kot mány). A má so dik fõ kom po nens a „kog ni -
tív ar che o ló gia” szepontjából õsi nek mond ha tó jel ké pe ket egye sí ti (Szent Ko ro na, tu rul ma dár,
Nagy-Magyarország-térkép, árpádsávos zász ló). A har ma dik fõ kom po nens be a moden po li ti kai
tér ben most hasz ná la tos jel ké pek ke rül tek (Him nusz, Szó zat, cí mer, pi ros-fe hér-zöld zász ló).
A nem ze ti ra di ká li sok szá má ra az õsi jel ké pek es nek el sõ sor ban lat ba.

A ma gyar nem zet re vo nat ko zó auto- és heterosztereotípiákra vo nat ko zó ko ráb bi ku ta tá si
ered mé nyek alap ján tud juk, hogy a ma gyar ön meg ha tá ro zás egyik leg fon to sabb ele me az 
a né zet, mi sze rint a ma gya rok „egye dül van nak”, „ár vák”, s rá adá sul nincs, aki se gí te ne raj tuk 
(CSE PE LI 2002; VÁ SÁR HE LYI 1995; HUNYADY 1996; SZA BÓ 2009).

Mind két min ta tag ja it meg kér dez tük ar ról, hogy vé le mé nyük sze rint mely nem ze tek tar toz -
nak a ma gya rok nak se gí tõk, il let ve a ma gya rok nak ár tók so rá ba. A se gí tés és az ár tás mér té ke -
i re vo nat ko zó át la go kat ki von va egy más ból min den egyes nem zet ese té ben lét re hoz tunk egy in -
de xet, mely azt mu tat ja, hogy egé szé ben az adott nem ze tet a vá lasz adók sze rint in kább a se gí tés
vagy az ár tás jel lem zi a ma gya rok hoz va ló vi szony la tá ban.

A 4. táb lá zat azt mu tat ja, hogy mind két min ta tag jai kö ré ben az az ál ta lá nos meg gyõ zõ dés,
mi sze rint a ma gya rok nak más nem ze tek a múlt ban in kább ár tot tak, sem mint se gí tet tek. (A lis -
tá ból saj ná la tos mó don ki ma rad tak a len gye lek, akik kel kap cso la to san fel te he tõ en ez a ten den -
cia nem je lent ke zett vol na.) Az or szá gos rep re zen ta tív min ta tag jai leg in kább a né me te ket, a ci -
gá nyo kat és az oro szo kat lát ják ár tó sze rep kör ben. A leg ke vés bé ár tók nak az an go lo kat,
ame ri ka i akat és a hor vá to kat tart ják a meg kér de zet tek.

A nem ze ti ra di ká li sok a kí na i ak kívételével az ös  szes töb bi nem ze tet ne ga tí vab ban lát ják,
mint az or szá gos rep re zen ta tív min ta tag jai. El sõ szá mú cél pont ja ik a szom széd ne m ze tek (szer -
bek, ro má nok, szlo vá kok, oszt rá kok). E rend ben a hor vá tok ké pe zik a ki vé telt, bár a mér leg velük
kap cso la to san is ne ga tív. 
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4. táb lá zat. Nem ze ti outgroupoknak tu laj do ní tott ár tó és se gí tõ po ten ci ál (1–5)

A nem ze ti ra di ká lis re to ri ka szer ke ze tét vizs gál tuk, ami kor ar ra kér tük a vá lasz adó kat, hogy
je lez zék, mi lyen mér ték ben ér te nek egyet négy ál lí tás sal, me lye ket a szok vá nyos nem ze ti ra -
di ká lis dis kur zus ból vet tünk. Az ered mé nye ket mu tat juk be az 5. táb lá za ton.

5. táb lá zat. Nem ze ti ra di ká lis ál lí tá sok (1–5 kö zött, át la gok, mi nél ma ga sabb az ér ték, an nál na gyobb
mér vû az egyet ér tés)

A négy ál lí tás egy sé ges ide o ló gi ai szer ke ze tet ké pez a vá lasz adók tu da tá ban. A fõ kom po -
nens-elem zés egyet len fõ kom po nenst ered mé nye zett. A fõ kom po nens a variancia 44%-át ma -
gya ráz ta meg. Leg na gyobb súl  lyal a tri a no ni bé ke igaz ság ta lan sá gát hang sú lyo zó ál lí tás, va la -
mint a Kár pát-me den cé ben be töl tött haj da ni ve ze tõ sze rep vis  sza szer zé sé nek igé nye sze re pelt
a fõ kom po nen sen. Az ápádsávos zász ló ra vo nat ko zó ál lí tás, va la mint Ma gyar or szág EU-
tagságának két ség be vo ná sa ki sebb súl  lyal volt je len.
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A ra di ká lis alminta ese té ben a már is mert ten den cia buk kan fel is mét: min den ál lí tás ese -
té ben igen nagy mér vû az egyetértés, be le ért ve Ma gyar or szág EU-tagságának el uta sí tá sát is, mely
az or szá gos rep re zen ta tív min ta tag jai kö ré ben ke vés bé je lent ke zik.

Ha az ered mé nye ket a tel jes vizs gá lat tár gyát ké pe zõ „új te kin tély el vû ség” tük ré ben néz -
zük, azt mond hat juk, hogy a ra di ká li sok ra jel lem zõ ki zá ró, ar cha i zá ló, paranoid vo ná sok kal ter -
hes nem zet kép egy ál ta lá no sabb tü net cso port ré sze. A nem ze ti ra di ká li sok vi lág kép ét a ro man -
ti kus, heroizáló lá tás mód, a né ze tek hez va ló ma kacs ra gasz ko dás, a né zet rend szer zárt sá ga
jel lem zi, ami az át lát ha tat lan nak, bo nyo lult nak és ide gen nek tar tott vi lág okoz ta szo ron gás re -
duk ci ó já ra szol gál. A nem ze ti ra di ka liz mus vi lág kép ét val ló sze mélyt negatív szte re o tí pi ák ból
és elõ í té le tek bõl épí tett fal vá laszt ja el a zsi dók tól és a cigányoktól. A nem ze ti ra di ká li sok szem -
szö gé bõl néz ve a tár sa dal mi cso por tok kö zöt ti egyen lõt len ség ma gá tól ér te tõ dõ, de csak ak kor,
ha a cso por tok kö zöt ti vi szonyt ele ve meg ha tá roz za a „fel sõbb ren dû ség” és az „alacsonyabb -
ren dûség”, mely nek oka a ter mé szet ad ta kü lön bö zõ ség. A tisz tán tár sa dal mi úton lét re jött, osz -
tály ala pú egyen lõt len sé gek el fo ga dá sa vi szont ide gen a nem ze ti ra di ka liz mus tól. El len ke zõ leg,
a nem ze ti ra di ká li sok a nem zet tag jai kö zött a ja vak el osz tá sá ban egyen lõ sé get akar nak.

E sa já tos, csak a sa ját nak val lott nem zet tag jai szá má ra kí vá na tos nak tar tott szo ci a liz mus
elõ ké pe a má so dik vi lág há bo rú vé gén pár hó na pig ve ze tõ sze re pet be töl tõ nyi las párt ide o ló -
gi á já ra megy vis  sza. A 6. táb lá zat azt mu tat ja, hogy a nyi la sok nem ze tiszo ci a lis ta prog ram ja az
or szá gos rep re zen ta tív min ta tag jai egy ré szé tõl sem ide gen, és a prog ram egyes pontjai 
(fi ze té sek ma xi ma li zá lá sa, ál la mo sí tás) a nem ze ti ra di ká lis alminta tag jai kö ré ben ma is nép -
sze rû ek. Az an ti sze mi ta prog ram pont el fo ga dó i nak ará nya je len tõ sen kü lön bö zik a két min tá -
ban. A nem ze ti ra di ká li sok 40%-a egyet ért az an ti sze mi ta pont tal, míg az or szá gos min ta tag -
jai kö ré ben az egyet ér tés 15%-os. A nyi las prog ram ma gán élet tel kap cso la tos, szél sõ sé ges és
ke gyet len pont jai vi szont nem ta lál nak egyet ér tés re egyik kör ben sem. 

6. táb lá zat. A nyi las párt prog ram pont ja i val va ló egyet ér tés (egyet ér tõk ará nya %-ban)
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III. „Ők” és „Mi”

Cik künk elõ zõ fe je ze té ben fel fi gyel het tünk ar ra, hogy a nem ze ti ra di ká li sok nem zet fel fo gá sa
zárt, a sa ját nem zet és az ide ge nek kö zött meg vont ha tár át hág ha tat lan, s rá adá sul igen szûk re
sza bott. A ma gyar nem ze ti cso port tag sá gá val kap cso la tos fel fo gás tisz tá zá sa vé gett a nem ze -
ti ra di ká lis szer ve zet egyes ve ze tõ i vel és tag ja i val fó kusz cso por tos vizs gá la tot foly tat tunk le
(CSE PE LI és mtsai 2011: 168–202). E vizs gá lat ered mé nye i nek fé nyé ben már nem le põd he tünk
meg azon, hogy a nem ze ti ra di ká li sok a vér sé gi meg ha tá ro zá si szem pont ki vé te lé vel rend re ke -
vés sé al kal maz zák a ma gyar azo no sí tás so rán azo kat a szem pon to kat, ame lye ket az or szá gos
rep re zen ta tív min ta tag jai több sé gük ben a nem ze ti azo no sí tás szem pont ja i ként el fo gad nak és
al kal maz nak.

A szûk re sza bott ha tá rok kö zé zárt nem ze ti cso port kép ze te egyút tal az zal a vizs gá la ti ered -
mén  nyel is össz hang ban van, mely sze rint a meg kér de zet tek, de a nem ze ti ra di ká li sok kü lö nö -
sen az ül dö zött, ma gá nyos, el len sé gek tõl kö rül vett or szág ké pét dé del ge tik ma guk ban.

A fókuszcsoportos in ter júk szö ve ge i nek elem zé se azt mu tat ja, hogy a nem ze ti ra di ká li sok
nem zet ké pét el sõd le ge sen az el ha tá ro ló dá sok jel lem zik. A vá lasz adók sok kal biz to sab ban tud -
ták meg mon da ni, hogy kik az „Õk”, mint azt, hogy kik tar toz nak a „Mi” cso port hoz.

Az „Õk” cso port leg tá gabb kö rét a kül sõ el len sé gek ké pe zik, aki ket sem a ma gya rok nem
tar ta nak ma gyar nak, sem õk nem tart ják ma gu kat ma gyar nak. Ugyan ak kor ide gen ked nek a ma -
gya rok tól, sõt ott ár ta nak ne kik, ahol bír nak, s ez így van már hos  szú idõ óta. 

A nem ma gya rok má so dik ka te gó ri á ja a bel sõ el len sé gek, akik meg ha tá ro zá sa jó val ne he -
zebb, mint a kül sõ el len sé ge ké. A bel sõ el len sé gek ugyan is azt ál lít ják ma guk ról, hogy ma gya -
rok, de nem azok, hi szen a „szí vük nem ma gyar”. A nem ma gyar szív azon ban kí vül van a fizi -
kai re a li tá son, ezért ész re vé te le, azo no sí tá sa csak me ta fi zi kai ala pon le het sé ges. 

A zombik ugyan csak az „Õk” cso port tag ja it gya ra pít ják. Ve lük ta lál ko zik a nem ze ti ra di -
ká lis, ha shoppingolni megy. Az õ ha zá juk a pláza, a shopping cen ter, temp lo muk a Tesco, 
tes tük-lel kük a fo gyasz tói tár sa da lom ál do za ta.

A nem ze ti ra di ká lis sze mé ben a multikulti tes te sí ti meg mind azt a szo ron gást, amit egy zárt gon -
dol ko dá sú, ma gát a vi lág tól me rev kor lá tok kal el ba ri ká do zó fér fi és nõ érez het. A multikulti a szo -
ká sok, íz lé sek, sze xu á lis pre fe ren ci ák, di va tok sok fé le sé ge és vál to zé kony sá ga mi att ri asz tó.

A zsi dók az „Õk” cso port ne ve sí tett ese tei, akár csak a ci gá nyok. Egyik ka te gó ria sem ké -
pe zi ré szét a „Mi” cso port nak. A fókuszcsoportos inerjúkban nem ta lál koz tunk nyílt an ti sze mi -
ta hit val lás sal. A ci gány el le nes ség a „ren des ci gány” – „nem ren des ci gány” el len tét ál ar ca mö -
gé rej tõ zik.

A meg té vesz tet tek a nem zet tar ta lé kai. Õk le het né nek a nem ze ti ra di ká lis pro pa gan da cél -
cso port ja. A meg té vesz tett ség egyéb ként nem új je len ség. A nem ze ti ra di ká li sok Szent Ist ván
óta nyil vántart ják ezt a ka te gó ri át, mely nek tag jai res tek „iga zi” ma gya rok len ni.

A sem le ge sek, akik „nin cse nek ve lünk, de nin cse nek el le nünk sem”. Õket is meg le het ne
s meg kel le ne gyõz ni, de a meg kér de zett nem ze ti ra di ká li sok úgy lát ják, hogy a meg gyõ zés re
nincs elég esz kö zük és ere jük.

A ma gya rok, mint lát tuk, el sõd le ge sen ge ne ti kai meghatározottságaik ré vén azok. Ma gyar -
rá a leg na gyobb esél  lyel az vál hat, aki nek ma gyar vér csör ge de zik ere i ben. A vér sé gi kö te lék
ré vén a ma gya rok egy nagy csa lá dot al kot nak, me lyet azon ban nem csak a vér, ha nem az er kölcs-
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kö zös ség is ös  sze köt. S ezen a kö zös sé gen be lül van a szer ve zet, mely nek tag jai a ma gya rok
szol gá la tá ra esküdtek fel. Az õ ma gyar sá guk szol gá lat. 

E cikk ta nul sá ga i nak összefoglalása nem le het jobb, mint az es kü szö ve ge, me lyet a szer -
ve zet tag jai tesz nek le, mi e lõtt tag gá vál ná nak. Íme a szö veg:

„Egy Igaz Te rem tõ Úr Is ten!
Di csõ õse ink irán ti tisz te let tõl és utó da in kért ér zett fe le lõs ség tõl ve zérel ve, sza bad aka -
ra tom ból én, X. Y. es kü szöm, hogy éle te met a Szent Ko ro na ál tal su gallt egye te mes és
örök is te ni tör vé nyek hez iga zí tom.

Fo ga dom, hogy szü lõ ha zá mat, az örök tõl fog va lé te zõ Kár pát Ha zát, min den kül -
sõ és bel sõ el len ség tõl meg vé del me zem, ha kell, éle te met és vé re met föl ál doz va is. De
tisz te let ben tar tom az élet szent sé gét, föl di és élõ kör nye ze tün ket se gí tek meg õriz ni utó -
da ink szá má ra.

Fo ga dom, hogy bé ké ben a köz ja vát szol gá lom, ma gyar test vé re im bol do gu lá sá -
ra csa lá dom, nem ze tem és az em be ri ség föl emel ke dé sén mun kál ko dom. Õse ink re ánk
bí zott ha gya té kát, nem ze tünk élõ mû velt sé gét igyek szem meg õriz ni és gyer me ke ink nek
át ad ni. Vál la lá som ban Jé zus Urunk ir gal ma, a Bol dog As  szo nyunk sze re te te, és a Szent
Ko ro na ol tal ma ve zes sen.

Is ten en gem úgy se gél jen!”
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EL TE PPK Interkulturális Pszi cho ló gi ai és Pe da gó gi ai Köz pont

Etnokulturális foly to nos ság, 
iden ti tás és akkulturáció

A z utób bi idõ ben egy re több ku ta tás fog lal ko zik az et ni kai-kul tu rá lis iden ti tás
kér dé sével. A nem ze ti, et ni kai iden ti tás té ma kör ében kü lö nö sen ér de kes
a ket tõs kö tõ dé sû ek vizs gá la ta (HUNYADY 2010). Je len ta nul mány egy olyan

újon nan be ván do rolt cso por ton ke resz tül pró bál ja be mu tat ni az iden ti tás- és akkulturációs stra -
té gi ák mû kö dé sét, akik nek szár ma zá si or szá gát mind föld raj zi, mind kul tu rá lis ér te lem ben nagy
tá vol ság vá laszt ja el Ma gyar or szág tól, de itt él nek, és nem ke ve sen kö zü lük itt ter ve zik sa ját és
gyer me ke ik jö võ jét. A Ma gyar or szá gon élõ vi et na mi fi a ta lok és csa lád ja ik, va la mint kö zös sé -
gük be vo ná sá val vég zett kutatásainkat1 olyan szem pont ok ve zé rel ték, ame lye ket Hunyady
György mu ta tott be és olyan kon zek ven sen kép vi selt mun kás sá gá ban. Az egyik a több szin tû
elem zés, az egyé ni fo lya ma to kon túl lép ve a cso port, il let ve tár sa dal mi szint fi gye lem be vé te le.
Ilyen a tár sa dal mi köz ér zet gór csõ alá vé te le a pszi cho ló gi á ban so kat vizs gált egyé ni szub jek -
tív jól lé ten túl (HUNYADY 2010). Egy má sik szem pont a múlt-jelen-jövõ spekt ru mot át fo gó idõi,
és a kü lön bö zõ nem ze te ket, or szá go kat ma gá ba fog la ló, tér ben ki tá gí tott di men zió ban va ló gon -
dol ko dás és vizs gá ló dás (HUNYADY 1996, 2004). 

A vi et na mi fi a ta lok et ni kai-kul tu rá lis iden ti táskonst ruk ci ó ját, fej lõ dé sét tá gabb kon tex tus -
ba he lyez ve pró bál tuk meg ra gad ni. Egy részt eze ket más, ma gyar or szá gi cso por tok hoz vi szo -
nyít juk: a be ván dor ló vi et na mi cso port mel lett más, et ni kai-nem ze ti és tör té nel mi ki sebb sé gek -
hez tar to zó (né met, ro ma, szlo vák) fi a ta lok et ni kai-kul tu rá lis iden ti tá sát, iden ti tás fej lõ dé sét is
vizs gál juk. Más részt nemcsak ma guk a fi a ta lok, ha nem szü le ik, va la mint a vi et na mi kö zös ség
iden ti tásstra té gi ái is vizs gá la tunk tár gyát ké pe zik. Az iden ti tás, kü lö nö sen az et ni kai iden ti tás
fej lõ dé se nem ért he tõ meg egye dül az egyé ni fo lya ma tok ra kon cent rál va, a csa lá dot és a kö zös -
sé get is fi gye lem be kell ven ni (PHINNEY–ONG 2007). Har mad részt az et ni kai-kul tu rá lis iden -
ti tás stra té gi á kat az akkulturáció tá gabb ke re té ben vizs gál juk. Az akkulturáció egy má sik kul -
tu rá lis cso port tal va ló (hu za mo sabb) ta lál ko zás kö vet kez mé nye ként, az egyén ben, il let ve
a cso port ban fel lé põ vál to zá sok ra vo nat ko zik (BERRY 2003). Eb ben a ke ret ben az iden ti tás kér dése

1 A ku ta tá so kat a TÁMOP 4.2.1./B-09/KMR-2010-00 -03 és OTKA K68279, va la mint az Eu ró pai In teg -
rá ci ós Alap IRM/TKFO/364-2/2010 pro jekt ke re té ben vé gez tük. Az e ta nul mány ban be mu ta tott ada tok
és ered mé nyek Bar na Má ri á val, Gyõ ri Já nos sal, Sza bó Mó ni ká val, Szemán Dé nes sel és Vár hal mi Zol -
tán nal, va la mint sok más mun ka tár sam mal kö zö sen vég zett mun ká nak kö szön he tõk.
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ar ra vo nat ko zik, hogy eb ben a ket tõs – vi et na mi és ma gyar – kö tõ dés ben ki nek, mi nek ér zi ma -
gát az egyén. Ho gyan je len nek meg a kü lön fé le (eu ró pai, ázsi ai, ma gyar, vi et na mi) iden ti tá sok?
A szü lõ, a kö zös ség mi lyen irány ba sze ret né for mál ni a fel nö vek võ ge ne rá ció iden ti tá sát a jövõ -
ben és en nek ér de ké ben mit tesz a je len ben? A gyö ke rek nek mi lyen tá mo ga tó, irány je lö lõ szere -
pet tu laj do ní ta nak, vagy ép pen el sza ka dá si pont ként te kin te nek rá? 

A to váb bi ak ban rö vi den be mu tat juk a ma gyar or szá gi vi et na mi kö zös sé get, majd az egyéni
és csa lá di akkulturációs és iden ti tás stra té gi á kat, ezt kö ve tõ en pe dig a kö zös ség iden ti tást erõsí -
tõ tö rek vé se it hét vé gi nyelv is ko lák kap csán. Hunyady mun ká ja nyo mán kü lö nös hang súlyt fekte -
tünk a nyelv és az et ni kai-kul tu rá lis iden ti tás kö zöt ti ös  sze füg gé sek re. 

Vi et na mi be ván dor lók Ma gyar or szá gon

Bár a köz vé le mény meg le he tõ sen ma gas ra tak sál ja a be ván dor lók és egyéb ki sebb sé gek számát
Ma gyar or szá gon (KREKÓ–JUHÁSZ 2012), ugyan ak kor ne héz pon to san meg be csül ni a be ván dor -
lók szá mát (HÁRS 2010). Le szö gez he tõ, hogy más eu ró pai or szá gok hoz ké pest egé szen ele nyé -
szõ nek mond ha tó a be ván dor lók je len lé te, rá adá sul je len tõs ré szük ha tá ron élõ ma gyar et ni ku -
mú. A hu sza dik szá zad má so dik fe lé tõl ösz tön dí jas egye te mis ta ként, kü lön bö zõ szak mai és
tu do má nyos to vább kép zé se ken részt ve võk ként, el vét ve szak mun kás ként, min den eset re ki zá -
ró lag va la mi lyen hi va ta los ke ret ben szer ve zet ten itt tar tóz ko dó vi et na mi ak szá ma nem ha lad -
ta meg a pár szá zat. A rend szer vál tás után vál lal ko zó ként, csa lád egye sí té si cél ból, ta nul mány -
vég zés cél já ból, de már több sé gé ben ma gán uta kon ide ke rült vi et na mi ak szá ma a ré gebb óta itt
tar tóz ko dók kal együtt 4–5 ezer re te he tõ. Ez zel a szám mal a kí na i ak után õk le het nek a má so -
dik leg né pe sebb, Eu ró pán kí vül rõl be ván dor ló cso port Ma gyar or szá gon. 

A kül föl di ál lam pol gár ok leg na gyobb szá mát a ma gyar anya nyel vû ha tá ron tú li ak te szik ki.
A nem ma gyar aj kú ak nak két na gyobb cso port ja raj zo ló dik ki: a mul ti na ci o ná lis cé gek nél dol go -
zó, nem túl je len tõs szá mú, ún. „nyu ga ti ak” vagy gaz dag nak te kin tett kül föl di ek, ame ri ka i ak, nyu -
gat-eu ró pa i ak (és ja pá nok) mel lett a má sik cso port hoz so rol ha tó ak a több nyi re ala cso nyabb stá tusz -
 szal as  szo ci ált kí na i ak, vi et na mi ak, mon go lok, af gá nok, kü lön bö zõ arab és fe ke te af ri kai or szág ból
szár ma zók (FEISCHMIDT–NYÍRI 2006). Ez a két cso port a szak iro da lom ban (MONTREUIL–BOURHIS

2001) a több sé gi tár sa da lom ál tal „ér té kes”-nek és „nem ér té kes”-nek te kin tett migráns ka te gó ri -
á nak fe lel meg. A köz be széd nemigen tart ja a ma gyar tár sa da lom, il let ve ma gyar kul tu rá lis élet szer -
ves ré szé nek sem az „ér té kes”-nek, sem a „ke vés bé ér té kes”-nek te kin tett cso por tot. 

Egy 2009-es, hat kü lön bö zõ be ván dor lócso por tot be vont vizs gá lat ból (ÖRKÉNY–SZÉKELYI

2010) ki de rült, hogy a vi et na mi ak tar tóz kod nak a leg hos  szabb ide je, át lag ban 14 éve Ma gyar -
or szá gon. A vizs gált min tá ban a vi et na mi ak nak van a leg több ma gyar is ko lá ba já ró gyer me kük.
Ilyen hos  szú tá vú migráns lét ben még ko mo lyabb fel ada tot je lent a csa lá dok nak, hogy mi ként
nõ nek fel a gye re ke ik, a ma gyar or szá gi bol do gu lás sal együtt ho gyan vi gyék to vább a vi et na -
mi sá got. 

A ko ránt sem ho mo gén vi et na mi cso por ton be lül so kan ke res ke de lem bõl él nek. Gaz da sá gi
te vé keny sé gük rõl az utób bi idõ ben szü le tett mun kák nak kö szön he tõ en (VÁR HAL MI 2008) már
egy re több in for má ció áll ren del ke zés re. A ki fe je zet ten pszi cho ló gi ai irá nyult sá gú mun kák még
vá rat nak ma guk ra. 
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A kon fu ci á nus ha gyo má nyok ál tal is erõ tel je sen be fo lyá solt vi et na mi kul tú rá ban a ta nu lás -
nak köz pon ti sze re pe van. Kü lön bö zõ eu ró pai or szá gok ban, töb bek kö zött Ma gyar or szá gon élõ
kí nai migránsok kö ré ben ki mu tat tuk (NGUYEN LUU et al. 2009), hogy a ta nu lás nak rend kí vül
fon tos ér té ket tu laj do ní ta nak. Szin te ki vé tel nél kül mind egyik meg kér de zett szü lõ azt ál lí tot ta,
hogy min den más szem pon tot ma ga mö gé szo rít va a jó is ko láz ta tás nak van a leg fon to sabb sze -
re pe ab ban, hogy si ke res, bol dog jö võ jük le gyen a gyer me ke ik nek. Nem rit ka, hogy a ta nu lás -
ban lát ják a tár sa dal mi mo bi li tás egye dü li le he tõ sé gét, és ez ko ránt sem csak a kö zép osz tály beli
csa lá dok ra jel lem zõ. A ta nu lás ba ve tett hit és az eb be va ló be fek te tés még job ban ért he tõ, ha
fi gye lem be ves  szük, hogy az em be ri cse lek vé sek, dön té sek ér tel me zé si egy sé ge eb ben a kul -
tú rá ban nem az egyén, ha nem a csa lád. Nem rit ka, hogy az el sõ ge ne rá ci ós szü lõk sa ját tár sa -
dal mi mo bi li tá suk ról, szak mai kar ri er jük rõl le mond va, dip lo más lé tük re pi a co kon foly tat nak ke -
res ke dõi te vé keny sé get, hogy töb bek kö zött gye re ke ik to vábbta nu lá sá hoz tud ja nak ele gen dõ
anya gi tõ két sze rez ni (BAR NA és mtsai 2012). A gye re kek ta nu lá sa ös  sze füg gés ben áll a szü lõi
ön fel ál do zás sal, az egész csa lád stra té gi á já val és a ter ve zés sel. A ve lük szem ben tá masz tott
magas ta nul má nyi és tel je sít mény el vá rás sem füg get len ezek tõl.

Kü lö nö sen a gaz da sá gi okok ból ki ván do rolt csa lá dok nál ta pasz tal ha tó ak a szi go rú el vá rá sok
a gyer me ke ik kel szem ben (DION 2006). Boneva és Frieze (2001) sze rint ele ve azok a sze mé lyek
vá laszt ják a ki ván dor lást az ott hon ma ra dás mel lett, akik nek na gyobb a tel je sít mény mo ti vá ci ó -
juk. El kép zel he tõ, hogy így az ele ve ma gas tel je sít mény mo ti vá ci ó val ren del ke zõ szü lõk ma gas
tel je sít ményt vár nak el gye re ke ik tõl, töb bek kö zött a ta nu lás te rén. Mi vel a szár ma zá si kul tú ra fon -
tos ré szét ké pe zi a ta nu lás, az er re irá nyu ló nagy szü lõi mo ti vá ció nem füg get len a gyö ke rek, szár -
ma zá si kul tu rá lis ha gyo má nyok, az et ni kai kul tu rá lis foly to nos ság ápo lá sá ra vo nat ko zó mo ti vá -
ci ó tól sem. Mind ez nem je len ti azt, hogy a migráns gye re ke ket ál ta lá ban és a vi et na mi gye re ke ket
kü lö nö sen min den ben tud ják tá mo gat ni a szü lõk a ta nu lás és a tel je sít mény te rén és a ma gas szü -
lõi mo ti vá ció ön ma gá ban biz tos zá lo ga len ne az is ko lai si ke rek nek. 

Egyé ni és csa lá di iden ti tás, akkulturáció és iden ti tás stra té gi ák 
– az etnokulturális foly to nos ság irán ti mo ti vá ció 

A Berry-féle akkulturációs mo dell (2003) ér tel mé ben az etnokulturális cso port hoz, va la mint
a tágabb (be fo ga dó) tár sa da lom hoz va ló vi szo nyu lás men tén be szél he tünk a kü lön bö zõ akkul -
tu rá ciós stra té gi ák ról. Esze rint at tól füg gõ en, hogy az egyén 
a) a sa ját etnokulturális cso port be li ha gyo má nya i nak, sa ját etnokulturális iden ti tá sá nak fenn -
tar tá sá hoz; il let ve 
b) a be fo ga dó tár sa da lom mal, an nak kü lön bö zõ cso port ja i val va ló kap cso lat ke re sés hez 
po zi tí van vagy ne ga tí van vi szo nyul-e, be szél he tünk 
– in teg rá ci ó ról (mind ket tõ höz po zi tív vi szo nyu lás);
– sze pa rá ci ó ról (po zi tív, ne ga tív vi szo nyu lás); 
– as  szi mi lá ci ó ról (ne ga tív, po zi tív vi szo nyu lás);
– marginalizációról (mind ket tõ höz ne ga tív vi szo nyu lás);

mint akkulturációs stra té gi ák ról. 
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A több sé gi tár sa da lom nak a kü lön bö zõ etnokulturális cso por tok akkulturációjával kap cso -
la tos at ti tûd je en nek mint egy pandantjaként le het 
– multikulturális,
– szeg re gá ci ós, 
– ol vasz tó té gely-jel le gû, 
– ki re kesz tõ.

Ez a bidimenzionális mo dell sza kí tott a ko ráb bi fel fo gás sal, mely sze rint az akkulturáció
kez de ti pont já nál még tel je sen a ré gi kul tú ra ha tá sa alatt állt az egyén, idõ vel azon ban – si ke -
res akkulturáció ese té ben – tel je sen az új kul tú ra ér té ke it vall ja, en nek a szo ká sa it kö ve ti, a ré -
gi ek kel fel hagy és csak az új kul tú ra tag já nak ér zi ma gát. A bidimenzionális mo dell ér vé nyes -
sé gét nagy ki ter je dé sû – 13 or szág be ván dor ló és több sé gi ser dü lõ it és szü le i ket is be vo nó –
vizs gá lat ban bi zo nyí tot ta Berry és mun ka tár sai (BERRY et al. 2006). 

Bourhis (1997) vi szont egy ötö dik le he tõ sé get is be ik ta tott: az ún. individualisztikus vi szo -
nyu lás mó dot, amely ki zá ró lag az egyé ni vá lasz tá son ala pu ló, a kul tu rá lis cso por tok hoz va ló kö -
te le zõ tar to zás szük sé ges sé gét el vi ta tó ál lás pont. 

A Berry-modellnek meg fe le lõ en az et ni kai-kul tu rá lis iden ti tás le het 
– in teg rált vagy bikulturális/multikulturális (pél dá ul vi et na mi nak és ma gyar nak is ér zi ma gát);
– sze pa rált (csak vi et na mi nak vall ja ma gát);
– asszimilatív (csak ma gyar nak ér zi ma gát);
– mar gi ná lis (egyik nek sem ér zi ma gát; Bourhis ter mi nu sá val individualisztikusnak is ne vez -
he tõ, hi szen az egyén szá má ra nem fon tos a cso port hoz va ló tar to zás) (PHINNEY 2003). 

Az et ni kai iden ti tás vizs gá la tá hoz mér he tõ ele mek re van szük ség. Phinney (2003) há rom
et ni kai kul tu rá lis iden ti tá si ele met vá zol fel: 
1. az et ni kai énidentifikáció (et ni kai ön cím ke);
2. az et ni kai iden ti tás erõs sé ge és ér té ke (cso port hoz va ló tar to zás sal, cso port irán ti el kö te le -
zõ dés sel kap cso la tos ér zé sek);
3. az et ni kai iden ti tás fej lõ dé si szint je (az egyén ben, az egyén ál tal men  nyi re tu da to san vizs -
gál tak, elem zet tek a sa ját cso port tal kap cso la tos ér zé sek, is me re tek, az az men  nyi re érett az et -
ni kai iden ti tás). 

A Multicsoportos et ni kai iden ti tás ská la (Multigroup Ethnic Identity Measure – MEIM) az
et ni kai iden ti tás irán ti el kö te le zõ dés alskáláját („erõs kö tõ dést ér zek a sa ját et ni kai-kul tu rá lis
cso por tom hoz”), il let ve az et ni kai iden ti tás explorációjának alskáláját ad ja ki („gyak ran be szél -
get tem más em be rek kel, hogy töb bet tud jak meg az et ni kai-kul tu rá lis cso por tom ról”). Az et ni -
kai iden ti tás fej lõ dés po zi tív ered mé nye az el ért iden ti tás. Az ez zel ren del ke zõ sze mé lyek
magas pont szá mot mu tat nak mind két alskálán. A fej lõ dés so rán biz to sab bá vá ló et ni kai iden -
ti tás együtt jár más cso por tok irán ti na gyobb el fo ga dás sal, si ke re sebb adap tá ci ó val, jobb
pszicho ló gi ai jól lét tel. 

Az et ni kai iden ti tás és fej lõ dé se vizs gá la tá hoz a kér dõ íves mód szer mel lett in ter jút és fó -
kusz cso por tos mód szert is al kal maz tunk. A kva li ta tív (in ter jú, fó kusz cso port) mód sze rek nek elõ -
nye, hogy ál ta luk mé lyebb in for má ció nyer he tõ a fo lya mat ról, a vál to zás ról, a meg kér de zet tek
per cep ci ó já ról, ar ról, ho gyan élik meg kü lön bö zõ iden ti tá sa i kat és mi lyen az ezek kö zöt ti 
vi szony. Vizs gá la ta ink ban olyan, ma gyar is ko lá ba já ró vi et na mi fi a ta lo kat ke res tünk fel, akik
14–18 éves kor kö zött van nak, leg alább öt éve él nek Ma gyar or szá gon és mind két szü le jük viet nami.
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A gye re kek mel lett a szü le i ket is be von tuk a vizs gá lat ba. A vizs gá lat ered mé nye a kö vet ke zõ
min tá za to kat mu tat ta.

In ter jú ink ban az et ni kai ön cím ke te kin te té ben – ar ra a kér dés re, hogy el sõsor ban mi nek te -
kin tik ma gu kat et ni kai ér te lem ben – a leg több ször vi et na mi nak mond ják ma gu kat a meg kér de -
zet tek. En nél ke ve seb ben em lí tik a bikulturális cím két, az az vi et na mi ak és ma gya rok. Ezt a min -
tá za tot meg erõ sí tik egy kü lön bö zõ migráns cso por tok hoz tar to zók kal vég zett in ter jús
vizsgálatban2 ka pott ered mé nye ink. A leg gyak rab ban a szár ma zást, utá na a bikulturális iden ti -
tást em lí tet ték, ezt kö vet te a val lás, ami re azon ban ki zá ró lag muszlim or szá gok ból szár ma zók
utal tak. El vét ve sze re pelt csak ma gyar, il let ve eu ró pai, transz na ci o ná lis vagy vi lág pol gár
(individualisztikus) iden ti tás. Ab ban, hogy a szár ma zá si hely nek fon tos sze re pe van az iden ti -
tás ban, ha son ló sá got mu tat a szü lõt és a gye re ket jel lem zõ ge ne rá ci ós hely zet. El té rés egye dül
a bikulturális iden ti tás ese tén ta lál ha tó, amit a fi a ta lok ge ne rá ci ó ja gyak rab ban em lít. Kér dõ íves
vizsgálatunkban,3 mely ben ös  sze vet jük a ma gyar or szá gi több sé gi, va la mint et ni kai-nem ze ti és
tör té nel mi ki sebb sé gek hez tar to zó (né met, ro ma, szlo vák) fi a ta lok et ni kai-kul tu rá lis iden ti tá sát,
az ös  szes töb bi ki sebb sé gi cso port tól el té rõ en egye dül a vi et na mi fi a ta lok nak erõ tel je sebb
a sa ját et ni kai cso port juk hoz va ló tar to zá suk ér ze te, mint a ma gyar ság hoz, il let ve az eu ró pa i -
ság hoz kap csol ha tó et ni kai-kul tu rá lis iden ti tá suk (F = 11, p = 0,00). 

1. áb ra

A kér dé sek ben em lí tett négy ka te gó ria kö zül a vi et na mi vá la szo lók még a vi et na mi ság hoz
ké pest is ma ga sabb ér té ket mu tat nak az ázsi ai iden ti tás sal kap cso lat ban (5 fokú ská lán 4, 12 vs.
4,35 át lag). A sa ját et ni kai cso port hoz va ló ér zés ma gas ér té ke ön ma gá ban nem ma gya ráz ha tó
a kü lön bö zõ sé gi posz tu lá tum mal – tud ni il lik, hogy az egyé nek ma guk kal kap cso lat ban el sõ sor -
ban azt eme lik ki fon tos in for má ci ó ként, ami meg kü lön böz te ti õket az ak tu á lis kör nye zet tõl

2 Ebben a vizs gá lat ban kon fu ci á nus (20 fõ, eb bõl 11 kí nai, 9 vi et na mi), va la mint muszlim ha gyo má nyú
migráns cso por tok hoz tar to zó kat (20 fõ) kér dez tünk és töb bek kö zött ki tér tünk az et ni kai iden ti tás ra is.

3 A kér dõ íves vizs gá la tunk ban ös  sze sen 330 fõ 14 és 19 év kö zöt ti alany vett részt, eb bõl 65 né met, 46
szlo vák, 99 ro ma és 17 vi et na mi cso port hoz (is) tar to zik, 103 több sé gi ma gyar.
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(MCGUIRE–MCGUIRE 1984) –, mert hogy ez nem mu tat ha tó ki a töb bi ki sebb sé gi cso port ese -
té ben. Az ázsi a i ak hoz va ló tar to zás azon ban in kább en nek kö szön he tõ. 

A vi et na mi fi a ta lok ese te vi lá gos pél dá ja an nak, hogy az et ni kai iden ti tás, il let ve en nek ala -
ku lás fo lya ma ta az egyé ni és csa lá di té nye zõk, va la mint a tá gabb – et ni kai kö zös sé gi és be fo -
ga dó tár sa dal mi – kon tex tus köl csö nös ha tá sa i nak szö ve vé nyes ös  sze fo nó dá sa it tük rö zi. A szü -
lõk szem szö gé bõl je len tõ sebb nek tû nik a ma gyar ság a gye re kek ben, mint amen  nyi re ma guk
a gye re kek szá mol nak be er rõl. A szü lõk na gyobb sza ka dé kot lát nak a sa ját ma guk és gyer me -
ke ik akkulturációs és iden ti tásstra té gi ái kö zött, a gye re kek ben na gyobb as  szi mi lá ci ós tö rek vést
vél nek lát ni. Meg jegy zen dõ: van nak ese tek, ami kor a fi a ta lok vá la szai is iga zol ják, hogy rész -
ben meg ala po zott a szü lõk e vé le mé nye. 

Ez a min tá zat a töb bi migráns cso port tal vég zett vizs gá la tunk ban is meg ta lál ha tó. Ez rá mu -
tat a szü lõk rej tett vagy ke vés bé rej tett fé lel me i re, hogy a gye re ke ik „el ma gya ro sod nak”, mi -
köz ben a gye re ke ik hez ha son ló an, ben nük is él az az el kép ze lés, hogy „lát ha tó ki sebb sé gi”-ként
ta lán so ha nem fog ja õket a több sé gi kör nye zet tel jes mér ték ben ma gyar nak te kin te ni. A több -
ség ál tal per ci pi ált kép re kér dez ve, hogy a ma gyar kör nye ze tük ki nek-mi nek gon dol ja õket, a fia -
ta lok nak egy ér tel mû en az a vá la szuk, hogy vi et na mi nak. Ez a több ség ál tal tu laj do ní tott et ni -
kai cím ke ál lan dó nak tû nik a sze mük ben. 

Egyik 17 éves in ter júala nyunk, aki 3 éves ko rá ban ke rült Ma gyar or szág ra, azt mond ta, hogy
„60 év múl va is vi et na mi nak fog nak te kin te ni”. Sokan ren del kez nek az zal az él mén  nyel, hogy mint
ál ta lá ban az eu ró pa i ak, a ma gya rok sem tud nak kü lönb sé get ten ni a kü lön bö zõ ázsi ai ná ci ók tag -
jai kö zött. Aho gyan Vi et nam ban min den eu ró pai kül se jû ben kü lön bö zõ tör té nel mi idõ szak ok -
ban fran ci át vagy oroszt, ne tán ame ri ka it lát tak/lát nak a hét köz na pi em be rek, úgy eze ket a gye -
re ke ket gyak ran kí na i ak nak né zik. Hely zet tõl füg gõ en gye re kek csú fo ló dá sa i ként vagy jám bor
ös  sze té vesz tés ként élik meg ezt. Mind két eset ben gya ko ri a „nem kí nai va gyok, ha nem vi et na mi”
re a gá lás, egy részt a má sok ál ta li ka te go ri zá lás kel le met len ér zé se it re du ká ló me cha niz mus ként,
más részt az „op ti má lis meg kü lön böz te tett ség” (BREWER–PICKETT 2006) meg nyug ta tó ér zé sé -
nek el éré se ér de ké ben. Ezek a gye re kek egy szer re érez he tik a kí na i ak ha tal ma san nagy cso port -
já tól meg kü lön böz tet ve ma gu kat – a már em lí tett Krekó és Ju hász (2012) ta nul mány ban or szá -
gos rep re zen ta tív min tán vég zett fel mé rés sze rint a ma gyar vá la szo lók a la kos ság át lag ban
5,7%-ára te szik a kí na i ak szá mát –, mi köz ben a sa ját et ni kai cso port hoz va ló tar to zás meg nyug -
ta tó ér zé sét is át él he tik.

Ugyan ak kor a szü lõk gyak ran em lí tik azt is, hogy idõ ben ho gyan vál to zik, ho gyan erõ sö -
dik a gye re ke ik et ni kai iden ti tá sa. Egy szü lõ pél dá ul ar ról szá molt be, hogy a 15 éves gyer me -
ke an nak el le né re, hogy még nincs egé szé ben tisz tá ban az zal, „mit is je lent pon to san vi et na mi -
nak len ni” – az az Phinney (2003) ter mi nu sai sze rint az õ ese té ben még nem kö vet ke zett be az
„el ért” et ni kai iden ti tás sza ka sza –, ak tí van ér dek lõ dik vi et na mi gyö ke rei iránt, s erõ seb bé vá -
lik ben ne a szár ma zá si cso port hoz va ló tar to zás po zi tív ér zé se. En nek kü lön bö zõ je le i rõl így ad
szá mot a szü lõ: „Most már nem sze ret né, hogy pl. Gá bor, vagy va la mi lyen ma gyar ne ve le gyen,
mint egy szer em lí tet te ki sebb ko rá ban. Sõt, ba rá ta i val nem a ko ráb ban hasz nált Szoninak (ma -
gya ro sí tott ver zió), ha nem vi et na mi a san, Sonnak szó lít tat ja ma gát. Ar ra is büsz ke, hogy tud még
egy nyel vet (a vi et na mit).”

Az et ni kai cím ke tar tós, so ka dik ge ne rá ci ón is túlmu ta tó je len lé té re a leg kü lön bö zõbb or -
szá gok ban élõ migráns cso por tok, kü lö nö sen az ún. lát ha tó ki sebb sé gek ese té ben van pél da
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(LIEBKIND 2006; PHINNEY 2003). Rá adá sul még ak kor is csak a szár ma zá si cso port tal azo no -
sul nak a migránsok, és nem a be fo ga dó cso port tal (va gyis: csak et ni kai cím két hasz nál nak 
ön de fi ní ci ó juk so rán), ha ugyan an  nyi be fo ga dó cso port be li ba rát juk van, mint ahány szár ma -
zá si cso port be li, és szí ve sen te szik ma gu ké vá a be fo ga dó kul tú rá nak kü lön bö zõ ele me it
(LIEBKIND 2006; SNAUWAERT et el. 2003). Vizs gá la ta ink ban is be bi zo nyo so dott, hogy mi köz -
ben erõ tel jes az et ni kai iden ti tás do mi nan ci á ja (sze pa rált iden ti tás tú le re je), a több sé gi tár sa da -
lom mal va ló kon tak tus nagy mér té kû nek mond ha tó. Kér dõ íves vizs gá la tunk ban a kis min ta el -
le né re is szig ni fi káns kü lönb ség mu tat ha tó ki a ma gya rok kal és a vi et na mi ak kal va ló ba rát ko zás
kö zött az elõb bi elõ nyé re (5 fo kú ská lán 4,82 vs. 4,47 át lag, t = 2,098, p = 0,50). Ez rész ben
annak is kö szön he tõ, hogy nin cse nek olyan so kan kön  nyen el ér he tõ kö zel ben vi et na mi fi a ta -
lok, és így csak bi zo nyos kor után – az et ni kai iden ti tás fej lõ dés sel ös  sze füg gõ en fel te he tõ en ál -
ta lá ban csak ser dü lõkor után – ke re sik in ten zí veb ben más, azo nos et ni kai cso port hoz tar to zó fia -
ta lok tár sa sá gát. 

Mind a kér dõ íves, mind pe dig az in ter jús vizs gá la tunk ban ki tér tünk ar ra, hogy kik azok
a sze mé lyek, akik kel kö ze leb bi kap cso lat ban áll nak, akik kel ta ná cso kat ad nak, tá mo ga tást
nyúj ta nak egy más nak, akik kel szá mít hat nak egy más fi gyel mé re. A vá lasz adó ink át la go san ösz   -
sze sen öt sze mélyt em lít het nek. Va la men  nyi vel több vi et na mi sze mélyt em lí te nek, mint ma gyart
(31 vs. 24 sze mély), az az ha mé lyebb kap cso la tok ra kér de zünk, a szü lõk fon tos sze re pe mi att
is ma ga sabb ér té ket mu tat az et ni kai, mint a be fo ga dó cso port, míg a „ba rát ko zás” ál ta lá nos
fogal má hoz több be fo ga dó tár sa dal mi, több sé gi sze mélyt em lí te nek. De min den kép pen fon tos
sze re pet ját szik mind két cso port, az az kon tak tus szint jén in kább az integratív stra té gia az ál ta -
lá nos, az in kább sze pa rált iden ti tá si stra té gia el le né re. 

Kér dõ íves vizs gá la tunk ban ar ra is rá kér dez tünk, hogy a min den na pi te vé keny sé ge ik so rán
a vá lasz adó ink men  nyi re hasz nál nak vi et na mi és men  nyi re in kább ma gyar „kul tu rá lis ter mé -
ke ket” az olyan kul tú ra fo gyasz tói te vé keny sé gek so rán, mint pél dá ul a könyv ol va sás, ze ne hall -
ga tás, éte lek fo gyasz tá sa, tár sa sá gi együtt lét stb. A ma gyar kul tu rá lis fo gyasz tás va la men  nyi -
vel ma ga sabb át la ga el le né re (5 fo kú ská lán 3,60 vs. 3,07) ezen a té ren nem mu tat ha tó ki
szig ni fi káns kü lönb ség. Ezek sze rint a vizs gá la ti sze mé lye ink a kap cso lat ke re sés és fenn tar tás
(kon tak tus), va la mint a kul tú ra adop tá lás te kin te té ben ki fe je zet ten integratív stra té gi át kö vet nek,
míg az iden ti tá si cím ke hasz ná la tá ban vagy az et ni kai-kul tu rá lis iden ti fi ká ció te rén in kább sze -
pa rá ló dó stra té gi át mu tat nak. 

Liebkind (2006), va la mint Snauwaert és mun ka tár sai (2003) sze rint pszi cho ló gi a i lag igény -
be ve võbb a nem szár ma zá si cso port tal va ló iden ti fi ká ció, mint a ve le va ló kon tak tus, vagy kü -
lön bö zõ ele me i nek (pl. a nyelv, gon dol ko dás, szo ká sok) adop tá lá sa. A kü lön bö zõ ma gyar or szá -
gi migráns cso por tok tag jai ke vés sel a be ván dor lá suk után már sok kal kön  nyeb ben szá mol nak
be ar ról, hogy he lyi ba rá ta ik van nak, a ma gya rok hoz ha son lóan gon dol kod nak, ma gyar szo ká -
so kat kö vet nek, sem mint hogy azt ál lít sák ma guk ról, hogy õk ma gyar nak (is) ér zik és te kin tik
ma gu kat (BAR NA és mtsai 2012). 

Az et ni kai iden ti tás két kü lön bö zõ ele me, a Phinney ál tal meg fo gal ma zott exploráció és az
el kö te le zõ dés kö zött szig ni fi káns a kap cso lat, de a kor re lá ció mér sé kelt fo ka egy ben azt is jel -
zi, hogy nem két, egy mást át fe dõ elem rõl van szó (r = 0,555, p = 0,012). Va gyis a sa ját et ni kai
cso port tal tör té nõ iden ti tás irán ti ér dek lõ dés nem a be fo ga dó tár sa da lom ba va ló be il lesz ke dés
ká rá ra tör té nik. Az akkulturáció ki me ne tel ét mu ta tó szociokulturális adap tá ció (BERRY 2003)
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– va gyis hogy ho gyan bol do gul az egyén a be fo ga dó társ ada lom ban a min den na pi éle té ben –
egyik fon tos ele me, az is ko lai tel je sít mény, va la mint az exploráció kö zött sze rény, de szig ni fi -
káns ös  sze füg gés ta lál ha tó (r = 0,135, p = 0,048).

An nak el le né re, hogy egye dül a vi et na mi ak nál ta pasz tal ha tó az et ni kai iden ti tá si cím ke do -
mi nan ci á ja a töb bi iden ti tás tí pus hoz ké pest, õk sem mu tat nak szig ni fi kán san erõ tel je sebb el kö -
te le zõ dést az et ni kai-kul tu rá lis cso port iránt, mint a töb bi cso port ba tar to zók. Így az va ló szí nû -
sít he tõ, hogy ez a do mi nan cia leg in kább csak a címkézés/öncímkézés szint jén mû kö dik.
Egye dül a né me tek re jel lem zõ az ala cso nyabb mér té kû el kö te le zõ dés (PHINNEY–ONG) a má sik
há rom cso port hoz ké pest (6–30 ská lán né met: 16,6 pont; ro ma: 21,3; szlo vák: 21,8; vi et na mi:
23,8 pont) (F = 9,1, p = 0,00). 

A ma gyar is ko lá ba já ró vi et na mi gye re kek jól be szé lik mind a ma gyar, mind pe dig a vi et -
na mi nyel vet. Mind a kér dõ íves vizs gá la tunk ból, mind pe dig az in ter júk ból egy ér tel mû en ki -
de rült, hogy ezek a fi a ta lok job ban tud nak ma gya rul, mint vi et na mi ul (5 fo kú ská lán 4,8 vs. 2,56
át lag). A ma gyarnyelv -is me ret ük olyan ma gas, hogy egyé ni kü lönb ség in kább csak a szár ma -
zá si nyelv kom pe ten ci á já ban és hasz ná la tá ban mu tat ha tó ki kö zöt tük.

A kö zös nyelv meg ta lá lá sá nak, a biz tos és si ke res kom mu ni ká ci ó nak a ne héz sé ge nem csak
a vi et na mi migráns csa lá dok ban ta pasz tal ha tó. Kí nai csa lá dok is be szá mol nak ha son ló hely zet -
rõl. A muszlim csa lá dok ban fel nö võ gye re kek – akik sok kal éle sebb kü lönb sé get lát nak a sa ját
ér ték rend jük, a csa lá don be lü li vi lá guk és a be fo ga dó or szág ban ta lál ha tó ér té kek (egy ál ta lán
a csa lá don kí vü li vi lág és a sa ját csa lád juk) kö zött – sok kal job ban be szé lik a szár ma zá si nyel -
vü ket, mint az ázsi ai csa lá dok ban fel nö võ gye re kek. Ma gyar or szá gi et ni kai és tör té nel mi ki sebb -
sé gi cso por to kat is ma gá ba fog la ló kér dõ íves vizs gá la tunk ban a vi et na mi ak kal együtt a ma gyar
nyel vet mind egyik cso port (t-ér ték –4,4-tõl –18,2-ig ter jed, p = 0,00) in kább hasz nál ja, mint a sa -
ját cso port nyel vét, s a ma gyarnyelv -hasz ná lat mér té ké ben sincs kü lönb ség kö zöt tük. A szár -
ma zá si cso port nyel vé nek is me re té ben vi szont szig ni fi káns cso port kö zi el té rést ta lál tunk 
(F = 62,266, p = 0,00): a ki sebb sé gi nyel ven mû kö dõ is ko lák ba já ró szlo vák és né met aj kú ak
job ban be szé lik ere de ti nyel vü ket, mint a vi et na mi ak, akik vi szont job ban be szé lik a sa ját nyel -
vü ket, mint amen  nyi re a ro ma fi a ta lok a sa ját ju kat. Ugyan ak kor el kell is mer nünk, hogy ez az
ered mény bi zo nyos ér te lem ben mû ter mék nek is te kint he tõ, mi vel a romungró cso port tag jai ele -
ve ma gyar nyel vet be szél nek. 

A csa lá don be lü li nyelv hasz ná lat ra jel lem zõ, hogy míg a gye re kek szin te ki vé tel nél kül job -
ban be szé lik a ma gyar nyel vet, ad dig a szü lõk a vi et na mi nyelv vel bol do gul nak job ban. Part -
ner- és témaspecifikus nyelv hasz ná lat ról szá mol nak be mind a gye re kek, mind pe dig a szü le -
ik. A szü lõk és gye re kek kö zöt ti kom mu ni ká ció jel lem zõ nyel ve a vi et na mi, vagy leg alább is
a szü lõk vi et na mi ul be szél nek a gye re kek hez, akik sok szor ma gya rul szól nak hoz zá juk. A test -
vé rek, az is me rõs vi et na mi gye re kek egy más kö zött azon ban leg több ször ma gya rul be szél nek,
ez a „gye rek nyelv”. Meg jegy zen dõ, hogy a gye re kek, fi a ta lok egy más kö zöt ti vi et na mi nyelv -
hasz ná la ta a vi et na mi nyelv tu dás iga zi lak musz pa pír ja: csak a leg kom pe ten sebb gye re kek, a leg -
kö vet ke ze te sebb, leg na gyobb erõ fe szí tést te võ szü lõk ese té ben va ló sul meg. Té má tól füg gõ en
vál ta nak a nyel vek kö zött, ha a szü lõk is tud nak ma gya rul. Is ko lai, il let ve a szo ká sos, csa lá don
be lü li kom mu ni ká ci ó hoz ele gen dõ vi et na mi szó kin cset meg ha la dó té mák ese té ben át vál ta nak
a ma gyar ra. Iga zán ké nyes vagy komp lex kér dé sek meg be szé lé sé hez azon ban sok szor már nehe -
zen ta lál nak kö zös nyel vet. 
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Vizs gá la ta ink ból egy ér tel mû en ki tû nik, hogy a mi nél si ke re sebb be il lesz ke dés mel lett
a migráns szü lõk gye re ke ik kel kap cso la tos ne ve lé si cél jai kö zött fon tos he lyet kap a szár ma -
zá si nyelv el sa já tí tá sa, ami egy ben biz to sít ja a szár ma zá si iden ti tás fenn tar tá sát, a csa lá don 
be lü li zök ke nõ men tes kom mu ni ká ci ót, a rend kí vül fon tos nak tar tott csa lá di ko hé zi ót – a leg -
fon to sabb tá maszt egy töb bé-ke vés bé ide gen vi lág ban –, a tá gabb szár ma zá si csa lád dal va ló kap -
cso lat tar tást. 

A szü lõi tö rek vés még job ban ért he tõ, ha fi gye lem be ves  szük, hogy szig ni fi káns ös  sze füg -
gés ta lál ha tó a sa ját nyelv hasz ná la ta és a Phinney-féle et ni kai cso port kö zöt ti el kö te le zõ dés kö -
zött (r = 0,477, p = 0,05). 

Az akkulturációku ta tá sok alap mo dell je ként em lí tett Berry-modell – in teg rá ció, sze pa rá ció,
as  szi mi lá ció, marginalizáció stra té gi ák kal – nem szá mol a hos  szú tá vú akkulturációval (WARD

2008). Colleen Ward doktorandusz hall ga tó ja, Gezentsvey (2008) ki dol go zott egy ún.
etnokulturális foly to nos ság irán ti mo ti vá ció ne vû konstruktumot, amely azt tar tal maz za, hogy
men  nyi re fon tos a sze mély nek és mit tesz az etnokulturális cso port ja foly to nos sá gá nak fenn -
tar tá sa ér de ké ben. Eb ben a gon do lat me net ben nem csak az egyén akkulturációs stra té gi á ja függ
a cso port tól mint tá gabb kon tex tus tól, ha nem az, hogy amit az egyén tesz, hos  szú tá von ki hat
a cso port, a kö zös ség sor sá ra is. A ki sebb sé gi lét egy faj ta iden ti tás fe nye ge tett sé get je lent
(BREAKWELL 1986; LIEBKIND). Cso port szin ten mind je len ben ész lel he tõ fe nye ge tett hely ze te
(pél dá ul a cso port ala csony gaz da sá gi hely ze te, meg kér dõ je le zett ér té kei), mind a jö võ ben vár -
ha tó fe nye ge tés (pl. nem lát ha tó ki sebb ség nél a tel jes as  szi mi lá ció, a be ol va dás fe nye ge té se)
jelent het ko moly ki hí vást. A vi et na mi ak ese té ben – lé vén lát ha tó ki sebb ség és a több ség ál tal
kí vül ma radt nak te kin tett, „örök ké ide gen” – nem áll fenn a tel jes be ol va dás ve szé lye. An nál
in kább re á li sabb nak lát ják a szü lõk az in ter júk ban azt a ve szélyt, hogy amel lett, hogy so sem lesz -
nek tel je sen „iga zi ma gya rok” a gye re ke ik, „iga zi vi et na mi ak” sem lesz nek, ha nem ápol ják
a nyel vi, kul tu rá lis ha gyo má nyo kat, a szö ve vé nyes vi et na mi tár sas vi szony la to kat, és meg fog -
nak re ked ni a két vi lág kö zött. Emi att is tart ják fon tos nak az etnokulturális foly to nos ság ápo -
lá sát. Gezentsvey konstruktumában en nek há rom kü lön bö zõ szint je ne ve zõ dik meg, ame lyek
a kö vet ke zõ kép pen nyil vá nul nak meg a vi et na mi szü lõk kel ké szí tett in ter júk ban:

1. Egyé ni szin ten fon tos nak tart ják a vi et na mi szo ká sok meg tar tá sát, kü lö nö sen az ün ne -
pe két. Örül nek, hogy a gye re kek részt vesz nek, ér dek lõd nek a vi et na mi ün ne pek iránt. 

2. Csa lá di szin ten fon tos nak tart ják ezek to vább vi te lét, to vább adá sát a gye re kek nek, de
figye lem be ve szik, hogy Ma gyar or szá gon él nek a gye re kek is, õk is, és min de nek elõtt a Magyar -
or szá gon va ló bol do gu lást kell szem elõtt tar ta ni. 

3. Cso portszin ten be szél nek a vi et na mi kö zös ség sor sa irán ti ér dek lõ dés rõl. A ha zá hoz,
a szü le té si hely hez, a gyö ke rek hez stb. mély ér zé sek kö tik õket, ér zik az ös  sze fo nó dást a töb -
bi vi et na mi val. 

Nem rit ka az a je len ség, hogy ha zá juk ból el szár ma zott em be rek sok kal erõ tel jes eb ben ra -
gasz kod nak az ere de ti, ré gi kul tu rá lis ér té kek hez, szo ká sok hoz, mint az óha zá ban ma rad tak, akik
kö rül ter mé sze te sen vál to zik idõ vel a vi lág és bi zo nyos ér te lem ben az ér té kek és szo ká sok is.
Csil lag Zsó fia mes ter sza kos szak dol go za ti mun ká já ban (2012) az Ar gen tí ná ban élõ ma gyar kö -
zös ség kö ré ben is ezt a min tá za tot ta lál ta. Benet-Martinez (2012) ezt – más szer zõk mun ká i ra
is hi vat koz va – „kul tu rá lis be to ko so dás nak” (cultural encapsulation) ne ve zi. Er re a je len ség re
is ref lek tál nak a vi et na mi szü lõk, ami kor a ha gyo má nyok, ér té kek át adá sá ról be szél nek.
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Az etnokulturális foly to nos ság irán ti mo ti vá ció (MEC) és az et ni kai iden ti tás sal kap cso la -
tos exploráció és el kö te le zõ dés kö zött szig ni fi káns ös  sze füg gé sek ta lál ha tó ak. Mi nél in kább 
ér dek lõd nek és el kö te le zõd nek a be ván dor lói cso por tok tag jai sa ját et ni kai cso port juk iránt, annál
ma ga sabb az et ni kai-kul tu rá lis foly to nos ság irán ti tö rek vé sük. A fi a ta lok jö võ be ve tí tett MEC-
értékei – „Majd ami kor sa ját gye re ke ik lesznek…” – és az exploráció kö zött r = 0,50, 
p = 0,04, míg sa ját MEC-érték és el kö te le zõ dés r = 0,715, p = 0,001 a kor re lá ció. Még a szü -
lõk MEC-értéke és a gye re kek exploráció és el kö te le zõ dés mu ta tó ja esetében is ha son ló an szig -
ni fi káns az ös  sze füg gés (r = 0,636, p = 0,006, il let ve r = 0,682, p = 0,003). Úgy lát szik, a szü -
lõk tö rek vé se ered mény re ta lál. Olyan ös  sze füg gés is el kép zel he tõ, hogy lát ván a gye re kek
ér dek lõ dé sét, a szü lõk még job ban igye kez nek a gyö ke rek irá nyá ba vis  sza ve zet ni a fi a ta lo kat.
Saj nos a ku ta tá sa ink kor lá to zott elem szá ma mi att a le het sé ges mediáló té nye zõk sze re pét sem
tud juk tesz tel ni.

A nyelv vel kap cso la tos szü lõi, csa lá di tö rek vé sek és a fi a ta lok ter vei egy ér tel mû en mu tat -
ják az in teg rá ci ós stra té gi át. Egy részt nem csak a vi et na mi nyelv ta nu lá sát szor gal maz zák, ha -
nem a ma gyar nyelv tö ké le tes el sa já tí tá sát és még leg alább egy-két, ese ten ként több ide gen nyelv
meg ta nu lá sát is. Ez jól tük rö zi a ke let-ázsi ai kul tú rá ra jel lem zõ idõ di men zi ót, mely ben nemcsak
a je len, il let ve a jö võ, ha nem mind a múlt, mind a je len, mind a jö võ mint egy egy más ba fo nód -
va je le nik meg a min den na pi gon dol ko dás ban és a min den ko ri ter ve zés ben, vagy ép pen a múl -
ton, ezek ta pasz ta la ta in va ló gon dol ko dás ban (BRILEY 2009). A ke let-ázsi ai idõ vel kap cso la tos
gon dol ko dás ban na gyon hang sú lyos sze re pet kap az a faj ta ér ve lés, mi sze rint a min den ko ri cse -
lek vé sek nek ko moly ki ha tá sa le het a jö võ re. Mi vel nem le het tud ni, hogy hol fog nak él ni a fia -
ta lok, így min den es he tõ ség re fel kell  ké szül ni. Ha vis  sza men nek Vi et nam ba vagy majd va la -
me lyik ázsi ai or szág ban köt nek ki – mert ott a sok gaz da sá gi po ten ci ál –, a vi et na mi nyelv- és
kul tú ra is me ret bir to ká ban egy je len tõs ázsi ai kul tú ra be ava tott is me rõ je ként na gyobb bol do gu -
lá si esél  lyel fog ren del kez ni a fi a tal. Ugyan eb bõl az ok ból ta nul nak pá ran más ázsi ai nyel ve -
ket is: ha Eu ró pá ban ma rad vagy egy má sik kon ti nens re megy, jól jön majd egy vagy több vi -
lág nyelv is me re te. Azon kí vül, hogy a múlt, a gyö ke rek mi att kell tud ni jól a vi et na mi nyel vet,
a je len mi att a ma gyart, a jö võ mi att az an gol és más nagy nyel ve ket, leg alább a vi et na mi nyelv -
ta nu lás sal kap cso lat ban lát hat tuk, hogy nem csak ilyen egy az egy ben meg fe le lés len ne ér vé -
nyes. A szár ma zá si nyelv és kul tú ra a jö võ ér de ke it is szol gál ja a múlt hoz, a gyö ke rek hez kap -
cso ló dó kö te le zett sé gek mel lett. 

Kö zös ség ala pú akkulturáció: vi et na mi hét vé gi nyelv is ko lák 

Az utób bi idõ ben egy re na gyobb igény fo gal ma zó dott meg az akkulturációt ku ta tók kö ré ben
azon a té ren, hogy szük ség van az elem zé si szin tek ki ter jesz té sé re: ún. kö zös ség ala pú akkul tu ráció -
ku ta tá sok ra van szük ség (WARD–KAGITCIBASI 2010). Az et ni kai iden ti tás fej lõ dé sé nek ku ta tá sa
is azt mu tat ja, hogy an nak függ vé nyé ben, mi lyen a sa ját et ni kai cso port hely ze te a tá gabb tár sa -
dal mon be lül, más és más iden ti tás stra té gi ák bi zo nyul nak si ke re seb bek nek (LIEBKIND 2006;
PHINNEY 2003). 

Ku ta tá sunk ban is em lí tik a szü lõk, hogy a vi et na mi nyelv nek nincs olyan ér té ke a ma gyar
tár sa da lom ban, mint pél dá ul az an gol nyelv nek. A gye re kek sok szor azért nem be szél nek vi et -
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na mi ul, mert más gye re kek csú fol ják emi att õket. A ki sebb sé gi (migráns) nyel vek nek gyak ran
ala cso nyabb a stá tu szuk, mint a több sé gi nyel ve ké. A nyelv stá tu sza, a nyelv nek tu laj do ní tott
ér ték ös  sze függ a nyel vet be szé lõ cso port re la tív stá tu szá val. A kom mu ni ká cióel mé le tek ben 
so kat em lí tett etnolingvisztikai vi ta li tás (LANDRY–BOURHIS 1997) – az, amely ah hoz ve zet, hogy
egy cso port nem vész el a töb bi kö zött, ha nem kü lön ál ló, kol lek tív en ti tás ként lép fel a cso port -
kö zi kon tex tus ban – fon tos meg ha tá ro zó ja an nak, hogy men  nyi re hasz nál ják ezt a nyel vet. 
Ha szá mot te võ lét szá mú cso port ról van szó, amely in téz mé nyi kont rol lal – az az for má lis és in -
for má lis kép vi se let tel – ren del ke zik a kü lön bö zõ in téz mé nyek ben, ha ma gas a stá tu sza, az az el -
is mert a nyel vi kö zös ség tör té nel mi, kul tu rá lis stb. presz tí zse akár he lyi, akár nem zet kö zi ér te -
lem ben, nagy etnolingvisztikai vi ta li tá sú cso port ról be szé lünk. 

Az etnolingvisztikai vi ta li tás fen ti meg ha tá ro zá sa de ter mi nisz ti kus nak hat. A kö zös ség azon -
ban lé pé se ket te het a ki sebb sé gi nyelv vel kap cso la tos fel fo gás vál toz ta tá sa ér de ké ben, leg alább -
is kö zös sé gen be lül. A ma gyar or szá gi vi et na mi kö zös ség ben az utób bi idõ ben olyan tö rek vé -
sek ta lál ha tó ak, mint pél dá ul nyá ri tá bo rok, hét vé gi vi et na mi nyelv is ko lák szer ve zé se.
Vizs gá la tunk ban in ter jú mód szert és részt ve võ meg fi gye lést al kal maz tunk az egyik hét vé gi
nyelv is ko la szin te min den fog lal ko zá sán és ren dez vé nyén va ló rész vé tel lel. Bu da pes ten két ilyen
hét vé gi vi et na mi nyelv is ko la mû kö dik, ki sebb-na gyobb meg sza kí tá sok kal. Mind ket tõ szer ve -
zõ jé vel, ta ná rá val ké szí tet tünk in ter jút ar ról, hogy mi lyen mo ti vá ci ók és cé lok ta lál ha tó ak
nyelv ta ní tás, nyelv ta nu lás kap csán, mi lyen aka dá lyo kat lát nak, mi lyen le het sé ges meg ol dá so -
kat ja va sol ná nak. 

A nyelv is ko lá kat a kö zös ség szer ve zi, kü lön bö zõ ko rú, kü lön bö zõ nyel vi kom pe ten ci ák kal
ren del ke zõ gye re kek szá má ra. A nyelv ta ní tás, nyelv ta nu lás mö gött a kö vet ke zõ mo ti vá ci ók ról,
cé lok ról szá mol nak be a nyelv is ko lák szer ve zõi, ta ná rai.

1. A gye re kek vi et na mi nyel vi kész sé ge i nek fej lesz té se: az el sõd le ges prak ti kus cél a szó -
kincs bõ ví té se an nak ér de ké ben, hogy több té má ban, mé lyebb szin ten tud ja nak kom mu ni kál -
ni. A bõ ví tés má sik front ja az ol va sás és írás kész sé ge ket il le ti, mert ál ta lá nos ta pasz ta lat, hogy
job ban tud nak be szél ni a migráns vi et na mi fi a ta lok, mint ol vas ni és ír ni. Az írás-ol va sás ugyan -
csak ki bõ ví ti a kom mu ni ká ció ké pes té má kat. A he lyes ki ej tés el sa já tí tá sa is gyak ran em lí tett cél.
A vi et na mi nyelv in to ná ciónyelv, a ki ej té sé hez sok nyel vi gya kor lat ra van szük ség; ha va la ki
nem anya nyel vi szin ten be szé li, a ki ej tés ja ví tá sát nagy mér ték ben se gí ti, ha (in to ná ci ós je lek -
kel is ellátott) írott szö veg ben is tud ja kö vet ni a be szé det. 

2. A kul tú ra és iden ti tás meg õr zé se az egyik leg fon to sabb mo ti vá ció és cél. Gyak ran em -
lí tet ték a nyelv is ko lák szer ve zõi, ok ta tói a gyö ke rek vé del mét, hogy el ke rül jék azt a szé gyent,
hogy va la ki nem tud ja a sa ját anya nyelv ét. A vi et na mi iden ti tás meg õr zé sé ben és meg erõ sí té -
sé ben lát ják az egyet len el fo gad ha tó meg ol dást egy olyan emig rá ci ós cso port szá má ra, amely
a be fo ga dó tár sa da lom sze mé ben örök ké ide gen ma rad. A vi et na mi nyelv a vi et na mi ér té kek (kö -
zép pont ban a csa lá di ér té kek kel), élet stí lus, szo ká sok át adá sá nak esz kö ze. Az egyik ta nár így
fo gal ma zott: „A vi et na mi szü lõk sze ret nék, hogy gyer me ke ik is mer jék a vi et na mi ér té ke ket, 
de nincs meg a kö zös nyel vük ezek át adá sá hoz”. Szin te az ös  szes vi et na mi je les ün ne pet vagy
kö zö sen ün ne p lik, vagy órá kon be szél nek ró luk. Egy ben a vi et na mi ün ne pek ma gyar „meg fe -
le lõ jé rõl” is be szél nek. Ilyen a hold új év és a szil vesz ter, il let ve a ka rá csony, az õsz kö ze pe ün nep
– amely Vi et nam ban a gye re kek ün ne pe – és a gyer mek nap. 
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3. A kö zös ség épí tés ko moly esz kö zét lát ják a nyelv is ko lák ban. Erõ sí ti a kö zös sé gen be lüli
össze tar tást, az együt tes cse lek vést, a „mi” ér zést. Fon tos nak tart ják a nyelv is ko lák sze re pét
abban is, hogy tu da tos sá te gyék a vi et na mi nyelv ta nu lá sá nak, ta ní tá sá nak je len tõ sé gét a kö zös -
ség ben. „El ér tük a cé lun kat, ha a szü lõ azt mond ja, hogy nem írat ja be hoz zánk a gye re két, 
ha nem õ is meg tud ja ta ní ta ni ne ki a nyel vet. Ott hon fog ja ír ni, ol vas ni ta ní ta ni a gye re két” 
– így be szélt er rõl egy ta nár. Fon tos ér ték ké, köz be széd tár gyá vá kez dett vál ni az utób bi pár év -
ben, hogy me lyik csa lád gyer me kei mi lyen jól tud nak vi et na mi ul. Így bi zo nyos ér te lem ben
„moz ga lom má” vált, hogy job ban ta nul ja nak vi et na mi ul a gye re kek. A köz jó szol gá la tá nak igé -
nye is rej lik a meg kér de zet tek sze rint a nyelv is ko lák mö gött, ami nem füg get len a szer ve zõk
sa ját élet tör té ne té tõl, él mé nye i tõl. A mig rá ció kez de tén ál ta lá ban ne héz anya gi hely zet ben vol -
tak, nem volt le he tõ sé gük gyer me ke ik vi et na mi nyelv re va ló ta ní tá sá ra. Mint egy sa ját ká ru kon
is ta nul va meg pró bál ják be hoz ni az el vesz tett le he tõ sé get az zal, hogy a vi et na mi nyelv és kul -
tú ra át adá sá val kul tu rá lis és szo ci á lis tõ két biz to sít sa nak a kö zös ség fi a tal ja i nak. 

4. Ér zel mi, csa lá di, tár sas as pek tu so kat is gyak ran em lí tet tek. A nyelv ál tal le he tõ vé tett mé -
lyebb, jobb kom mu ni ká ció se gí ti a csa lá di ös  sze tar tást, csök ken ti a szü lõk és a gye re kek kö zöt -
ti sza ka dé kot. Ha ér zel mi leg kö ze lebb hoz za a szü lõ ket és a gye re ke ket, ez se gít he ti õket egy
olyan prob lé má ban, ami lo ja li táskonf lik tus nak is ne vez he tõ. Sok szor a szü lõk mun ká ja mi att
ma gyar da dus töl ti a leg több idõt a gye re kek kel. Bi zo nyos kor után a szü lõk höz va ló kö tõ dést
ve szé lyez te tett nek lát ja a szü lõ. Az ár nyalt csa lá di és tár sas vi szo nyu lá so kat (pél dá ul a rend kí -
vül komp lex meg szó lí tá so kat) is csak a vi et na mi nyelv se gít sé gé vel tud ják el sa já tí ta ni a gye -
re kek. A Vi et nam ban ma radt na gyobb csa lád tag ja i val va ló kap cso lat tar tást is se gí ti. 

5. Sze mé lyes fej lõ dést és in teg rá ci ót se gí tõ sze re pet is tu laj do ní ta nak a nyelv ta nu lás nak,
nyelv ta ní tás nak in ter jú ala nya ink. Az zal ér vel nek gyak ran, hogy a tu dás gaz da gab bá, ér té ke seb -
bé te szi az egyént, kü lö nö sen a sa ját szár ma zá si kul tú ra és nyelv tu dá sa. Ha eg  gyel több nyel -
vet, kul tú rát is mer nek a vi et na mi fi a ta lok, mint a kor tár sa ik, ez tá gabb vá lasz tá si le he tõ sé get biz -
to sít ne kik. A vi et na mi nyelv re la tí ve ala csony stá tu szá nak tu da tá ban igye kez nek a má so dik
ge ne rá ció szá má ra el ma gya ráz ni, hogy plusz ér ték, elõny a vi et na mi iden ti tás, nyelv és kul tú -
ra, de ezek bir tok lá sa nem au to ma ti kus. Mi vel úgy ér zik a szer ve zõk, hogy a szü lõk nek kor lá -
to zott az ide je, ka pa ci tá sa – s nemrit kán a ma gyar kul tú rá ról va ló is me re tük is gyen ge –, a nyelv -
is ko lá ban a ma gyar kul tú rát is kell köz ve tí te ni a vi et na mi gye re kek szá má ra. Va gyis
a nyelv is ko lák nak nem cél ja a gye re kek ma gyar kul tú ra irán ti ori en tá ci ó ját gyen gí te ni, ha nem
csak azt igye kez nek nyo ma té ko sab bá ten ni, hogy a si ke res be il lesz ke dés hez szük sé ges a ma -
gyar nyelv és kul tú ra mi nél tö ké le te sebb el sa já tí tá sa, mi köz ben a gye re kek nek a vi et na mi nyel -
vet és kul tú rát is meg kell is mer ni ük. 

6. A meg kér de zett szü lõk a jö võ re vo nat ko zó ki lá tá so kat is fon tos nak tart ják meg em lí te ni.
A jö võ vel kap cso lat ban fen tebb már em lí tet tük, hogy nem csak a gyö ke rek ápo lá sa, ha nem a jö -
võ mun ka pi a ci le he tõ sé gei mi att is szük sé ges a vi et na mi nyelv fej lesz té se. 

A fen ti op ti mis ta ké pet ár nyal ja, hogy sok ne héz sé get, aka dályt is em lí tet tek a meg kér de -
zet tek. Nem lát nak elég mo ti vá ci ót min den szü lõ ben. Mi vel csak he ti egy al ka lom mal van órá -
juk, sok fel adat ma rad a szü lõk re, hogy ott hon gya ko rol tas sák, fel ügyel jék a gye re kek lec ké it.
A szü lõk azon ban – va ló szí nû leg idõ hi ány mi att – sok szor nem tesz nek ele get en nek. Sok csa -
lád ese té ben azt lát ják a szer ve zõk, ta ná rok, hogy csak a szü lõ sze ret né, hogy jár jon a tan fo lyam -
ra, a ren dez vé nyek re a gye re ke. „Szin te ne he zebb ta nu lót ta lál ni, mint ta nárt” – mond ta az egyik
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is ko la fõ szer ve zõ je. Ele ve túl nagy nyo más nak van nak ki té ve a gye re kek, az is ko lai te en dõk mel -
lett az an gol, ma gyar, ma te ma ti ka pluszórák és a jó is ko lák ban a fel ké szü lés el szip pant min den
idõt, ener gi át a vi et na mi nyelv  ta nu lása elõl. A gye re kek nek sok szor ne héz el ma gya ráz ni,
hogy mi ért is fek tes se nek be an  nyi ener gi át egy olyan nyelv be, amely nek nem lát ják di rekt
funk ci ó ját a csa lá don be lü li hasz ná la ton kí vül. Min den kép pen biz ta tó azon ban, hogy nem csak
a vi et na mi, ha nem más ma gyar or szá gi migráns csa lá dok ban is igaz, hogy az zal együtt, hogy
a má so dik ge ne rá ci ók tag jai na gyobb au to nó mi át sze ret né nek, mint amennyit fel tét le nül szük -
sé ges nek tar ta nak a szü lõk, a csa lá di ös  sze tar tást a szü lõk höz ha son ló an a gye re kek is fon tos
ér ték nek tart ják (BAR NA és mtsai 2012). A csa lá di ös  sze tar tást elõ se gí tõ sze re pe mi att van min -
dig re mény ar ra, hogy nem csak a szü lõk, ha nem a gye re kek is fon tos nak tart ják a szár ma zá -
si nyelv ta nu lá sát. 

A meg ol dást az is ko la fon tos kul tu rá lis sze re pé ben lát ják a meg kér de zet tek. Ha a vi et nami
nyelv tan fo lyam va la mi lyen for má ban kap cso ló dik az is ko lá hoz – akár extrakurrikuláris te vé -
keny ség ként, akár szak kör ként stb. –, an nak meg nõ  az ér té ke a gye re kek és a szü lõk sze mé ben.
Ez zel mint egy le gi tim mé vá lik a ki sebb sé gi nyelv nem csak a gye re kek, a csa lád, hanem az isko -
lai in téz mény szá má ra is. 

Ös  sze fog la lás kép pen idéz zük Phinneytõl és Ongtól (2007), hogy „a biz tos et ni kai iden ti -
tás fej lõ dé se és fenn tar tá sa po zi tív kö vet kez mé nyek kel jár a migránsokra, kö zös sé ge ik re és
a tágabb tár sa da lom ra egy aránt” (PHINNEY–ONG 2007: 65). A kü lön bö zõ migránskö zös sé gek
et ni kai-kul tu rá lis iden ti tásstra té gi á i nak vizs gá la ta kö ze lebb vi het a cél hoz.
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A meg ké sett for ra dal már

E z az írás meg ké sett ref le xió egy meg ké sett for ra dal már, John T. Jost ame ri kai szo ciál -
pszi cho ló gus Ön alá ve tés a tár sa da lom ban: a rend szer iga zo lás pszi cho ló gi á ja címû
köny vé rõl (JOST 2003). Foly ta tá sa an nak a re cen zi ó nak, ame lyet A le egy sze rû sí tés

gé ni u szai cím mel 2003-ban ír tam azok ról a szo ci ál pszi cho ló gi ai köny vek rõl (Fritz Heider,
William J. McGuire, Leon Festinger, Robert Zajonc, Serge Moscovici mun ká i ról), ame lyek
a Hunyady György ál tal szer kesz tett A szo ci ál pszi cho ló gia klas  szi ku sai cí mû so ro zat ban je len -
tek meg az Osiris Ki adó gon do zá sá ban (ERÕS 2003). Ez zel a so ro zat tal azon ban nem ért vé get
Hunyady György áll ha ta tos, hos  szú év ti ze dek re vis  sza nyú ló erõ fe szí té se szo ci ál pszi cho ló gi ai
alap mû vek – köny vek, ta nul mány kö te tek, szö veg gyûj te mé nyek – be mu ta tá sá ra, a tár sa da lom -
lé lek ta ni kul tú ra ma gyar or szá gi meg ho no sí tá sá ra és nép sze rû sí té sé re. 

Az újabb Osiris-sorozatban, amely „A szo ci ál pszi cho ló gia má so dik év ez re de” ne vet vi seli,
mai szer zõk kö te te it – John T. Jost köny ve mel lett Jim Sidanius és Felicia Pratto (2003), Mahrazin
Bananji (2003), va la mint Ariel W. Kruglanski (2005) mû ve it – je len tet te meg. A szo ci ál pszi -
cho ló gia kor társ mû ve lõ i nek írá sa it köz re a dó so ro zat tematikusan és kon cep ci o ná li san is jól il -
lesz ke dik az elõ zõ, klas  szi ku sok nak te kint he tõ mû ve ket köz re a dó so ro zat kö te te i hez. Ezek az
újabb mun kák foly tat ják az ame ri kai, el sõ sor ban kí sér le te ken ala pu ló kog ni tív szo ci ál pszi cho -
ló gia ha gyo má nya it, kom bi nál va azt más tra dí ci ók kal, így a szo ci á lis konst ruk ti viz mus ama irá -
nyá val, ame lyet töb bek kö zött a már ugyan csak a klas  szi ku sok kö zé so rol ha tó Kenneth J. Gergen
ne ve fém je lez. Az újabb so ro zat kö te te i hez, csak úgy, mint a ko ráb bi ak leg több jé hez, Hunyady
írt be ve ze tõ ta nul mányt, amely ben rész le te sen be mu tat ja és elem zi az adott könyv szer zõ jét,
mun kás sá gá nak tu do má nyos kon tex tu sát, szel le mi hát te rét. Ezek a be ve ze té sek jól rep re zen tál -
ják a so ro zat szer kesz tõ sa ját mun kás sá gát is, amely ben a kí sér le ti, kog ni tív szem lé let mód mel -
lett a kez de tek óta meg ha tá ro zó mó don je len van a tör té nel mi és a po li ti kai szál is.

Az Ön alá ve tés a tár sa da lom ban cí mû kö tet – amely va ló já ban nem önál ló mo no grá fia,
hanem vá lo ga tás John T. Jost zö mük ben társ szer zõk kel együtt írt ta nul má nya i ból – az újabb
Osiris-so ro zat egyik leg fi gye lem re mél tóbb da rab ja, már csak azért is, mi vel kü lö nös kép pen jel -
lem zõ rá a fent em lí tett integratív tö rek vés. En nek a tö rek vés nek az el mé le ti alap ja it, tu do mány -
tör té ne ti és fi lo zó fi ai hát te rét Jostnak Arie W. Kruglanskival kö zö sen írt cik ké ben (A szo ci á lis
konst ruk ti viz mus és a kí sér le ti szo ci ál pszi cho ló gia el ide ge ne dé se: a sza ka dás tör té ne te és a meg -
bé ké lés ki lá tá sai, JOST 2003: 327–367) ta lál juk meg. A konst ruk ti viz mus és az experimentaliz mus
kö zöt ti tör té nel mi komp ro mis  szum egyik fel té te le a szer zõk sze rint az, hogy a konst ruk ti vis ták
la zít sa nak „a poszt mo dern hez va ló hû sé gü kön” (JOST 2003: 364), va gyis re la ti vis ta episz te mo -
 ló giá ju kon; a má sik fel té tel pe dig az, hogy az em pi ri kus, kí sér le te zõ ku ta tók tö re ked je nek az
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ál ta luk vizsgált je len sé gek tár sa dal mi re le van ci á já nak, tör té ne ti kon tex tu sá nak, a tár sas vi lág -
ról al ko tott kö zös tu dá sok és je len té sek lét re jöt té nek meg ér té sé re. 

Josték „meg bé ké lé si” prog ram ja a meg úju lás szán dé ká nak je gyé ben ké szült, an nak jel zé -
se ként, hogy az ame ri kai szo ci ál pszi cho ló gu sok egy je len tõs kö ré ben fel tá madt ha ló po ra i ból
a tár sa da lom kri ti kai be ál lí tott ság, a na gyobb lép té kû, mak ro szin tû tár sa dal mi kér dé sek kel va -
ló fog la lko zás igé nye. Prog ram juk nemcsak a múlt szá zad negy ve nes-öt ve nes éve i re jel lem zõ
har cos tár sa dal mi és po li ti kai ak ti vi tást (Kurt Lewin szel le mi sé gét) ele ve ní tet te fel, ha nem ak -
tu a li zál ta a hat va nas-het ve nes évek ben fel lé põ nyu gat-eu ró pai szo ci ál pszi cho ló gi á nak azt a re -
to ri ká ját is, amel  lyel az eu ró pa i ak az ak ko ri mainstream ame ri kai szo ci ál pszi cho ló gia „ob jek -
tív nek” és „ér ték men tes nek” hir de tett em pi riz mu sá val és po zi ti viz mu sá val szem ben ha tá roz ták
meg tu do má nyu kat. E „lá za dók” (Hen ri Tajfel, Serge Moscovici és mun ka tár sa ik, ta nít vá nya -
ik) azt hir det ték, hogy a szo ci ál pszi cho ló gi á nak ki kell lép nie ab ból a vá kuum ból, aho vá ste ril
la bo ra tó ri u mi mód sze rei ré vén ön ma gát zár ta be; az el szi ge telt egyén el vont tu do má nya he lyett
iga zi, re le váns kér dé sek kel fog lal ko zó tár sa da lom tu do mán  nyá kell vál nia. Fel kell te hát hagy -
nia az „establishment” szol gá la tá val, a fenn ál ló ha tal mi és po li ti kai vi szo nyok apo ló gi á já val:
a „rend” tu do má nya he lyett a „moz ga lom” tu do má nyá vá kell válnia.1

A rend szer iga zo lás el mé le te ugyan csak sza kí ta ni kí vánt a „fõ áram” rend pár ti, rend szer iga -
zo ló ten den ci á i val, ame lyek a ki lenc ve nes évek tõl kezd ve új ra el árasz tot ták a szo ci ál pszi cho ló -
gi át, rész ben az idõ köz ben le zaj ló „kog ni tív for ra da lom” nyo mán, rész ben pe dig az olyan 
– redukcionista szem lé le tû – pa ra dig mák ha tá sá ra, mint ami lyen a szociobiológia és az evo lú -
ci ós pszi cho ló gia. Az új bi o lo giz mus, mint Jost és Kruglanski hang sú lyoz za, „az zal fe nye get, hogy
át ve szi az ural mat a szo ci ál pszi cho ló gia fö lött – a je lek sze rint a szo ci ál pszi cho ló gu sok be le egye -
zé sé vel – az ál tal, hogy nép sze rû ma gya rá za to kat ad a vi sel ke dés nem mel, stá tus  szal, ha ta lom -
mal és más, tör té nel mi leg, kul tu rá li san és po li ti ka i lag meg konst ru ált té nye zõk kel kap cso la tos kü -
lönb sé ge i re” (JOST 2003: 358). A rend szer iga zo lás el mé le té nek leg na gyobb ri vá li sa e te kin tet ben
a Sidanius és Pratt ál tal ki dol go zott szo ci á lis do mi nan cia-el mé let, amely olyan, evi den ci ák nak
látszó szociobiológiai ma gya rá za to kon ala pul, ame lyek Josték sze rint „alap ve tõ en a cso por tok
kö zöt ti stá tusz kü lönb sé gek es  szen cia lis ta iga zo lá sát kí nál ják”, és ily mó don ma guk is „le gi ti má -
ló mí to szok ká” vál nak (JOST 2003: 451) – no ha Sidanius és Pratt több ször fi gyel mez tet ar ra, hogy
a cso port do mi nan ci án ala pu ló szer ve zõ dés evo lú ci ós ma gya rá za ta nem je len ti a tár sa dal mi 
hie rar chi ák és egyen lõt len sé gek szük ség sze rû mi vol tá nak el fo ga dá sát és iga zo lá sát.

A rend szer iga zo lás el mé le te ez zel szem ben ép pen a „le gi ti má ló mí to szo kat” kí ván ja le lep -
lez ni. Fõ kér dé se az, hogy az alá ve tet tek, az el nyo mot tak, a hát rá nyos hely ze tû, ki sebb sé gi
csopor tok hoz tar to zók mi ért fo gad ják el, sõt, mi ért tart ják több nyi re el ke rül he tet len nek azt
a rend szert, amely nek köz vet ve vagy köz vet le nül õk ma guk is ki szol gál ta tott jai és ál do za tai, akár
nem ze dé kek hos  szú so rán át. A tör té ne lem bõl szá mos pél dát tu dunk hoz ni a le gi ti má ló mí to -
szok ha té kony sá gá ra és fenn ma ra dá sá ra, de per sze az el len té te ik re is, azok ra a for ra dal mi tanokra
és ide o ló gi ák ra, ame lyek „anya gi erõ vé vál va” meg dön tik az ad dig szük ség sze rû nek, a ter mé -
szet, az is te nek vagy az ural ko dó ha tal ma, ka riz má ja ál tal meg szen telt nek tû nõ rend sze re ket.

1 Lásd er rõl rész le te seb ben: ERÕS 1994.
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Jostékat azon ban nem an  nyi ra ezek a ki hí vá sok, a tár sa dal mi vi szo nyo kat ra di ká li san át ala kí tó
for ra dal mi esz mék ér dek lik, ha nem azok, ame lyek fenn tart ják és iga zol ják a fenn ál ló rend sze -
re ket. A rend szer iga zo ló, ön alá ve tõ narratívumok „nagy” alak za tai (pél dá ul a val lá si, tör té nel -
mi és nem ze ti mí to szok, a mes si a nisz ti kus kül de tés tu dat, az ös  sze es kü vés-el mé le tek) he lyett õk
azon ban el sõ sor ban a hét köz na pi gon dol ko dás „kis narratívumait”, a kü lön fé le, több nyi re ad hoc
mó don a kö rül mé nyek hez iga zí tott ra ci o na li zá ci ó kat vizs gál ják, azo kat, ame lyek (még vagy már)
nem al kot nak ko he rens ide o ló gi át, mind azo nál tal adott ál la po tok, hely ze tek, tör té né sek és vi sel -
ke dé sek el fo gad ta tá sá ra al kal mas nak bi zo nyul hat nak. Va gyis: a hát rá nyos hely zet ben lé võ cso -
por tok tag jai – kü lö nö sen ak kor, ha hely ze tük bõl nem lát nak re á lis, konk rét ki utat – haj la mo sak
lesz nek adott ként el fo gad ni a sta tus quót, sõt „meg ide o lo gi zál ni” a stá tusz be li kü lönb sé ge ket, 
az esély egyen lõt len sé ge ket, jo gos nak is mer ve el a ve lük szem ben al kal ma zott hát rá nyos meg -
kü lön böz te té se ket, oly kor akár az el le nük irá nyu ló erõ sza kot is. Eh hez kü lön fé le dis  szo nan cia-
csök ken tõ, ön iga zo ló, szte re o ti pi zá ló kog ni tív el já rá so kat vesz nek igény be, ily mó don „a kog -
ni tív, a mo ti vá ci ós és a tár sa dal mi té nye zõk mind ah hoz ve zet nek, hogy az em be rek
meg ma gya ráz zák, iga zol ják és ra ci o na li zál ják a fenn ál ló hely ze tet” (JOST 2003: 382). 

A rend szer iga zo lá s te ó ri á ja mind azo nál tal meg le he tõ sen ek lek ti kus hal ma za kü lön fé le
koráb bi el mé le tek nek és el mé let tö re dé kek nek. Josték a tár sas iden ti tás el mé le tét, az igaz sá gos -
ság ku ta tá sát és az ide o ló gia mar xis ta-fe mi nis ta (sic!) el mé le te it, va la mint William McGuire
„perspektivista tu do mány el mé le tét” tart ják leg fõbb for rá sa ik nak (JOST 2003: 421); de sok más
elõz ményt is fel so rol nak, így a kog ni tív egyen súly ra, il let ve dis  szo nan ci á ra és az ön iga zo lás -
ra, a szte re o tí pia-kép zõ dés re, va la mint a te kin tély el vû ség re, a dog ma tiz mus ra, a mo ti vált tár -
sas meg is me rés re és a kog ni tív kon zer va ti viz mus ra vo nat ko zó klas  szi kus el mé le te ket és empi -
ri kus ku ta tá so kat. 

Ezen elõz mé nyek és érint ke zé si pon tok kö zül hár mat emel nék ki. Az el sõ a kog ni tív disz -
 szo nan cia el mé le te, amely nek lo gi ká já ból me rít leg töb bet a rend szer iga zo lá si hi po té zis, azt ál -
lít va, hogy „a hát rá nyos hely ze tû cso por tok tag jai bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött az elõ nyös hely -
ze tû cso por tok tag ja i nál is na gyobb va ló szí nû ség gel tá mo gat ják a sta tus quót” (JOST 2003: 563).
A rend szer iga zo lá si el mé let an  nyi ban megy túl a kog ni tív dis  szo nan cia ha gyo má nyos, Heidertõl
és Festingertõl ere dez te tett fel fo gá sán, hogy itt nem csu pán az én vé del mé rõl van szó – pél dá -
ul a sze mé lyes fe le lõs ség át há rí tá sá ról, a groupthink („cso port gon dol ko dás”) ano ni mi tá sá ba va -
ló el rej tõ zés rõl, amely nek me cha niz mu sa it oly re me kül áb rá zol ja Elliot Aronson Tör tén tek
hibák… (de nem én te he tek ró luk) cí mû köny vé ben (2009) – ,ha nem a tár sa da lom sta bi li tá sá -
nak vé del mé rõl is, amely mind ad dig mû kö dik, amíg egy vál ság „nem elég nagy a fenn ál ló rend -
szer bu ká sá hoz, és va la mi lyen új sta tus quo ki ala ku lá sá hoz ve zet, ame lyet azu tán iga zol ni és
magya ráz ni le het” (JOST 2003: 564).

A má so dik fon tos elõz mény a „mi ni má lis cso port-pa ra dig ma”, il let ve a szo ci á lis iden ti tás
Hen ri Tajfel ne vé hez fû zõ dõ cso port kö zi el mé le te, amely a sa ját cso port elõny ben ré sze sí té sét
mint fõ mo ti vá ci ós té nye zõt eme li ki. Josték sze rint azon ban a szo ci á lis iden ti tás el mé le té nek
kép vi se lõi „csu pán az elem zés egyé ni és cso port szint jét” dol goz ták ki, ez zel szem ben a rend -
szer iga zo lás el mé le te „a tár sa dal mi rend szer nek az ide o ló gi ai és struk tu rá lis szük ség le te it is fi -
gye lem be ve szi”, és „ép pen azok ra a tár sa dal mi és pszi cho ló gi ai aka dá lyok ra mu tat rá, ame lyek
a hát rá nyos hely ze tû cso por tok tag ja it gá tol ják a po zi tív tár sas iden ti tás ki ala kí tá sá ban” (JOST

2003: 416). Ez fon tos kü lönb ség, amely éle sen el vá laszt ja egy más tól a szo ci á lis iden ti tás múlt
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szá zad vé gi és a rend szer iga zo lás hu szon egye dik szá za di te ó ri á ját. Az eu ró pai szo ci ál pszi cho -
ló gu sok an nak ide jén, a hat va nas-het ve nes évek nagy kul tu rá lis és tár sa dal mi át ala ku lá sai kö ze -
pet te, nagy részt a di ák moz gal mak ha tá sá ra re á lis esélyt lát tak a hát rá nyos hely ze tû cso por tok (nõk,
be ván dor lók, et ni kai, val lá si, kul tu rá lis, élet for ma be li ki sebb sé gek stb.) eman ci pá ló dá sá ra, iden -
ti tá suk po zi tív irá nyú át ala ku lá sá ra. Eb ben az ér te lem ben az eu ró pa i ak va ló ban a „moz ga lom
tu do má nyát” kí ván ták ki fej lesz te ni, ide o ló gi ai mu ní ci ót szol gál tat va mind eh hez töb bek között
a „ki sebb sé gi be fo lyá so lás” Moscovici ál tal ki dol go zott el mé le té vel. 

Jost és kol lé gái „meg ké sett for ra dal már ként” ha son ló szán dék kal és el kö te le zett ség gel
kíván nak tár sa dal mi lag re le váns szo ci ál pszi cho ló gi át mû vel ni. Nem kön  nyû azon ban meg mon -
da ni, mi tõl lesz „re le váns” va la mely szo ci ál pszi cho ló gi ai ku ta tás vagy el mé let. A múlt szá zad
vé gi eman ci pá ci ós tö rek vé sek je len tõs ré sze, leg alább szim bo li kus for má ban, meg va ló sult
(pél dá ul 1968-ban ki lát hat ta elõ re, hogy negy ven év múl va Ba rack Obamát vá laszt ják az Egyesült
Ál la mok el nö ké vé, a 2012-es vá lasz tá so kon gyõz tes François Hollande fran cia el nök kor má -
nya pe dig fe le részt nõk bõl áll majd). Ugyan ak kor a vi lá got nap ja ink ban dú ló vál sá gok újabb
és újabb cso port kö zi fe szült sé ge ket és konf lik tu so kat gerjesztenek, glo bá lis szin ten is; fo lya -
ma to san új ra ter me lik a már le küz de ni vélt hát rá nyos hely ze te ket és diszk ri mi ná ci ó kat, új el len -
ség ké pe ket kre ál nak, fel ele ve nít ve a rassz iz mus és a xenofóbia jól be vált min tá it. A meg ké sett
for ra dal már pe dig csu pán re zig nált mó don kons ta tál ni kény sze rül azt a pszi cho ló gi a i lag mé lyen
be ágya zott le gi ti má ci ós szük ség le tet, amely rög tön be in dul ak kor is, ha egy rend szer va la mi -
lyen ok nál fog va még is csak meg dõl, és he lyé be új lép – már ha a „rend szer vál tá sok” ilyen
egysze rû en zaj la ná nak. 

A har ma dik fon tos elõz mény a te kin tély el vû ség egész prob lé ma kö re, ame lyet Jost – több szer -
zõ tár sá val együtt – rész le te sen ele mez a kö tet egyik fe je ze tét al ko tó ta nul mány ban is („A po li ti -
kai kon zer va ti viz mus mint mo ti vált tár sas meg is me rés”, JOST 2003: 515–625). Az autoritaria -
niz mus ku ta tá sá nak las san egy év szá za dos tör té ne te vis  sza utal ar ra a kér dés re, ame lyet az el sõ
vi lág há bo rú utá ni nagy for ra dal mi hul lám elül té vel tet tek fel – ugyan csak meg ké sett for ra dal -
má rok (Wilhelm Reich, Erich Fromm, Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund-Adorno és má -
sok). Va jon mi ért cse lek sze nek az em be rek sa ját (osztály)érdekeik el len, mi ért iga zol ják a rend -
szert, ahe lyett hogy meg dön te nék azt, mi ért tá mo gat nak for ra dal mi pár tok he lyett kon zer va tív,
jobb ol da li pár to kat, mi ért hagy tak ha ta lom ra jut ni fa sisz ta dik tá to ro kat? „Ho gyan le he tett mil -
li ós tö me ge ket úgy be fo lyá sol ni, hogy a kul tu rá lis fej lõ dés adott fo kán em ber-mé szár szé ket állí -
tot tak fel Eu ró pa közepén?”– tet te fel a kér dést Mérei Fe renc a má so dik vi lág há bo rú után, 
Az együt tes él mény cí mû mun ká já ban (MÉREI 1947: 5), és ez a kér dés mind má ig az egyik leg -
ki hí vóbb kér dés ma radt a tár sa da lom- lé lek tan szá má ra. Egyik ta nul má nyá ban Hunyady hi vat -
ko zik Dorwin Cartwright ame ri kai szo ci ál pszi cho ló gus egy ko ri „meg hök ken tõ té te lé re”, mely
sze rint „az a sze mély, aki a leg na gyobb ha tást gya ko rol ta a tu do mány ág [va gyis a szo ci ál pszi -
cho ló gia] tör té ne té re, az Hit ler volt” (HUNYADY 2009: 502). 

A ko rai, pszi cho ana li ti kus ori en tá ci ó jú szo ci ál pszi cho ló gu sok, szo ci o ló gu sok, fi lo zó fu sok
szá má ra ké zen fek võ volt vá la szu kat az el foj tás, kü lö nö sen a sze xu á lis el foj tás fre u di ta ná ból ere -
dez tet ni, pár hu za mot von va a csa lá don be lü li el foj tás és a tár sa dal mi el nyo más kö zött, amely mind
az egyén, mind a tár sa da lom szint jén rend szer iga zo ló ide o ló gi ák hoz, il lú zi ók hoz, ha mis tu dat -
hoz, Sartre ki fe je zé sé vel „rossz hit hez” (mauvais foi) ve zet. Mind ezt azon ban ma gá nak a fre u di
el mé let nek a to váb bi fej lõ dé se, a klas  szi kus pszi cho ana li ti kus ösz tön tan ér vény vesz té se tette 
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túl ha la dot tá; an nak el le né re, hogy ma ga a prob lé ma, va gyis az, hogy mi lyen erõk di na mi zál -
hat nak em be re ket go nosz, em ber te len cse le ke de te k vég re haj tá sá ra, a ha ta lom nak va ló kor lát -
lan en ge del mes ség re, sem mit sem vesz tett ér vé nyes sé gé bõl. A fre u di elfojtáselméletet a szo ciál -
pszi cho ló gi á val kom bi ná ló tö rek vé sek csúcs pont ja, egy ben leg vi ta tot tabb tel je sít mé nye volt
Adornónak és mun ka tár sa i nak A te kin tély el vû sze mé lyi ség cí mû mû ve, amely nek dekons truk -
ciója – „defreudizálása”, „kognitivizálása”, depolitizálása és relativizálása – a tár sa da lom ra
vonat ko zó at ti tû dök, né ze tek, hi e del mek, szte re o tí pi ák ku ta tá sá nak új hul lá ma it in dí tot ta el.
Mind eb ben nagy sze re pe volt a po li ti kai té nye zõk nek, el sõ sor ban an nak, hogy az eu ró pai gyö -
ke rû an ti fa siz mus bal ol da li sá ga ös  sze üt kö zés be ke rült a hi deg há bo rús kor szak kom mu nis ta el -
le nes sé gé vel. Ez volt a tör té nel mi hát te re an nak a for du lat nak, amely nek so rán a po li ti ka i lag
elkö te le zett, mar kán san „rend szer kri ti kus” szo ci ál pszi cho ló gia ma ga vált – exp li cit vagy imp -
li cit mó don – rendszerigazolóvá.2 A rend szer iga zo lás kri ti ká já hoz va ló vis  sza té rés – amely re
Josték is tö rek sze nek – új ra és új ra fel ve ti az adornói ha gyo má nyok új ra ér té ke lé sé nek és tá gabb
tu do mány- és ide o ló gia tör té ne ti kon tex tus ba va ló he lye zé sé nek szük sé ges sé gét. Az Ön alá vetés
a tár sa da lom ban: a rend szer iga zo lás pszi cho ló gi á ja eb bõl a szem pont ból is fi gye lem re mél tó
hoz zá já ru lás. 

Nyit va ma rad azon ban az a kér dés, hogy mi lyen rend szer rõl is van szó, ami kor rend szer -
iga zo lás ról be szé lünk. A „rend szer” ugyan is Jostéknál meg le he tõ sen kör vo na la zat lan és ál ta -
lá nos fo ga lom: „csa lá dok ban, in téz mé nyek ben, szer ve ze tek ben, szo ci á lis cso por tok ban, kor má -
nyok ban és a ter mé szet ben tár sa dal mi el ren de zé se ket” ér te nek raj ta. A rend szer iga zo lás te hát
olyan pszi cho ló gi ai fo lya mat, amely nek so rán „iga zo lunk bi zo nyos fenn ál ló fel té te le ket, kö rül -
mé nye ket, le gye nek azok szo ci á lis, po li ti kai, gaz da sá gi, sze xu á lis vagy jo gi jel le gû ek, egy sze -
rû en azért, mert lé tez nek” (JOST 2003: 46). Eb ben a tág ér te lem ben mind an  nyi an rend szer iga -
zo lók va gyunk, pusz tán azért, mert el fo ga dunk raj tunk kí vül ál ló el ren de zé se ket, pél dá ul
a nyel vet vagy más kul tu rá lis sza bály rend szert, amely hez (oly kor tu dat ta la nul is) iga zo dunk.
A rend szer iga zo lás el mé le té nek egyik út tö rõ je eb ben a vo nat ko zás ban Ge or ge Orwell 1984 címû
re gé nye, amely meg mu tat ja, hogy a leg fõbb „rend szer iga zo ló” vol ta kép pen ma ga a nyelv, pon -
to sab ban, a deszemantizált nyelv. „Min den fo gal mat, amely re egy ál ta lán szük ség lesz, egyet -
len szó val fo gunk ki fe jez ni, s en nek az egy szó nak a je len té se szi go rú an meg lesz ha tá roz va.
Va la men  nyi fö lös le ges szó je len té sét el fog juk tö röl ni és fe lej te ni” – fej te ge ti a ku ta tá si osz tá -
lyon dol go zó Syme Winstonnak, a re gény hõ sé nek (ORWELL 1989: 61), utat mu tat va
a mainstream szo ci ál pszi cho ló gia tel jes technicizáltságra tö rek võ nyel ve ze té nek is. 

A „rend szer iga zo lás” a ma gyar ol va só szá má ra el sõ sor ban a po li ti kai rend szer iga zo lá sát
je len ti. A Ká dár-rend szer igen gaz dag vá lasz té kot kí nált a rend szer iga zo lá sok hoz, a nyílt be hó -
do lás tól a ki fi no mult apo lo ge ti ká kig. Ez alól ter mé sze te sen a tár sa da lom tu do mány ok nagy ré -
sze, így a szo ci ál pszi cho ló gia sem volt ki vé tel. Jól tud juk, hogy a dik ta tú rák bu ká sa után kü lö -
nö sen meg nõ az ön iga zo ló, a tör té nel met új raíró, a múl tat, a sze mé lyes élet tör té ne tet az új
el vá rá sok hoz iga zí tó ide o ló gi ák je len tõ sé ge: Es ter házy Pé ter so kat idé ze tt mon dá sa sze rint „nagy
a nyüzs gés a da masz ku szi úton”. 

2 A te kin tély el vû sze mé lyi ség tör té ne té rõl és fo gad ta tá sá ról lásd rész le te seb ben: ERÕS 2001: 191–238.

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:12 Page 87 (Black plate)



88

Erős Ferenc

Ezért is iz gal mas kér dés, hogy a – tar tal mi lag és sti lá ri san is – ame ri kai kon tex tus ban ki -
ala kí tott rend szer iga zo lá si el mé let tel mit le het kez de ni a tör té nel mi tra u má i kat fel dol goz ni kép -
te len, ál lan dó le gi ti má ci ós vál sá gok kal küz dõ poszt kom mu nis ta tár sa dal mak ban, mint pél dá ul
Ma gyar or szá gon, ahol a szo ci ál pszi cho ló gia sem tud ja el lát ni ko ráb bi rend szer iga zo ló funk cióját,
mi vel nincs olyan sta bil rend szer, ame lyet egy ál ta lán iga zol ni vol na ér de mes. Hunyady György -
nek az utób bi évek ben pub li kált ta nul má nyai, ame lyek olyan kér dé sek kel fog lal koz nak, mint
pél dá ul a kont ra sze lek ció, az ér ték vesz tés, a tár sa dal mi köz ér zet di na mi ká ja, jól mu tat ják
a rend szer iga zo lá si el mé let al kal ma zá sá nak le he tõ sé ge it, egy szer smind korlátait is. Hunyady
pon tos di ag nó zist ad a „köz ér zet hul lám ve ré se i rõl”, az „elé ge det len ség spi rál já ról”, az „ér zel -
mi szí ne ze tû tár sa da lom kép nek” a köz gon dol ko dás ban va ló el ural ko dá sá ról (HUNYADY 2010),
mely nek egyik kö vet kez mé nye, hogy a pszi cho ló gi á ban is di a dal mas kod ni lát szik az „af fek tív
el len for ra da lom”, az „ir ra ci o na li tás új ra ter je dõ tár sa dal mi kul tu sza” (HUNYADY 2009: 504).
Hunyady mun kái e te kin tet ben a ra ci o na li tás utol só bás tyá it je len tik a ma gyar szo ci ál pszi cho -
ló gi á ban, amely hos  szú utat tett meg a rend szer iga zo lás tól a rend szer kri ti ká ig. 
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Ide o ló gi ák, tár sa dal mi rend sze rek és 
a cso por tok ra vo nat ko zó ér té ke lé sek 

szer ke ze ti di na mi ká ja

„Mo za ik es  szé” Hunyady György pro fes  szor tisz te le té re

„A sze mé lyek ka te gó ri ái és az ezek hez kap cso ló dó szte re o tí pi ák nem ön ma guk ban áll nak, ha nem
va la mi fé le rend szer nek az ös  sze te või. Metaforikusabban fo gal maz va: a szte re o tí pi ák a tel jes tár -
sa da lom ról al ko tott mo za ik kép da rab kái. Az em ber nem csu pán egyé ni tár sa it vagy em ber tár -
sa i nak a cso port ja it is me ri meg, de meg pró bál va la mi fé le ké pet al kot ni a tel jes tár sa da lom ról
és a tel jes em be ri vi lág ról is, amely ben õne ki és tár sa i nak he lye van egy töb bé-ke vés bé sta bil
kör nye zet ben” (HUNYADY 2004: 189, ki eme lé sek nél kül).

A szo ci ál pszi cho ló gu sok nem zet kö zi kö zös sé ge örök há lá val tar to zik Hunyady pro fes  szor nak azo -
kért az éles sze mû elem zé se kért, ame lye ket an gol nyel ven is ki adott köny ve i ben ol vas ha tunk
(HUNYADY 1998a, 1998b). Meg kö ze lí té se mind két mun ká já ban kel lõ kép pen ek lek ti kus és
integratív: a szte re o ti pi zá lás és az ide o ló gia tár sa dal mi, kog ni tív és mo ti vá ci ós funk ci ó i ra épít ve
igyek szik meg ér te ni a köz vé le ményt. A két könyv leg fi gye lem re mél tóbb vo ná sa, hogy a szer zõ
rit kán él vez he tõ be te kin tést ad az ol va só nak a nagy lép té kû tör té nel mi vál to zá sok, spe ci fi ku san
a Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ban a 20. szá zad má so dik fe lé ben vég be me nõ vál to zá sok szo ci ál pszi -
cho ló gi ai di na mi ká já ba. Hunyady (2004) sze rint az em be rek „bur kolt tár sa da lom el mé le tet” al kot -
nak, és úgy gon dol ja, hogy „a tár sa dal mi fo gal mak bel sõ kon zisz ten ci á ja mind ad dig fenn tart ja
a szte re o tí pi á kat, míg ma ga a vi lág – s ez zel az ál ta lá nos kép – drá ma i an meg nem vál to zik az egyéni
ta pasz ta la tok és a köz gon dol ko dás szá má ra” (198. o.; lásd még DIEKMAN–EAGLY 2000).

Hunyady (1998b) köny vét egy olyan zse ni á lis el mé le ti fel te vés sel kez di, amely Walter
Lippmann (1922) ha gyo má nya i hoz mél tó an egye sí ti a szo ci ál pszi cho ló gi át és a po li ti ka tu do mányt
– ne ve ze te sen, hogy „az ide o ló gi ák a köz gon dol ko dás ban szte re o tí pi ák for má já ban él nek” (19. o.).
Hunyady el uta sít ja Converse (1964) és má sok azon hí res gon do la tát, mely sze rint el kö vet ke zett
„az ide o ló gia vé ge”, va gyis hogy az át lag pol gá rok alap já ban vé ve ide o ló gia men te sen gon dol kod -
nak. Hunyady (2004) sze rint a szte re o tí pi ák és a cso por tok ra vo nat ko zó ér té ke lé sek az ide o ló gia
igen csak hét köz na pi esz kö zei; „a tel jes tár sa da lom ról al ko tott mo za ik kép da rab kái” (189. o.). Más
szó val hi ba te hát „le ki csi nyel nünk a hét köz na pi em be rek ide o ló gi ai ér zé keny sé gét és vá lasz kész -
sé gét” (199. o.; lásd JOST 2006 ha son ló kö vet kez te té sét).
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Hunyady (1998a, 1998b) ki me rí tõ en ka ta lo gi zál ta mind azo kat az esz mé ket, szte re o tí pi á -
kat és cso por tok ra vo nat ko zó ér té ke lé se ket, ame lye ket a ma gyar gye re kek, ser dü lõk és fel nõt -
tek a ma gu ké nak val lot tak egy vál to zá sok kal te li har minc éves pe ri ó dus ban. Ezek közt ta lá lunk
olyan alap ve tõ po li ti kai fo gal mak kal kap cso la tos men tá lis as  szo ci á ci ó kat, mint az or szág,
a nem zet, a ha za fi as ság, a be ván dor lás, a tár sa dal mi osz tály, a fog lal ko zás, a tár sa dal mi fej lõ -
dés vagy a tör té nel mi vál to zá sok. Ku ta tá sai vizs gál tak szte re o tip né ze te ket és ér té ke lé se ket ren -
ge teg tár sa dal mi lag és po li ti ka i lag re le váns cso port ról, köz tük az oro szok ról, né me tek rõl, ame -
ri ka i ak ról, ro má nok ról, len gye lek rõl, fran ci ák ról, bri tek rõl, kí na i ak ról, szer bek rõl, szlo vá kok ról,
ci gá nyok ról, zsi dók ról, mun ká sok ról, ér tel mi sé gi ek rõl, pa rasz tok ról, ka pi ta lis ták ról, hi va tal no -
kok ról, di á kok ról, ban ká rok ról, ta ná rok ról, ka to nák ról, és még so rol hat nánk. Hunyady ku ta tá -
sai ös  sze kap csol ják a ha gyo má nyos kvan ti ta tív mód sze re ket a nyílt vé gû, kva li ta tív tech ni kák -
kal, ame lyek hasz ná la tát egyik kö ze li ame ri kai kol lé gá ja, William J. McGuire is nagy ra tar tot ta
(MCGUIRE 1973, 1983; MCGUIRE–MCGUIRE 1991; lásd HUNYADY 2004).

Amit Hunyady ne künk és a tu do mány nak adott, az nem ke ve sebb, mint an nak tel jes le írá -
sa, hogy a ma gya rok mi lyen és hány fé le tár sas ka te gó ri át hasz nál tak a 20. szá za di vi lág tör té -
ne lem egyik leg fon to sabb for du la ta elõtt, alatt és után. Nincs is ta lán sen ki más nak ilyen mun -
kás sá ga a szociál- vagy a po li ti kai pszi cho ló gia te rü le tén, amely ilyen tör té nel mi kon tex tus ba
ágya zott, po li ti ka i lag re le váns adat bá zist tar tal maz na, me lyen ta nul má nyoz ha tók az egy tár sa -
da lom ra és az õt al ko tó cso por tok ra vo nat ko zó at ti tû dök, né ze tek és ér té ke lé sek, il let ve mind -
ezek tar tal ma, szer ke ze te és funk ci ói. Hunyady (1998b), aki re két ség te le nül ha tás sal volt édes -
any ja, H. Ba lázs Éva (ma ga is pro mi nens tör té nész, lásd pl. BA LÁZS 1997), meg ren dí tõ en ír ta
le, mi volt a je len tõ sé ge a ma gyar nem zet szá má ra 1956-nak, ami kor ma gya rok szá zez rei mond -
tak ne met a sztá li nis ta Szov jet uni ó nak és vár ták re mény ked ve a nem zet kö zi se gít sé get, ami meg -
vé di õket a szov je tek tõl – de hi á ba (lásd még MOL NÁR 2001). A ma gya rok nak fáj dal mas po li -
ti kai lec ké ket kel lett meg ta nul ni uk, Hunyady pe dig be mu tat ja, ho gyan ala kí tot ták ezek
a ta pasz ta la tok év ti ze de ken ke resz tül a nem ze ti tu da tot. Szin te mel lé ke sen vet oda igen ta nul -
sá gos, éles lá tás ról ta nús ko dó mon da to kat:

„A kom mu nis ták szo ci a liz mu sá nak egy aránt volt erõs sé ge és gyen gé je, hogy egy szer re volt
esz me rend szer és po li ti kai moz ga lom, ké sõbb po li ti kai rend szer és vi lág ha ta lom. A két sze -
rep erõ sí ti és kor lá toz za is egy mást. Fi gye lem re mél tó esz me rend szer az, amely ké pes meg ra -
gad ni a tö me ge ket és át ala kí ta ni a vi lá got, vi szont szük ség sze rû en el ve szí ti tisz ta ide a liz mu -
sát, amint ma gá ba gyûj ti a bû nök, prob lé mák és ku dar cok tör té nel mi hor da lé kát. Ma gas
szín vo na lú po li ti zá lás az, amely a tör té nel mi ta pasz ta lat ál tal ki ér lelt fi lo zó fi ai mély ség ígé -
re tén ke resz tül fo gal maz za meg cél ja it és el ve it, ám nyom ban el ve szí ti és  sze rû sé gét és ha té -
kony sá gát, amint el avult abszt rak ci ók hoz ra gasz kod va erõ sza kot pró bál ten ni a tár sas vi szo -
nyok va ló sá gán” (28. o.).

Hunyady gon do la ta i nak szofisztikáltsága és ki fi no mult sá ga di a lek ti ku san meg mu tat ja ne -
künk az ide o ló gia pa ra dox ter mé sze tét: az ide o ló gia egy szer re po tens és – ami kor el sza kad a va -
ló ság tól – im po tens. Hunyady gon do lat me ne te jól ra gad ja meg, hogy csak is a tár sa dal mi és po -
li ti kai va ló ság kö zös rep re zen tá ci ó já nak lét re jöt te ösz tö nöz he ti az em be re ket ar ra, hogy
tö me ge sen ál lás pon tot vált sa nak (vö. JOST 2006), és hogy ugyan az az ide o ló gia mi lyen gyorsan
és meg jó sol ha tat la nul vál hat ide jét múlt tá és a ci niz mus, a csa ló dott ság, sõt, a nevetségessé tétel
cél táb lá já vá.
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A kom mu nista pár tosság tól a ka pi ta liz mus tá mo ga tá sá ig ve ze tő 
pszi cho ló gi ai át me net

Hunyady (1998a, 1998b) do ku men tál ta, mi lyen vál to zá sok men tek vég be a ma gyar köz vé le -
mény ben 1981 és 1991 kö zött az élet szín vo nal lal, a gaz da sá gi fej lett ség gel, a po li ti kai be fo lyás -
sal és a szub jek tív jól lét tel kap cso lat ban. Az 1989-ben kez dõ dõ, a kom mu nis ta rend szer tõl a pi -
ac gaz da sá gig ve ze tõ vál to zá sok nak kö szön he tõ en (lásd még WEGENER 2000) Hunyady ada tai
ter mé sze tes kí sér let ként ér tel mez he tõk a tár sa da lom tu dó sok szá má ra, va gyis olyan rit ka al ka -
lom ként, ami kor meg fi gyel het jük a kü lön bö zõ tár sa dal mi és po li ti kai rend sze rek hez va ló pszi -
cho ló gi ai kö tõ dés vál to zá sa it. Ami kor 1973-ban, majd 1981-ben új ra meg kér dez ték a ma gyar
vá lasz adó kat, hogy me lyik a vi lá gon a gaz da sá gi lag leg gyor sab ban fej lõ dõ or szág, a meg kér -
de zet tek el sõ szá mú vá la sza mind két al ka lom mal a Szov jet unió volt. Ami kor 1991-ben új ra föl -
tet ték a kér dést, a leg gya ko ribb vá lasz az Egye sült Ál la mok lett.

Azt is meg kér dez ték, mely or szá gok ban van az em be rek nek a leg in kább le he tõ sé gük ar ra,
hogy be le szól ja nak a po li ti ká ba. 1975-ben és 1981-ben a leg gyak rab ban em lí tett or szá gok
a Szov jet unió, Ma gyar or szág és Né met or szág vol tak. 1991-ben vi szont már az Egye sült Államok,
Ang lia és Fran cia or szág. Ami kor a meg kér de zet tek nek azt kel lett meg mon da ni, mely or szá gok -
ban a „leg elé ge det teb bek” az em be rek, 1981-ben a há rom leg gya ko ribb vá lasz is mét a Szov -
jet unió, Ma gyar or szág és Né met or szág vol t. A ma gya rok 1991-ben vi szont már úgy gon dol ták,
hogy az an go lok, az ame ri ka i ak és a fran ci ák a leg elé ge det teb bek. Ezek az ered mé nyek igen erõ -
tel je sen de monst rál ják, ho gyan ala kul hat nak át a le gi ti mi tás sal és a jól lét tel kap cso la tos né ze -
tek a sta tus quo tör té nel mi vál to zá sai nyo mán; az em be rek iga zol ják az új rend szert (vagy álla -
po tot), amint az ki szo rít ja he lyé rõl a ré git – ez pe dig össz hang ban van a rend szer iga zo lá si elmé let
di na mi kus elõ re jel zé se i vel (lásd pl. KAY et al. 2002).

Az ilyen ered mé nyek ér tel me zé se kor per sze fi gye lem be kell ven nünk a tár sas kí vá na tos ság és
az énbemutatás prob le ma ti ká ját egy olyan kom mu nis ta rend szer ben, amely bün tet te a sza bad gon -
dol ko dást és a tár sa da lom kri ti kát. Amen  nyi ben vi szont van va la mi fé le kap cso lat a ma gyar vá lasz -
adók nyil vá no san vál lalt vé le mé nye és pri vát né ze tei kö zött – és gya ní ta nunk kell, hogy leg alább némi
meg fe le lés van, ha má sért nem, ak kor az ön ész le lés (BEM 1972) és a kog ni tív dis  szo nan cia csök -
ken té se mi att (pl. WICKLUND–BREHM 1976) –, ak kor Hunyady va la mi va ló ban le nyû gö zõ je len sé -
get ta lált. Úgy tû nik, si ke rült do ku men tál nia va la mi olyas mit, amit leg in kább úgy ne vez het nénk, hogy
az ide o ló gi ai hû ség és a mo rá lis iga zo lás kom mu niz mus és ka pi ta liz mus köz ti pszi cho ló gi ai vál tá -
sa. Hunyady ala pos ku ta tá sai (1998a, 1998b) rá vi lá gí ta nak az egyén azon haj la má ra, hogy meg ma -
gya ráz za és iga zol ja a tár sa dal mi rend szert, „amely ben õne ki és tár sa i nak he lye van egy töb bé-kevésbé
sta bil kör nye zet ben” (HUNYADY 2004: 189; lásd még JOST–VAN DER TOORN 2011).

A „sze gény, de bol dog” és a „gaz dag, de bol dog ta lan” szte re o tí pi ák 
rend szer iga zo ló funk ci ó ja

Mint Hunyady (1998b) rá mu ta tott, a la i kus vagy hét köz na pi el mé le tek ben van „egy ér de kes pszi -
cho ló gi ai elõ fel te vés”, mely sze rint „az élet szín vo nal és az elé ge dett ség kö zött in verz kap cso -
lat van” (85. o.). A meg kér de zet tek te hát úgy vé lik, hogy a gaz da sá gi lag igen fej lett or szá gok
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pol gá rai nem olyan bol do gok, mint a ke vés bé fej lett or szá gok la kói. A leg több em ber ezen kí -
vül úgy gon dol ja, hogy a ban ká rok és az üz let em be rek in tel li gen seb bek és is ko lá zot tab bak más
dol go zók nál, de ke vés bé ba rát sá go sak és jó hu mo rú ak. A mun ka tár sa im mal az Egye sült Ál la -
mok ban, Olasz or szág ban, Ang li á ban és Iz ra el ben vég zett vizs gá la tok en nek a „komp le men ter
szte re o ti pi zá lás nak” szá mos ha son ló pél dá ját mu tat ták ki (pl. JOST et al. 2005; KAY et al. 2007).
Mint Hunyady (1998b) meg jegy zi, a köz vé le mény a je lek sze rint el uta sít ja a „pén zen vett bol -
dog ság” le he tõ sé gét. Le het sé ges, hogy bi zo nyos szin ten szük sé günk van rá, vagy sze ret nénk,
hogy ezt hi hes sük. Még gya ko ribb ta lán az az ér zés, amit egy, a The New Yorker ma ga zin ban
meg je lent ka ri ka tú ra fe jez ki, ame lyen egy apa ezt mond ja az õt meg döb ben ten hall ga tó gye -
re ke i nek: „A nagy pa pa olyan vi dék rõl szár ma zik, ami egy nyo mo rú sá gos, bû zös por fé szek és
ahol min den ki min dig bol dog” (lásd JOST et al. 2001: 372).

Hunyady (1998b) gon do la tá ból ki in dul va Aaron Kay és én azt fi gyel tük meg, hogy az iro -
da lom ban, a fil mek ben és a tö meg kul tú rá ban igen gya ko ri ak az olyan áb rá zo lá sok, ame lyek sze -
rint a sze gé nyek bol do gab bak és be csü le te seb bek, mint a gaz da gok (KAY–JOST 2003). A leg -
kü lön fé lébb mû vek ben, mint pél dá ul Moliére A fös vény, Charles Dickens Szép re mé nyek és
Ka rá cso nyi ének, F. Scott Fitzgerald A nagy Gatsby, Hermann Hesse Sziddhárta és Orson Welles
Arany pol gár cí mû al ko tá sa i ban ta lál ha tunk olyan jel lem zé se ket, ame lyek ben tük rö zõ dik egy -
faj ta egyen lõ sí tõ ten den cia, mely a va gyo ni kü lönb sé ge ket „ki egyen sú lyoz za” más, kom pen -
zá ló vo ná sok kal vagy jel lem zõk kel. Hogy a sze gé nyek nek és el nyo mot tak nak ilyen ki egyen -
sú lyo zó jel lem zõ ket szo kás tu laj do ní ta ni, ar ra Bertrand Russell (1950) is fel fi gyelt 
Az el nyo mot tak jobb er köl cse (The Superior Virtue of the Oppressed) cí mû mun ká já ban:

„Az oly cso por tok irán ti cso dá lat nak, me lyek hez cso dá ló juk nem tar to zik, meg le he tõ sen kü -
lö nös pél dá ja az el nyo mot tak: az alá ve tett nem ze tek, a sze gé nyek, a nõk és a gyer me kek jobb
er köl csé be ve tett hit. A ti zen nyol ca dik szá zad, mi köz ben el hó dí tot ta az in di á nok tól Ame ri kát,
nyo mor gó bér mun kás ok ká tet te a pa raszt sá got és vég hez vit te az ipa ri for ra dal mat an nak min -
den ko rai ke gyet len sé gé vel, nagy elõ sze re tet tel szen vel gett «a ne mes vad em ber rõl» és „a sze -
gé nyek egy sze rû éle té rõl” (58. o.).

Az ilyen „komp le men ter” (vagy kom pen zá ló) szte re o tí pi ák va ló ban meg le he tõ sen gya ko -
ri ak (lásd még FISKE et al. 2002; KERVYN et al. 2010; YZERBYT et al. 2005). Blasi és Jost (2006)
pél dá ul több száz Google-találatot szá mol tak ös  sze olyan, lát szó lag el lent mon dá sos an gol ki -
fe je zé sek re, mint a „happy vagrant” (kb. „vi dám csö ves”) és a „carefree vagabond” (kb. „gond -
ta lan csa var gó”).

Kay és Jost (2003) sze rint az em be rek az zal is fenn tart hat ják – Bem és Bem (1970) ta lá ló
ki fe je zé sé vel él ve – „az egyen lõ ség il lú zi ó ját”, hogy a gaz da gok ál tal él ve zett anya gi elõ nyök
mel lett hi á nyos sá go kat vél nek lát ni a bol dog ság és az eré nyek te rü le tén, ugyan ak kor hang sú -
lyoz zák, hogy a sze gé nyek szû köl kö dé sét el len té te le zik más elõ nyös tu laj don sá gok. Hi po té zi -
sünk sze rint az ilyen komp le men ter szte re o tí pi ák se gí te nek alá dú col ni a tár sa dal mi és a gaz da -
sá gi rend szer le gi ti mi tá sát, amen  nyi ben az em be rek így azt hi he tik, hogy min dent ös  sze sít ve
a ju tal mak és a ter hek nagy já ból egyen lõ en osz la nak meg a tár sa da lom ban. Úgy tûnt szá munk -
ra, hogy ezt a hi po té zist már több szer zõ is föl ve tet te, tesz tel ni vi szont még nem tesz tel ték (LANE

1962; LERNER 1980; lásd még GLICK–FISKE 2001; JACKMAN 1994).
Konk ré tan azt a le he tõ sé get vizs gál tuk meg, hogy ha az em be rek a „sze gény, de bol dog”

(és a „gaz dag, de bol dog ta lan”) szte re o tí pi ák kal ta lál koz nak, ak kor – le gye nek õk ma guk akár
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sze gé nyek, akár gaz da gok – iga zol ni fog ják a tár sa da lom ban fenn ál ló gaz da sá gi egyen lõt len sé -
get (KAY–JOST 2003). A ku ta tá sok fó ku szá ban te hát nem az állt, hogy ezek a rep re zen tá ci ók ön -
ma guk ban vé ve men  nyi re el ter jed tek, ha nem az, hogy mi lyen ide o ló gi ai ha tá sai van nak, 
ha a részt ve võk a „sze gény, de bol dog”, „gaz dag, de bol dog ta lan”, „sze gény, de be csü le tes”, „gaz -
dag, de becs te len” em be rek szte re o tí pi á i val ta lál koz nak. Ezért kí sér le ti mód szert al kal maz tunk,
hogy ki mu tas suk a Hunyady (1998a, 1998b) ál tal do ku men tált szte re o tí pi ák mo ti vá ci ós alap ja it
és ide o ló gi ai kö vet kez mé nye it. Azt ta lál tuk, hogy még ha incidentálisan is ta lál koz tak a részt ve -
võk a komp le men ter szte re o tí pia-min ta pél dá nyok kal, az is nö vel te az ál ta lá nos vagy dif fúz rend -
szer iga zo lá si kér dõ ívek ben el ért pont szá ma i kat (va gyis e min ta pél dá nyok ha tá sá ra in kább gon -
dol ták úgy, hogy a tár sa dal mi in téz mé nyek és ál la po tok igaz sá go sak és le gi ti mek).

Az ered mé nye ket ki bõ ví tett for má ban meg is mé tel tük két, Len gyel or szág ban el vég zett
kísér let ben is. Fi gye lem be vet tük, hogy a vá lasz adók bal ol da li sá ga vagy jobb ol da li sá ga be fo -
lyá sol hat ja a komp le men ter (az ál do za tot fel na gyí tó) és nem komp le men ter (az ál do za tot le ki -
csiny lõ) szte re o tí pi ák ha tá sát a rend szer ész lelt le gi ti mi tá sá ra (lásd KAY et al. 2009). A részt -
ve võk vagy a komp le men ter fel té tel ben sze re pel tek, ahol két ba rát kö zül a sze gé nyeb bik rõl azt
ol vas hat ták, hogy bol do gabb, mint gaz dag tár sa, vagy pe dig a nem komp le men ter fel té tel ben,
ahol a gaz da gab bik ba rá tot egyút tal bol do gabb nak is mu tat tuk be, mint a sze gé nyeb bet. Azt ta -
lál tuk, hogy a bal ol da li po li ti kai né ze te ket val ló len gyel vá lasz adók kö ré ben a rend szer iga zo -
lás mér té ke szig ni fi kán san ma ga sabb volt a komp le men ter, az az a „sze gény, de bol dog”, il let -
ve „gaz dag, de bol dog ta lan” in ger hely zet ben. A jobb ol da li ak rend szer iga zo lá sa vi szont
ma ga sabb volt, amen  nyi ben a nem komp le men ter, te hát a „sze gény és bol dog ta lan”, il let ve „gaz -
dag és bol dog” min ta pél dá nyok kal találkoztak. Hasonló, bár gyen gébb ha tás volt meg fi gyel -
he tõ, ami kor a bol dog sá got le cse rél tük be csü le tes ség re, va gyis a „sze gény, de be csü le tes”, illet -
ve „gaz dag, de becs te len” (komp le men ter), vagy a „sze gény és becs te len”, il let ve „gaz dag és
be csü le tes” (nem komp le men ter) min ta pél dá nya it mu tat tuk be. A vá lasz adók kér dõ ív vel mért
po li ti kai be ál lí tott sá ga te hát be fo lyá sol ta, mi lyen ha tás sal van nak a sze gé nyek re és gaz da gok -
ra vo nat ko zó komp le men ter és a nem komp le men ter rep re zen tá ci ók a rend szer iga zo lás ra len -
gyel kon tex tus ban (lásd KAY et al. 2009).

A tár sa dal mi rend szer struk tu rá lis és di na mi kus ha tá sai a cso por tok 
ér té ke lé sé re

Hogy fel fe dez zük Hunyady (1998a, 1998b, 2004) elem zé sé nek igen gaz dag el mé le ti és em pi -
ri kus tar tal mát az ide o ló gi ák, a tár sa dal mi rend sze rek és a cso por tok irán ti at ti tû dök struk tu rá -
lis és di na mi kus vi szo nya i ról – „a tel jes tár sa da lom ról al ko tott mo za ik kép da rab ká i ról”
(HUNYADY 2004: 189) –, há rom kí sér le tet vé gez tem el Ma gyar or szá gon Hunyady pro fes  szor
nagy lel kû tá mo ga tá sá val (lásd még JOST et al. 2003: 76–79). Mi vel ezek nek a vizs gá la tok nak
az ered mé nye it so ha sem pub li kál tuk, ez a fe je zet ket tõs célt szol gál: szel le mi tisz tel gés az apó -
som elõtt, és an nak be mu ta tá sa, hogy vé gül is mi lyen ered mé nye ket kap tunk.

A ku ta tá si prog ram ve zér gon do la ta so kat kö szön het McGuire (1968, 1981, 1990) el mé le té nek
az em be ri gon do lat rend sze rek szer ke ze té rõl és di na mi ká já ról (lásd még HASTIE–RAWSON 2004;
HUNYADY 2004; JOST–HARDIN 2011). El gon do lá sunk sze rint az egyén fe jé ben élõ né zet rend szer
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(vagy ide o ló gia) egyik te rü le té nek hely ze ti ak ti vá lá sa vagy meg vál toz ta tá sa to va ter je dõ ha tá -
so kat idéz elõ a né zet rend szer más, tá vo lab bi te rü le te in. György és én konk ré tan azt a hi po té -
zist fo gal maz tuk meg, hogy ha em lé kez tet jük a ma gyar vá lasz adó kat va la me lyik tár sa dal mi rend -
szer (a szo ci a liz mus vagy a ka pi ta liz mus) tá mo ga tott sá gá ra vagy el uta sí tott sá gá ra a ma gyar
tör té ne lem so rán, az meg jó sol ha tó, az in ger nek meg fe le lõ vál to zá sok hoz ve zet kü lön bö zõ tár -
sa dal mi cso por tok ér té ke lé sé ben. Más sza vak kal, eze ket a kí sér le te ket úgy ter vez tük meg, hogy
azo no sít has suk azo kat az ok sá gi kap cso la to kat, ame lye ket Hunyady (1998a, 1998b) rész le tes
tör té nel mi elem zé se in duk tí van fel té te le zett, ám de duk tí van nem mu ta tott ki.

Úgy érez tük, a ma gyar kon tex tus ide á lis te rep ar ra, hogy meg vizs gál juk, ho gyan kap cso -
ló dik a rend szer hez a cso por tok ér té ke lé se – a leg több ma gyar ál lam pol gár ugyan is (kü lö nö -
sen az idõ seb bek) élt a kom mu nis ta és a ka pi ta lis ta rend sze rek ide jén is, és ta lál ko zott mind
a ket tõ nek az ide o lo gi kus iga zo lá sa i val. Egye bek mel lett azt vár tuk, hogy a ma gya rok szá má -
ra na gyon is jól is mer tek az egyen lõ ség és a sza bad ság kö zöt ti el lent mon dás ok (ROKEACH 1973).
Vizs gá la tunk ar ra a tör té nel mi tény re épült, hogy a ma gya rok 1956-ban fel kel tek a kom mu -
niz mus ke mény, szov je tek ál tal rá juk kényszerített vál to za ta el len. Bár a fel ke lést vé res har -
cok ban le ver ték, a ma gya rok bá tor el len ál lá sa mind a mai na pig a kol lek tív büsz ke ség for rá -
sa. A for ra da lom 50. év for du ló ját öve zõ ide o ló gi ai po la ri zá ció és in ten zív ér zel mi re ak ci ók
szin tén ma is meg lé võ po li ti kai je len tõ sé gét iga zol ják (THORPE 2006). Az 1956 utá ni év ti ze -
dek ben a kom mu nis ta ura lom nak egy eny hébb vál to za ta va ló sult meg Ká dár Já nos ve ze té sé -
vel. Ami kor a ber li ni fal 1989-ben le om lott, a ma gyar ál lam pol gár ok (ahogy a len gye lek és
a cse hek is) kulcs fon tos sá gú sze re pet ját szot tak a szo ci a liz mus tól a ka pi ta liz mus hoz ve zetõ át -
me net ben.

1. vizs gá lat: 
A szo ci a lis ta és a ka pi ta lis ta rend szer elő han go lá sá nak ha tá sai 
a cso por tok ér té ke lé sé re

El sõ kí sér le tünk ben, ame lyet 2001 tá ján vé gez tünk, György és én 106 bu da pes ti és sze ge di egye -
te mis tát vé let len sze rû en há rom kí sér le ti fel té tel: a szo ci a liz must elõ han go ló, a ka pi ta liz must elõ -
han go ló és az elõ han go lás nél kü li kont roll fel té tel va la me lyi ké be he lyez tünk. (A részt ve võk kö -
zött 59 nõ és 47 fér fi volt, az élet ko ruk 19–28 kö zött ala kult, az élet kor át la ga: M = 21,92; 
SD = 2,25.) A két elõ han go lá si hely zet ben a részt ve võ ket ar ra kér tük, nyílt kér dés re adott vá -
lasz ban ír ják meg, sze rin tük mi ért ma rad ha tott fenn az adott rend szer a ma gyar tár sa da lom ban.
Konk ré tan a szo ci a lis ta rend szer elõ han go lá sá nak fel té tel ében a részt ve võk (n = 36) ezt a be -
kez dést ol vas hat ták:

„Ar ra va gyunk kí ván csi ak, hogy a ma gya rok sze rint mi ért volt le het sé ges, hogy
Magyar or szág an  nyi éven ke resz tül mû kö dött szo ci a lis ta vagy kom mu nis ta rend szer -
ben. Kér jük, ma gya ráz za el a sa ját sza va i val, ön sze rint mi ért lé tez he tett Ma gyar or szá -
gon ilyen so ká ig a szo ci a lis ta rend szer, és mi ért te kin ti sok em ber az 1989-es vál to zá -
sok elõt ti Ká dár-kor sza kot olyan idõ szak nak, ami kor nyu ga lom volt és vi szony lag
ma gas élet szín vo nal.”
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A ka pi ta lis ta rend szer elõ han go lá sá nak fel té te lé be so rolt részt ve võk (n = 35) ha son ló szö -
ve get kap tak:

„Ar ra va gyunk kí ván csi ak, hogy a ma gya rok sze rint mi ért tért át Ma gyar or szág az el -
múlt évek ben a sza badpi a ci rend szer re. Kér jük, ma gya ráz za el a sa ját sza va i val, ön sze -
rint mi ért ve zet ték be a sza bad pi a ci rend szert Ma gyar or szá gon, és mi ért ér zi sok ember
úgy, hogy az 1989-es vál to zá sok utá ni kor szak na gyobb sza bad sá got és gaz da sá gi lehe -
tõ sé ge ket ad.”

A kont roll fel té tel ben sze rep lõ vá lasz adók (n = 35) nem kap ták meg egyik be kez dést sem.
A részt ve võk mind an  nyi an ki töl töt ték a „Sza bad pi a ci ide o ló gia” ská lát, amely a ka pi ta lis -

ta (kont ra szo ci a lis ta) gaz da sá gi rend sze rek irán ti at ti tû dö ket mé ri (lásd JOST et al. 2003: 77).
A ka pi ta liz mus ská la két ka pi ta liz mus pár ti, két ka pi ta liz mus el le nes, két szo ci a liz mus pár ti és két
szo ci a liz mus el le nes té tel bõl áll (al fa = ,66). A té te lek kö zött pél dá ul olyan ál lí tá sok sze re pel -
nek, mint „a pi ac gaz da ság ban ko moly ve szélyt je lent a kor rup ció és a ki zsák má nyo lás” 
(for dí tott pon to zás sal), „a szo ci a liz mus csök ken ti az egyé ni am bí ci ót és a mun ká ra irá nyu ló mo -
ti vá ci ót”. A részt ve võ ket ar ra is meg kér tük, hogy nul lá tól („na gyon ked ve zõt le nül”) tí zig 
(„na gyon ked ve zõ en”) ter je dõ ská lán je lez zék, ho gyan vi szo nyul nak 13 kü lön bö zõ tár sa dal mi
cso port hoz: az ame ri ka i ak hoz, az arisz tok ra ták hoz, a ban ká rok hoz, az üz let em be rek hez, a cigá -
nyok hoz, a ma gya rok hoz, az ipa ri mun ká sok hoz, az ér tel mi sé gi ek hez, a zsi dók hoz, a me ne dzse -
rek hez, a pa rasz tok hoz, a val lá sos em be rek hez és az oro szok hoz.

Itt csu pán az el mé le ti szem pont ból leg fon to sabb és leg ér de ke sebb ered mé nye ket mu ta tom be.
Min de nek elõtt, a ka pi ta lis ta rend szer rel elõ han golt részt ve võk a szo ci a liz mus sal elõ han gol tak -
hoz ké pest szig ni fi kán san po zi tí vab ban ítél ték meg az ame ri ka i a kat, az arisz tok ra tá kat, a ban -
ká ro kat, az üz let em be re ket és a me ne dzse re ket (lásd 1. táb lá zat). 

1. táb lá zat. A rend szer elõ han go lá sá nak ha tá sai a cso port ér té ke lé sek re (1. vizs gá lat)

Meg jegy zés: A táb lá zat ban sze rep lõ szá mok a fel té te lek ben ka pott át la gok (és szó rá sok), me lyek az ér té -
ke lés ked ve zõ vol tát mu tat ják 0 („na gyon ked ve zõt len”) és 10 („na gyon ked ve zõ”) kö zött. Az egy sor ban
el té rõ in dex szel je lölt át la gok a páronkénti ös  sze ha son lí tá sok ban szig ni fi kán san kü lön böz tek egy más tól
(p < ,05). Az elõ han go lá si ma ni pu lá ci ó nak csak a szig ni fi káns ha tá sai sze re pel nek a táb lá zat ban.
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Más cso port ér té ke lé se ket (pél dá ul a ma gya ro két vagy az oro szo két) nem be fo lyá solt
a rend sze rek elõ han go lá sa. Ezek az ered mé nyek mind azo nál tal meg erõ sí tik azt az el mé le ti fel -
te vé sün ket, hogy a kü lön bö zõ tár sa dal mi rend sze rek irán ti pszi cho ló gi ai lo ja li tás ide ig le nes meg -
vál toz ta tá sa mes  szi re ha tó követ kez mé nyek kel jár az ilyen rend sze rek ben fon tos sze re pet ját -
szó cso por tok ér té ke lé sé ben.

Má sod szor, a sza badpi ac ide o ló gi á ját in kább tá mo ga tó részt ve võk at ti tûd jei ked ve zõb bek
vol tak az arisz tok ra ták, a ban ká rok és az üz let em be rek iránt. Ez vár ha tó volt, bár ér de mes meg -
je gyez ni, hogy az ide o ló gia ha tá sa ezek re a cél cso por tok ra szo rít ko zott. Más sza vak kal, a rend -
szert elõ han go ló ma ni pu lá ci ónk nem ál ta lá ban vé ve nö vel te az etnocentrizmust és az elõ í té le -
tet, ha nem olyan cso por tok irán ti at ti tû dö ket mó do sí tott, amely cso por tok köz vet le nül
ös  sze kap cso lód nak a kér dé ses tár sa dal mi rend szer rel. Har mad szor, két cso port ese té ben in ter -
ak ci ót kap tunk a rend szer re vo nat ko zó elõ han go lás és a részt ve võk ide o ló gi á ja kö zött – az arisz -
tok ra ták és a ma gya rok ese té ben. Ezek nél a cso por tok nál a ka pi ta lis ta elõ han go lás po zi tív ha -
tá sa szig ni fi kán san erõ sebb volt a sza bad pi a ci ide o ló gia lel kes tá mo ga tói kö ré ben. Az te hát, hogy
az 1989-es ese mé nyek rõl írat tunk szö ve ge ket a vá lasz adók kal, erõ sít het te a kap cso la tot a nem -
ze ti ér zü let és a gaz da sá gi ide o ló gia kö zött.

2. vizs gá lat: 
Tör té nel mi ese mé nyek elő han go lá sa rend szer kri ti kus gon dol ko dás 
ak ti vá lá sá ra

Egy má so dik kí sér let ben, ame lyet az el sõ vel nagy já ból azo nos idõ ben vé gez tünk, György és én
az egyik tár sa dal mi rend szer bõl a má sik ba tör té nõ át me ne tet han gol tuk elõ a részt ve võk nél, hogy
meg ál la pít has suk, va jon a rend sze rek át ala ku lá sá ra ha son ló kép pen vá la szol nak-e, mint a vi szony -
lag sta bil rend sze rek re. A fel mért ide o lo gi kus né ze tek az el sõ kí sér let hez ké pest ki csit má sok vol -
tak: az egyen lõ ség tá mo ga tá sát és el len zé sét mér tük. A fen ti ek nek meg fe le lõ en 106 bu da pes ti és
sze ge di egye te mis tát vé let len sze rû en há rom kí sér le ti fel té tel va la me lyi ké be so rol tunk. (A részt -
ve võk közt 50 nõ és 56 fér fi volt, 19 és 30 év kö zött, az át lag élet kor: M = 22,05; SD = 2,17.)
Az el sõ két fel té tel részt ve võ i ben rend szer kri ti kus gon dol ko dást sze ret tünk vol na ak ti vál ni az
1956-os fel ke lés, il let ve az 1989-es át me net fel idé zé sé vel, míg a kont roll fel té tel ben sem mi lyen
tör té nel mi ese mény re nem utal tunk. A két tör té nel mi elõ han go lá si fel té tel ben a részt ve võ ket arra
kér tük, ír ja nak nyílt vá la szo kat egy, a ma gyar po li ti ka tör té net re vo nat ko zó ál lí tás kap csán. Konk -
ré tan az 1956-os fel té tel ben sze rep lõk (n = 36) a kö vet ke zõ szö ve get ol vas ták:

„Ma gyar or szág tör té nel mé ben igen fon tos sze re pet ját szot tak 1956 ese mé nyei. Em be -
rek ez rei til ta koz tak a kom mu nis ta rend szer és a Szov jet unió el len, kö ve tel ve a tár sa -
dal mi változást… Ma a leg töb ben egyet ér te nek ab ban, hogy 1956-nak ezek a sze rep -
lõi bá tor és jó em be rek vol tak, ér té kes ide á lok kal. Ezek az ese mé nyek meg mu tat ják,
hogy az em be rek elég erõ sek ah hoz, hogy szem be sze gül je nek az el nyo más sal. Egyet -
ért mind ez zel vagy sem?”
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Az 1989-es fel té tel be so rol tak (n = 35) ha son ló be kez dést ol vas tak:

„Ma gyar or szág tör té nel mé ben igen fon tos sze re pet ját szot tak 1989 ese mé nyei. Em be -
rek ez rei vet tek részt a ré gi rend szer tár sa dal mi és po li ti kai le bon tá sá ban, kö ve tel ve
a gaz da sá gi és po li ti kai szabadságot… Ma a leg töb ben egyet ér te nek ab ban, hogy
1989-nek ezek a sze rep lõi er köl csös és jó em be rek vol tak, ér té kes ide á lok kal. Ezek az
ese mé nyek meg mu tat ják, hogy az em be rek elég erõ sek ah hoz, hogy szem be sze gül je -
nek az el nyo más sal. Egyet ért mind ez zel vagy sem?”

A kont roll fel té tel részt ve võ it (n = 35) sem mi lyen tör té nel mi ese mény re sem em lé kez tet tük.
A részt ve võk mind an  nyi an ki töl töt ték az „Egyen lõ ség gel szem be ni el len ál lás” ská lát

(Opposition to Equality, az az OEQ; lásd JOST–THOMPSON 2000), amely a Szo ci á lis Do mi nan -
cia Ori en tá ció Ská la egyik alskálája (PRATTO et al. 1994). A ská lá ban olyan ál lí tá sok sze re pel -
tek, mint pél dá ul: „Min den cso port nak egyen lõ esé lye ket kell ad ni az élet ben” (for dí tott pon -
to zás sal), és „ha egyen lõ en bán nánk a kü lön bö zõ cso por tok kal, az több gon dot okoz na, mint
amen  nyit meg ol da na” (al fa = ,69). Ki töl töt ték a 17 té tel bõl ál ló Gaz da sá gi rend szer iga zo lás
(Economic System Justification – ESJ) ská lát is, amely azt mé ri, men  nyi re ész le lik a vá lasz adók
a gaz da sá gi kö rül mé nye ket és in téz mé nye ket le gi tim nek és tisz tes sé ges nek (JOST–THOMPSON

2000). Lás sunk né hány pél da té telt eb bõl is: „A tár sa dal mi osz tály kü lönb sé gek ben a dol gok ter -
mé sze tes rend je tük rö zõ dik” és „szá mos okunk van rá, hogy a gaz da sá gi rend szert igaz ság ta -
lan nak tart suk” (for dí tott pon to zás sal; al fa = ,66). A ta ka ré kos ság ked vé ért a két ská lát egye sí -
tet tük, így lét re hoz tuk az egyen lõ ség el le nes ide o ló gi át mé rõ, 25 té tel bõl ál ló ská lát (al fa = ,79).
Ezt a vál to zót úgy ke zel tük, mint amely po ten ci á li san mo de rál ja a tör té nel mi elõ han go lás nak
a cso por tok ér té ke lé sé re gya ko rolt ha tá sát.

A vizs gá lat részt ve võ it ez után ar ra kér tük, hogy nul lá tól („na gyon ked ve zõt le nül”) tí zig 
(„na gyon ked ve zõ en”) ter je dõ ská lán je lez zék, ho gyan vi szo nyul nak 18 kü lön bö zõ tár sa dal mi
cso port hoz: az ame ri ka i ak hoz, az arisz tok ra ták hoz, a ban ká rok hoz, az üz let em be rek hez, a kom -
mu nis ták hoz, a fa sisz ták hoz, a ci gá nyok hoz, a ho mo sze xu á li sok hoz, a ma gya rok hoz, az ipa ri
mun ká sok hoz, az ér tel mi sé gi ek hez, a zsi dók hoz, a me ne dzse rek hez, a pa rasz tok hoz, a val lá sos
em be rek hez, a ro má nok hoz, az oro szok hoz és a nõk höz. Regresszióelemzéseket vé gez tünk, ame -
lyek ben füg get len dummy vál to zó ként ke zel tük az 1956-ra és 1989-re vo nat ko zó elõ han go lást,
füg get len és foly to nos vál to zó ként az egyen lõ ség el le nes ide o ló gi át, va la mint a ket tõ centrált in -
ter ak ci ó ját. A füg gõ vál to zók az egyes cso por tok ér té ke lé sei vol tak.

Mint az elõ zõ eset ben, úgy en nél a kí sér let nél is csak rö vi den fog la lom ös  sze az ered mé -
nye ket. Elõ ször is, az 1956-os fel ke lés sel elõ han golt részt ve võk szig ni fi kán san ked ve zõbb atti -
tû dök kel vi szo nyul tak a ma gya rok hoz, az arisz tok ra ták hoz, az ipa ri mun ká sok hoz és a pa rasz -
tok hoz, mint a kont roll fel té tel részt ve või (lásd 2. táb lá zat). Úgy vé lem, ezek az ered mé nyek ar ra
utal nak, hogy az ese mény nem ze ti büsz ke sé get vál tott ki a vá lasz adók ból. A nem ze ti büsz ke -
ség nek ez az erõ sö dé se vi szont a je lek sze rint nem kül sõ cso por tok ro vá sá ra kö vet ke zett be,
amint Mummendey, Klink és Brown (2001) brit és né met min ták ban meg fi gyel ték (vö. ESSES

et al. 2005). Az 1956-tal elõ han golt részt ve võk mar gi ná li san ked ve zõbb at ti tû dök rõl szá mol -
tak be az ame ri ka i ak kal és az ér tel mi sé gi ek kel, va gyis a Szov jet uni ó val fel te he tõ en szin tén szem -
ben ál ló cso por tok kal kap cso lat ban. Má sod szor, az 1989-es ese mé nyek kel elõ han golt részt ve -
võk se me lyik cso port ér té ke lés ben sem kü lön böz tek a kont roll fel té tel sze rep lõ i tõl, ami ar ra
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utal, hogy a vizs gá lat ide jén a leg több vá lasz adó gon dol ko dá sa na gyon ha son ló le he tett ah hoz,
amit a több mint egy év ti zed del ko ráb bi ese mé nyek em lé kei vagy a rá juk va ló uta lás ki vált ha -
tott. Ez az ered mény ar ra utal hat, hogy a(z ész lelt) tár sa dal mi sta bi li tás kor sza kai a tár sa dal mat
al ko tó cso por tok rep re zen tá ci ó já nak és ér té ke lé sé nek sta bi li tá sá val jár nak együtt. Ez nagy vo -
na lak ban össz hang ban van Hunyady (2004) azon gon do la tá val, mely sze rint „a tár sa dal mi fo -
gal mak bel sõ kon zisz ten ci á ja mind ad dig fenn tart ja a szte re o tí pi á kat, míg ma ga a vi lág – s ez -
zel az ál ta lá nos kép – drá ma i an meg nem vál to zik az egyé ni ta pasz ta la tok és a köz gon dol ko dás
szá má ra” (198. o.).

2. táb lá zat. Az 1956-tal tör tént elõ han go lás, az egyen lõ ség el le nes ide o ló gia és a ket tõ in ter ak ci ó já nak
ha tá sai a cso port ér té ke lé sek re (2. vizs gá lat)

Meg jegy zés: A táb lá zat ban sze rep lõ szá mok stan dar di zált reg res  szi ós együtt ha tók (bé ták) olyan mo del -
lek bõl, ame lyek ma guk ban fog lal ták az 1989-es elõ han go lást mint dummy vál to zót, va la mint az egyen -
lõ ség el le nes ség és az 1989-es elõ han go lás in ter ak ci ó ját (ezek nem szig ni fi kán sak, ezért nem tün tet tük fel
õket). 
* p < ,05 † p < ,10

Har mad szor, az egyen lõ ség el le nes ide o ló gi át ma gu ké nak val ló részt ve võk ke vés bé ked ve -
zõ en ítél ték meg az ipa ri mun ká so kat és az oro szo kat, és szig ni fi kán san ked ve zõb ben a fa sisz -
tá kat. Ne gyed szer, a kom mu nis ták és a fa sisz ták irán ti at ti tû dök ben mar gi ná li san szig ni fi káns
in ter ak ci ós ha tást kap tunk az 1956-os elõ han go lás és az egyen lõ ség el le nes ide o ló gia kö zött. 
Az in ter ak ci ók áb rá zo lá sa né mi képp el té rõ min tá za to kat je lez a két cél cso port ese té ben (lásd
1. áb ra). Kis sé meg le põ mó don az egyen lõ ség el le nes ide o ló gia nem füg gött ös  sze a kom mu -
nis ták ér té ke lé sé vel a kont roll fel té tel ben (r = ,12, p = ,50), ugyan ak kor ne ga tí van járt együtt
a kom mu nis ták irán ti at ti tû dök kel az 1956-os elõ han go lás fel té tel ében (r = –,31, p = ,07).
A fasisz ták ér té ke lé sé vel ez zel szem ben po zi tí van járt együtt az egyen lõ ség el le nes ség a kont -
roll fel té tel ben (r = ,45, p = ,01), de nem az 1956-os elõ han go lás fel té tel ében (r = –,04, p = ,81)
– a két kor re lá ció kü lönb sé ge sta tisz ti ka i lag szig ni fi káns volt, Z = 2,11, p < ,05 (két ol da lú pró ba).
Az 1956-os elõ han go lás te hát a je lek sze rint éle sí tet te az ide o ló gia és a kom mu nis ták iránti at -
ti tûd kap cso la tát, ugyan ak kor tom pí tot ta az ide o ló gia együtt já rá sát a fa sisz ták irán ti at ti tûd del.
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A 2. vizs gá lat ered mé nyei min deneset re azt mu tat ják, hogy ha ki csit fel ráz zuk a mai ma gya rok
tör té nel mi em lé ke it az 1956-os fel ke lést (de nem az 1989-es át me ne tet) il le tõ en, az több kü lön -
bö zõ tár sa dal mi cso port iránt is meg vál toz tat ja az at ti tûd je i ket, a vál to zás jel le ge pe dig né mely
eset ben a vá lasz adók ál ta lá nos ide o ló gi ai be ál lí tott sá gán mú lik.

1. áb ra. Az 1956-os elõ han go lás ha tá sa a kom mu nis ták (fent) és a fa sisz ták (lent) ér té ke lé sé re az
egyen lõ ség el le nes ség ben ma gas és ala csony pont szá mú részt ve võk nél (2. vizs gá lat)
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3. vizs gá lat: 
A rend szer ál tal el kö ve tett at ro ci tá so kért vi selt kol lek tív fe le lős ség 
elő han go lá sa

Har ma dik és egy ben utol só kí sér le tünk ben azt akar tuk meg vizs gál ni, mi lyen ha tá sa van
a Magyar or szá gon lé te zett to ta li tá ri us rend sze rek ál tal el kö ve tett tör té nel mi bû nö kért vi selt kol -
lek tív fe le lõs ség ér zé sé nek (lásd pl. DOOSJE et al. 1998; WOHL et al. 2006). Azt akar tuk ma ni -
pu lál ni, men  nyi re ész le lik a vá lasz adók fe le lõs nek a ma gya ro kat a fa sisz ta és a kom mu nis ta rend -
sze rek ide jén el kö ve tett at ro ci tá so kért, és ho gyan hat ez a kü lön fé le tár sa dal mi cso por tok irán ti
at ti tû dök re. Ta lán ez volt a leg ér zé ke nyebb té má jú és leg am bi ci ó zu sabb a kí sér le te ink kö zül.
Ab ból ki in dul va, hogy a cso por tok ról szó ló ér té ke lé sek a tár sa dal mi rend sze rek irán ti at ti tû dök -
höz van nak lán col va, György és én azt fel té te lez tük, hogy ha ide ig le ne sen ki ug ró vá te szünk va -
la mely konk rét tár sa dal mi rend szert (pél dá ul a fa siz must vagy a kom mu niz must) és moz gás ba
hoz zuk a kog ni tív dis  szo nan cia re duk ci ó já nak me cha niz mu sa it a kol lek tív tör té nel mi bû nök -
kel kap cso lat ban, ak kor vál to zá so kat fi gyel he tünk meg tár sa dal mi cso por tok ér té ke lé sé ben,
amen  nyi ben ezek az ér té ke lé sek egyút tal az elõ han golt rend sze rek iga zo lá sai. Mint lát ni fog -
juk, a hi po té zist az ered mé nyek csak rész ben tá masz tot ták alá.

Vizs gá la tunk ban 150 bu da pes ti és sze ge di di á kot vé let len sze rû en négy fel té tel be so rol tunk.
(A részt ve võk ne mi meg osz lá sa 71 nõ és 79 fér fi, az élet ko ruk 17–27 év kö zött volt, az át lag -
élet kor M = 21,05, SD = 2,14.) Füg get len min tás 2 x 2-es el ren de zést al kal maz tunk, mely ben
az egyik füg get len vál to zó a kol lek tív fe le lõs ség (nagy vagy ki csi), a má sik a rend szer (fa siz -
mus vagy kom mu niz mus) volt. A kom mu niz mu sért vi selt nagy fe le lõs ség fel té tel ében sze rep lõ
részt ve võk pél dá ul a kö vet ke zõ inst ruk ci ót ol vas hat ták:

„A leg töb ben úgy gon dol ják, hogy a kom mu nis ta rend szer rossz kö vet kez mé nye i ért leg -
alább rész ben a ma gya rok fe le lõ sek. Ez azért van így, mert a kom mu nis ta rend szert
ugyan a Szov jet unió ha tá sá ra ve zet ték be Ma gyar or szá gon, de nem lé tez he tett vol na 
a ma gyar nép együtt mû kö dé se nél kül.”

A kom mu niz mu sért vi selt kis fe le lõs ség fel té tel ének részt ve või ehe lyett ezt ol vas ták:

„A leg töb ben úgy gon dol ják, hogy a kom mu nis ta rend szer rossz kö vet kez mé nye i ért
a ma gya rok nem te he tõk fe le lõs sé. Ez azért van így, mert a kom mu nis ta rend szert 
a Szov jet unió kényszerítette Ma gyar or szág ra.”

A fa siz mu sért vi selt nagy fe le lõs ség fel té tel ében ez volt az inst ruk ció:

„A leg töb ben úgy gon dol ják, hogy az 1940-es évek ben fenn állt fa sisz ta rend szer rossz
kö vet kez mé nye i ért leg alább rész ben a ma gya rok fe le lõ sek. Ez azért van így, mert a ná -
ciz mus ra jel lem zõ in téz ke dé se ket ugyan Né met or szág ha tá sá ra ve zet ték be Ma gyar or -
szá gon, de ez nem lett vol na le het sé ges a ma gyar nép együtt mû kö dé se nél kül.”

Vé gül a fa siz mu sért vi selt kis fe le lõs ség fel té te lé be so rolt részt ve võk ezt ol vas ták:

„A leg töb ben úgy gon dol ják, hogy az 1940-es évek ben fenn állt fa sisz ta rend szer rossz
kö vet kez mé nye i ért a ma gya rok nem te he tõk fe le lõs sé. Ez azért van így, mert a ná ciz -
mus ra jel lem zõ in téz ke dé se ket Né met or szág kényszerítette Ma gyar or szág ra.”
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Ahogy az elõ zõ kí sér le tek ben, úgy a részt ve võ ket most is ar ra kér tük, hogy nul lá tól („na gyon
ked ve zõt le nül”) tí zig („na gyon ked ve zõ en”) ter je dõ ská lán je lez zék, ho gyan vi szo nyul nak
a leg kü lön bö zõbb tár sa dal mi cso portok hoz: eb ben az eset ben az ame ri ka i ak hoz, az arisz tok ra -
ták hoz, a ban ká rok hoz, az üz let em be rek hez, a kom mu nis ták hoz, a fa sisz ták hoz, a ci gá nyok hoz,
a ho mo sze xu á li sok hoz, a ma gya rok hoz, az ipa ri mun ká sok hoz, az ér tel mi sé gi ek hez, a zsi dók -
hoz, a me ne dzse rek hez, a pa rasz tok hoz, a val lá sos em be rek hez, a ro má nok hoz, az oro szok hoz
és a nõk höz.

Bár a leg több cso port ér té ke lést nem be fo lyá sol ták a rend szer és a kol lek tív fe le lõs ség kí -
sér le ti ma ni pu lá ci ói, azért akadt né hány so katmon dó ha tás. A részt ve võk ért he tõ mó don ke vés -
bé ked ve zõ en ér té kel ték a ma gya ro kat a két nagy fe le lõs sé get imp li ká ló fel té tel ben (lásd a 3.
táb lá za tot). Az ész lelt kol lek tív fe le lõs ség nö ve ke dé se te hát mind két rend szer ese té ben csök -
ken tet te a nem ze ti azo no su lást. Kis sé meg le põ, de a kom mu nis ták ér té ke lé se ugyan ezt a min -
tá za tot kö vet te; va gyis a ma gyar di á kok a kom mu nis tá kat nem csak a „kom mu niz mu sért vi selt
nagy fe le lõs ség” fel té tel ében ér té kel ték ne ga tí vab ban, ha nem a „fa siz mu sért vi selt nagy fe le -
lõs ség” fel té tel ében is. Ez iz gal mas, de vá rat lan ered mény, hi szen a fa sisz ta rend szer Ma gyar -
or szá gon meg elõz te a kom mu nis ta ha ta lom át vé telt, a fa sisz ták és a kom mu nis ták pe dig egy más
ádáz po li ti kai el len fe lei vol tak a hu sza dik szá zad kö ze pén. El kép zel he tõ, hogy a kom mu niz mus
és a fa siz mus ha son ló sá gai (a sza bad ság hi á nyá nak vo nat ko zá sá ban) fon to sabb nak bi zo nyul -
tak a vá lasz adók tör té ne ti tu da tá ban, mint a kü lönb sé ge ik (az egyen lõ ség ér té két te kint ve 
– vö. ROKEACH 1973).

3. táb lá zat. A kol lek tív fe le lõs ség ma ni pu lá ci ó já nak ha tá sa a ma gya rok és a kom mu nis ták ér té ke lé sé re
(3. vizs gá lat)

Meg jegy zés: A táb lá zat ban sze rep lõ szá mok az egyes fel té te lek ben ka pott át la gok (és szó rá sok), me lyek
az ér té ke lés ked ve zõ vol tát mu tat ják 0 („na gyon ked ve zõt len”) és 10 („na gyon ked ve zõ”) kö zött. Az egy
sor ban el té rõ in dex szel je lölt át la gok a páronkénti ös  sze ha son lí tá sok ban szig ni fi kán san kü lön böz tek egy -
más tól (p < ,05). A kol lek tív fe le lõs ség ma ni pu lá ci ó já nak csak a szig ni fi káns ha tá sai sze re pel nek a táb -
lá zat ban.

Egyes cso por tok: az oro szok, az ipa ri mun ká sok, az ame ri ka i ak és a me ne dzse rek ne ga tí -
vabb ér té ke lést kap tak, ami kor a kom mu niz must tet tük ki ug ró vá, mint ami kor a fa siz must (lásd
a 4. táb lá za tot). Az nem túl meg le põ, hogy a ma gya rok ne ga tí vab ban ér té kel ték az oro szo kat
és az ipa ri mun ká so kat a kom mu niz mus em lí té se kor, mi vel ezek a cso por tok szo ro san kap cso -
lód tak a kom mu nis ta rend szer hez. Ke vés bé nyil ván va ló, hogy mi ért is kap hat tak po zi tí vabb ér -
té ke lést az ame ri ka i ak és a me ne dzse rek, ami kor a fa siz must (és nem a kom mu niz must) tet tük
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ki ug ró vá. Le het, hogy a kí sér let ben nem si ke rült el ér nünk, hogy a részt ve võk va ló ban nagy vagy
kis kol lek tív fe le lõs sé get érez ze nek a kom mu niz mus és a fa siz mus ide jén kü lön bö zõ cso por -
tok el len el kö ve tett at ro ci tá so kért. Amint azon ban az elõ zõ két ku ta tás ban, úgy itt is azt ta lál -
tuk, hogy amen  nyi ben kü lön bö zõ tár sa dal mi rend sze rek re em lé kez tet jük a részt ve võ ket, az vég -
sõ so ron ha tás sal van kü lön bö zõ cso por tok ér té ke lé sé re. A 3. vizs gá lat ered mé nyei leg alább is
föl ve tik a le he tõ sé get, hogy a kom mu niz mus szel le me még a fa siz mus nál is ta szí tóbb a mai ma -
gyar fi a ta lok szá má ra – ta lán mert nem olyan ré gen ért vé get. Min den eset re re mél jük, hogy az
eb ben a fe je zet ben be mu ta tot tak hoz ha son ló ku ta tá sok hasz no sak le het nek Hunyady pro fes  szor
egyik to váb bi ked venc tu do má nyos té má já nak, a „tár sa dal mi köz ér zet nek” – va gyis a tár sa dal -
mi és po li ti kai klí ma kog ni tív és mo ti vá ci ós alap ja i nak, egy 2008. már ci us 6-ai aka dé mi ai be -
szé dé ben is érin tett té má nak – a vizs gá la tá ban (lásd HUNYADY 2009).

4. táb lá zat. A kommunista és a fa sisz ta rend szer elõ han go lá sá nak ha tá sa a cso port ér té ke lé sek re (3. vizs gá lat)

Meg jegy zés: A táb lá zat ban sze rep lõ szá mok az egyes fel té te lek ben ka pott át la gok (és szó rá sok), me lyek
az ér té ke lés ked ve zõ vol tát mu tat ják 0 („na gyon ked ve zõt len”) és 10 („na gyon ked ve zõ”) kö zött. Az egy sor -
ban el té rõ in dex szel je lölt át la gok a páronkénti ös  sze ha son lí tá sok ban szig ni fi kán san kü lön böz tek egy más -
tól (p < ,05). A rend szer elõ han go lá sá nak a szig ni fi káns ha tá sai sze re pel nek a táb lá zat ban.

Zárómegjegyzések

Je len írás be val lot tan több da rab ból ös  sze ra kott, impresszionisztikus, „mo za ik jel le gû” es  szé, mely
több olyan kü lön bö zõ, ám egy más sal ös  sze füg gõ tu do má nyos té mát érint, me lyek iránt ki tû nõ apó -
som és én egy aránt ér dek lõ dünk. Nagy él ve zet tel – és né ha meg döb be nés sel – tû nõ dünk és töp ren -
günk a tör té ne lem, a tár sa da lom, az ide o ló gia, a köz vé le mény, a szte re o tí pi ák, a cso port ér té ke lé -
sek, a tár sa dal mi sta bi li tás és vál to zás meg an  nyi el mé le ti és metaelméleti kér dé sé rõl. Le het, hogy
a Györg  gyel foly ta tott szi por ká zó be szél ge té sek ha tá sá ra vég zett em pi ri kus ku ta tá sa im nem ad tak
ha tá ro zott vá laszt a föl tett am bi ci ó zus kér dé sek re, de vi gasz ta lód ha tom G. K. Chesterton ka ján böl -
cses sé gé vel, mely sze rint „ha va la mit ér de mes csi nál ni, ak kor ér de mes ros  szul is csi nál ni”.
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Úgy tû nik ne kem, hogy az itt be mu ta tott kí sér le tek meg erõ sí tik Hunyady (2004) bölcs gon -
do la tát, mely sze rint „a sze mé lyek ka te gó ri ái és az ezek hez kap cso ló dó szte re o tí pi ák nem önma -
guk ban áll nak, ha nem va la mi fé le rend szer nek az ös  sze te või” (189. o.). Ma gya rán, a cso por tok,
a tár sa dal mi rend sze rek és az ide o ló gi ák irán ti at ti tû dök je len tõs mér ték ben ös  sze füg ge nek. A tár -
sa dal mi in téz mé nyek és ál la po tok rep re zen tá ci ói és ér té ke lé sei egy ér tel mû en ha tást gya ko rol -
nak az egyén tár sa dal mi cso por tok ról, köz tük a sa ját cso port já ról ki ala kí tott rep re zen tá ci ó i ra (vö.
STANGOR–JOST 1997; lásd még DOISE 1986). Konk ré tab ban: a kü lön bö zõ tár sa dal mi rend sze -
rek kog ni tív ki ug ró sá ga és hoz zá fér he tõ sé ge di na mi ku san hat a cso por tok irán ti at ti tû dök jel -
le gé re és szer ke ze té re, va ló szí nû leg kog ni tív (DIEKMAN–EAGLY 2000; HUNYADY 2004; JOST–
HARDIN 2011; MCGUIRE 1968) és mo ti vá ci ós okok ból (JOST–HUNYADY 2002; JOST et al. 2005;
KAY et al. 2002). Úgy tû nik, az egyé nek haj la mo sak a tár sa dal mi cso por to kat oly mó don ér té -
kel ni, hogy az zal meg erõ sít sék és fenn tart sák ezek nek a rend sze rek nek a jel lem zõ it (pl. DEUTSCH

1985; HUNYADY 1998a, 1998b; KAY et al. 2007). Ami kor a fenn ál ló tár sa dal mi rend szer el nyo -
mó vagy ki zsák má nyo ló, a cso port ér té ke lé sek nek sze ren csét len kö vet kez mé nyei lesz nek a tár -
sa dal mi igaz sá gos ság szem pont já ból (JOST–KAY 2010) – amen  nyi ben fenn tart ják a szte re o tí -
pi á kat, köz tük a ki zsák má nyol tak ról al ko tott komp le men ter szte re o tí pi á kat (KAY–JOST 2003),
ez ál tal is meg erõ sít ve a ká ros köz ál la po to kat (JOST–BANAJI 1994). Mind eb bõl az kö vet ke zik,
hogy a szte re o ti pi zá lás és az elõ í té le tek csök ken té sé nek cél sze rû, bár bo nyo dal mas mód sze re
ma gá nak a tár sa dal mi rend szer nek a meg vál toz ta tá sa (pl. ALLPORT 1954; COX 1948/1959; 
JOST–HAMILTON 2005). Mint Hunyady (2004) rá mu ta tott: „mély re ha tó vál to zá sok men nek
végbe […] a tár sa dal mi kö rül mé nyek vál to zá sa it kö ve tõ en” (198–199. o.).

Akik a szo ci ál pszi cho ló gia te rü le tén vagy va la mely határos tu do mány ban mun kál ko dunk
és oszt juk Hunyady György (1998a, 1998b, 2004) szen ve dé lyes ér dek lõ dé sét a tör té ne lem, a po -
li ti ka és a kul tú ra iránt, mind an  nyi an há lá sak le he tünk ne ki, ami ért szofisztikált elem zé sek ben
ki mu tat ta az ide o ló gi ák, tár sa dal mi rend sze rek és cso port ér té ke lé sek ös  sze füg gé sét, s ami ért
kime rí tõ en áb rá zol ta a ma gyar nem ze ti tu da tot. Mun ká ja fel be csül he tet le nül ér té kes támpont
bár ki szá má ra, aki meg akar ja ér te ni, az egyén ho gyan „pró bál va la mi fé le ké pet alkot ni a tel -
jes tár sa da lom ról és a tel jes em be ri vi lág ról is, amely ben õne ki és tár sa i nak he lye van egy töb -
bé-ke vés bé sta bil kör nye zet ben” (HUNYADY 2004: 189). Aki ez zel pró bál ko zik, le gyen bár lai -
kus vagy tár sa da lom tu dós, jár jon akár ku darc cal vagy csu pán rész si ke rek kel, mé lyen embe ri és
bá tor vállalkozásban vesz részt.

Epi ló gus

1994 nya rán kezd tem le ve lez ni Hunyady György pro fes  szor ral. Dok to ri dis  szer tá ci óm té ma ve -
ze tõ je, William J. McGuire bá to rí tott, hogy az EAESP len gyel or szá gi nyá ri egye te me után lá -
to gas sak el Bu da pest re, Prá gá ba és Bécs be, és ke res sem fel Hunyady pro fes  szort. Kö te les ség -
tu dó an meg ér kez tem Bu da pest re az egyik el sõ pub li ká ci óm fény má so la tá val, és buz gón
te le fo nál tam az iro dá já ba, hogy idõ pon tot kér jek. Ami kor meg tud tam, hogy a Ba la ton nál van
a csa lá di nya ra ló ban, sze rez tem né mi pa pírt a di ák szál ló ban és gyor san ír tam egy le ve let, amelyet
a cik kem mel együtt el küld tem az iro dai cí mé re. Nagy meg elé ge dett sé gem re Hunyady pro fesz -
szor pár hét múl va vá la szolt, mi u tán volt olyan ked ves és el ol vas ta – és a je lek sze rint ér té kel te is –
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cik kün ket a szte re o ti pi zá lás ról, az ide o ló gi á ról és a „rend szer iga zo lás ról” (JOST–BANAJI 1994).
Mint ki de rült, mind egyik té ma mé lyen re zo nált a mun ká ssága köz pon ti kér dé se i vel.

Né hány év vel ké sõbb, tu laj don kép pen vé let le nül ta lál koz tunk Santa Bar ba rá ban, ami kor
György meg lá to gat ta David Hamiltont, én pe dig ugyan azon a tan szé ken ta ní tot tam. Az el sõ ta -
lál ko zá sunk ból a leg in kább György hu mor ér zé ké re em lék szem: ironikus szel le mes ség re és
szkepticizmusá ra, amelyet árnyaltan és választékosan fejezett ki egy szá má ra ide gen nyel ven
is. Em lí tet te, hogy kon fe ren ci át ter vez Bu da pes ten; ezek a ter vek vé gül 1999 õszén vál tak va ló -
ra, és ak kor örök re meg vál to zott az éle tem. Nem csu pán le he tõ sé get kap tam rá, hogy nyil vá -
no san fe jez zem ki legnagyobb szakmai elismerésemet Hunyady pro fes  szor (1998b) impresszív
kö te te (Szte re o tí pi ák a vál to zó köz gon dol ko dás ban) iránt, de ekkor találkoztam késôbbi
feleségemmel (és szerzôtársammal, lásd JOST–HUNYADY 2002, 2005) – György ra gyo gó an okos,
gyö nyö rû és hoz zá ha son ló an ironikus hu mo rú lá nyá val, Or so lyá val. Ami kor ezek re az idõk re
emlé ke zem, csak Márai Sán dort, György egyik ked venc író ját tu dom idéz ni:

„Nem, csak ugyan nem va gyok sze rény ezek ben az évek ben. A vi lág az enyém, meg -
ta lál tam a nõt, aki nek min den sza vát, tes té nek és lel ké nek min den üze ne tét tö ké le tes
vissz hang gal fo ga dom, gaz dag va gyok, ran gom van, az élet tel jes fé nyé ben nyí lik elõt -
tem, har minc éves va gyok, sze re tem az életet…” (MÁRAI 1942/2007: 133).

Mi u tán Orsival 2001-ben ös  sze há za sod tunk, György má so dik apám lett szá mom ra; ren dü -
let le nül tá mo ga tott és káp rázatos an sok té má ban és al ka lom mal adott lé nyeg lá tó sze mé lyes és
szak mai ta ná cso kat.

A családi találkozások újra és újra ráébresztenek arra, hogy a történeti tapasztalatok 
– amelyek tudományunk mondanivalójába akarva-akaratlanul beszüremkednek – mennyire
különfélék. Egy csopaki születésnapi ebéden a két unoka – egyikük Éva lányom, aki György
édesanyja után kapta a nevét – olyan ebédlôasztal alatt csúszik-mászik, amely alatt anyósom,
Zsuzsa bújt meg kisgyermekkorában, amikor Földet és a társadalmat újrarendezô második
világháború bombatámadásai elérték a vidéki Magyarországot. Nem túl zás azt mon da ni: György
és csa lád ja mé lyen ha tó tör té nel mi ese mé nye ket élt át, köz tük hir te len, oly kor ka tak liz ma sze rû át -
me ne te ket egyik tár sa dal mi rend szer bõl a má sik ba, a cso port kö zi vi szo nyok ban mes  szre vezetô
kö vet kez mé nyek kel. A tár sa da lom tu do mány és a vi lág nagy sze ren csé jé re György (1998a, 1998b,
2004) le for dí tot ta ke se rû (és édes) sze mé lyes, csa lá di és kul tu rá lis él mé nye it a szo ci ál pszi cho ló -
gia tu do má nyos nyel vé re. Örü lök, hogy eb bõl az al ka lom ból ki fe jez he tem ne ki há lá mat.
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A nép ir tás és az ah hoz kap cso ló dó 
tö me ges erõ szak gyö ke rei és 

megakadályozása1

Né hány szó Hunyady György pro fes  szor je len tõs mun kás sá gá ról

H unyady pro fes  szor ral egy kis kon fe ren ci án ta lál koz tam az Egye sült Ál la -
mok ban, sok év vel ez elõtt, az óta pe dig szá mos szak mai ren dez vé nyen ott
is és Ma gyar or szá gon is. Hunyady pro fes  szor bá mu lat ra mél tó an sok fé le

szak mai te vé keny sé get foly ta tott, fi gye lem re mél tó si ke rek kel mind a ku ta tás, mind a tu do má -
nyos ság, mind pe dig a ta ní tás te rén. Amen  nyi re a messzi tá vol ból és al kal man ként Ma gyar or -
szág ra tett uta zá sa im alap ján meg tu dom ítél ni, tan szék ve ze tõ ként és dé kán ként ki vá ló szer ve -
zõ is. Azt hi szem, az õ sze mé lye több ok ból is fon tos a ma gyar pszi cho ló gia szá má ra. Az egyik
az, hogy új rész te rü le te ket ho no sí tott meg Ma gyar or szá gon, pél dá ul a po li ti kai pszi cho ló gi ai kép -
zés in dí tá sá val. Egy má sik, hogy kap cso la to kat épí tett más or szá gok pszi cho ló gu sa i val, akik azu -
tán Ma gyar or szág ra jöt tek ta ní ta ni és be szél get ni a di á kok kal. Jól em lék szem, ami kor meg hí -
vott en gem az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem re, ahol ma gya rul tar tot tam elõ adá so kat
a po li ti kai pszi cho ló gi á ról – ki me rí tõ él mény volt, mi vel ti zen nyolc éves ko rom ban hagy tam
el Ma gyar or szá got, és pszi cho ló gi ai ta nul má nya i mat és mun ká mat már tel jes egé szé ben az Egye -
sült Ál la mok ban vé gez tem.

Hunyady pro fes  szor ku ta tá si te rü le tei na gyon fon to sak. Je len tõs er köl csi és tár sa dal mi imp -
li ká ci ói van nak. Az egyik te rü le te a szte re o tí pia ku ta tás: an nak vizs gá la ta, mi lyen ké pek él nek
az em be rek fe jé ben más cso por tok ról, kü lö nö sen, ami a ne ga tív ké pe ket il le ti. A szte re o tí pi ák
le het nek tel je sen ha mi sak. Gyak ran eny he mér ték ben iga zak a cso port né hány tag já ra, de je len -
tõ sen el tú loz zák és a cso port min den tag já ra al kal maz zák õket. Ha tu da tá ban va gyunk, hogy
a szte re o tí pi ák el túl zott ké pek, és gyak ran té ve sen al kal maz zák õket, az rend kí vül fon tos az elõ -
í té le tek – vagy ahogy én hí vom: a má sok le ér té ke lé se – el le ni küz de lem ben. Mint a je len kötet -
be írt fe je ze tem is meg mu tat ja, a le ér té ke lés köz pon ti sze re pet ját szik a cso por tok más cso por -
tok el le ni ag res  szi ó já ban.

1 A kö vet ke zõ elem zés for rá sa Sta ub (1989) és kü lö nö sen Sta ub (2011); mind két könyv nek és a je len fe -
je zet nek is for rá sa volt ugyan ak kor má sok mun ká ja. Szá mos kü lön bö zõ pél dá ra uta lok, el sõ sor ban azon -
ban a ru an dai nép ir tás és a holokauszt pél dá it hasz ná lom.
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Hunyady pro fes  szor azt is vizs gál ta, ho gyan hat nak az em be rek re a tár sa dal mi fel té te lek,
pél dá ul mi lyen ha tást gya ko rolt a kom mu niz mus bu ká sa töb bek kö zött a ki sebb sé gek irán ti 
at ti tû dök re. A ne héz élet kö rül mé nyek nek, így a gaz da sá gi hely zet rom lá sá nak, a po li ti kai zûr -
za var nak és a nagy tár sa dal mi vál to zá sok nak igen erõ tel jes a ha tá suk. Az ilyen fel té te lek és pszi -
cho ló gi ai ha tá suk, va la mint az ál ta luk be in dí tott tár sa dal mi fo lya ma tok gyak ran ve zet nek bûn -
bak kép zés hez és olyan dest ruk tív ide o ló gi ák meg je le né sé hez, ame lyek egyes cso por to kat
el len ség nek ki ál ta nak ki. Amint egy cso port egy má sik, ál ta la el len ség nek te kin tett cso port el -
len for dul, gyak ran be in dul a fo lya mat egy faj ta evo lú ci ó ja, mely nek so rán egy re erõ sö dik az
ellen sé ges ség és az erõ szak.

A fe je zet ben szél sõ sé ges erõ szak ról, töb bek kö zött nép ir tás ról írok, de a nép ir tás tár sa dal -
mi fel tét elei, va la mint pszi cho ló gi ai és tár sa dal mi fo lya ma tai ke vés bé in ten zí ven is je len le het -
nek a tár sa da lom ban és ki sebb mér té kû el len sé ges ke dés hez is ve zet het nek a cso por tok kö zött.
Je len van nak pél dá ul most, ami kor eze ket a so ro kat írom 2011 szep tem be ré ben, az Egye sült Álla -
mok ban. Re mé lem, Hunyady pro fes  szor ku ta tá sai nö vel he tik az e kér dé sek kel kap cso la tos tu -
da tos sá got Ma gyar or szá gon, és hoz zá já rul nak a har mo ni kus tár sa dal mi fo lya ma tok hoz és a tár -
sa dal mi bé ké hez.

Mi mo ti vál ja a nép ir tá sok és tö meg gyil kos sá gok el kö ve tõ it? Hogy ala kul nak ki ezek a mo -
ti vá ci ók? Ho gyan szûn nek meg az egész em ber cso por tok meg ölé sé vel szem be ni gát lá sok?
Milyen fel té te lek ösz tön zik az em be re ket nép ir tás ra? A kul tú rák és tár sa dal mak mi lyen jel lem -
zõi, az el kö ve tõk és a tét len szem lé lõk mi lyen pszi cho ló gi ai fo lya ma tai já rul nak hoz zá a nép -
ir tás hoz? Ho gyan elõz he tõ meg az erõ szak? Ha pe dig már meg tör tént, ho gyan se gít he tõ elõ
a meg bé ké lés, hogy ne kö vet kez ze nek be to váb bi erõ sza kos cse lek mé nyek?

A tö meg gyil kos sá gok hoz és a nép ir tás hoz ve ze tõ ha tá sok nagy mér ték ben át fed nek. A nép ir -
tás meg elõ zé sé rõl és meg bün te té sé rõl szó ló ENSZ-egyez mény így ha tá roz za meg a nép ir tást: „olyan
cse le ke de tek, me lyek cél ja va la mely nem ze ti, et ni kai, fa ji vagy val lá si cso port tel jes vagy rész le -
ges el pusz tí tá sa”. A nép ir tás el le ni egyez mény nem tisz táz za kel lõ kép pen, hogy mit is je lent
a „rész le ges”, va gyis hogy mi kor szá mít egy cso port egyes tag ja i nak meg ölé se nép ir tás nak és mikor
nem. Az sem sze re pel ben ne, hogy po li ti kai cso por tok el pusz tí tá sa nép ir tás len ne.

A nép ir tás ról szó ló ENSZ-egyez mény meg je le né se óta szá mos meg ha tá ro zás szü le tett
a jelenségre. Az enyém Helen Fein (1993b: 24) de fi ní ci ó já hoz áll a leg kö ze lebb, aki a nép ir -
tást így ha tá roz ta meg: „az el kö ve tõ tar tós és cél tu da tos cse lek mé nye, mely ar ra irá nyul, hogy
egy em ber cso por tot köz vet le nül vagy köz vet ve fi zi ka i lag el pusz tít son a cso port tag ok bi o ló gi -
ai és tár sa dal mi rep ro duk ci ó já nak meg aka dá lyo zá sá val, még ak kor is, ha az ál do zat meg ad ja
ma gát vagy nem je lent fe nye ge tést az el kö ve tõ re néz ve”. Sa ját meg ha tá ro zá som sze rint a nép -
ir tás az, ami kor „egy kor mány vagy va la mely cso port em be rek egy egész cso port já nak meg sem -
mi sí té sé re tö rek szik, akár köz vet le nül a meg gyil ko lá suk kal, akár pe dig az zal, hogy olyan kö -
rül mé nye ket idéz elõ, me lyek ha lá luk hoz vagy szaporodóképtelenségükhöz ve zet nek” (STA UB

2011: 100). A nép ir tás sal szem ben a tö meg gyil kos sá got így de fi ni á lom: „egy cso port tag ja i nak
meg ölé se (vagy más mó don tör té nõ el pusz tí tá sa) az egész cso port meg sem mi sí té sé nek szán dé -
ka nél kül, vagy nagy szá mú em ber meg ölé se”, akár a cso port tag ság szem pont já nak meg je le né -
se nél kül (STA UB 1989: 8).

Az erõ szak és an nak pszi cho ló gi ai és tár sa dal mi alap jai fo ko za tos evo lú ci ón men nek ke resz -
tül. Ami kor a tö me ges erõ szak hoz ve ze tõ fel té te lek már je len van nak és egy faj ta evo lú ci ó juk
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figyel he tõ meg, nem le het meg jó sol ni, mi lyen jel le gû erõ szak lesz a vég ered mény (STA UB 2011).
A tö meg gyil kos ság ugyan ak kor va ló szí nûb bé te szi a ké sõb bi nép ir tást (HARFF 2003), így
a nép ir tás hoz ve ze tõ út egyik ál lo má sa le het. A meg elõ zés nek te hát a cso por tok köz ti nö ve ke -
dõ erõ szak ra kell össz pon to sí ta nia, nem pe dig spe ci fi ku san a nép ir tás ra. Ha csak a nép ir tás ra
fi gye lünk, az tu laj don kép pen gon dot okoz. Mi köz ben a nem zet kö zi kö zös ség rend sze rint pasz -
 szí van vi szo nyul még a nép ir tás hoz is, még en nél is ke vés bé ér zi kö te les sé gé nek, hogy cse le -
ked jék, ha tö meg gyil kos ság ról vagy in ten zív köl csö nös erõ szak ról van szó. Mi köz ben a nem -
ze tek és az ENSZ a de fi ní ci ók ról vi tat koz nak, vo na kod nak ne vén ne vez ni a nép ir tást, hogy
ki búj has sa nak a cse lek vés kö te les sé ge alól.

A nép ir tás több ha tás kö zös ered mé nye. Ide so rol ha tók az adott tár sa da lom kö rül mé nyei, kul -
tú rá já nak jel lem zõi, a mind ezek bõl kö vet ke zõ pszi cho ló gi ai ha tá sok és tár sa dal mi fo lya ma tok,
a po li ti kai rend szer, az erõ sö dõ erõ szak, va la mint pszi cho ló gi ai és tár sa dal mi alap jai, to váb bá
a bel sõ és kül sõ szem lé lõ dõk tét len sé ge vagy bûn ré szes sé ge. Mi nél több ilyen ha tás van je len,
és mi nél ke ve sebb olyan, amely gá tol ná az erõ szak evo lú ci ó ját, an nál va ló szí nûbb, hogy nép -
ir tás ra ke rül sor. A már el kez dõ dött nép ir tás meg ál lí tá sa és az elõ re jel zõ té nye zõk sze rint ha -
ma ro san el kez dõ dõ tö me ges erõ szak meg elõ zé se na gyon fon tos fel adat. A ko rai meg elõ zés
viszont mind em be ri, mind anya gi ér te lem ben ke vés bé költ sé ges (LUND 2009; STA UB 2011).
Ritkán ke rült rá sor, de sok kal ha té ko nyabb len ne, ha gá tol nánk vagy akár át ala kí ta nánk azo -
kat a fo lya ma to kat, ame lyek tö me ges erõ szak hoz ve zet nek. Ez kel le ne, hogy le gyen a nem zet -
kö zi kö zös ség célja.

Nép ir tás ra ösz tön ző té nye zők vagy ki in du ló pont ok, va la mint ezek 
pszi cho ló gi ai és tár sa dal mi ha tá sai

A ne héz élet kö rül mé nyek ka te gó ri á já ba tar toz nak a sú lyos gaz da sá gi prob lé mák, a tár sa da lom
nagymér té kû po li ti kai szer ve zet len sé ge, a nagy és gyors tár sa dal mi vál to zá sok, vagy mind ezek
együtt. Harff (2003) sze rint a sze gény ség nem jár együtt a nép ir tás sal. Eset ta nul má nyok azon -
ban azt mu tat ják, hogy a gaz da sá gi hely zet rom lá sa le het a cso port kö zi erõ szak ki in du ló pont -
ja (DAVIES 1962; GURR 1970; STA UB 1989). A cso por tok kö zöt ti egyen lõt len ség, amely hez a sze -
gény ség is hoz zá tar to zik, szin tén olyan tár sa dal mi fo lya ma to kat in dít hat be, ame lyek erõ szak hoz
ve zet nek.

A ne héz élet kö rül mé nyek in ten zív pszi cho ló gi ai ha tást gya ko rol nak az em be rek re. Fruszt -
rál ják az olyan alap ve tõ és egye te mes pszi cho ló gi ai szük ség le te ket, mint a biz ton ság, a po zi -
tív iden ti tás, a ha té kony ság ér ze te és a kont roll, a má sok hoz tar to zás, az au to nó mia és a vi lág
meg ér té se (STA UB 1989, 2003, 2011). A ne héz élet kö rül mé nyek és az alap szük ség le tek fruszt -
rá ci ó ja je len tik a ki in du ló pont ját az olyan to váb bi pszi cho ló gi ai és tár sas vagy cso port fo lya ma -
tok nak, ame lyek ugyan bi zo nyos mér ték ben ki elé gí tik eze ket a pszi cho ló gi ai szük ség le te ket, ám
nem ke ze lik a va ló di tár sa dal mi prob lé má kat és így a hely zet a cso por tok kö zöt ti erõ szak fe lé
fej lõ dik.

A ne héz élet kö rül mé nyek re adott vá la szul az egyé nek a cso por tok fe lé for dul nak, hogy ben -
nük lel jék meg az iden ti tást, a biz ton sá got és a va la ho vá tar to zást. A sa ját cso por tot úgy eme -
lik föl, hogy a töb bit le ér té ke lik, és idõ vel tesz nek is azért, hogy má so kat le ala cso nyít sa nak. 
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Ön ké pük vagy iden ti tá suk vé del mé ben a má sik cso port ból bûn ba kot ké pez nek, s így tart ják fenn
vi lág ké pü ket, mi köz ben te he tet le nek ne héz éle tük prob lé má i val szem ben. Olyan ide o ló gi ák je -
len nek meg, ame lyek re ményt és jobb éle tet kí nál nak (na ci o na liz mus, kom mu niz mus, ná ciz mus,
hutu ha ta lom Ru an dá ban és így to vább), ugyan ak kor dest ruk tí vak ab ban az ér te lem ben, hogy
el len sé ge ket je löl nek ki, akik kel „el kell bán ni” (ami vég sõ so ron gyak ran az el pusz tí tá su kat je -
len ti), hogy meg va ló sul has son az ide o ló gia. A bûn bak kép zés és a dest ruk tív ide o ló gi ák a cso -
por tot má sok el len for dít ják. Az em be rek az alap ve tõ szük ség le tek fruszt rá ci ó já ra vá la szol hat -
nak po zi tív mó don is – pél dá ul ös  sze fog hat nak, hogy meg va ló sít has sa nak va la mi lyen
konst ruk tív el kép ze lést a jobb jö võ ért. Az élet va ló di ne héz sé ge i nek le küz dé se vi szont ne héz;
idõt és ki tar tást igé nyel. Az em be rek ezért oly kor, kü lö nö sen bi zo nyos kul tu rá lis jel leg ze tes sé -
gek meg lé te ese tén, olyan cso por tok ba tö mö rül nek vagy olyan ve ze tõk höz for dul nak, akik bûn -
bak kép zés és dest ruk tív ide o ló gi ák, va gyis a szük ség le tek dest ruk tív ki elé gí té se fe lé te re lik õket.
Mind ezek olyan cso port fo lya ma tot in dí ta nak be, amely a tö me ges erõ szak hoz ve ze tõ evo lú ció
ki in du ló pont ja le het (lásd FAURE 2008; STA UB 1989, 2003, 2011).

A ne héz élet kö rül mé nyek leg több vo nat ko zá sa együt te sen volt meg fi gyel he tõ a tö me ges erõ -
szak jól is mert ese te i ben. A gaz da sá gi hely zet je len tõ sen rom lott Né met or szág ban a ná cik ha -
ta lom ra ke rü lé se elõtt, va la mint Ru an dá ban, az egy ko ri Ju go szlá vi á ban és még a szu dá ni
Darfúrban is. Ezek ben az or szá gok ban a tö me ges erõ sza kot po li ti kai zûr za var, va la mint po li -
ti kai és tár sa dal mi vál to zá sok elõz ték meg.

A cso por tok és kü lö nö sen az iden ti tás cso por tok köz ti konf lik tus ugyan csak nép ir tás ra ösz -
tön zõ té nye zõ vagy ki in du ló pont. A cso port kö zi konf lik tus és a nép ir tás ta nul má nyo zá sa ko ráb -
ban kü lön ál ló ku ta tá si te rü le tek vol tak, rész ben ta lán azért, mert a holokauszt, a zsi dók kal szem -
ben el kö ve tett nép ir tás volt a nép ir tás ko rán és leg gyak rab ban vizs gált ese te. A holokausztot
meg elõ zõ en a né me tek és a zsi dók közt nem volt va ló sá gos konf lik tus, leg fel jebb a ná cik gon -
do la ta i ban. A cso port kö zi konf lik tus ugyan ak kor, kü lö nö sen ami kor tar tós sá, ke zel he tet len né
és erõ sza kos sá vá lik, gyak ran a nép ir tás ki in du ló pont ja vagy nép ir tás ra ösz tön zõ kö rül mény lehet
(STA UB 2011).

A konf lik tus fo rog hat lét fon tos sá gú anya gi ér de kek kö rül, mint ami lyen pél dá ul a te rü let,
ame lyen egy cso port él het, vagy a víz mint erõ for rás. 1945 óta szá mos eset ben a nép ir tás nak
egy más jel le gû anya gi konf lik tus volt az oka, még hoz zá a tár sa da lom do mi náns és alá ren delt
cso port jai kö zöt ti el len tét (FEIN 1993a). A konf lik tu sok nak vi szont még ak kor is lé tez nek pszi -
cho ló gi ai ös  sze te võ i, ami kor ob jek tív anya gi okai van nak. Ilyen pszi cho ló gi ai té nye zõ pél dául
a má sik cso port le ér té ke lé se, az irán ta ér zett bi zal mat lan ság és fé le lem. Rá adá sul, ha a konf -
lik tus tar tós nak bi zo nyul, to váb bá erõ sza kos sá és ke zel he tet len né vá lik (va gyis nem ol dó dik
meg), ak kor ezek a pszi cho ló gi ai té nye zõk egy re in ten zí veb bé vál nak. A konf lik tus alap ve tõ
szük ség le te ket fruszt rál. A részt ve võk a má sik cso por tot fog ják a konf lik tu sért fe le lõs nek, 
to váb bá hi bás nak és er kölcs te len nek tar ta ni, míg a sa ját ügy igaz sá gos nak, a sa ját cso port erköl -
csös nek tû nik (BAR-TAL 2000; CROCKER et al. 2004, 2005; KELMAN–FISHER 2003). Ezek
a pszi cho ló gi ai té nye zõk mind két cso port ban és mind két cso port nak a má sik ról fenn tar tott ké -
pé ben – mint egy tük rö zõ dõ jel leg gel – je len van nak, ami kü lö nö sen meg ne he zí ti a konf lik tus
meg ol dá sát.

Az iden ti tás sal kap cso la tos kér dé sek gyak ran je len van nak a konf lik tu sok ban, il let ve fo ko -
za to san egy re fon to sab bá vál nak ben nük. A ke ve sebb ha ta lom mal, erõ for rás sal és pri vi lé gi ummal
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ren del ke zõ, il let ve ke vés bé jól élõ cso por tok tag jai gyak ran fa ji, et ni kai vagy val lá si vo nat ko -
zás ban is kü lön böz nek az elõ nyö sebb hely ze tû cso por tok tag ja i tól. A meg kü lön böz te tés alap -
ját ké pez he tik a nyel vi és a kul tu rá lis kü lönb sé gek is: az ér té kek, né ze tek, a vi sel ke dé ses elõ -
írá sok, az ese mé nyek ész le lé se és ér tel me zé se, va la mint a kü lön bö zõ alap ve tõ szük ség le tek,
pél dá ul a kap cso la tok, az iden ti tás és az au to nó mia el té rõ fon tos sá ga. A na gyobb ha tal mú cso -
por tok haj la mo sak el len áll ni a ke vés bé elõ nyös hely ze tû cso port kö ve te lé se i nek, pél dá ul
a nyelv hasz ná lat tal vagy az iden ti tás más ki fe je zé se i vel kap cso lat ban, vagy a na gyobb tár sa dal -
mi rész vé telt il le tõ en. En nek so rán bár me lyik cso port tag jai erõ szak hoz fo lya mod hat nak.

Itt kell szá mot vet nünk az ide o ló gi ák sze re pé vel. A na gyobb ha ta lom mal ren del ke zõ cso -
port jo ga it és ki vált sá ga it rend sze rint va la mi lyen, több let jo ga i kat és pri vi lé gi u ma i kat iga zo ló
vi lág né zet is tá mo gat ja – olyan fel fo gás, hogy hely ze tü ket eszük nek, szor gal muk nak, múlt be -
li tel je sít mé nyük nek vagy ere den dõ fel sõbb ren dû sé gük nek kö szön he tik. A do mi náns cso por tok
te hát nem csak a jo ga i kat és ki vált sá ga i kat vé dik, ha nem az iden ti tá su kat, a vi lág ban el fog lalt
he lyü ket és a vi lág ról al ko tott ké pü ket is. A ku ta tók már vizs gál ták a le gi ti má ló ide o ló gi á kat,
pél dá ul a szo ci á lis do mi nan cia ori en tá ci ót, ame lyek iga zol ják a ha tal ma sok és ki vált sá gos ok do -
mi nan ci á ját (SIDANIUS–PRATTO 1999), va la mint a rend szer iga zo lást, amely iga zol ja az ép pen
fenn ál ló tár sa dal mi ál la po to kat (JOST et al. 2004), és azt ta lál ták, hogy ezek nek szé les kör ben
ér vé nye sü lõ ha tá sa ik van nak.

A ré gi idõk ben gya ko ri ak vol tak a hó dí tá sok, ame lyek kel a tö meg gyil kos ság is együtt járt
(KIERNEN 2007). Eze ket a nem ze tek anya gi ér de kei és vá gyai, va la mint ve ze tõ ik di csõ ség vá -
gya mo ti vál ta. A mo dern idõk ben a hi e rar chi á ban ma ga sab ban ál ló cso por tok igye kez nek meg -
sze rez ni a föl det és a ter mé sze ti erõ for rá so kat akár köz vet len erõ szak ré vén, akár úgy, hogy olyan
fel té te le ket te rem te nek más cso por tok szá má ra, hogy az zal el pusz tít ják a kör nye ze tü ket és az
éle tük fenn tar tá sá hoz szük sé ges ja va kat. A te rü let fej lesz tés pél dá ul sok he lyen az ott élõ benn -
szü löt tek sú lyos szen ve dé sét vagy akár ki pusz tu lá sát okoz ta (TOTTEN et al. 1997). Az ilyen ön -
ér dek ve zé relt konf lik tu sok ban a ne héz élet hely zet nem fel tét le nül tö me ges erõ sza kot ki vál tó té -
nye zõ. Min dig je len van ugyan ak kor a má sik cso port le ér té ke lé se és más, tö me ges erõ szak hoz
ve ze tõ ha tá sok.

A nép ir tás gyak ran há bo rú ban tör té nik. Van, hogy az el len ség gel szem ben nyil vá nul meg,
mint pél dá ul a ru an dai pol gár há bo rú ban (ahol a nép ir tás kez de te kor tûz szü net volt). Más ese -
tek ben az ál do za tok olyas va la kik, akik nem vesz nek részt a há bo rú ban – ilyen pél dá ul
a holokauszt ese te. A há bo rú egyéb ként is je len tõs erõ szak kal jár, ami kön  nyeb bé te szi a to váb -
bi erõ sza kot. A há bo rú to váb bá le het ürügy is az erõ szak olyan cso port el len for dí tá sá ra,
amellyel szem ben már amúgy is erõs el len sé ges ség ala kult ki, és/vagy ame lyet már ko ráb ban
ide o ló gi ai el len ség nek bé lye gez tek.

A cso port kö zi konf lik tus és a ne héz élet kö rül mé nyek mint ki vál tó té nye zõk gyak ran kéz
a kéz ben jár nak. A ne héz élet kö rül mé nyek fo koz hat ják a ke vés bé pri vi le gi zált cso por tok elé -
ge det len sé gét. Nem kell ugyan ak kor mind két kö rül mény nek fenn áll nia. A holokauszt elõtt nem
volt iga zi konf lik tus a né me tek és a zsi dók kö zött. Az utób bi ak bé kés ki sebb sé get al kot tak 
Né met or szág ban, per sze nem a ná cik sze rint. A hutuk és a tuszik köz ti ru an dai konf lik tus nak
ez zel szem ben hos  szú tör té ne te van. A hutuk és a tuszik rész ben a va gyont és a ha tal mat il le -
tõ en kü lön böz nek, rész ben pe dig – tisz tá zat lan mér ték ben – et ni ka i lag (DES FORGES 1999;
MAMDANI 2001; STA UB 2011). Vi lá gos kü lönb ség az iden ti tás ban van köz tük. 1959 elõtt
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a tuszik vol tak a do mi náns fél, a bel ga fenn ha tó ság alatt pe dig nõtt a do mi nan ci á juk és a hutuk
el nyo mott sá ga. Egy 1959-es for ra da lom után a hutuk ke rül tek ha ta lom ra, a tuszikat meg ve tet -
ték, hát rá nyo san meg kü lön böz tet ték és né ha tö me ge sen meg is öl ték õket. Az 1994-es nép ir -
tást sú lyos gaz da sá gi prob lé mák, po li ti kai ká osz és pol gár há bo rú elõz te meg.

A pusz tí tás fo lya ma ta i nak evo lú ci ó ja

A szél sõ sé ges erõ szak nem csak úgy tör té nik; az el len sé ges ke dés és az erõ szak fo ko za to san ala -
kul és vá lik egy re ros  szab bá. Ez a fej le mény el ke rül he tõ vagy meg ál lít ha tó, ha a tár sa da lom -
nak min den egyes al cso port ja együtt mû kö dik, hogy eny hít sék a ne héz élet kö rül mé nye ket,
vagy ha a cso por tok el kö te le zet tek a konf lik tus tár gya lá sos és en ged mé nye ken ala pu ló meg ol -
dá sa iránt. A szük ség le tek ki elé gí té sé nek és a kü lönb sé gek meg vi ta tá sá nak eze ket a konst ruk -
tív mó do za ta it rit kán al kal maz zák. A cso por tok ehe lyett bûn ba kot ké pez nek a má sik ból, dest -
ruk tív ide o ló gi á kat al kot nak, egy mást hi báz tat ják a konf lik tu sért, és ha ma ro san ár ta nak is
egy más nak. Ez pszi cho ló gi ai és vi sel ke dé ses evo lú ci ó hoz ve zet het. Az egyé nek, de a cso por -
tok is a ta pasz ta lat ból ta nul nak. Mi köz ben bán tal maz nak má so kat, vál toz ni kez de nek a tet te -
sek, de vál to zik az egész tár sa da lom is, amely nek ré szei. Ez az evo lú ció le het egy ol da lú is, vagy,
mint az erõ sza kos konf lik tu sok ese tén, köl csö nös.

Akik má sok nak ár ta nak, azok nak iga zol ni uk kell a cse le ke de te i ket. Le ér té ke lik azo kat, aki -
ket bán tal maz tak; hoz zá szok nak vagy habituálódnak a ve lük szem be ni diszk ri mi ná ci ó hoz és erõ -
szak hoz. Mind az el kö ve tõk haj la mo sak er re, mind pe dig a pas  szív szem lé lõ k, akik tud ják, mi
tör té nik, de nem tesz nek el le ne. Az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit re tá masz kod nak – úgy hi szik,
hogy a vi lág igaz sá gos, ezért akik szen ved nek, va la mi mó don rá is szol gál nak (LERNER 1980).
A fo ko zó dó le ér té ke lés mo rá lis ki re kesz tés hez ve zet: az ál do zat tá vá ló cso por tot ki zár ják az er -
kölcs ha tó kö ré bõl, va gyis azon em be rek kö ré bõl, akik re az er köl csi ér té kek és sza bá lyok ér vé -
nye sek (FEIN 1979; OPOTOW 1990; STA UB 1989, 2011). Az erõ szak el kö ve tõi az em be ri éle tet
és jó lé tet óvó ér té ke ket oly kor le is cse ré lik má sok ra, pél dá ul a te kin tély nek va ló en ge del mes -
ke dés re vagy a cso port irán ti lo ja li tás ra. Vég sõ eset ben be kö vet kez het az er kölcs ki for du lá sa
is: az el len ség nek ki je lölt cso port tag ja i nak meg ölé se lesz a he lyes. Az erõ szak evo lú ci ó ja so -
rán mind az egyé nek, mind a tár sas vi sel ke dés sza bá lyai vál toz nak. Új tör vé nyek és új in téz -
mé nyek szü let het nek az ál do za tok el le ni fel lé pés tá mo ga tá sá ra, pél dá ul ve lük szem ben el já ró
kü lön hi va ta lok vagy fél ka to nai cso por tok (STA UB 1989, 2011).

Bi zo nyos ese tek ben ezen a té ren fo lya ma tos ha la dás fi gyel he tõ meg. Gyak ran van nak azon -
ban szü ne tek is, olyan idõ szak ok, ami kor nin cse nek újabb fej le mé nyek. Az ad dig ki ala kult ele -
mek vi szont a kul tú ra mély szer ke ze té nek ré szei ma rad nak, és ahogy a kö rül mé nyek vál toz nak,
a fo lya mat új ra in dul hat. A holokauszt ide jén pél dá ul a ná cik a zsi dók kal szem ben olyan becs -
mér lõ pro pa gan dát és olyan szim bó lu mo kat – pél dá ul a meg kü lön böz te tés kép pen kö te le zõ en
vi selt sár ga csil la got – al kal maz tak, ame lyek re volt pél da már ko ráb bi tör té nel mi ko rok ban is.
Tö rök or szág ban 1894–1896 kö zött tö me ge sen öl tek meg ör mé nye ket, amit 1915–1916-ban nép -
ir tás kö ve tett. Ru an dá ban is több ször öl tek meg tö me ge sen tuszikat a nép ir tás elõtt. A ko ráb bi
tö meg gyil kos sá gok kü lö nö sen ve szé lye sek, mert el kép zel he tõ vé és pszi cho ló gi a i lag hoz zá fér -
he tõ vé te szik a tö meg gyil kos sá got és a nép ir tást (STA UB 2011; lásd még HARFF 2003).
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A dest ruk tív szükségletkielégítés va ló szí nű sé gét nö ve lő kul tu rá lis jel lem zők

A kul tú ra bi zo nyos jel lem zõi nö ve lik an nak va ló szí nû sé gét, hogy ne héz idõk ben vagy cso port -
kö zi konf lik tus ese tén be kö vet kez ze nek a fent le írt pszi cho ló gi ai re ak ci ók és ese mé nyek.

A „mi és õk” gon dol ko dás mód, a kul tu rá lis le ér té ke lés, va la mint az el len sé ges ke dés ide o -
ló gi ái alap ve tõ en fon to sak a tö me ges erõ szak meg je le né sé ben. A le ér té ke lés le het ke vés bé in -
ten zív (a má si kak lus ták, nem olyan oko sak és így to vább), vagy egy re erõ sebb (a má sik fél
manipulatív, er kölcs te len, ve szé lyes, olyan el len ség, amely meg akar ja sem mi sí te ni a sa ját cso -
por tot). La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok sze rint, ha va la ki csak fül ta nú ja, ahogy le ér té kel nek egy másik
em bert, az már a ve le szem be ni ár ta lom oko zás hoz ve zet het, még ha az il le tõ nem is je lent fe -
nye ge tést (BANDURE et al. 1975). A nép ir tá sok kal kap cso la tos eset ta nul má nyok sze rint kü lö -
nö sen azok ból a cso por tok ból vá lik nagy va ló szí nû ség gel ál do zat, aki ket er köl csi leg rossz nak
vagy fe nye ge tõ nek ítél nek, még ha egyéb ként vi szony lag jó so ruk is van a tár sa da lom ban – mint
pél dá ul a zsi dók ból Né met or szág ban, a tuszikból Ru an dá ban vagy az ör mé nyek bõl Tö rök or -
szág ban (STA UB 1989).

Az em ber ben erõs a haj lam, hogy má so kat a „mi” és az „õk” ka te gó ri á i ba so rol jon. En nek
tel je sen tri vi á lis okai le het nek. Az iden ti tás kis kü lönb sé ge ken is ala pul hat. Az em be rek né ha
kü lö nö sen el len sé ge sek azok kal szem ben, akik csu pán egy ki csit kü lön böz nek az õ cso port juk -
tól. Az an ti sze mi tiz mus ki ala kul ha tott a ko rai ke resz té nyek azon szük ség le té bõl, hogy sa ját külön
iden ti tást ala kít sa nak ki ma guk nak. A bol se vi kok gyû löl ték a men se vi ke ket, akik csu pán ke vés -
sé kü lön böz tek tõ lük. Az eret ne ke ket he ve sen ül döz ték.

Két cso port közt né ha igen erõs köl csö nös el len sé ges ke dés ala kul ki. A má si kat el len ség -
nek, ma gu kat a má sik fél el len sé gé nek lát ják. Az, hogy õk a má sik cso port el len sé gei, az iden -
ti tá suk ré szé vé vá lik. Ez meg kön  nyí ti és va ló szí nûb bé te szi a he ves erõ szak al kal ma zá sát. 
Az erõ szak evo lú ci ó já nak ré sze ként ki ala kul hat az el len sé ges ke dés ide o ló gi á ja – ugyan ak kor,
ha ez az ide o ló gia már egy ko ráb bi tör té nel mi idõ szak so rán ki ala kult, vi szony lag sta bil is lehet
a két cso port egy más hoz va ló vi szo nyá ban (STA UB 1989, 2011).

A te kin tély túl sá gos tisz te le te a tár sa da lom ban meg ne he zí ti az em be rek szá má ra, hogy ke -
zel ni tud ják a ki vál tó té nye zõ ket. Ha hoz zá szok tak, hogy ve ze tik õket, na gyobb va ló szí nû ség -
gel hall gat nak a ve ze tõ ik re és ve szik te kin tet be a cso por tok kal kap cso la tos ide o ló gi á kat. Ha cso -
port juk egy re in kább árt egy má sik cso port nak, nem va ló szí nû, hogy szem be száll ná nak ez zel.
Ugyan csak va ló szí nûbb, hogy kö ve tik az erõ szak ra vo nat ko zó köz vet len pa ran cso kat. A ná ci
Né met or szág ban, Ru an dá ban és a leg több más olyan or szág ban, ahol nép ir tást vagy tö meg gyil -
kos sá got kö vet tek el, a kul tú ra, a gyer mek ne ve lé si szo ká sok és a hi e rar chi kus tár sa dal mi szer -
ve ze tek erõs te kin tély tisz te let re ösz tö nöz tek.

A mo no li ti kus (és nem plu ra lisz ti kus) kul tú ra és a te kin tély el vû po li ti kai rend sze rek elõ se -
gí tik a ne héz élet kö rül mé nyek re vagy a cso port kö zi konf lik tu sok ra adott dest ruk tív vá la szo kat.
Mi nél vál to za to sab bak az ér té kek egy tár sa da lom ban és mi nél na gyobb az em be rek sza bad sá -
ga, hogy eze ket ki fe jez zék, an nál ke vés bé va ló szí nû a nép ir tás hoz ve ze tõ fo lya mat evo lú ci ó ja;
az em be rek an nál na gyobb va ló szí nû ség gel száll nak szem be ez zel a fo lya mat tal. Ez a plu ra liz -
mus egyik vo nat ko zá sa. A má sik pe dig az, hogy a tár sa da lom ban lé te zõ min den cso port tag ja -
i nak jo guk és le he tõ sé gük van, hogy a köz élet ben részt ve gye nek (STA UB 2011); han got ad hat -
nak a prob lé má ik nak, hoz zá fér nek a mé di á hoz, részt ve het nek az üz le ti és a po li ti kai élet ben.
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A plu ra liz mus és a te kin tély hez va ló vi szony függ a kul tú rá tól és a kor mány za ti rend szer tõl is.
A te kin tély el vû rend sze rek ben va ló szí nûbb és ugyan ak kor kor mány za ti po li ti ka ként is foly tat -
ha tó a tö meg gyil kos ság (FEIN 2007; RUM MELL 1994) – akár az olyan, nagy szá mú em ber el le -
ni erõ szak, akik le het nek ugyan kü lön bö zõ iden ti tás cso por tok tag jai, de a rend szer po li ti kai el -
len fe lei vagy el len sé gei, akár más faj ta tö me ges erõ szak. De mok rá ci ák nem va ló szí nû, hogy
tö meg gyil kos sá got kö ves se nek el; kü lö nö sen igaz ez az érett de mok rá ci ák ra, ahol a de mok ra -
ti kus be ren dez ke dést ci vil szer ve zõ dé sek is erõ sí tik. Az Egye sült Ál la mok és más de mok rá ciák
ugyan ak kor tá mo gat tak olyan el nyo mó, dik ta tó ri kus rend sze re ket, ame lyek erõ sza kot kö vet nek
el a sa ját né pük kel szem ben. Né ha erõ szak hoz és há bo rú hoz fo lya mod nak má sok kal, kü lö nö -
sen nem de mok ra ti kus or szá gok kal szem ben (STA UB 2011).

A múlt be li ál do zat tá vá lás vagy szen ve dés gyó gyí tat lan se be i nek sú lyos pszi cho ló gi ai
hatá sa ik van nak. A cso por tok gyak ran a múlt be li tra u má ra össz pon to sí ta nak, amely így mint -
egy szem üveg gé vá lik, ame lyen ke resz tül a vi lá got né zik (VOLKAN 1997, 1998). Ha egy cso -
port a múlt ban ál do za ti sze rep be ke rült, a gyógy ulás fon tos a to váb bi erõ szak meg elõ zé se szem -
pont já ból. Gyógy ulás nél kül az adott cso port to vább ra is le ala cso nyí tott nak és sé rü lé keny nek
ér zi ma gát, a vi lá got pe dig ve szé lyes nek lát ja. Ne héz idõk ben vagy új konf lik tus sal szem beke -
rül ve az ilyen cso por tok erõ sen szük sé gét érez he tik, hogy meg véd jék ma gu kat. Úgy vi sel ked -
het nek, hogy azt õk csu pán szük sé ges ön vé de lem nek tart ják, pe dig vi sel ke dé sük va ló já ban már
az erõ szak má sok kal szem be ni to váb bi el kö ve té se (STA UB 1998, 2011).

Ha egy tár sa da lom ban rég óta al kal maz nak ag res  szi ót a konf lik tu sok meg ol dá sá ra,
az hoz zá fér he tõ vé te szi az erõ sza kot mint a kö vet ke zõ konf lik tus ra vagy a ne héz élet kö rül mé -
nyek bõl fa ka dó el len sé ges ség re ad ha tó vá laszt. Mind nagy szá mú eset sta tisz ti kai elem zé se
(HARFF 2003), mind pe dig eset ta nul má nyok (STA UB 1989, 2011) ar ra utal nak, hogy ha egy tár -
sa da lom nak erõ sza kos a múlt ja, az nö ve li az erõ szak új bó li meg je le né sé nek esé lyét.

A ta núk vagy szem lé lők sze re pe az iden ti tás konf lik tu sok ros  szab bo dá sá ban

A szem lé lõk pas  szi vi tá sa nagy mér ték ben bá to rít ja az el kö ve tõ ket, mert se gít ne kik el hin ni, hogy
amit tesz nek, az he lyes. A szem lé lõk olyan ta núk, akik hely ze tük nél fog va tud hat ják (bár
gyak ran in kább nem akar ják tud ni), mi tör té nik, és akár te het né nek is va la mit. A szem lé lõk saj -
nos gyak ran pas  szí vak. Foly tat ják ren des te vé keny sé gü ket, ez ál tal gyak ran akár bel sõ, akár külsõ
szem lé lõ ként bûn ré szes sé vál nak az erõ szak ban.

A bel sõ ta núk részt vesz nek az ál do za tok el len dol go zó diszk ri mi na tív rend szer mû köd te -
té sé ben. Az el kö ve tõk höz ha son ló an õk is le ér té ke lés sel, az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit tel és más
mó do kon iga zol ják pas  szi vi tá su kat. Õk is ré sze sei a fo lya mat ki fej lõ dé sé nek, és hoz zá já rul nak
az erõ szak evo lú ci ó já hoz cso port juk ban vagy tár sa dal muk ban. Ezek a szem ta núk ugyan an nak
a tár sa da lom nak a tag jai, mint az el kö ve tõk, így õk is bel sõ vé tet ték az ál do zat tá vá ló cso port
kul tu rá lis le ér té ke lé sét és a te kin tély tisz te le tét. Rá adá sul ne héz is az em ber nek a sa ját cso port -
já val szem be száll nia, kü lö nö sen sú lyos élet prob lé mák kal vagy cso port kö zi konf lik tu sok kal ter -
hes idõk ben. A szem ta núk gyak ran el tá vo lít ják ma gu kat az ál do za tok tól, hogy csök kent sék em -
pá ti á ju kat és bûn tu da tu kat, ami tõl egyéb ként szen ved né nek (STA UB 1989, 2011). Aho gyan
vál toz nak, egyes ta núk ból el kö ve tõk vá lnak (LIFTON 1986).
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A kül sõ ta núk, va gyis más cso por tok és más nem ze tek ugyan csak haj la mo sak a pas  szi vi tás -
ra, foly tat ják ren des te vé keny sé gü ket, vagy akár se gí tik is az el kö ve tõ ket. Az Egye sült Álla mok
és más or szá gok nagy vál la la tai pél dá ul foly tat ták üz le ti te vé keny sé gü ket a ná ci Né met or szág -
ban az 1930-as évek ben is, da cá ra az erõ sö dõ zsi dó ül dö zés nek és a ná ci rend szer bru ta li tá sá nak
min den vélt el len sé gé vel szem ben. Fran cia or szág a pol gár há bo rú alatt ka to nai tá mo ga tást
nyúj tott a ru an dai kor mány nak, pe dig a tuszik el len óri á si gyû lö let kam pány zaj lott, és a hutuk
oly kor tö me ge sen öl tek meg tuszi ci vi le ket. A tá mo ga tás a nép ir tás ide jén is foly ta tó dott
(MALVERN 2004). Fran cia or szág se gí tett ab ban is, hogy az el kö ve tõk fegy ve re ik kel és ne héz -
fel sze re lé sük kel együtt el me ne kül hes se nek, ami kor egy tuszik ve zet te lá za dócso port véget
vetett a nép ir tás nak. Az el kö ve tõk to váb bi Ru an da el le ni tá ma dá sai fon tos sze re pet ját szot tak
ab ban, hogy há bo rú tört ki a szom szé dos Za i re, új ne vén Kon gói De mok ra ti kus Köz tár sa ság terü -
le tén. A há bo rú még éve kig tar tott, és 2011-ig kö zel hat mil lió ha lá los ál do za tot kö ve telt.
A nem ze tek ha gyo má nyo san nem te kin tet ték ma gu kat er köl csi ágen sek nek. Ve zér lõ ér té kük
a nem ze ti ér dek volt – a gaz dag ság, a ha ta lom és a be fo lyás. Egyes nem ze te ket né ha egy másik
or szág hoz, vagy an nak egy bi zo nyos cso port já hoz fû zõ dõ szá lak kész tet nek ar ra, hogy a tet te -
sek nek nyújt sa nak tá mo ga tást – mint a fran ci ák a ru an dai kor mány nak –, és ne azok nak az embe -
rek nek, aki ket bán tal maz nak (STA UB 2011).

A ve ze tõk és az eli tek fon tos sze re pet ját sza nak a tár sa dal mi fel té te lek ala kí tá sá ban és befo -
lyá so lá sá ban. A tö meg gyil kos ság vagy a nép ir tás le he tõ sé gét az te rem ti meg és az te szi va ló -
szí nû vé, hogy mi lyen haj lan dó ság él az em be rek nagy ré szé ben, mi lyen a tár sa da lom hely ze -
te, mi lye nek a cso port kö zi konf lik tu sok, és mik a jel lem zõi az adott kul tú rá nak. Az em be rek
olyan ve ze tõ ket vá lasz ta nak vagy olyan ve ze tõk fe lé for dul nak, akik meg fe lel nek a haj lan dó -
sá ga ik nak és ki elé gí tik ép pen ak tu á lis szük ség le te i ket. A már ha tal mon lé võ vagy ép pen emel -
ke dõ ve ze tõk, ide ért ve az ide o ló gi ai moz gal mak ve ze tõ it is, ugyan ak kor mind ma guk is a fel -
té te lek ha tá sa alatt áll nak, mind hasz nál ják eze ket a cél ja ik elérése ér de ké ben.

Ezek a ve ze tõk meg pró bál hat nak bé kés, konst ruk tív esz kö zök kel bol do gul ni a tár sa dal mi
prob lé mák kal és a cso por tok kö zöt ti konf lik tu sok kal. De ke res het nek el len sé ge ket is, és cse le -
ked het nek oly mó don, hogy az erõ szak ra ösz tö nöz. Bûn ba kot ké pez het nek, dest ruk tív ide o ló gi -
á kat kí nál hat nak, pro pa gan da se gít sé gé vel erõ sít he tik a po ten ci á lis ál do za tok ról ki ala kult ne ga -
tív ké pet, és a fe lé jük irá nyu ló el len sé ges sé get. In téz mé nye sít he tik a mé di á ban a gyû löl kö dést,
fél ka to nai cso por to kat hoz hat nak lét re, vagy más egyéb in téz mé nye ket, ame lyek elõ se gít he tik
az el len sé ges ke dést és szol gál ják az erõ sza kot. Úgy tûn het, a ve ze tõk gyak ran pusz tán azért te -
szik mind ezt, hogy tá mo ga tást sze rez ze nek és nö vel jék a ha tal mu kat. A meg elõ zés szem pont já -
ból fon tos õket is úgy te kin te nünk, mint tár sa dal muk tag ja it, akik re hat nak az élet kö rül mé nyek
és a cso port kö zi konf lik tu sok, és akik leg alább is rész ben sa ját ma guk és né pük alap ve tõ pszi cho -
ló gi ai szük ség le te it igye kez nek ki elé gí te ni. Van nak ugyan ak kor tisz tán dest ruk tív ve ze tõk is.
A veze tõk és az egyéb el kö ve tõk is le het nek al vók (STEINER 1980), va gyis olyan sze mé lyi sé gek,
akik nor má lis idõk ben nor má li san vi sel ked nek, ám a tár sa dal mi ká osz és fe jet len ség kö ze pet te
haj la mos sá vál nak az el len sé ges ség re és az erõ szak ra (lásd még ZARTMAN 1989).
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Az in ten zív cso port kö zi erő szak meg elő zé se

Az erő szak meg ál lí tá sa és a ké sei meg elő zés

Ami kor már je len tõs mér té kû erõ szak tör tént, vagy ami kor a fent be mu ta tott elõ re jel zõ té nye -
zõk oly mér ték ben je len van nak, hogy az erõ szak el sza ba du lá sá ra kell szá mí ta ni, ha tá ro zott cse -
lek vés re van szük ség. Az ilyen ké sei meg elõ zés sel, aho gyan a ko rai meg elõ zés sel kap cso lat -
ban is azok a fon tos kér dé sek, hogy mit kell el ér nünk, ho gyan és ki nek kell cse le ked nie.

Ha egy vál ság hely zet re adott vá lasz ról és a már fo lya mat ban lé võ tö me ges erõ szak meg -
ál lí tá sá ról van szó, ak kor a meg elõ zés esz kö zei a ve ze tõk kel és az or szá gok kal szem be ni fe -
nye ge té sek, szank ci ók és boj kott, és vég sõ eset ben a ka to nai be avat ko zás. Gyak ran egyik re sem
ke rül sor, vagy csak túl ké sõn vagy ha tás ta la nul. Ru an dá ban pél dá ul nem tör tént sem mi ilyesmi
– szá mos or szág re pü lõ gé pe ket és ka to ná kat kül dött, hogy ki me ne kít se a sa ját pol gá ra it, azt üzen -
ve így az el kö ve tõk nek, hogy a ru an dai pol gá rok kal tet szé sük sze rint bán hat nak (HATZFELD

2003; MALVERN 2004).
A szank ci ók és a boj kott sok szor azért nem mû köd ik, mert egyes or szá gok nem vesz nek részt

ben nük vagy nem tesz nek ele get ne kik. Rá adá sul a szank ci ók és a boj kott – aho gyan a Szaddam
Hus  sze in Irak ja el le ni boj kott is (RICHARDSON 2006) – bár nagy szen ve dést okoz a la kos ság -
nak, a ve ze tõk gyak ran nem tö rõd nek ez zel és ma guk sze mély sze rint nem elég érin tet tek ahhoz,
hogy vál toz tas sa nak a po li ti ká ju kon. A szank ci ók és a boj kott egy újabb meg kö ze lí té se a ve ze -
tõk re össz pon to sít: a pénz ügye ik re, bank szám lá ik ra és az uta zá si sza bad sá guk ra. A szé les kö -
rû szank ci ók ha té ko nyab bak le het nek olyan or szá gok kal szem ben, ahol van olyan je len tõs, ipar -
ral és ke res ke de lem mel fog lal ko zó ré teg, amely nek az ér de ke it a szank ci ók sér tik, és akik
be fo lyá sol ni tud ják a ve ze tõ ket és a po li ti kai rend szert – ez tör tént pél dá ul Dél-Af ri ká ban. 
Ott rá adá sul bel sõ aktorok is küz döt tek az apar theid rend szer el len, ami szin tén fon tos volt
a szank ci ók ha té kony sá ga szem pont já ból.

Né ha el en ged he tet len a ka to nai be avat ko zás. Mint a Nép ir tás Meg elõ zé sé re Szer ve zett Munka -
cso port, mely nek el nö kei Madeleine Albright és William Cohen vol tak (ALBRIGHT–COHEN

2008), utalt rá, a ka to nai be avat ko zás nem egy sze rû igen vagy nem kér dé se. Szom szé dos or -
szág ban tar tott had gya kor lat pél dá ul el bá tor ta la nít hat ja a ve ze tõ ket és az el kö ve tõ ket. Egy meg -
fe le lõ en nagy mé re tû bé ke fenn tar tó erõ je len lé te ugyan ilyen ha tás sal le het. 2001-ben Ma ce dó -
ni á ban az al bán ki sebb ség és a kor mány erõk kö zöt ti har co kat kö ve tõ en a bé ke fenn tar tók idõt
és te ret biz to sí tot tak a vi tás kér dé sek meg tár gya lá sá hoz. Le het per sze, hogy azért is vol tak ilyen
ha té ko nyak, mert már zaj lott több ko rai be avat ko zá si fo lya mat is. A la kos ság el len sé ges ér zü -
le tét pél dá ul olyan új ság cik kek igye kez tek csök ken te ni, ame lyek meg mu tat ták, men  nyi re ha -
son ló an él nek az or szág kü lön bö zõ et ni kai cso port ja i hoz tar to zó em be rek. Egyéb te vé keny sé -
gek pe dig elõ ké szí tet ték a te re pet a kor mány zat szá má ra, hogy új tör vé nyek ben fog lal koz zon
az al bán ki sebb ség sé rel me i vel és nö vel je an nak jo ga it (BURG 1997; STA UB 2011).

Hogy ha té ko nyak le gye nek, a bé ke fenn tar tók nak gyak ran az ENSZ en ge dé lyé re, ki kép zés -
re és har ci fel sze re lés re van szük sé gük. A harc azon ban ál ta lá ban el len té tes az ENSZ sza bá lya -
i val és gya kor la tá val. A bé ke fenn tar tó kat, leg alább is pa pí ron, azért küld ték, hogy a je len lét ük -
kel gá tol ják az erõ sza kot, vagy hogy fenn tart sák a már meg szü le tett békemegállapodást.
Ami kor az erõ szak fel lán golt, nem volt sza bad cse le ked ni ük, és gyak ran sa ját ma gu kat sem
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tudták meg vé de ni. Egy re vi lá go sabb, hogy a bé ke fenn tar tók nak – ne vü ket néz ve ta lán pa ra dox
mó don, fel ada tu kat néz ve vi szont el en ged he tet le nül – ké pe sek nek kell len ni ük a harc ra, hogy
fenn tart sák a bé két. A ka to nai be avat ko zás hoz mint vég sõ esz köz höz pe dig gyors re a gá lá sú csa -
pás mé rõ erõt kel le ne lét re hoz ni. En nek ál lan dó és az ENSZ el len õr zé se alá tar to zó had erõ nek
kell len nie, mi vel a nem ze tek gyak ran vo na kod nak a sa ját ka to ná ik harc ba ve té sé tõl, még szél -
sõ sé ge sen sú lyos vál ság hely zet ese tén is. Egy ilyen ka to nai egy ség lét re ho zá sa el en ged he tet -
len, még ha ve le kap cso lat ban szá mol ni kell is nem zet kö zi el len ál lás sal.

A már fo lya mat ban lé võ erõ szak meg ál lí tá sá ra és a vál sá gok ra adott vá lasz hoz kü lön bö zõ
ké szen lé ti in téz ke dé sek re van szük ség. A már idé zett mun ka cso port je len té se sze rint pél dá ul az
Egye sült Ál la mok ban nincs olyan kor mány za ti szerv, amely nép ir tás sal vagy tö me ges at ro ci -
tá sok kal kap cso la tos vál sá gok ra re a gál hat na, és nin cse nek cse lek vé si ter vek sem, ame lye ket
vész hely zet ese tén elõ le het ne ven ni. Ez min den bi zon  nyal más or szá gok ban is így van.

Bár a fe nye ge té sek, a szank ci ók, a boj kott, a bé ke fenn tar tás és a ka to nai be avat ko zás idõn -
ként mind szük sé ge sek le het nek, meg kell kí sé rel ni, ha ké sõn is, az em be ri érint ke zést, az em -
be ri cse lek vést, a pár be szé det, a tár gya lást és a köz ve tí tést. A ké sõi meg elõ zés ese te i ben a dip -
lo má cia ha té kony sá gá hoz ma gas po zí ci ó jú sze rep lõ ket kell be von ni. 2008-ban pél dá ul Ke nyá ban
egy vi ta tott vá lasz tá si ered ményt kö ve tõ en ke rült sor cso port kö zi erõ szak ra. Kofi Annan egy -
ko ri ENSZ-fõ tit kár több or szág, köz tük az Egye sült Ál la mok kül ügy mi nisz te rei, va la mint
szom szé dos or szá gok el nö kei köz re mû kö dé sé vel vé gül gyors meg egye zés szü le tett a ha ta lom
meg osz tá sá ról (CARSON 2008). Bár ez az egyez mény a ré gebb óta fenn ál ló prob lé má kat nem
ol dot ta meg, az erõ szak nak vé get ve tett. Az ilyes faj ta konf lik tus ke ze lés a meg ol dás nél kü löz -
he tet len elõ já té ka. A na gyon ma gas po zí ci ó jú ve ze tõk, pél dá ul az ame ri kai el nök több nyi re nem
szí ve sen vesz nek részt ilyes mi ben, fel te he tõ en azért, mert ha nem si ke rül ne meg ol da ni a vál -
sá got vagy meg ál lí ta ni az erõ sza kot, az ron ta ná a meg íté lé sü ket. Ha vi szont be vo nód nak, an -
nak óri á si ha tá sa le het.

Romeo Dallaire tá bor nok, az ENSZ ru an dai bé ke fenn tar tó i nak pa rancs no ka fi gyel mez te -
tést ka pott a ké szü lõ dõ nép ir tás ter vé rõl, de hi á ba kér te az ENSZ po li ti ku sa i tól, hogy be gyûjt -
hes se és meg sem mi sít hes se azo kat a machetéket (hos  szú és éles pen gé jû bo zót vá gó ké se ket),
ame lyek kel a nép ir tást az el kö ve tõk vég re haj ta ni ter vez ték, majd vég re is haj tot ták. Mi tör tén -
he tett vol na, ha az ENSZ vagy szá mos or szág égi sze alatt be fo lyá sos kül sõ ve ze tõk lép tek vol -
na kap cso lat ba a ru an dai ve ze tõk kel? Mi tör tén he tett vol na, ha kap cso lat ba lép nek a ru an dai kor -
mányt fel té tel nél kül tá mo ga tó fran ci ák kal (MALVERN 2004)? Vagy mi tör tén he tett vol na, ha Bill
Clin ton el nök egy asz tal hoz ül te tett vol na szerb, hor vát és bos nyák ve ze tõ ket nagy ha tal mak és
szom szé dos or szá gok ve ze tõ i vel, ami kor az egy ko ri Ju go szlá vi á ban el sza ba dult az erõ szak
(STAUB 2011)? A nagy ha tal mú ve ze tõk szá mos eset ben gya ko rol hat nak igen erõs be fo lyást, 
kü lö nö sen, ha tisz te lik is õket és bíz nak is ben nük.

Ko rai meg elő zés

A ko rai meg elõ zést kez de mé nyez he tik és elõ moz dít hat ják a kül sõ szem ta núk, de a bel sõk sze -
re pe kulcs fon tos sá gú. A ko rai meg elõ zés nek a la kos ság ra és a ve ze tõk re kell irá nyul nia, va la -
mint a tár sa da lom azon ele me i re, pél dá ul a mé dumok ra, me lyek föl fe lé és le fe lé is ké pe sek hatni
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(LEDERACH 1997; STA UB 2011). A ko rai pre ven ció egyik cél ja olyan struk tú rák lét re ho zá sa, me -
lyek az erõ sza kot ke vés bé va ló szí nû vé te szik. Ilye nek pél dá ul azok a struk tú rák, ame lyek ben
az em be rek együtt dol goz nak va la mi lyen kö zös cé lért, vagy a de mok ra ti kus in téz mé nyek, ame -
lyek elõ se gí tik, hogy min den ki részt ve gyen a tár sa da lom éle té ben, és min den ki vel tisz tes sé -
ge sen bán ja nak. Az in téz mé nyek nek ugyan ak kor hi á ba van bi zo nyos mér té kig sa ját éle tük, 
az em be rek hoz zák lét re, tart ják fenn és vál toz tat ják meg õket. Hogy az em be rek olyan in téz -
mé nye ket akar ja nak lét re hoz ni vagy olyan ná akar ják ten ni az in téz mé nye ket, hogy azok elõ se -
gít sék a bé két és meg elõz zék az erõ sza kot, az em be rek ben pszi cho ló gi ai vál to zás nak kell vég -
be men nie.

A ne héz élet kö rül mé nyek re adott ko rai vá la szok csök kent he tik ezen kö rül mé nyek rossz ra
ösz tön zõ ere jét. A nagy vi lág gaz da sá gi vál ság után a Roose velt -kor mány zat pél dá ul olyan in -
téz ke dé se ket ho zott, ame lyek mér sé kel ték a vál ság nak az em be rek re gya ko rolt ha tá sát. Az zal,
hogy mun kát ad tak ne kik, az em be rek ben egy faj ta kö zös ség ér ze tét is lét re hoz ták, mert az em -
be rek együtt néz het tek szem be a ne héz sé gek kel, és úgy érez het ték, hogy az or szág tö rõ dik velük.
A sze gény or szá gok nak pénz ügyi se gít ség re van szük sé gük, hogy kez de ni tud ja nak va la mit
a rom ló gaz da sá gi hely zet tel. Kor má nya ik azon ban egyéb ként is na gyon so kat te het nek azért,
hogy az em be rek egy kö zös ség hez tar to zó nak érez zék ma gu kat, se gít het nek az iden ti tás és az
em be ri kap cso la tok pszi cho ló gi ai szük ség le te i nek ki elé gí té sé ben, és mind eze ken ke resz tül
biz ton ság ér ze tet te remt het nek.

A „má sik” irán ti po zi tí vabb at ti tû dök ki ala kí tá sát cél zó lé pé sek alap ve tõ en fon to sak az erõ -
szak meg elõ zé sé ben. Kü lö nö sen ak kor, ami kor a po ten ci á lis ál do za ti cso port el le ni erõ szak evo -
lú ci ó já ban már va la mi fé le „ha la dás” mu tat ko zik, pél dá ul egy re erõ sö dõ nyil vá nos le ér té ke lés
és diszk ri mi ná ció, il let ve ak kor, ami kor erõ sö dik az iden ti tás- vagy ér dek cso por tok köz ti konf -
lik tus.

A po zi tí vabb at ti tûd lét re ho zá sá nak egyik mód sze re a cso por tok tag jai kö zöt ti kon tak tus elõ -
se gí té se. Mind a szo ci ál pszi cho ló gi ai ku ta tá sok, mind pe dig az el len sé ges vagy elõ í té le tes cso -
por tok tag ja it ös  sze ho zó gya kor la ti prog ra mok ta pasz ta la tai azt mu tat ják, hogy a je len tõs, 
ko moly érint ke zés po zi tí vabb at ti tû dök höz ve zet (lásd PETTIGREW–TROPP 2006, va la mint
STAUB 2011 át te kin té sét). Kü lö nö sen hasz nos, ha az em be rek együtt dol goz hat nak va la mi lyen,
mind a két cso port szá má ra ked ve zõ ered mé nyért, pél dá ul kö zös pro jek tek ben vagy a cso por -
tok kü lön cél jai fö lött ál ló kö zös cé lo kért. Mi nél in kább ked vez nek a fel té te lek az ilyen kap -
cso la tok ter mé sze tes elõ for du lá sá nak, an nál jobb. Azo nos in téz mé nyek ben dol go zó, jó mun ka -
kap cso la tot ápo ló hin duk és muszlimok lép tek már fel rob ba nás ve szé lyes hely zet ben, hogy
meg elõz zék az erõ sza kot (VARSHNEY 2002). Az együtt mû kö dõ ta nu lá si tech ni ká kat al kal ma -
zó is ko lák ban a több sé gi és a ki sebb sé gi cso port hoz tar to zó di á kok szo ro san együtt mû köd nek
a kö zös fel adat meg ol dá sá ban, ami po zi tív at ti tû dö ket és in ter ak ci ó kat ered mé nyez (ARONSON

et al. 1978). Mint azon ban Anstey és Zartman (2011) meg jegy zi, az egy más mel lett élõ kü lön -
bö zõ cso por tok tag jai kö zöt ti érint ke zés el len sé ges sé get is szül het. Az em be rek szá mos ok ból
ér té kel he tik le a má si kat, pél dá ul an nak fi zi kai meg je le né se, kul tú rá ja, ér té kei és élet mód ja mi -
att, vagy azért, mert az egyik cso port ki zsák má nyol ja a má si kat, és ezt iga zol ja a má sik le ér té -
ke lé sé vel (STA UB 1996). A kü lön bö zõ cso por tok hoz tar to zó em be rek gyak ran csak na gyon fel -
szí ne sen érint kez nek (DEUTSCH 1973); az egy más mel lett élõ, ám egy más sal kap cso la to kat nem
ápo ló em be rek kön  nyeb ben re a gál nak a kü lönb sé gek re az zal, hogy le ér té ke lik egy mást. 

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:12 Page 120 (Black plate)



121

A népirtás és az ahhoz kapcsolódó tömeges erőszak...

A le ér té ke lés el ke rü lé sé hez szük sé ges mind a má sik fél em ber szám ba vé te le az ál tal, hogy mit
mon dunk ró luk, mind pe dig a szo ros érint ke zés.

A pár be széd a kon tak tus egyik fon tos for má ja. Szol gál hat ja a cso por tok köz ti gya kor la ti kér -
dé sek meg be szé lé sét, pél dá ul prob lé ma meg ol dó pro jek tek ben vagy mû he lyek ben (KELMAN

2008). Lé nye ge sebb vo nat ko zá sa vi szont az, hogy elõ se gí ti a köl csö nös meg ér tést és a bi zal -
mat, ami ré vén a cso por tok job ban meg tud ják ol da ni a gya kor la ti prob lé má kat és be tart ják az
egyez sé ge ket.

A má sik fél em ber szám ba vé te le rend kí vül fon tos az at ti tû dök meg vál toz ta tá sá ban. A ve ze -
tõk az zal ve het nek részt eb ben, hogy mi kép pen be szél nek a má sik cso port ról és ho gyan tár gyal -
nak a ve ze tõ i vel. Az is ko lák az zal, hogy min den cso port gyer me ke it tisz te let tel ke ze lik, és az -
zal, hogy mit ta ní ta nak az egyes cso por tok ról, ar ra ösz tön zik a gye re ke ket is, hogy tisz tel jék
egy mást. 

Ma ce dó ni á ban az egyik konst ruk tív meg elõ zé si ak ció ke re té ben kü lön bö zõ et ni kai cso por -
tok hoz tar to zó új ság írók gyûl tek ös  sze, hogy ír ja nak a kü lön bö zõ cso por tok hoz tar to zó embe -
rek éle té rõl, ami egyéb ként elég ha son ló volt, majd a cik ke ket mind kö zöl ték a kü lön bözõ
csopor tok új sá ga i ban. A cik kek ben min den cso por tot em ber szám ba vet tek, a kap cso la tuk pedig
be fo lyá sol ta, hogy a ké sõb bi ek ben ho gyan ír tak a cso por tok vi szo nyá ról (BURG 1997).

A múlt se be i nek be gyó gyí tá sa és bi zo nyos kol lek tív em lé kek csök ken tik an nak a va ló szí nû -
sé gét, hogy az ál do za tok szük ség te len erõ szak hoz fo lya mod ja nak vagy hogy az el kö ve tõk újra
meg te gyék, amit ko ráb ban. Cso port kö zi erõ sza kot kö ve tõ en a gyógy ulást leg in kább cso por tos
te vé keny sé gek kel ér de mes elõ se gí te ni, mi vel az erõ szak és az ál do za tok ta pasz ta la tai is cso port -
tag sá gon ala pul nak, az érin tett tár sa dal mak pe dig sok szor kom mu ná li sak vagy kö zös sé gi ek
(ROSOUX 2001; STAUB–PEARLMAN 2006). A gyógy ulás ré sze le het, hogy az érin tet tek el -
mond ják, mi tör tént, a meg em lé ke zés ben pe dig a tár sa da lom min den tag ja részt vesz. Ha túl -
sá go san a fáj dal mas múlt ra össz pon to sí ta nak, az ká ros le het és hoz zá já rul hat egy faj ta „vá lasz -
tott tra u ma” ki ala ku lá sá hoz. A múlt fe let ti gyász mel lett ér té kes a jobb jö võ be ve tett bi za lom
is. Mind a túl élõk, mind az el kö ve tõ cso port tag ja i nak gyógy ulá sát elõ se gít he ti, ha el is me rik az
em ber men tõk sze re pét, va gyis az el kö ve tõi cso port azon tag ja i ét, akik az erõ szak ide jén éle te -
ket pró bál tak men te ni. Hoz zá já rul hat eh hez az igaz ság té tel és az erõ szak gyö ke re i nek meg ér -
té se is.

Még ha csak az egyik cso port kö vet el erõ sza kot a má sik kal szem ben, a tet te sek ak kor is
haj la mo sak az ál do zat hi báz ta tá sá ra. Köl csö nös erõ szak ese tén pe dig mind két cso port a má si -
kat hi báz tat ja. A múlt ból más ese mé nye ket emel het nek ki, és kü lö nö sen az ese mé nyek ér tel me -
zé sé ben kü lön böz nek. Ha si ke rül va la mi lyen kö zös tör té ne lem ké pet ki ala kí ta ni köz tük, az része
a konf lik tus meg ol dá sá nak és csök ken ti a to váb bi erõ szak va ló szí nû sé gét (ROSOUX 2001;
STA UB 2011; ZARTMAN–KREMENYUK 2005). Ez rész ben azt kí ván ja, hogy meg vál toz zék a cso -
port kol lek tív em lé ke ze te, amit meg kön  nyít a múlt be li tra u ma gyógy ulá sa. A tör té né szek nek fon -
tos sze re pük le het eb ben. Iz ra el ben a kol lek tív em lé ke zet ere de ti leg úgy tar tot ta, hogy a pa lesz -
ti nok az 1948-as há bo rú ide jén azért tá voz tak, hogy me ne kül je nek az erõ szak elõl, il let ve
a ve ze tõ ik is ar ra bá to rí tot ták õket, hogy a rö vid nek szánt há bo rú ide jé re át me ne ti leg tá voz za -
nak. Új szem lé le tû tör té né szek egy cso port ja ki mu tat ta, hogy ez rész ben igaz ugyan, de sok
palesz tint el ül döz tek (MORRIS 2004). Az új fel fo gás las san ter jedt az iz ra e li tár sa da lom ban.
Csoport kö zi konf lik tus ese tén bi zott sá go kat le het ala kí ta ni, hogy meg vizs gál ják a tény le ges 
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tör tén te ket és a kol lek tív em lé ke ze tet, és va la mi lyen kö zös tör té ne lem ké pet hoz za nak lét re – ami
komp ro mis  szu mo kat is kö ve tel het (STA UB 2011).

Ha meg ért jük az oko kat és ha tá so kat, ame lyek nép ir tás hoz és iden ti tás- vagy ér dek cso por -
tok köz ti erõ szak hoz ve zet nek, va la mint meg ért jük a meg elõ zés út ja it, az je len tõ sen hoz zá já -
rul hat a ha té kony meg elõ zés hez. Ru an dá ban vég zett mun kánk el sõ sza ka szá ban tár sa im mal mû -
he lye ket és tré nin ge ket szer vez tünk kü lön bö zõ cso por tok nak (hely be li cso por tok kal fog lal ko zó
facilitátoroknak, or szá gos ve ze tõk nek, he lyi ve ze tõk nek és új ság írók nak). A tré nin gek nek volt
két fon tos ele mük: se gí tet ték a cso port kö zi erõ szak hoz ve ze tõ ha tá sok meg ér té sét, aho gyan azt
eb ben a fe je zet ben is ki fej tet tük, va la mint meg mu tat ták, mi lyen traumatikus ha tá sa van az erõ -
szak nak az em be rek re. A tré nin ge ken meg vizs gál tuk to váb bá a meg elõ zés és a meg bé ké lés le -
he tõ sé ge it, ami ré sze le het az erõ szak meg elõ zé sé nek is az el len sé ges cso por tok kö zött, de meg -
elõz he ti az erõ szak ki úju lá sát is.

A tuszi–hutu ve gyes cso por tok ban zaj ló tré nin ge ken a részt ve võk elõ adá so kat hall gat tak és
ki me rí tõ en meg vi tat ták az el hang zott gon do la to kat, ame lyek a ru an dai nép ir tás ra al kal maz va
erõs be vo nó dást kel tet tek ben nük. Más hely rõl vett pél dá kat hasz nál tunk, de a részt ve võk ma -
guk fe dez ték fel és vi tat ták meg, hogy a tö me ges erõ szak hoz ve ze tõ ha tá sok men  nyi re vol tak
je len Ru an dá ban. A je lek sze rint a fo lya mat a tö me ges erõ szak oka i nak mély ta pasz ta la ti meg -
ér té sé hez ve ze tett (STA UB 2006, 2011; STAUB–PEARLMAN 2006; STA UB et al. 2005; WOLPE

2005; ZARTMAN–KREMENYUK 2005). A tré ning so rán a múlt ese mé nye it fo gal mak hoz kap csol -
tan beszél tük meg, és nem ar ra kon cent rál tunk, hogy ki mit tett. Ez po zi tív ér te lem ben von ta
be a be szél ge tés be az el len sé ges ke dõ cso por tok tag ja it és kor lá toz ta az ér zé sek erõs sé gét. Az
ilyen tré nin gek ér té kes elõ ké szí tõ fá zi sai le het nek a konf lik tus meg ol dó mód sze rek nek, a pár -
be széd nek és a tár gya lás nak.

A tré nin gek ki ter jesz té se ként a La Benevolencija ne vû hol land ci vil szer ve zet tel kö zö sen
ok ta tó jel le gû rá dió mû so ro kat is ké szí tet tünk, ugyan azt a kon cep tu á lis anya got és meg kö ze lí -
tést al kal maz va, Ru an da után Bu run di ban és Kon gó ban is (STA UB 2008, 2011; STA UB et al., pub -
li ká lat lan anyag). Mind egyik or szág ban több kü lön fé le rá dió mû sort ad tunk, köz tük tá jé koz ta -
tó és az igaz ság szol gál ta tás sal kap cso la tos prog ra mo kat is. Az egyik leg fon to sabb a rá dió drá ma
volt, ahol az ok ta tá si tar ta lom a tör té net be volt be ágyaz va. Ru an dá ban a „Musekeweya” („Új
haj nal”) cí mû adás két fa lu konf lik tu sá ról szólt, a tör té net ben pe dig mind sze re pel tek a konf -
lik tu so kat oko zó, az el mér ge se dést meg aka dá lyo zó és a meg bé ké lést szol gá ló té nye zõk. Mind
az ere de ti tré ning (STA UB et al. 2005), mind pe dig a ru an dai rá dió drá ma (PALUCK 2009; STA UB

2011; STAUB–PEARLMAN 2009; STA UB et al. 2010) ér té ke lé sei azt mu tat ták, hogy az at ti tû dök -
ben vál to zás kö vet ke zett be, pél dá ul a má sik cso port tag ja i val szem be ni po zi tí vabb hoz zá ál lás
és több em pá tia, a tra u ma tü ne te i nek eny hü lé se, fel té te les meg bo csá tás, to váb bá a vi sel ke dés
is meg vál to zott, a részt ve võk és a hall ga tók füg get le ned tek a te kin tély tõl és haj lan dóbb nak
mutat koz tak, hogy nyil vá nos vi ták ban han got ad ja nak a vé le mé nyük nek.

Az ese mé nyek rõl író saj tó és a rá di ó ban és a te le ví zi ó ban su gár zott ok ta tó jel le gû prog ra -
mok tá jé koz tat hat ják az em be re ket és tu da to sít hat ják ben nük, hogy ak tív szem ta nú ként be fo -
lyá sol hat ják az ese mé nye ket. A mé dia így nö vel he ti an nak va ló szí nû sé gét, hogy a ta núk nem
csu pán pas  szí van szem lé lik az ese mé nye ket, ha nem ko rán be vo nód nak, mi e lõtt a dest ruk tív ide -
o ló gi ák szél sõ sé ges sé vál nak, ki ala kul az erõ szak és a cse lek vés na gyon ve szé lyes sé vá lik. Igaz,
min den egyes sze mély nek csu pán kor lá to zott ha tá sa van a cso port ra, és az is igaz, hogy ré gebben
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ne héz volt ér te sü lé se ket meg osz ta ni és kö zös ség gé szer ve zõd ni, az internet ré vén azon ban ma
már mind ez kön  nyebb – akár ár tal mas tet tek, pél dá ul a ter ro riz mus ér de ké ben, akár po zi tív cse -
le ke de te kért.

A konst ruk tív ide o ló gi ák a meg elõ zés fon tos esz kö zei. Az esz mék nek nagy a ha tal muk, fõleg
az ér zel me ket moz gó sí tó esz mé ké. A tár sa dal mi vi szo nyok ra és em be ri kap cso la tok ra vo nat ko -
zó po zi tív el kép ze lé sek re ményt ad hat nak az em be rek nek ne héz idõk ben és a konf lik tus kö ze -
pén. A konst ruk tív ví zi ók, ame lyek min den cso port nak te ret ad nak és min den ki szá má ra nyi -
tot tak, hogy részt ve gyen a meg va ló sí tá suk ban, gá tol hat ják vagy meg is tör he tik a dest ruk tív
esz mék ha tal mát. Az iz ra e li ek és a pa lesz ti nok szá má ra ilyen konst ruk tív el kép ze lés le het pél -
dá ul a gaz da sá gi kö zös ség, amely anya gi lag job bá te szi az em be rek éle tét, és bé két is te remt
(PERES 1995; STA UB 2011).

Ru an da je len le gi ve ze tõi lát szó lag konst ruk tív, ám prob le ma ti kus el kép ze lés sel áll tak elõ:
„mind an  nyi an ru an da i ak va gyunk, nin cse nek hutuk és tuszik”. Igye kez tek szám ûz ni a köz be -
széd bõl az utób bi meg je lö lé se ket és a cso por tok kö zöt ti vi szo nyok nyil vá nos tár gya lá sát. 
Az iden ti tás cso por tok vi szont erõ sen el kö te le zet tek az iden ti tá suk iránt, a kö zös, fö lé ren delt cso -
port tag ság pe dig úgy fo gad tat ha tó el a leg kön  nyeb ben, ha mel let te le het sé ges az is, hogy az em -
ber va la me lyik et ni kai cso port tag ja ként meg tart sa rész iden ti tá sát is (DOVIDIO et al. 2009; STAUB

2011). Ha té ko nyabb vol na te hát az a konst ruk tív el kép ze lés, mely sze rint a jö võ ben az em be -
rek ma gu kat és egy mást ru an da i nak te kin tik, de azon be lül meg en ge dett a plu ra liz mus, va la -
mint a múlt- és je len bé li kü lönb sé gek rõl szó ló be széd. Ezen ke re tek közt to vább ra is le het ne
til ta ni a gyû lö let be szé det, amely a nép ir tás ve le já ró ja és egyik oko zó ja is volt. Ez jó el kép ze -
lés le het, a meg va ló sí tá sa vi szont nem kön  nyû fel adat, kü lö nö s te kin tet tel ar ra, hogy a tuszik
olyan, ép pen ha tal mon lé võ ki sebb sé gi cso port, amely nem rég nép ir tást szen ve dett el, s amely
ez után ma ga is tö me ge sen öl te meg a má sik cso port tag ja it (fõ leg hutu me ne kül te ket Kon gó -
ban), és úgy ér zi, vé de kez nie kell az ez zel kap cso la tos vá dak el len, mi köz ben a több sé gi cso -
port je len tõs ré sze még min dig el len sé ges.

A konst ruk tív cso por tok ré vén po zi tív mó don elé gít he tõk ki az alap szük ség le tek, és al ter -
na tí vát kí nál nak a konf lik tus ra és a dest ruk tív ide o ló gi ai moz gal mak ra össz pon to sí tó iden ti tás -
cso por tok kal szem ben. Ne héz idõk ben az em be rek a cso por tok ban ke res nek me ne dé ket – az et -
ni kai cso port juk ban, vagy más, már ki ala kult iden ti tás cso port ban, vagy va la mi lyen ide o ló gi ai
cso port ban –, ám ezek a cso por tok túl sá go san is gyak ran dest ruk tí vak. Az ilyen cso por tok ban
vi selt tag ság és az ál ta luk ki ala kí tott ide o ló gia se gít ki elé gí te ni a biz ton ság, a kap cso ló dás és
az iden ti tás szük ség le te it, va la mint elõ se gí ti a ha té kony sá got is, amen  nyi ben az em be rek az ide -
o ló gia ál tal elõ írt cé lok meg va ló sí tá sán mun kál kod nak. A min den ki szá má ra nyi tott, po zi tív cé -
lo kat meg fo gal ma zó konst ruk tív cso por tok – le gyen szó akár ki csi és kor lá to zott, akár nagy sza -
bá sú tár sa dal mi cé lok ról – fon tos al ter na tí vát kí nál hat nak a ne héz idõk ben. Szá mos ilyen
cso port le het sé ges: gaz da sá gi pro jek te ken, tár sa dal mi vál to zást cél zó pro jek te ken dol go zó, va -
la mint egyéb cso por tok. Ha a tár sa da lom ban van nak ilyen faj ta sta bil cso por tok, vagy olya nok,
ame lye ket az élet prob lé má i nak meg ol dá sá ra hoz tak lét re, az csök ken ti an nak a va ló szí nû sé gét,
hogy az em be rek dest ruk tív ide o ló gi ai moz gal mak fe lé for dul nak (STA UB 2011).

Az erõ szak gyö ke re i vel, pszi cho ló gi ai ha tá sa i val és meg elõ zé sé vel kap cso la tos kép zést na -
gyon fon tos, hogy a ve ze tõk meg kap ják. Ru an dá ban mû hely ke re tek közt nyúj tot tunk ilyen kép -
zést az ot ta ni ve ze tõk nek. Ez után gya kor la to kat vé gez tet tünk ve lük, konk ré tan azt kel lett 
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meg ítél ni ük, hogy a kor mány ter ve zett vagy ép pen be ve ze tett in téz ke dé sei nö ve lik vagy csök -
ken tik az esélyt az erõ szak ra. A fog lal ko zá sa in kon részt ve võ mi nisz te rek, bi zott sá gi ve ze tõk,
el nö ki ta nács adók, fõ bí rók és má sok in ten zí ven be vo nód tak a tré nin gek be (STA UB 2011;
STAUB–PEARLMAN 2006). A Woodrow Wilson Cen ter bõl Howard Wolpe és tár sai el ér ték,
hogy Bu rundi ban a tuszi és hutu ve ze tõk szó ba áll ja nak egy más sal, va la me lyest meg is mer jék
egy mást és bíz ni kezd je nek egy más ban, és meg ta nul ják a ha té kony in ter ak ci ó hoz szük sé ges
kész sé ge ket (WOLPE 2005; WOLPE–MCDONALD 2008). Az ilyen tré nin gek vál to zás hoz ve zet -
het nek a ve ze tõk in téz ke dé se i ben és gya kor la tá ban, a má sik cso port irán ti at ti tûd je ik ben, va la -
mint az ar ra va ló ké pes sé gük ben, hogy pár be szé det foly tas sa nak és gya kor la ti kér dé se ket old -
ja nak meg. Ha ezek a tré nin gek rend sze res sé vál nak a ve ze tõk szá má ra, az nagy elõ re lé pés le het
az erõ szak meg elõ zé sé ben.

A de mok ra ti zá lást és a fej lesz tést so kan te kin tik a meg elõ zés esz kö ze i nek. Fon tos azon ban,
hogy mél tá nyo sak le gye nek és ne nö vel jék, ha nem csök kent sék a kü lönb sé get az erõ sebb és
a gyen gébb cso por tok kö zött (HAM BURG 2007). A de mok rá cia elõ se gí ti a plu ra liz must és mér -
sék li a te kin tély tisz te le tet. Ép pen az érett de mok rá ci ák ban kü lö nö sen va ló szí nût len a bel sõ erõ -
szak. Az érett de mok rá ci á hoz ha té kony ci vil in téz mé nyek re és szé les kö rû rész vé tel re van szük -
ség. Ah hoz, hogy mind ez lét re jöj jön – pél dá ul, hogy az igaz ság szol gál ta tás egyen lõ en bán jon
az em be rek kel –, be kell kö vet kez nie né hány pszi cho ló gi ai vál to zás nak a már em lí tet tek kö zül,
pél dá ul a má sik fél irán ti at ti tû dök ben.

Ki aka dá lyoz za meg a nép ir tást?

Az ENSZ nép ir tás el le ni kon ven ci ói és más, az em be ri éle tet és jo go kat vé dõ el vei mel lé 2005-
ben az ENSZ köz gyû lé se el fo gad ta a Vé del mi Fe le lõs ség El vét (Principle of Responsibility to
Protect), mint azt a je len kö tet Franz Cede ál tal írt fe je ze te be mu tat ja. Esze rint el sõ sor ban az
egyes or szá gok nak kell meg vé de ni ük a pol gá ra i kat. Ha nem te szik, más or szá gok fe le lõ sek lesz -
nek azért, hogy fog lal koz za nak a kér dés sel és be avat koz za nak. Saj nos még min dig nem tet ték
egy ér tel mû vé, hogy az elv mi kor és ho gyan lép ér vény be, és ho gyan kell ilyen kor cse le ked ni.
Az ENSZ fõ tit ká ra ki ne vez te Francis Denget a nép ir tás meg elõ zé se ér de ké ben te vé keny ke dõ
fõ tit kár he lyet tes sé.

Ha csök ken te ni akar juk vagy meg akar juk szün tet ni a nép ir tá sok, a tö meg gyil kos sá gok, va -
la mint a hoz zá juk ve ze tõ iden ti tás cso port-konf lik tu sok ve szé lyét, ak kor az ENSZ-nek és tag -
or szá ga i nak fon tos sze re pet kell vál lal ni uk a meg elõ zés ben. Az ENSZ ha té kony sá ga nagy részt
a tag or szág ok vi sel ke dé sén mú lik. A ko rai pre ven ci ó hoz a nem zet kö zi, de sok eset ben az egy
or szá gon be lü li ci vil szer ve ze tek is hoz zá já rul hat nak. De ho gyan le het dol goz ni ve lük? Albright
és Cohen (2008) mun ka cso port ja az Egye sült Ál la mok nak azt ja va sol ta, hogy kü lön bö zõ kor -
mány za ti szer vek mun ka tár sa i ból hoz zon lét re olyan ma gas szin tû cso por tot, amely ko or di nál -
ja az ame ri kai vá laszt. Szük sé ges len ne ugyan ak kor az is, hogy le gye nek az ame ri kai kor mány -
ban – és más or szá gok kor má nya i ban is – olyan ma gas ran gú sze mé lyek, akik köz vet le nül
fe le lõ sek az in for má ció gyûj té sért és a meg elõ zés kez de mé nye zé sé ért. A kül ügy mi nisz té ri um -
ok ban a tö me ges erõ szak meg elõ zé sé re szol gá ló köz pon ti hi va ta lo kat kel le ne lét re hoz ni (STAUB

2010). A hi va tal no kok tól csak ak kor vár ha tó el, hogy tá vo li or szá gok prob lé má i val fog lal koz zanak,
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hogy el tö kél tek le gye nek a cse lek vés mö göt ti po li ti kai aka rat lét re ho zá sá ra, és hogy elõ ké szít -
sék a te re pet a ha té kony tet tek elõtt, ha ez a fõ vagy egye dü li fe le lõs sé gük, és a meg fe le lõ hatal -
muk is meg van hoz zá.

Az idé zett mun ka cso port, mely nek tag jai ma gas ran gú kor mány tiszt vi se lõk és kong res  szusi
kép vi se lõk vol tak, fel ve tet te, hogy a kor mány za ti szer ve ze tek vá la sza i nak ös  sze han go lá sá hoz
va la mi lyen kö zös szerv re van szük ség. A cso port tag jai na gyon ta pasz talt em be rek, és ál ta lá -
ban iga zuk is van. De va ló szí nû leg nin cse nek elég gé tu da tá ban, hogy mi lyen pszi cho ló gi ai vál -
tá sok men nek vég be az em be rek fe jé ben, ho gyan ren de zõd nek át az ér té kek és a cé lok, ami kor
el sõd le ge sen va la mi lyen más mun ká ért fe le lõ sek és más mun kát vég zõ kol lé gák nak fe le lõ sek,
a nép ir tás és a tö me ges at ro ci tá sok meg elõ zé se pe dig leg fel jebb má sod la gos fel adat. Ez alap -
ján úgy tû nik, a fen ti ja vas la tom nak meg fe le lõ en (rész le te seb ben lásd STA UB 2011) len nie kel -
le ne egy füg get len, kü lön hi va tal nak, va la mint egy kü lön bö zõ kor mány za ti szer vek mun ka tár -
sa it ös  sze fo gó cso port nak, mely nek tag jai len né nek e hi va tal mun ka tár sai is. A ha té kony
meg elõ zés esé lyei job bak, ha a kü lön bö zõ or szá gok hi va tal no kai egy más sal, az ENSZ-szel,
a fon tos ci vil szer ve ze tek kel és a kor má nyuk más szer ve i vel ös  sze han gol tan mû köd nek.

Az Egye sült Ál la mok Holokauszt Mú ze u ma, a United States Institute for Peace és más intéz -
mé nyek ma is ké pez nek szak em be re ket és elõ se gí tik a te rü let rõl szó ló tu dás gya ra po dá sát.
A David Ham burg (2007) ál tal ja va solt Nem zet kö zi Nép ir tás-meg elõ zé si Köz pon tok szin tén
olyan in téz mé nyek, ahol gya ra pod hat a tu dás és ahol ve ze tõk, kor mány hi va tal no kok és népirtás-
megelõzési szak em be rek ala pos kép zést kap hat nak.

Ah hoz, hogy a rend szer elõ se gít se a meg elõ zõ lé pé se ket, és ah hoz, hogy a kor má nyok rea -
gál ja nak mes  sze zaj ló ese mé nyek re, ál lam pol gá ri fel lé pés re van szük ség. A darfúri erõ szak el -
len til ta ko zó nagy ál lam pol gá ri moz ga lom nak va ló szí nû leg volt sze re pe ab ban, hogy a Nem -
zet kö zi Bün te tõ bí ró ság 2009 feb ru ár já ban em be ri es ség el le ni bû nök kel vá dol ta meg Szu dán
el nö két. Bár a szu dá ni kor mány azon nal el uta sí tó an re a gált, a fé lel mek da cá ra Darfúrban 2009
vé gé re szin te meg szûnt az erõ szak. 2011-ben saj nos új ra ki tört az erõ szak Szu dán ban, pél dá ul
a dél-kordofáni Nuba-hegységben. Egy fo lya ma to san vál to zó vi lág ban egy hi va ta los vád nyil -
ván va ló an nem elég.

Ok ta tás és a konst ruk tív cso por tok ré vén az ál lam pol gár ok rá jö het nek mind ar ra, mi lyen
fon tos a tö me ges erõ szak meg elõ zé se, mind ar ra, mi az õ sze re pük eb ben. Ha az ál lam pol gárok
kö ve te lik, ak kor a ve ze tõ ik lét re fog ják hoz ni azo kat az in téz mé nye ket, ame lyek õket, a ve ze -
tõ ket és or szá ga i kat moz gás ba len dí tik, hogy re a gál ja nak a vál ság ra, rend sze res sé és fo lya ma -
tos sá té ve a ko rai meg elõ zést.
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1 Jelen ta nul mány meg írá sa so rán Fü löp Már ta az OTKA (K 77691) tá mo ga tá sá ban ré sze sült.

Fü löp Márta1

MTA TTK Kog ni tív Ideg tu do má nyi és Pszi cho ló gi ai In té zet 

Az üz let és a ver sen gés rep re zen tá ci ó ja 
a vi seg rá di or szá gok le en dõ gaz da sá gi 

szak em be rei kö zött: köl csö nös bi za lom 
vagy köl csö nös elõ í té le tek?

M in den tár sa da lom jel le mez he tõ a tár sas tõ ke mi lyen sé gé vel, va gyis az zal,
hogy mi lyen mi nõ ség ben ké pe sek a tár sa da lom tag jai kö zöt ti kap cso la tok elõ -
se gí te ni az együtt mû kö dést és kö zös cse lek vést (MATEJU 2003). A tár sas tõ -

két leg gyak rab ban az in téz mé nyek be és az in téz mé nyek transz pa rens mû kö dé sé be ve tett bi za lom -
mal jel lem zik, és fel té te le zik, hogy en nek a bi za lom nak a szint je alap ve tõ en be fo lyá sol ja
a tár sa dal mi és gaz da sá gi fej lõ dést (REALO et al. 2008). A tár sas tõ ke olyan köz tu laj don, amely
na gyobb ha té kony sá got és ter me lé keny sé get ered mé nyez (MATEJU 2003). A tár sas tõ két a szak -
iro da lom mind az egyént jel lem zõ att ri bú tum ként, mind a kö zös sé gek és nem ze tek jel lem zõ je ként
ér tel me zi (PUTNAM 1993). A tár sas tõ ke fo gal ma ki ter jeszt he tõ bi zo nyos geo po li ti kai ré gi ók ra és
jel le mez he tõ a ré gi ó kon be lü li együtt mû kö dés és cso port kö zi bi za lom szint jé vel is. 

Az itt is mer te tett ku ta tá si ered mé nyek egy na gyobb ku ta tá si prog ram ré szét ké pe zik,
amely nek cí me a „Tár sas tõ ke a Vi seg rád-or szá gok ban: ver sen gés és együtt mû kö dés a jö võ üz -
let em be re i nek né ze tei sze rint”. A ku ta tást az International Visegrad Fund úgy ne ve zett Stan dard
Grant-je (2007–2011) tá mo gat ta. A ku ta tás ve ze tõ je Fü löp Már ta volt, a cseh ku ta tá so kat
Jelena Petrucijova (Ostrava Egye tem), a len gyel ku ta tá so kat Beata Krzyvosz-Rynkiewicz
(Warminski-Mazury Egye tem, Olsztyn), a szlo vák ku ta tá so kat pe dig Iveta Kovalcikoa (Presov
Egye tem) vé gez te. A ku ta tá si ered mé nyek te hát e négy ku ta tó mun ká ját fog lal ják össze.
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A ku ta tás cél ja

A ku ta tás fõ cél ja a tár sas tõ ke mi lyen sé gé nek fel tá rá sa volt az úgy ne ve zett vi seg rádi or szá gok
(Cseh or szág, Ma gyar or szág, Len gyel or szág és Szlo vá kia) kö zött az együtt mû kö dés, ver sen gés,
bi za lom és fe le lõs ség ér tel me zé sén és az üz le ti élet ben az egy más hoz fû zõ dõ kap cso la tok meg -
íté lé sén ke resz tül. 

Vi seg rád már a 14. szá zad ban he lyet adott a kö zép-eu ró pai ural ko dók ta lál ko zó já nak. 1335-ben
a cseh, ma gyar és len gyel ki rály azért ta lál ko zott Vi seg rá don, hogy meg tár gyal ják a ki rály sá -
ga ik kö zöt ti le het sé ges együtt mû kö dé se ket és meg egyez tek ab ban, hogy szo ro sabb ra von ják kap -
cso la ta i kat a po li ti ka és a ke res ke de lem te rén. Ezt a ha gyo mányt kí ván ták fel idéz ni Cseh or szág,
Szlo vá kia, Len gyel or szág és Ma gyar or szág po li ti ku sai, ami kor a négy or szág kor má nyai közöt -
ti meg egye zés ered mé nye képp 2000-ben meg ala kí tot ták az International Visegrad Fundot
(http://visegradfund.org/). A szer ve zet lét re jöt tét nem csak az úgy ne ve zett V4 or szá gok föld rajzi
kö zel sé ge in do kol ta, ha nem az ös  sze fo nó dó tör té ne lem és a kö zös ér de kek Eu ró pán és az Euró -
pai Uni ón be lül. Mind ezen túl a vi seg rádi or szá gok mind egyi ke posztszocialista or szág, amely -
ben a pi ac gaz da ság ra és a de mok ra ti kus po li ti kai be ren dez ke dés re va ló struk tu rá lis át me net az
utób bi két év ti zed ben zaj lott le. A gaz da sá gi fej lõ dés mind a négy or szág szá má ra köz pon ti je -
len tõ ség gel bír. A vi seg rádi or szá gok kö zöt ti ma gas szin tû együtt mû kö dés és együtt mû köd ve
ver sen gés fon tos sze re pet játsz hat a re gi o ná lis iden ti tás meg erõ sí té sé ben, amely fel té te le an nak,
hogy si ke re sen tud ja nak kö zö sen részt ven ni és ér dek ér vé nye sí te ni a gaz da sá gi és po li ti kai élet -
ben az Eu ró pai Uni ón be lül és azon túl. A négy or szá gon be lül zaj ló ös  sze ha son lí tó kuta tás cél -
ja az volt, hogy fel tár ja:

1. Mi lyen je len tést tu laj do ní ta nak az üz let nek azok a cseh, len gyel, ma gyar és szlo vák fi -
a ta lok, akik már a rend szer vál tás utá ni pi ac gaz da ság ban szo ci a li zá lód tak, és akik je len leg
egye te mis ta ként gaz da sá gi és üz le ti ta nul má nyo kat foly tat nak? 

2. Mi lyen ha son ló sá gok és kü lönb sé gek ta lál ha tók a ver sen gés és a tár sas tõ ké hez tar to zó
to váb bi fo gal mak, az együtt mû kö dés, a bi za lom és a fe le lõs ség ér tel me zé sé ben a négy or szág
le en dõ gaz da sá gi szak em be rei ese té ben?

3. Mi lyen at ti tû dök kel ren del kez nek a Vi seg rád-or szá gok gaz da sá gi és üz le ti ta nul má nyo -
kat foly ta tó fi a tal jai az egy más sal va ló üz le ti ver sen gés és együtt mû kö dés te kin te té ben, men -
 nyi re bíz nak meg egy más ban az üz le ti élet ben és men  nyi re te kin tik egy mást fe le lõs ség tel jes üz -
le ti part ner nek?

Je len fe je zet a ku ta tás ered mé nye i nek csak egy ré szé re tér ki: az üz let és a ver sen gés je len -
té sé nek ha son ló sá ga i ra és kü lönb sé ge i re, va la mint az üz le ti ver sen gés re vo nat ko zó pre fe ren ci -
ák ra. Az együtt mû kö dés sel, bi za lom mal és a fe le lõs ség gel kap cso la tos ered mé nyek re itt most
nem té rünk ki. 
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Vizs gá la ti sze mé lyek

A vizs gá lat ban köz gaz da sá gi és üz le ti ta nul má nyo kat foly ta tó egye te mis ták vet tek részt, mind
a négy or szág ban, or szá gon ként 100–100 fõ (50 fõ a fõ vá ros ok ból, Prá gá ból, Budapestrõl,2

Varsó ból és Po zsony ból; 50 fõ pe dig ki sebb vá ro sok ból, Ostravából, Sze ged rõl, Olsztynból és
Eper jes bõl). Min den fõ vá ro si és ki sebb vá ro si cso port ban azo nos volt a fér fi ak és a nõk ará nya:
25 fér fi és 25 nõ. Ös  sze sen te hát 400 hall ga tó vá la szolt a ku ta tás kér dé se i re a négy or szág ban. 

El já rás

A vizs gá lat két rész bõl állt. Az el sõ rész ben az As  szo ci a tív Cso port Ana lí zis tech ni kát al kal maz -
tuk (Associative Group Analysis, AGA), ame lyet Szalay és Brent (1967), valamint Szalay és
Deese (1978) dol gozott ki. A mód szer a vizs gált fo gal mak szub jek tív je len tés struk tú rá já nak fel -
tá rá sá ra al kal mas. A má so dik rész ben azt vizs gál tuk, hogy mi lyen pre fe ren ci ái és at ti tûd jei van -
nak a Vi seg rád-or szá gok le en dõ üz let em be re i nek a töb bi nem zet üz let em be re i vel tör té nõ üz le -
ti ver sen gés re és együtt mû kö dés re, mi lyen szin tû egy más irán ti bi za lom jel lem zi õket és
mi lyen fe le lõs ség tel jes sé get tu laj do ní ta nak egy más nak az üz le ti élet ben. Meg kel lett ne vez ni
a leg in kább pre fe rált, va la mint a leg ke vés bé pre fe rált ver seny tár sat és együtt mû kö dõ part nert,
il let ve azt a nem ze ti cso por tot, amely nek az üz let em be re i ben a leg in kább és a leg ke vés bé bíz -
ná nak meg, és aki ket a leg fe le lõs ség tel je sebb nek és a leg ke vés bé fe le lõs ség tel jes nek tar ta nak
az üz le ti élet ben. A vá lasz tá so kat nyi tott kér dés re vá la szol va sza ba don in do kol ni kel lett. 

A szub jek tív je len tés struk tú ra fel tá rá sa

Az As  szo ci a tív Cso port Ana lí zis tech ni ka (AGA) lé nye ge, hogy a sza bad as  szo ci á ci ók elem -
zé se és ka te go ri zá lá sa alap ján kü lön böz te ti meg egy más tól a vizs gá lat ban részt ve võ cso por -
tok egyes je len sé gek kel, fo gal mak kal kap cso la tos rep re zen tá ci ó it és azt, hogy mi lyen szub jek -
tív je len tést tu laj do ní ta nak egy-egy fo ga lom nak. 

Szalay az AGA-módszer ki fej lesz té se so rán tá masz ko dott Osgood és mun ka tár sai (OSGOOD

et al. 1957) ku ta tá sa i ra, akik el sõ ként kezd tek el fog lal koz ni a pszi cho ló gi ai je len tés ku ta tá sá -
val a sze man ti kus dif fe ren ci ál se gít sé gé vel. Osgood hang sú lyoz ta, hogy a je len tés az em be ri or -
ga niz mus olyan vá la sza, amely re meg ha tá ro zott sza bá lyok vo nat koz nak, és ame lyet jel leg ze -
tes disz po zí ci ók irá nyí ta nak. 

A je len tés szá mos ös  sze te võ bõl áll és ezek az ös  sze te võk rep re zen tál ják azt, hogy mi ként
ér ti és ér té ke li az adott szót, il let ve fo gal mat egy sze mély. Az ös  sze te võk le het nek él mé nyek,
ké pek, ér zel mek, ame lyek az adott hívószóval kap cso lat ban az egyén éle te so rán fel hal mo zódtak.

2 A bu da pes ti vá lasz adók a Corvinus Egye tem di ák jai vol tak, a vi dé ki vá lasz adók pe dig a Sze ge di Tu do -
mány egye tem Gaz da ság tu do má nyi Ka rá nak hall ga tói.
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A sze man ti kus dif fe ren ci ál mód szer mind ezt kö tött és sta ti kus for má ban vizs gál ta, az adott fo -
gal mat egy elõ re adott rend szer ben, egy más sal el len té tes tulajdonságpárok se gít sé gé vel ér té -
kel tet te. 

Ezt a kö tött sé get he lyet te sí tet te a sza bad as  szo ci á ció mód sze re, amit el sõ ként Deese (1965)
al kal ma zott a je len tés fel tá rá sá ra, hang sú lyoz va, hogy nem csu pán az as  szo ci á ci ók azok, ame -
lyek meg ad ják egy adott fo ga lom je len té sét, ha nem az is, aho gyan ezek az as  szo ci á ci ók egy -
más sal ös  sze kap cso lód va egy komp lex rend szert al kot nak.

Az AGA egy olyan struk tu rá lat lan, nyílt vé gû vizs gá la ti el já rás, amely al kal mas ar ra, hogy
mér jen bi zo nyos per cep ci ó kat, at ti tû dö ket és hi e del me ket anél kül, hogy di rekt mó don ar ra kér -
né a vizs gá la ti sze mé lye ket, ha tá roz zák meg mind eze ket. A szub jek tív je len tés fel tá rá sát azért
tar tot ták a ki dol go zói olyan lé nye ges nek, mert meg gyõ zõ dé sük sze rint a je len sé gek nek tu laj -
do ní tott szub jek tív je len tés meg ha tá roz za a jö võ be ni vi sel ke dést, és eb ben kü lö nö sen azok a je -
len tés-ös  sze te võk ját sza nak sze re pet, ame lyek a je len ség an ti ci pált kö vet kez mé nye i vel kap cso -
la to sak. A pszi cho ló gi ai je len tés ese té ben bi zo nyos ös  sze te võk köz pon tibb sze re pet ját sza nak,
mint má sok, és a je len tést min den eset ben át szö vik az af fek tu sok (SZALAY–DEESE 1978).
Mivel az egyes ös  sze te võk nem azo nos fon tos sá gú ak a je len tés ben, ezért nem azo nos súl  lyal
sze re pel nek ben ne. Van nak alap ve tõ en fon tos és mel lé ke sebb ös  sze te võk, és a mel lé ke sebb ösz -
 sze te võk szá ma szin te vég te len le het.

Az el já rás fo lya mán a vizs gá la ti sze mé lyek tõl azt ké rik, hogy az adott vizs gá lan dó fo ga -
lom mal kap cso lat ban ír ja nak le egy perc alatt an  nyi as  szo ci á ci ót, amen  nyi csak eszük be jut. Az
asszo ci á ci ók vizs gá la ta fi gye lem re mél tó an kön  nyû és ha té kony mód szer az em be ri el me tar tal -
má nak a vizs gá la tá ra anél kül, hogy szük ség len ne ar ra, hogy ezek a tar tal mak a nyelv tel jes
diszkurzív for má já ban fe je zõd je nek ki. A to váb bi ak ban ezen as  szo ci á ci ók elem zé sén ke resz tül
de rül ki, hogy a vá lasz adók egy meg ha tá ro zott cso port ja mi ként gon dol ko dik az adott fo ga lom -
mal kap cso lat ban. 

A mód szert elõ sze re tet tel al kal maz ták kü lön fé le kul tú ra kö zi ös  sze ha son lí tó ku ta tá sok ban,
ahol kul tu rá lis vé le ke dé sek, né zet rend sze rek fel tá rá sa volt a cél. Szalay és mun ka tár sai szá mos
kul tú rá ban (pl. Kí na, Taj van, Irán, Ame ri ka, Me xi kó, Jor dá nia) és vál to za tos élet te rü le tek (pl.
nem zet kép, csa lád, val lás, gaz da ság, ok ta tás, én kép) vizs gá la tá ra al kal maz ták az el já rást 
(pl. SZALAY–STROHL 1981; SZALAY–DIAZ-GUERRERO 1991; SZALAY et al. 1994). Az utób bi év -
ti zed ben a mód szer egy re na gyobb ér dek lõ dés nek ör vend. Töb bek kö zött az AGA-módszerrel
vizs gál tak olyan po li ti kai ki fe je zé se ket, mint a „szo ci a liz mus” je len tés tar tal ma kü lön bö zõ kul -
tú rák ban és tör té nel mi hely ze tek ben (PECJAK et al. 1994), va la mint ki ter jed ten hasz nál ták
a ver sen gés, az együtt mû kö dés, az ál lam pol gá ri ság és a vál lal ko zás rep re zen tá ci ó já nak kul tú -
ra kö zi ös  sze ha son lí tá sá ra is (ROSS et al. 2005; FÜ LÖP 2009). 
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Az el já rás rész le tes me ne te

1. Adat gyűj tés 

A mód szer igen egy sze rû. Az el já rás fo lya mán sza bad as  szo ci á ci ók kal dol go zunk. Egy hívószó
meg adá sa után (je len vizs gá lat ban: üz let, ver sen gés, együtt mû kö dés, bi za lom és fe le lõs ség) a vá -
lasz adók egy más tól füg get le nül mi nél több as  szo ci á ci ót le ír nak a ren del ke zé sük re ál ló egy perc
alatt. A vizs gá la ti sze mé lyek cso por tos hely zet ben a kö vet ke zõ inst ruk ci ót kap ták: 

Most ar ra kér jük, hogy ír ja le, ami eszé be jut, ami kor a „ver sen gés” (üz let, együtt mû -
kö dés, bi za lom, fe le lõs ség) szót hall ja. Egy perc áll ren del ke zé sé re. Ne sze lek tál jon az
as  szo ci á ci ók kö zött, nin csen rossz vagy jó vá lasz, ír ja le õket ab ban a sor rend ben, ahogy
eszé be jut nak. Kér jük, ír jon le an  nyi as  szo ci á ci ót, amen  nyit csak tud a ren del ke zés re
ál ló idõ alatt. Pró bál jon meg egy sza vas vá la szo kat ad ni, ke rül je a túl hos  szú ki fe je zé -
se ket, mon da to kat!

A vá lasz adás név nél kü li volt, a vizs gá lat so rán mind ös  sze a vá lasz adó ne mét és élet ko rát
kér dez tük. 

2. Sú lyo zás

Az as  szo ci á ci ók elem zé se az zal kez dõ dik, hogy a részt ve võk ál tal le írt as  szo ci á ci ó kat sú lyok -
kal lát juk el. A sú lyok asze rint ala kul nak, hogy há nya dik he lyen áll az adott szó az as  szo ci á ciók
so rá ban. A pon to zás mö gött az a kon cep ció hú zó dik meg, hogy mi nél ha ma rabb vál tó dik ki egy
as  szo ci á ció, az an nál sta bi labb és köz pon tibb ré szét ké pe zi a hívószó je len tés tar to má nyá nak.
A szer zõk (SZALAY–BRENT 1967) egy he tes kés lel te tés sel meg is mé telt as  szo ci á ci ós fel ada tot vé -
gez tet ve azt ta lál ták, hogy az el sõ as  szo ci á ci ós fel adat ban az el sõk kö zött meg je le nõ sza vak a má -
so dik al ka lom mal is nagy va ló szí nû ség gel az el sõ as  szo ci á ci ók kö zött he lyez ked tek el. A konk -
rét sú lyo kat az alap ján ál la pí tot ták meg, hogy hány szá za lé ká ban tért vis  sza az adott as  szo ci á ció
a meg ha tá ro zott he lyen. Az el sõ as  szo ci á ció az ese tek 61%-ában (súly: 6), a má so dik az ese -
tek 48%-ában (súly: 5), a har ma dik az ese tek 40%-ában (súly: 4) stb. tért vis  sza. En nek alap -
ján az el sõ szó – a leg el sõ re ak ció – hat súly pon tot kap; a má so dik ötöt; a har ma dik né gyet.
A negye dik ként, ötö dik ként, ha to dik ként és he te dik ként elõ for du ló sza vak há rom-há rom súly -
pon tot kap nak. A nyol ca dik és ki len ce dik as  szo ci á ció ket tõ-ket tõ súly pon tot, a tize dik és vé gül
min den to váb bi szó pe dig egy-egy súly pon tot kap. 

3. Csoportválaszlista ge ne rá lá sa 

A sú lyok kal el lá tott egyé ni as  szo ci á ci ó kat cso por tos lis tá ba ren dez tük úgy, hogy az azo nos
szavak egy más mel lé ke rül tek. A cél ugyan is az egyé ni vá lasz min tá zat he lyett az egyes fo gal -
mak as  szo ci á ci ós tér kép ének fel raj zo lá sa volt, va gyis a cso port ál tal kö zö sen osz tott je len tés -
tar ta lom fel tá rá sa. A cso por tos lis ta le he tõ vé te szi, hogy meg ál la pít suk, me lyek azok a sza vak,
ame lye ket a leg gyak rab ban em lí tet tek a vá lasz adók és me lyek azok a sza vak, ame lye ket a leg -
na gyobb öss zsúl  lyal em lí tet tek. 
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4. For dí tás

Az as  szo ci ál ta tás ter mé sze te sen min den or szág ban a sa ját nem ze ti nyel ven tör tént. An nak ér -
de ké ben, hogy az így nyert ada to kat kö zö sen tud juk ele mez ni, a cseh, len gyel, szlo vák és ma -
gyar as  szo ci á ci ó kat an gol ra for dí tot tuk, majd a for dí tást vis  sza for dí tás sal (back-translation) el -
len õriz tük. 

5. Kategorizáció

A kö vet ke zõ fá zis a ha son ló je len té sû sza vak súly pont juk kal együtt tör té nõ ka te gó ri á ba ren de -
zé se. Az as  szo ci á ci ó kat min den ki a sa ját anya nyel vén ka te go ri zál ta, de a ka te go ri zá lást az an -
gol nyel vû anya gon kö zö sen egyez tet tük. Egy sze rû, egy ér tel mû, vi lá gos, jól meg ha tá ro zott ka -
te gó ri ák lét re ho zá sá ra tö re ked tünk, ame lyek kö zött nincs át fe dés. Egy as  szo ci á ció csak egy
ka te gó ri á ba ke rül he tett. Azok a vá la szok, ame lyek egyik ka te gó ri á ba sem il let tek, az „Egye bek”
ka te gó ri á  ba so ro lód tak. Bi zo nyos ese tek ben egy meg ha tá ro zott szó több ka te gó ri á ba is il leszt -
he tõ lett vol na; ezek ben az ese tek ben vis  sza té rünk az ere de ti as  szo ci á ció sor hoz és an nak a je -
len tés struk tú rá ja alap ján he lyez tük el az adott szót egy meg ha tá ro zott ka te gó ri á ba. 

6. Az adott fo ga lom je len tés struk tú rá já nak fel tá rá sa

Elõ ször min den cso port ban ös  sze ad tuk az ös  szes as  szo ci á ci ót (ös  sze sen hány as  szo ci á ció szü -
le tett az adott fo ga lom ra), majd az ös  szes súlyt is. Ezek után ki szá mol tuk, hogy az egy-egy ka -
te gó ri á ba tar to zó sza vak sú lya men  nyi, va la mint hogy az egyes ka te gó ri ák ba az ös  szes sú lyo -
zott as  szo ci á ci ók (100%) hány szá za lé ka esik. Az egyes ka te gó ri ák szá za lé kos ará nya ily
mó don ki raj zol ta a kü lön bö zõ je len tést hor do zó ka te gó ri ák fon tos sá gi sor rend jét. 

7. Sta tisz ti kai mu ta tók szá mo lá sa 

Az egyes nem ze ti cso por to kon be lül az azo nos as  szo ci á ci ós ka te gó ri ák kü lön bö zõ ará nyok ban
te szik ki a je len tés struk tú rát. Ezt sta tisz ti ka i lag ös  sze ha son lí tot tuk, s így meg ál la pít ha tó vá
vált, hogy mely je len tés tar tal mak azok, ame lyek egy-egy or szág ban szig ni fi kán san do mi nán -
sab bak, mint egy má sik ban.

Az adat gyűj tés fo lya ma ta

Az as  szo ci á ci ó kat köz gaz da sá gi és üz le ti ta nul má nyo kat foly ta tó egye te mis ták kal az egye te mi
órá ju kon vet tük fel. An nak ér de ké ben, hogy az egyes or szá gok ban tel je sen azo nos el já rást kö -
ves sünk, meg ha tá roz tuk a hí vó sza vak be mu ta tá sá nak a sor rend jét. El sõ ként va la men  nyi or szág -
ban az üz let szó ra kér tünk as  szo ci á ci ó kat, má so dik ként a ver sen gés re, ezt kö ve tõ en a bi za lom -
ra, az együtt mû kö dés re és vé gül a fe le lõs ség re. Az egyes sza vak ra adott asszo ci á ci ók gyûj té se
kö zött ti pi ku san egy óra telt el, ami alatt az egye te mis ták az adott, szo ká sos egye te mi kur zu -
su kat hall gat ták. Ez zel kí ván tuk ki szûr ni a köz vet len sor ren di ha tást, va gyis azt, hogy az egyes
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sza vak ra adott as  szo ci á ci ók be fo lyá sol ják a kö vet ke zõ fo ga lom ra adott asszo ci á ci ók tar tal mát.
Je len fe je zet ben az üz let, a ver sen gés és az együtt mû kö dés hí vó sza vak as  szo ci á ci ós je len tés -
tar to má nya i val fog lal ko zunk, a bi za lom és a fe le lõs ség fo gal má nak je len tés tar tal má ról nem szá -
mo lunk be.

Az üz le ti és köz gaz da sá gi kép zé sen résztve vők üz let ről ki ala kult
rep re zen tá ci ó ja a vi seg rá di or szá gok ban

El sõ ként az üz let hívószóra adott as  szo ci á ci ó kat vizs gál tuk meg. A négy részt ve või cso port kö -
zül a szlo vá kok és a len gye lek ad ták a leg több as  szo ci á ci ót (az as  szo ci á ci ók át la gos szá ma ese -
tük ben 8,07 és 8,05), õket kö vet ték a ma gyar vá lasz adók (7,71). A cseh részt ve võk lé nye ge sen
ke ve sebb as  szo ci á ci ót ad tak az üz let szó ra (5,7) (lásd 1. táb lá zat).

1. táb lá zat. Az as  szo ci á ci ók szá ma, az as  szo ci á ci ók át la gos szá ma és az üz let tel kap cso la tos as  szo ci á ciók
össz sú lya a négy or szág ban

A sú lyo zott as  szo ci á ci ó kat je len tés struk tú rá juk alap ján ka te gó ri ák ba ren dez tük. Az üz -
let tel kap cso la tos ka te gó ri ák az aláb bi ak let tek: pénz és pénz ügyek; üz let me net; vál la lat/mun -
ka; ke res ke de lem/ter mé kek; az üz let hez szük sé ges egyé ni jel lem vo nás ok; mak ro gaz da sá gi fo -
lya ma tok; az üz let ne ga tív kö vet kez mé nyei; az üz let po zi tív ve le já rói és egyéb (lásd 2. és 
3. táblá zat).

Az ered mé nyek át te kin té se so rán a kö vet ke zõ ket le he tett meg ál la pí ta ni.
Mind egyik cso port ban az as  szo ci á ci ók kö zel 25%-a a „pénz és pénz ügyek” ka te gó ri á ba tar -

to zott. Az üz let te hát mind a négy or szág ban szo ro san ös  sze függ a pénz zel és pénz szer zés sel.
A pénz ka te gó ri á ja a leg na gyobb ka te gó ria a cseh (25%), a ma gyar (24%) és a szlo vák (25%)
részt ve võk kö ré ben, a len gyel vá lasz adók ese té ben vi szont csak a má so dik leg na gyobb, ame -
lyet a „vál la lat, mun ka és ve ze tés” ka te gó ri á ja (27%) elõz meg. 

Az üz le ti fo lya ma tok, va gyis az „üz let me net” a leg na gyobb arányt a cseh vá lasz adók
(23%) kö ré ben ér te el, a leg ki seb bet pe dig a szlo vá kok (14%) kö ré ben, a ma gya rok és len gye -
lek vá la szai köz tes ér té ket mu tat nak (18%).

Az üz let ös  sze kap cso lá sa a „ke res ke de lem mel” leg in kább a ma gyar (12,8%) és szlo vák
(11%) vá lasz adók ese té ben tör tént, a cseh (5,7%) és len gyel (4%) vá lasz adók ke ve sebb hang -
súlyt ad tak en nek a szem pont nak.

A „mak ro gaz da sá gi fo lya ma tok”, azon be lül is a ver seny mint as  szo ci á ció leg gyak rab ban
a ma gyar részt ve võk vá la sza i ban (8%) je lent ke zett.
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2. táb lá zat. Az üz let szó ra adott as  szo ci á ci ók kü lön bö zõ ka te gó ri ái

3. táb lá zat. Az as  szo ci á ci ók or szá gon kén ti és ka te gó ri ák sze rin ti szá za lé kos meg osz lása. A táb lá zat ban
sze rep lõ ér té kek szá za lé ko kat je löl nek

Az üz let „po zi tív kö vet kez mé nye i nek és ve le já ró inak” ka te gó ri á ja a szlo vá kok kö ré ben éri
el a leg ma ga sabb szá za lék arányt (9%), ugyan ak kor a ne ga tív kö vet kez mé nyek kap ják a leg ala -
cso nyabb súly arányt (4%), és ez ar ra utal, hogy az üz le tet leg po zi tí vab ban a szlo vák gaz da sá -
gi és üz le ti ta nul má nyo kat foly ta tók „ér té ke lik.” A cseh és ma gyar köz gaz dász és üz le ti ta nul -
má nyo kat foly ta tó di á kok ez zel szem ben a leg na gyobb szá za lék arány ban (8,4% és 7,5%)
tár sí ta nak „ne ga tív kö vet kez mé nye ket” az üz let fo gal má hoz. 
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Ha meg vizs gál juk a po zi tív és ne ga tív ér zel mek és kö vet kez mé nyek ará nyát, ak kor a cseh
vá lasz adók lé nye gé ben nem ad nak po zi tív as  szo ci á ci ó kat az üz let szó ra (1%), ezért a fo ga lom -
ról al ko tott kép az õ ese tük ben a leg ne ga tí vabb. Az ered mé nyek alap ján a szlo vá kok ren del kez -
nek a leg na gyobb ará nyú po zi tív, a cse hek pe dig a leg na gyobb ará nyú ne ga tív as  szo ci á ci ó val
az üz let tel kap cso lat ban. A len gye lek több po zi tív szót kap csol nak ös  sze az üz let tel, mint ne -
ga tí vat (5,1% és 3,3%); a ma gya rok ez zel el len tét ben több ne ga tí vat (7,5%), mint po zi tí vat
(4,8%); de mind a len gye lek, mind a ma gya rok vá la szai a ská la kö ze pén he lyez ked nek el, mi -
vel a cse hek és szlo vá kok kép vi se lik a ne ga tív és po zi tív vég le tet.

A ka te gó ri ák sze rin ti ös  sze ha son lí tás mel lett azt is meg le het vizs gál ni, hogy az egyes nem -
ze ti cso por tok ban mely sza vak kö tõd nek a leg erõ seb ben az üz let fo gal má hoz, me lyek ad ják a je -
len té sé nek a köz pont ját. Itt most csak a ma gyar, len gyel és szlo vák ada tok ra té rünk ki. A ma -
gyar vá lasz adók ese té ben az üz let fo gal má hoz tár su ló el sõ tíz leg na gyobb sú lyú szó a kö vet ke zõ
volt: pénz (335), pro fit/ha szon (108), si ker (83), tár gya lás (67), pro fit (66), kap cso la tok (64),
gaz da ság (51), ver seny (50), öl töny (45), vál la lat (38), vál lal ko zás (37). Úgy tû nik te hát, hogy
a vizs gá lat ban részt ve võ le en dõ ma gyar köz gaz dász ok szá má ra az üz let a pénz zel, ha szon nal,
si ker rel mint ered mé nyek kel, a tár gya lás sal, a ver sen  nyel és a kap cso la tok kal mint esz kö zök -
kel, az öl tön  nyel mint kül sõ att ri bú tum mal és mik roszin ten a vál la lat tal és vál lal ko zás sal,
makroszin ten a gaz da ság gal kap cso ló dik ös  sze leg in kább. 

A len gyel vá lasz adók ese té ben a tíz leg ma ga sabb súlyt ka pó szó a pénz (381), cég (151), vál -
la lat (134), mun ka (98), üz le ti vál lal ko zás (94), em be rek (67), üz let em ber (57), ha szon (55), si ker
(48), öl töny (45) vol t. A len gyel vá lasz adók, akár csak a ma gya rok, az üz let po zi tív ered mé nyét,
a pénzt, a hasz not és a si kert he lyez ték a kö zép pont ba, ugyan ak kor je len tõ sen kap csol ták mind eze -
ket az em be ri té nye zõ höz, az el vég zett mun ká hoz és azok hoz, akik az üz le ti élet ben dol goz nak, vagyis
az üz let em be rek hez, il let ve azok hoz, akik ré sze sed nek be lõ le, ál ta lá ban az em be rek hez. 

A szlo vák vá lasz adók ese té ben ugyan csak a pénz szó kap ta a leg na gyobb súlyt (349), majd
az üz let em ber (234), a pi ac (172), a kol la bo rá ció (143), a pro fit (109), a ku darc (73), a me ne -
dzser (73), a ke res ke del mi vál la lat (65), a cég (55) és az idõ (39) kö vet te. Ér de kes mó don az
öl töny (35) mint az üz le ti élet egy kül sõd le ges szim bó lu ma itt is az egyik leg na gyobb sú lyú
szónak bi zo nyult. 

A leg na gyobb sú lyú sza va kat ös  sze ha son lít va né hány fi gye lem re mél tó ha son ló ság és kü -
lönb ség ta lál ha tó. Az üz let hez min den cso port ban ki emel ten kö tõ dik a pénz. A tisz tes ség te len
üz let me net re vo nat ko zó szó („kap cso la tok”) egye dül a ma gyar cso port ban ke rült be a je len tést
leg in kább hor do zó sza vak kö zé. A ma gya rok ese té ben a ver seny, a szlo vá kok ese té ben a kol -
la bo rá ció kö tõ dik explicitebben az üz let hez. A len gye lek és a ma gya rok a si kert, a szlo vá kok
a ku dar cot kö tik job ban ös  sze az üz let fo gal má val. A gaz da ság em be ri ol da lá nak, és az üz le ti
éle tet vé gül is mû köd te tõ em be rek nek leg fõ kép pen a szlo vá kok, de a len gye lek is hang súlyt ad -
tak, a ma gyar vá lasz adók kö zött vi szont nem ke rül tek be az em be rek a leg na gyobb sú lyú asz -
 szo ci á ci ók kö zé. Ér de kes mó don az öl töny, ame lyet csak fér fi ak vi sel nek, ugyan csak or szá go -
kon át íve lõ jel lem zõ jé nek bi zo nyult az üz le ti élet nek, az öl töz kö dé si elõ írá sok olyan
jel leg ze te sek eb ben a vi lág ban, hogy fon to sabb sze re pet kap ez a kül sõ ség a rep re zen tá ci ó ban,
mint az üz le ti élet ben el en ged he tet len in téz mé nyek, mint pél dá ul a tõzs de vagy a bank. 
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A köz gaz da sá gi és üz le ti kép zé sen résztve vők ver sen gés ről ki ala kí tott 
rep re zen tá ci ó ja a vi seg rá di or szá gok ban

A ver sen gés szó ra a leg na gyobb szá mú as  szo ci á ci ót a szlo vá kok ad ták (8,9/fõ át lag ban). A leg -
ke ve sebb szót, csak úgy, mint az üz let ese té ben, a cseh részt ve võk ír ták (5,56 át la go san), a ma -
gya rok és a len gye lek pe dig a két ér ték kö zött ta lál ha tó ak (7,26 és 6,12). Lásd 4. táb lá zat.

4. táb lá zat. Az as  szo ci á ci ók szá ma, az át la gos as  szo ci á ci ók szá ma és a ver sen gés szó ra adott as  szo ci á ciók
tel jes sú lyo zott ér té ke a négy or szág ban

A ver sen gés szó ra adott as  szo ci á ci ó kat a kö vet ke zõ ka te gó ri ák ba so rol tuk: gaz da ság/mun -
ka; gyõ ze lem/vesz tés; mo ti vá ció/tel je sít mény; ne ga tív ér zel mek/ag res  szió; po zi tív ér zel mek; em -
be rek/ver seny tár sak; sze lek ció; mo ra li tás; szi no ni mák, sport. Lásd 5. és 6. táb lá zat.

5. táb lá zat. A ver sen gés szó as  szo ci á ci ó i nak kü lön bö zõ ka te gó ri ái
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6. táb lá zat. A kü lön bö zõ ka te gó ri ák kö zött az as  szo ci á ci ók szá za lé kos meg osz lá sa. A táb lá zat ban sze replõ 
szá mok szá za lé ko kat je löl nek

A ma gyar as  szo ci á ci ók ké pe zik ta lán a leg di na mi ku sabb je len té sét a ver sen gés nek. A ma -
gyar köz gaz dász hall ga tók a ver sen gést leg fõ kép pen a gaz da ság hoz (21,7%), a gyõ ze lem -
hez/vesz tés hez (20,2%) és a mo ti vá ci ó hoz és tel je sít mény hez (16,8%) kap csol ják. Az as  szo ci -
á ci ók nak ez a há rom cso port ja az ös  szes as  szo ci á ció több mint a fe lét (58,7%) te szi ki.
A ver sen gés ke mény sé gé re utal ugyan ak kor, hogy össze kap cso ló dik a sze lek ci ó val (7%) és sok -
kal in kább ne ga tív (7,1%), mint po zi tív (1,1%) ér zel mek kap cso lód nak hoz zá. A mo ra li tás ka -
te gó ri án (5,9%) be lül a mo ra li tás ra uta ló sza vak sze re pel nek na gyobb arány ban (3,7%), pl. fair
play (17-es súly) és az im mo ra li tás ra uta lók ki sebb arány ban (2,2%), pl. kö nyök lés (11-es súly).
A sem le ges tar tal mú szi no ni mák (5,6%) és sport (5%) a po zi tív ér zel mek és kö vet kez mé nyek
(1,1%) mel lett a leg ki sebb ka te gó ri á nak bi zo nyul tak. A vá la szok ból ki raj zo ló dó ver sen gés fo -
ga lom erõ sen kö tõ dik a gaz da ság hoz, mo ti vá ló és tel je sít mény re kész te tõ, de ke gyet len és érzel -
mi leg meg ter he lõ. 

A cseh vá lasz adók ese té ben két fõ je len tés tar ta lom emel ke dik ki. Ha son ló an a ma gya rok -
hoz a ver sen gést erõ sen a gyõ ze lem hez (25%) és a gaz da ság hoz (19%) kö tik, ezek az as  szo ci -
á ci ók az ös  szes as  szo ci á ció majd nem fe lét (43,1%) te szik ki. A ver sen gés di na mi kai as pek tu -
sa, a mo ti vá ció/tel je sít mény azon ban a négy cso port kö zül az õ ese tük ben a leg ala cso nyabb sú lyú
(7%, ös  sze ha son lít va pél dá ul a ma gyar as  szo ci á ci ók 17%-ával). Ki vé te les a cseh cso port ban,
hogy a ver sen gés po zi tív és ne ga tív vo nat ko zá sai majd nem egyen súly ban van nak egy más sal.
Va la men  nyi cso port kö zül a cseh di á kok nál a leg na gyobb a po zi tív ér zel mek sú lya (8,8%), és
ez je len tõs kü lönb ség a má sik há rom cso port hoz ké pest, mert azok ban vagy egy ál ta lán nem je -
len nek meg po zi tív ér zel mek (szlo vák: 0%), vagy csak mi ni má li san (len gyel: 0,2% és ma gyar
1,1%). A ne ga tív ér zel mek te kin te té ben jó val ki sebb a cso por tok kö zöt ti el té rés (cseh: 9,5%; len -
gyel: 9,1%; ma gyar: 7,1% és szlo vák: 5,89%). A ver sen gés ke gyet le nebb for mái, me lyek a sze -
lek ció ka te gó ri á ba so ro lód tak, ugyan csak ke vés sé jel lem zik a cseh vá lasz adók ver sen gés fo gal -
mát (1,6%). A cseh ver sen gés fo ga lom te hát ta lán a leg po zi tí vabb tar tal mú és erõ sen kö tõ dik
a gaz da ság hoz.

A szlo vá kok há rom leg na gyobb ka te gó ri á ja a gyõ ze lem/vesz tés, a mo ti vá ció/tel je sít mény
és a vi szony lag ke vés tar tal mat hor do zó szi no ni mák vol tak. Ezek kö zül leg erõ tel jes eb ben
a gyõ ze lem/vesz tés sel (21,74%) kap csol ták ös  sze. A tel je sít mény re és mo ti vá ci ó ra uta ló szavak
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az ös  szes as  szo ci á ció 12,64%-át tet ték ki. A szi no ni mák 11,8%-át. A ver sen gés te hát leg in kább
an nak ki me ne tel éhez, ered mé nyé hez kö tõ dik, de nem kap cso ló dik ki emel ten egyet len te rü let -
hez sem. A gaz da ság ra vo nat ko zó as  szo ci á ci ók (7,8%) jó val ki sebb arány ban sze re pel nek, mint
a ma gya rok (21,7%) vagy a cse hek (18,6%) ese té ben. A ver sen gés nek csak ne ga tív konnotációja
van (6%), po zi tív nincs (0%), an nak el le né re, hogy a ver sen gést szem ben a ma gya rok kal nem
kap csol ják ös  sze a ke mé nyebb és darwinisztikusabb sze lek ci ós funk ci ó já val (0%). A ver sen gés
mo rá lis vo nat ko zá sai, er kölcs/mo ra li tás mint ka te gó ria a leg na gyobb arány ban a szlo vá kok kö -
zött je le nik meg (6,16%) és na gyobb arány ban sze re pel nek ben ne a tisz tes ség te len ség re uta ló
ki fe je zé sek, mint a mo ra li tás ra uta lók (pl. csa lás, meg csa lás, tisz tes ség te len, kor rup ció, át ve -
rés, ha zug ság szem ben a fa ir play, be csü le tes ség, sza bá lyok ki fe je zés ek kel). 

A len gyel köz gaz dász- és üz le ti ta nul má nyo kat hall ga tók ese té ben az as  szo ci á ci ók leg na -
gyobb ka te gó ri ái a ver seny tár sak/em be rek (20%) és a szi no ni mák (17%), va gyis két sem le ges
és nem iga zán jelentésgazdag ka te gó ria. A ver sen gés di na mi ku sabb as pek tu sai, így a gyõ ze lem
és a vesz tés vagy a mo ti vá ció/tel je sít mény csak az as  szo ci á ci ók kö zel egy ti ze dét tet ték ki (10,2%
és 9,2%). A ver sen gés af fek tív tar tal mát te kint ve el sõ sor ban ne ga tív konnotációval bír. A len -
gyel vá lasz adók po zi tív ér zel me ket szin te egy ál ta lán nem kap csol nak a ver sen gés hez (0,2%),
je len tõs szá mú ne ga tív ér zel met vi szont igen (9%). A ver sen gés ke mény dar wi nis ta, sze lek ci -
ós jel le gét is õk hang sú lyoz zák a leg job ban (8,9%). A ver sen gé si te rü le tek kö zül a gaz da sá gi
és üz le ti ta nul má nyo kat foly ta tó len gyel egye te mis ták ki csit hang sú lyo sab ban kö tik a ver sen -
gést a sport hoz (9%), mint a gaz da ság hoz (8%). 

Bár a vizs gá lat ban részt ve võ fi a ta lok mind a rend szer vál tás után, már pi ac gaz da ság ban
növe ked tek és szo ci a li zá lód tak, pá lya vá lasz tá suk so rán pe dig a köz gaz da sá gi és üz le ti ta nul má -
nyo kat vá lasz tot ták, a köz gaz da ság tan és a pi ac gaz da ság köz pon ti fo gal ma pe dig a ver seny, még -
sem egy ér tel mû, hogy a ver sen gés fo gal ma leg erõ tel jes eb ben a gaz da ság hoz kö tõ dik. A ma gyar
és cseh cso por tok ban igen, de a len gyel és szlo vák cso port ban sok kal szer te ága zóbb a ver sen -
gés je len tés tar tal ma. El gon dol kod ta tó, hogy bár a posztszocialista tár sa dal mak ban a ver sen gés
mind a gaz da sá gi, mind a po li ti kai élet ben je len van, és a jö võ ben az üz le ti vi lág ban te vé keny -
ked ni kí vá nó szak em be rek nek a ver seny na pi élet te rük lesz, a fo ga lom sok kal in kább ren del -
ke zik ne ga tív, mint po zi tív tar ta lom mal, egye dül a cseh egye te mis ták ér té ke lé se ki egyen sú lyo -
zott, sok ne ga tí vum mel lett ha son ló an sok po zi tí vu mot is tar tal maz.

Mé lyebb be te kin tést tesz le he tõ vé a szub jek tív je len tés struk tú rá já ba, ha meg vizs gál juk,
hogy me lyek azok a ki fe je zé sek, ame lyek a leg na gyobb súl  lyal sze re pel nek az as  szo ci á ci ók kö -
zött, me lyek azok, ame lyek az egyes cso por to kon be lül a je len tés köz pon ti fo gal mai. Ezért átte -
kin tet tük a rang sor ban az el sõ tíz leg na gyobb súllyal sze rep lõ ki fe je zést.

A ma gyar vá lasz adók a ver sen gés hez leg na gyobb súl  lyal a gyõ ze lem (nye rés, gyõz tes, nyer -
tes) fo gal mát kap csol ták (162) és ezt kö vet te lé nye ge sen ke ve sebb súl  lyal a vesz tés, vesz tes fo -
gal ma (97). A har ma dik leg na gyobb sú lyú szó egy szi no ni ma, a ver seny volt (81). A ver sen gést
két ver sen gé si te rü let hez kö töt ték. Egy részt a gaz da sá gi élet hez, ezen be lül a pi ac hoz (74),
amely hez szo ro san kap cso ló dik a nye re ség/pro fit (49) fo gal ma. Más részt a sport hoz (61), amely-
ben versenytárs/ak (54) van nak. A ver sen gés hez a mo ti vá ci ót je lö lõ küz de lem szót (61) és az
el len sé ge sebb harc (45) fo gal mát is tár sí tot ták. 

A szlo vák vá lasz adók kö ré ben, csak úgy, mint a ma gya rok ese té ben a gyõ ze lem (gyõz tes,
nye rés) sze re pelt a leg na gyobb súl  lyal (276) és ha son ló an a ma gya rok hoz a gyõ ze lem hez
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képest lé nye ge sen ki sebb, de még min dig ki emelt súl  lyal sze re pelt a vesz tés (vesz tes) (149). 
Az el sõ tíz leg na gyobb súl  lyal sze rep lõ szó kö zött meg je lent a kon ku ren cia (244) mint szi no -
ni ma, amely a gaz da sá gi ver seny hez kö tõ dik és a ver seny szó (99), amely a sport hoz (37), mely
ma ga is be ke rült az el sõ tíz leg na gyobb sú lyú as  szo ci á ció kö zé. A szlo vá kok a ver sen gést a já -
ték (71) te rü le té hez is kap csol ják és meg je le nik az el len fél (63) és az el len sé ge sebb harc (63)
és ri va li zá lás (46) fo gal ma is. A ver sen gés cél ra irá nyu ló és mo ti vá ci ó hoz kap cso ló dó vol tát rep -
re zen tál ja a cél (39) szó. 

A len gyel vá lasz adók ver sen gés fo gal má ban a leg na gyobb súl  lyal nem a gyõ ze lem/vesz -
tés sze re pel, ha nem egy szi no ni ma, a rivalizáció (255), amely a ver sen gés nek a ne ga tí vabb
konnotációjú meg ne ve zé se (ami kor nem er re a ne ga tív hát tértar ta lom ra gon dol tak a vá lasz adók,
ak kor az „egész sé ges rivalizáció” ki fe je zést hasz nál ták). In kább sem le ges és struk tu rá lis jel le -
gû as  szo ci á ció (a ver sen gé si part ne rek ad ják a ver sen gés alap ve tõ struk tu rá lis fel té tel ét, ha nin -
cse nek egy más sal ver sen gõ fe lek, ak kor ver sen gés sincs) a ver sen gõ fe lek (235) ki fe je zés. Sem -
le ges tar tal mú szi no ni ma a ver sen gés szó vál to za tai, a verseng/ver sen ge ni (83) és a ver seny is
(46). A harc (140) és a ke gyet len küz de lem (117) ki fe je zé sek ugyan ak kor a ver sen gés ke mény
és dar wi nis ta jel le gé re utal nak. A gyõ ze lem (106) ki sebb öss zsúl  lyal és nem ve ze tõ as  szo ci á -
ci ó ként, de azért be ke rült az el sõ tíz kö zé. Gaz da sá gi fo gal mak nem ke rül tek a leg na gyobb súly -
 lyal sze rep lõ as  szo ci á ci ók kö zé, de sport tal kap cso la to sak igen. A ve tél ke dõ (sport ra ért ve: 99)
és a sport (57) szó kapott na gyobb súlyt. A ver sen gés rep re zen tá ci ó já ba je len tõ sebb súl  lyal a len -
gyel cso port ban be ke rült az együtt mû kö dés (57) ki fe je zés is.

A len gyel, ma gyar és szlo vák sú lyo zott as  szo ci á ci ó kat ös  sze ha son lít va lát ha tó, hogy a gyõ -
ze lem mind há rom cso port ban be ke rült a leg na gyobb sú lyú sza vak kö zé, leg na gyobb hang súllyal
a szlo vá kok és leg ki sebb hang súl  lyal a len gye lek ese té ben. A ver sen gés ne ga tív ki me ne te le,
a vesz tés vi lá go san sok kal ke vés bé tar to zik a ver sen gés szub jek tív je len té sé hez, mint a gyõ ze lem.
A szlo vá kok és ma gya rok ese té ben így is be ke rült az el sõ tíz szó kö zé, de a len gye lek ese té ben,
akik amúgy is ke vés bé a gyõ ze lem/vesz tés ke re té ben ra gad ják meg a ver sen gés je len té sét, nem.
A ver sen gés mo ti vá ló ha tá sá ra a ma gya rok és len gye lek ese té ben a küz de lem, a szlo vá kok ese -
té ben a cél szó utal. Mind há rom or szág vá lasz adói sok szi no ni mát em lí te nek a ver sen gés
fogal má val kap cso lat ban. A ver seny szó mind há rom cso port ban sze re pel, az in kább gaz da sá gi
konnotációjú kon ku ren cia a szlo vá kok nál, a ne ga tí vabb ver sen gé si fo lya ma tok ra uta ló rivalizáció
a szlo vá kok nál és a len gye lek nél je le nik meg. A len gye lek erõ sen a szi no ni mák ra kon cent rál -
nak, a ver sen gés szó kü lön bö zõ alak jai, il let ve a ve tél ke dõ szó csak ná luk for dul elõ je len tõ -
sebb súl  lyal és a sok szi no ni ma mi att az õ ese tük ben a ver sen gés fo gal má nak köz pon ti je len -
tés tar tal ma ke vés bé te lí tett. A ver sen gés ben részt ve võ fe lek re is mind há rom cso port ban tör té nik
je len tõ sebb uta lás. A ma gya rok a ver seny társ szót, a szlo vá kok az el len fél szót, a len gye lek a ver -
sen gõ fe lek szót em lí tik a leg na gyobb súl  lyal. Az el len sé ges harc szó mind há rom cso port ban
be le tar to zik a ver sen gés köz pon ti je len té sé be, a ba rát sá gos együtt mû kö dés mint pa ral lel vagy
mint el len tét azon ban csak a len gye lek nél je le nik meg. A gaz da ság mint ver sen gé si te rü let leg -
egyér tel mûb ben a ma gyar gaz da sá gi ta nul má nyo kat foly ta tó vá lasz adók nál ke rül be a ver sen -
gés köz pon ti je len tés tar tal má ba a pi ac és ha szon/nye re ség ki fe je zé sek kel, a szlo vá kok ál tal hasz -
nált szi no ni ma, a kon ku ren cia utal hat még a gaz da ság ban zaj ló ver sen gés re. A ver sen gés
te rü le tei kö zül a sport mind há rom cso port ban sze re pelt, a já ték mint ver sen gé si te rü let azon ban
csak a szlo vá kok ese té ben ka pott hang súlyt. 
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Az üz le ti élet ver seny tár sa i ra vo nat ko zó at ti tű dök és pre fe ren ci ák 

An nak ér de ké ben, hogy fel tár juk, mi ként vi szo nyul nak a vizs gá lat részt ve või a kü lön bö zõ viseg -
rá di or szá gok kal va ló üz le ti ver sen gés hez és együtt mû kö dés hez, men  nyi re bíz nak meg egy más -
ban mint üz le ti part ner ben, és men  nyi re tart ják egy mást fe le lõs ség tel jes üz le ti part ner nek, 
az as  szo ci á ci ós vizs gá la tot kö ve tõ en ar ra kér tük a vá lasz adó kat, kép zel jék el, hogy az üz le ti élet -
ben te vé keny ked nek és rang so rol ják azt, hogy mi lyen nem ze ti sé gû sze mélyt vá lasz ta ná nak leg szí -
ve seb ben ver seny tár suk nak, mi lyen nem ze ti sé gû vel mû köd né nek a leg szí ve seb ben együtt, ki ben
bíz ná nak meg a leg job ban, és mi lyen nem ze ti sé gû üz let fe let tar ta ná nak a leg fe le lõs ség tel je sebb -
nek. A részt ve võk nek a rang sor ban el sõ, il let ve a rang sor ban utol só vá lasz tá su kat meg is kel lett
in do kol ni uk. Pél dá ul: „Kép zel je el, hogy az üz le ti élet ben dol go zik. Mi lyen nem ze ti sé gû part nert
vá lasz ta na leg szí ve seb ben ver seny tár sá nak? Cseh, ma gyar, len gyel vagy szlo vák part nert? (A vá -
lasz le he tõ sé gek sor rend je randomizálva volt, hogy el ke rül jük a sor ren di ha tást.) Kér jük, rang so -
rol ja vá lasz tá sa it és az el sõ, il let ve utol só vá la sza it in do kol ja meg.”

A kü lön bö zõ or szá gok rang so rá nak ös  sze ha son lí tá sa kor nem csak azt vet tük fi gye lem be,
hogy a vá lasz adók mely or szá go kat ré sze sí tet ték elõny ben a leg több ször és a leg ke vés bé, hanem
az in dok lá so kat is ka te gó ri ák ba so rol tuk: egy adott or szág la kó ját mi ért vá laszt ják szíve seb ben,
mint egy má si két.

Ki vel akar nak a ma gyar köz gaz dász hall ga tók ver sen ge ni az üz le ti élet ben?

A vá lasz adók leg na gyobb szám ban mind a négy or szág ban a hon fi tár sa ik kal akar ná nak leg in -
kább ver se nyez ni az üz le ti élet ben (ma gya rok 40%, len gye lek 53%, cse hek 44%, szlo vá kok
45%) (lásd 7., 8., 9. táb lá zat). A sa ját cso port vá lasz tá sá nak in do ka ként írt ma gya rá za tok min -
den or szág ban el sõ sor ban az is me rõs sé get és a kul tu rá lis ha son ló sá got eme lik ki. A ma gyar vá -
lasz adók pél dá ul a kö vet ke zõ ket ír ták: 

„Mert a ma gyar pi a cot job ban is me rem, mint a töb bit.” 
„Mert ezt is me rõs te rep nek ér zem, azo nos kul tu rá lis kör nye zet be tar to zik, mint én, va -
la mint makrokörnyezetünk és ez ál tal le he tõ sé ge ink na gyon ha son ló ak, te hát el sõ sor -
ban a ké pes sé ge ken mú lik a ver seny ki me ne te le.”
„Mi vel ma gyar va gyok, a ma gya ro kat kön  nyeb ben ki is me rem. Ezért ta lán könnyebb

ve lük ver sen ge ni.”

A ha son ló ság és is me rõs ség az üz le ti ver sen gés ben elõnyt je lent, kön  nyeb bé te szi a gyõ zel met.
„A ma gyar cé gek rõl több in for má ci ót sze rez he tek be, és egy ma gyar cég egy má sik ma -
gyar vál la lat tal kön  nyeb ben tud ver seny be ke rül ni és akár le gyõz ni azt.” 
„Leg job ban is me rem. Kön  nyebb le gyõz ni va la kit, akit job ban is me rek.”
„A ma gyar gon dol ko dás mó dot és nor má kat job ban is me rem, és na gyobb va ló szí nû ség -
gel tu dom ki ta lál ni a má sik tak ti ká ját.”
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Az üz let és a ver sen gés rep re zen tá ci ó ja...

Az is me rõs ség és kul tu rá lis azo nos ság mel lett az azo nos nyelv hasz ná la ta is je len tõ ség gel bír. 
„Itt hon van, is me rem a kul tú rát, szo ká so kat, pi a ci hely ze tet. Emel lett a kö zös nyelv se gíthet
a ver seny ben kö zös nyel vet ta lál ni.”

Az is me rõs ség az egyen lõ esé lyek mi att is fon tos ság gal bír.
„Mert a sa ját nem ze ti sé gem. Ugyan olyan kör nye zet ben nõtt fel, mint én, ugyan olyan
ha tá sok ér ték (nagy já ból), ezért kö zel egyen lõ esé lyek kel in du lunk. Ez a leg tisz tább.”
„Azo nos kul tu rá lis le he tõ sé gek mi att na gyobb a va ló szí nû sé ge, hogy egyen ran gú fe -
lek va gyunk. Il let ve ha son ló le he tõ sé ge ink vol tak az élet ben.”

A vá lasz adók egy ré szét a ma gyar üz let fél lel va ló ver sen gés vá lasz tá sá ban az mo ti vál ta, hogy
a ma gyar fe let tar tot ták a leg kön  nyeb ben le gyõz he tõ nek, a leg gyen gébb ver seny társ nak.

„Mert ta lán ez len ne a leg gyen gébb ver seny társ.”
„Ta lán a leg kön  nyebb le gyõz ni a ver seny ben.”

Né há nyan pat ri ó ta és nem zet gaz da sá gi okok ból ver sen ge né nek ma gyar üz let fe lek kel/vál la la -
tok kal.

„Nem zet hez va ló hû ség.”
„A ha za i val va ló ver senyt pre fe rá lom – ez a leg jobb a gaz da ság szem pont já ból.”

Ha nem a sa ját nem zet be li üz let fe let/vál la la tot ré sze sí tik elõny ben, ak kor a ma gyar hall ga -
tók fõ leg a len gye lek kel (26%), il let ve a cse hek kel (24%) akar nak ver sen ge ni (lásd 7. táb lá zat).

7. táb lá zat. Ki vel ver sen ge né nek a leg szí ve seb ben és a leg ke vés bé a MA GYAR gaz da sá gi és üz le ti ta nul -
má nyo kat foly ta tó di á kok. A szá mok szá za lé ko kat je len te nek

A len gye lek elõny ben ré sze sí té sé re két fõ in dok lás je lent meg. Az egyik egy el is me rõ és po zi -
tív ké pet tük röz a len gyel üz le ti part ne rek rõl. E sze rint Len gyel or szág gyor san fej lõ dõ és nagy
or szág, ezért ér de mes a len gye lek kel üz le ti té ren ver se nyez ni.

„Azért tar tom meg fe le lõ part ner nek a ver sen gés ben, mert elég jól fej lõd nek és ez ál tal
meg fe le lõ ver seny tár sat je len te nek.”
„Len gyel, mert elég nagy ki hí vás nak te kin tem. Nagy né pes ség, nagy or szág, nagy le -
he tõ sé gek van nak ben ne, ugyan ak kor a fen ti or szá gok kö zül ez van leg tá vo labb, ami
le het elõny is, hát rány is.”

A má sik ma gya rá zat va ló já ban en nek az el len té te. A len gye le ket kön  nyen le gyõz he tõ, gyen ge
ver seny társ nak tart ja és ép pen ezért vá lasz t ja õket leg in kább. 

„Nem iga zán le het hal la ni a len gye lek jó üz le ti kap cso la ta i ról, eb bõl ar ra kö vet kez tet -
tem, hogy ve lük szem ben len ne a leg na gyobb esély nyer te sen vé gez ni.”
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„Nem na gyon is me rem õket, de gon do lom, hogy mi vel az or szág gaz da sá gi lag nem 
an  nyi ra si ke res, ta lán a len gyel üz let társ sem, és ne kem ez ál tal jobb esé lye im len né -
nek a ver seny ben.”

A cseh üz le ti part ne rek re vo nat ko zó an a ma gya rá za tok egy ér tel mû en po zi tí vak. Egy ré szük az
erõs és gyor san fej lõ dõ cseh gaz da sá got eme li ki és azt, hogy egy erõs ver seny társ sal va ló ver -
sen gés fej lesz tõ le het a ma gyar fél re néz ve is.

„Fej lett a gaz da sá guk, ha ve lük ver sen günk, az min ket is fej leszt, ösz tö nöz a fel zár kó -
zás ra.”
„Gyor san fej lõ dõ or szág, Eu ró pa szí vé ben, jó föld raj zi el he lyez ke dé sû, jó kap cso la tok -
kal.”
„Má ra Ma gyar or szág hely ze te az EU-n be lül gaz da sá gi lag el ma rad ni lát szik a ve lünk
egy idõ ben csat la ko zot tak tól, és mi vel ezek kö zül Cseh or szág volt a fel so ro lás ban a leg -
fej let tebb, ezért ter mé szet sze rû leg min den ki a leg job bal akar ver se nyez ni.”
„A cseh ver sen gé si szo ká sok mi att, ahol na gyobb a ki hí vás, ott jobb a ver seny, job ban
ösz tön zi az em bert az újí tá sok ra.”

A cse he ket a ma gyar köz gaz dász hall ga tók er köl csös nek és kor rekt nek tart ják az üz let ben és
ezért a ver sen gés ben is.

„Azért a cseh ver seny zõ fe let vá lasz tom, mert eb bõl a négy or szág ból a cseh gaz da sá -
gi élet a leg szim pa ti ku sabb, a leg tisz tább ver senyt ott tud nám el kép zel ni.”
„Tisz tes sé ges em be rek nek tar tom õket, nem hin ném, hogy az el sõ adan dó al ka lom mal
át ver né nek. Dol gos em be rek.”
„Tisz tes sé ges ver seny mi att. Re mél he tõ leg ki sebb va ló szí nû ség gel nyúl tisz tes ség te len
esz kö zök höz.”

A cseh em be rek kel szer zett sze mé lyes jó ta pasz ta la tok is át su gá roz nak az üz le ti vi lág ra.
„Vol tam Cseh or szág ban és tet szett az em be rek hoz zá ál lá sa, vi szo nyu lá sa má sok hoz. Tu -
dom, hogy ott ma ga sabb a bi za lom szint és ki seb bek az egyen lõt len sé gek.”
„Egy évet dol goz tam Prá gá ban, Cseh or szág ban, na gyon po zi tív ta pasz ta la tom volt.
Meg bíz ha tó, ki szá mít ha tó part ne rek nek, ver seny társak nak gon do lom/gon dol nám õket.”

Csak a ma gya rok 10%-a akar el sõ sor ban a szlo vák üz le ti part ne rek kel ver sen ge ni. A vá la szok
két fõ in dok kö ré ren de zõd nek. Mind két in dok ne ga tív tar tal mú. Az egyik sze rint a szlo vá kok
gyen ge el len fe lek, kön  nyû õket le gyõz ni.

„Azért, mert sze gény nek ta lá lom Szlo vá ki át és az a be nyo má som, hogy Ma gyar or szá -
gon fej let tebb tech no ló gi ák van nak.”
„Mert Szlo vá kia a leg ki sebb or szág ezek kö zül, és itt a leg több az esély a gyõ ze lem re,
gon dol hat nánk.”
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Az üz let és a ver sen gés rep re zen tá ci ó ja...

A má sik a szlo vák–ma gyar kap cso la tok fe szült sé ge i vel, a meg lé võ konf lik tu sok kal ma gya ráz -
za a vá lasz tást. Ezek a ma gya rá za tok erõs in du la to kat tük röz nek.

„A szlo vák–ma gyar kap cso lat nem túl jó, ezért jó len ne gyõz ni el le nük. A gyõ zel men 
túl ez kü lön öröm len ne.”
„Leg ke vés bé szim pa ti kus nem ze ti ség, konf lik tus meg le het kö zöt tünk, ezért ha gyõ zök,
ak kor na gyobb kárt okoz ha tok.”

Ki vel akar nak leg ke vés bé ver sen ge ni a ma gyar köz gaz dász hall ga tók az 
üz le ti élet ben? 

A jö ven dõ be li ma gyar üz let em be rek a leg rit káb ban vá lasz tot ták ver seny tár sul a szlo vá ko kat, ez -
zel szem ben a leg gyak rab ban õket rang so rol ták a leg ke vés bé von zó ver seny tár sak kö zé (42%).
A má sik há rom cso port, köz tük a ma gya rok, lé nye ge sen rit káb ban ke rül tek az el uta sí tott cso -
port ba. A cse he ket 23%, a len gye le ket mind össze 15% uta sí tot ta el. A ma gyar vá lasz adók 20%-a
nem akar na ma gyar üz let fél lel ver sen ge ni (lásd 7. táb lá zat).

A szlo vá kok erõ tel jes el uta sí tá sa leg in kább nem gaz da sá gi meg fon to lá so kon ala pul, egy részt
a két or szág kö zöt ti re á li san meg lé võ po li ti kai fe szült sé gek és konf lik tu sok, más részt tisz tán ér -
zel mi vi szo nyu lá sok ma gya ráz zák.

„Azért vá lasz ta nék leg utol já ra szlo vák part nert, mert alap ve tõ en nem le het ne ve le
együtt mû köd ni. A szlo vák–ma gyar vi szo nyok ál ta lá ban nem a leg job bak, ezért sze rin -
tem ilyen vo nat ko zás ban sem mû köd ne.”
„Itt a leg ros  szabb az or szá gok kö zöt ti kap cso lat, a ma gyar el le nes ség.”
„A szlo vá kok hoz zá ál lá sa a szlo vá ki ai ma gya rok hoz na gyon nem szim pa ti kus, és bár
en nek sem mi kö ze a ver sen gés hez, ez ösz tö nö sen jött.”
„Nem ked ve lem a szlo vá kok több sé gét.”
„A nép irán ti el uta sí tás, mel lõ zés, tu laj don kép pen el len szenv.”

A ne ga tív meg íté lés hez tar toz nak, de már a gaz da sá gi élet re vo nat ko zó an, a szlo vák üz le ti élet
tisz tes ség te le nebb vol tá ra tör té nõ uta lá sok. Ezek a ma gya rá za tok egy részt ös  sze kap cso lód nak
a fe szült cso port kö zi vi szo nyok kal, más részt e vi szony tól füg get len, ál ta lá nos meg ál la pí tá sok.

„Va ló szí nû leg egy szlo vák vál la lat tól vár ha tok el leg ke vés bé tisz tes sé ges ver senyt mint
ma gyar.”
„Mert õk a leg ke vés bé sport sze rû ek és tisz tes sé ge sek.”

A szlo vá ko kat leg ke vés bé vá lasz tók egy ki seb bik ré sze szak mai ma gya rá za tot ad, és ezen be -
lül ép pen a szlo vák gaz da ság tel je sít mé nyé nek el is me ré se ma gya ráz za az el uta sí tást, egy erõs
el len fe let ugyan is ne héz le gyõz ni. 

„Szlo vá kia az utób bi 5–6 év ben az újon nan csat la ko zot tak él bo lyá ba ke rült, töb bek
között a ver seny ké pes ség ben is.”
„A szlo vá kok ál lí tó lag fel tö rek võ ben van nak + ki csit tar tok tõ le, hogy õk ügye seb bek
ná lam.”
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A cseh üz le ti part ne rek el uta sí tá sa két nagy ma gya rá zatcso port ba so ro ló dik. Az egyik, egy ben
leg gya ko ribb ma gya rá zat a cseh gaz da ság el is me ré sén ala pul, a má sik pe dig az is me ret len ség -
gel okol ja meg a leg utol só he lyen tör té nõ vá lasz tást. A leg töb ben azt eme lik ki, hogy a cse hek
erõs, kom pe tens ver seny tár sak len né nek és ezért ve lük szem ben ki csi a gyõ ze lem esé lye. 

„A cse he ket ügyes nek és fej lett nek ta lá lom, ami ko moly prob lé mát je len te ne a ver seny -
ben va ló le gyõ zés ben.”
„Mert én úgy gon do lom, hogy ta lán Cseh or szág a leg fej let tebb és mi nél erõ sebb a ver -
seny társ, én an nál ros  szabb hely zet be ke rül he tek.”
„Erõs gaz da sá gú or szág, erõs ve tély társ.”

Amíg a leg in kább pre fe rált ver seny társ ese té ben a kul tu rá lis ha son ló ság sze re pelt szem pont ként,
ad dig azok, akik a cse he ket leg ke vés bé vá lasz tot ták, az in for má cióhi ányt és a kul tu rá lis el té -
ré se ket emel ték ki.

„A gaz da sá gu kat a leg ke vés bé is me rem, sok fel ké szü lést igé nyel ne ver sen ge ni ve lük.”
„Nem iga zán is me rem a cseh men ta li tást, cseh kul tú rát, a töb bi rôl is csak el kép ze lé -
sem van in kább.”
„Ta lán tõ le tar ta nék a leg job ban az is me ret len ség és a fej lett ség mi att.”

Min den ötö dik vá lasz adó (20%) nem akar ma gya rok kal ver se nyez ni. Az in do kok rész ben ha -
son ló ak a ko ráb bi szem pont ok hoz, rész ben kü lön böz nek azok tól. Az egyik új szem pont az iz -
gal mas-unal mas di men zió meg je le né se. Van nak, akik sze rint a más nem ze tek kel va ló ver sen gés
iz gal ma sabb, il let ve a ma gya rok kal va ló ver sen gés unal mas.

„Leg ke vés bé ta lál nánk kü lönb sé get azo nos nép cso port ese té ben, és így nem ta lá lunk
olyan új jel lem zõ ket, ame lyek iz gal ma sak len né nek szá munk ra.”
„Már is mert men ta li tás, ezért a ki hí vást csak a szá raz ver sen gés je len ti, nin cse nek fel -
tá ran dó kul tu rá lis kü lönb sé gek.”

A ma gyar üz le ti élet tisz tes ség te len, im mo rá lis vol ta a má sik, ami mi att a ma gyar vá lasz adók
egy ré sze leg ke vés bé ma gyar üz let fél lel sze ret ne ver sen ge ni.

„A ma gya rok kal van nak a leg ros  szabb ta pasz ta la ta im a tisz tes ség, a ver seny te rén, de
ez va ló szí nû leg csak azért van, mert itt élek.”
„Mert a ma gya rok ügyes ked nek. Nem ké pe sek ver sen ge ni. El in téz nek min dent mu tyi -
zás sal. Ez sze rin tem nem ver seny.”
„Csak elég meg néz ni mi fo lyik itt Ma gyar or szá gon.”
„A ma gyar »dögöljön meg a szom széd tehene« men ta li tás mi att. Sok ma gyar még ak -
kor is ke reszt be ten ne, ha nem lesz be lõ le elõ nye.”

A len gye le ket csak az ese tek 15%-ában je löl ték meg a leg ke vés bé pre fe rált ver sen gé si part ner -
ként. A ma gya rá za tok az erõs-gyen ge ver seny társ di men zió men tén he lyez ked nek el. A leg töb -
ben a len gyel gaz da ság erõ sebb vol tát eme lik ki.

„Leg ke vés bé ve lük ver se nyez nék, mert õk a leg na gyobb gaz da sá gi erõ vel bí ró or szág
a fel so rol tak ból.”
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„Sok kal na gyobb a te rü le te föld raj zi lag, ol csóbb, mo bi labb mun ka erõ van je len az 
or szág ban, gyors rit mus ban fej lõ dõ or szág.”
„Len gyel or szág nagy, nagy fel ve võ pi ac cal, jobb nem zet kö zi meg íté lés sel.”

Ke ve seb ben pe dig ép pen el len ke zõ leg, túl gyen gé nek tart ják õket, nem je len te nek elég ki hí vást
és fej lõ dé si le he tõ sé get.

„Len gye lek kel, mert vi szony la gos el ma ra dott sá guk mi att sze rin tem ki sebb ki hí vást je -
lent, mint a nyu gat tal meg mér kõz ni.”
„Nem je lent iga zi ver seny hely ze tet. Nem kell fo lya ma to san fej lesz te ni.”

Ki vel ver sen ge né nek a leg szí ve seb ben és a leg ke vés bé szí ve sen a cseh, 
a szlo vák és a len gyel le en dő gaz da sá gi szak em be rek és üz let em be rek?

A cseh vá lasz adók (lásd 8. táb lá zat) egy ér tel mû en a cse he ket vá laszt ják leg in kább az üz le ti ver -
seny ben (44%), a töb bi nem zet tag jai kö zül fõ leg a szlo vá kok kal (21%) és a ma gya rok kal (19%)
akar nak ver sen ge ni. A leg rit káb ban vá lasz tott part ne rek a len gye lek (16%). A fõ ér vek az el len -
fél gyen ge sé gé rõl szól nak, va gyis a cse hek azo kat a kül föl di üz le ti part ne re ket ré sze sí te nék
elõny ben a ver sen gés ben, aki ket kön  nyû le gyõz ni. (Pl. „még so ha sem hal lot tam si ke res ma gyar
cég rõl”; „a len gye le ket meg kö ti a val lá suk”; „a szlo vá kok nem versengõek”.) 

8. táb lá zat. Ki vel ver sen ge né nek a leg szí ve seb ben és a leg ke vés bé a CSEH gaz da sá gi és üz le ti ta nul má -
nyo kat foly ta tó di á kok. A szá mok szá za lé ko kat je löl nek 

A cseh köz gaz dász hall ga tók fõ leg a ma gya ro kat je lö lik meg, ha ar ról van szó, hogy ki vel
nem akar nak ver se nyez ni az üz le ti élet ben (34%). A leg gya ko ribb okok „a men ta li tás be li és nyel -
vi kü lönb sé gek” vol tak és eb bõl adó dó an „a vi sel ke dés meg jós lá sá nak a ne héz sé ge”. A cseh di -
á kok 30%-a ha tá ro zot tan nem akar sa ját hon fi tár sá val ver se nyez ni az üz le ti élet ben. In do ka ik
el sõ sor ban a kom pe tens el len fél re vo nat koz tak, aki vel ne héz meg küz de ni, pl. „fé lek a ve re ség -
tõl, mert a cse hek erõs, ver seny ké pes el len fe lek, a cseh gaz da ság erõs”, „azo nos po zí ci ó ból in -
dul nak”, más részt a ha zai üz let em be rek mo ra li tá sá val, pon to sab ban an nak hi á nyá val ma gya ráz -
ták az el uta sí tást, pl. „is me rem a cseh ter mé szet ne ga tív vo ná sa it, pél dá ul a su nyi sá got, az
üz let ben va ló kí mé let len sé gü ket és a sza bály sze gést”. A len gye lek kel (22%) azért nem akar nak
ver se nyez ni, mert „ke mény és jó ke res ke dõk”, vagy azért, mert „a len gyel gaz da ság ke vés bé
fej lett”. A cseh részt ve võk kö zül a leg ke ve seb ben a szlo vá ko kat uta sí tot ták el mint ver senypart -
ne re ket (10%). Azok, akik õket vá lasz tot ták, az erõs el len fe let lát ták ben nük, aki ket ne héz le -
gyõz ni, pl. „ke mény és cél tu da tos el len fe lek” és „erõs gaz da sá guk” van.
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Ha az el sõ és utol só vá lasz tá sok ará nyát ves  szük te kin tet be, ak kor a sa ját cso port és a szlo -
vá kok ese té ben az el sõ vá lasz tá sok gya ko ri ság ban meg elõ zik az utol só kat, va gyis a vi szony in -
kább po zi tív (cse hek ese té ben 44% versus 30%; a szlo vá kok ese té ben 21% versus 10%).
A len gye lek és a ma gya rok ese té ben vi szont az arány meg for dul, mind két cso port tag ja it töb -
ben uta sít ják el mint ver sen gé si part nert, mint amen  nyi en pre fe rál ják õket (len gye lek ese té ben
16% versus 22%; a ma gya rok ese té ben az el uta sí tás na gyobb mér té kû: 19% versus 34%).

A szlo vák hall ga tók leg na gyobb szám ban hon fi tár sa i kat (45%) és a cse he ket pre fe rál ják
(31%) (lásd 9. táb lá zat).

9. táb lá zat. Ki vel ver sen ge né nek a leg szí ve seb ben és a leg ke vés bé a SZLO VÁK gaz da sá gi és üz le ti tanul -
má nyo kat foly ta tó di á kok. A szá mok szá za lé ko kat je löl nek

A len gye lek és a ma gya rok kö zött az el sõ he lyen vá lasz tás te kin te té ben nem tesz nek lé nye -
ges kü lönb sé get (10% len gyel és 11% ma gyar), vi szont a leg ke vés bé pre fe rált vá lasz tá sok kö -
zé leg na gyobb arány ban ma gya rok ke rül nek, több mint a szlo vák vá lasz adók fe le (56%) ve lük
sze ret ne a leg ke vés bé ver sen ge ni az üz le ti élet ben. Míg mind a sa ját cso port tag jai, mind
a cse hek egy ér tel mû en sok kal in kább po zi tív meg íté lés ben ré sze sül nek (szlo vák 45% versus
13%; cseh 31% versus 9%), ad dig mind a len gye lek, mind a ma gya rok több ször ke rül nek a leg -
ke vés bé vá lasz tot tak, mint a pre fe rál tak kö zé. A len gye lek ese té ben azon ban a két sze rep kö -
zöt ti kü lönb ség (10% pre fe rál ja õket és 20% uta sít ja el õket) jó val ke vés bé drá mai, mint a ma -
gya rok ese té ben, akik ese té ben a szlo vák hall ga tók 11%-a vá laszt ja õket el sõ he lyen, de 56%
utol só he lyen. 

A len gyel részt ve võk nél ugyan csak a hon fi tár sak a leg ked vel tebb ver sen gé si part ne rek
(53%), majd a cse hek kö vet kez nek (26%) (lásd 10. táb lá zat).

10. táb lá zat. Ki vel ver sen ge né nek a leg szí ve seb ben és a leg ke vés bé a LEN GYEL gaz da sá gi és üz le ti
tanul má nyo kat foly ta tó di á kok. A szá mok szá za lé ko kat je löl nek

Az in do kok egy részt kul tu rá li sak, mert sze re tik „a cseh men ta li tást”, más részt a cse hek tisz -
tes sé ges és sza bá lyos üz le ti ma ga tar tá sá ra vo nat koz nak, pl. „be csü le tes part ner nek” tart ják õket,
akik „tisz ta sza bá lyok kal és lo gi kus gon dol ko dás sal bír nak a po li ti ká ban is”, har mad részt
a fej lett sé get eme lik ki, pl. „fej lett szom szé dok”. A szlo vá ko kat és a ma gya ro kat sok kal rit káb -
ban vá laszt ják (9% és 7%).
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A len gye lek szin tén leg in kább a ma gya rok kal (38%) nem akar nak ver se nyez ni az üz le ti élet -
ben. Azt hang sú lyoz zák, hogy „óri á si ak a nyel vi, kul tu rá lis és föld raj zi kü lönb sé gek”, és hogy
„nincs in for má ci ó juk a ma gyar pi ac ról”, mert „nem is me rik a ma gyar men ta li tást” és „fél nek
az is me ret len tõl”. A má so dik leg ke vés bé nép sze rû cso port a szlo vák (25%), mert „õk a leg sze -
gé nyeb bek a négy or szág kö zül”, „az or szág ról nem a gaz da sá gi élet jut az eszük be, ha nem a ré -
tek és a ked ves ott la kó em be rek”, „mert na gyon kis or szág”. A len gyel vá lasz adók 19%-a nem
akar a len gye lek kel ver se nyez ni. Az okok kö zött a nem ze ti szo li da ri tás (mert „hon fi tár sa ik”);
a kom pe ten cia mi at ti ala csony gyõ zel mi esé lyek (mert „erõs el len fe lek, ezért ne héz len ne ve -
lük szem ben bár mit is el ér ni”, vagy „mert ke mé nyek és ke gyet le nek”) és az im mo ra li tás („mert
csal nak”) sze re pel. A cse he ket csak a vá lasz adók 10%-a je lö li meg, mint aki vel nem akar ver -
se nyez ni. Az el uta sí tás oka, hogy a cse he ket erõs el len fél nek gon dol ják, pl. „vál lal ko zó szel le -
mû ek” és „job bak a gaz da sá gi fej lõ dés ben”.

Az el sõ és utol só vá lasz tá sok ará nyát te kint ve a sa ját cso port, a len gye lek ese té ben erõ sen
po zi tív a kép (53% versus 19%), a cse hek (25% versus 26%) és a szlo vá kok (9% versus 10%)
ese té ben ki egyen lí tett, míg a ma gya rok ese té ben erõ sen ne ga tív at ti tûd raj zo ló dott ki (7% versus
38%).

A pre fe ren ci á kat vizs gál va (lásd 11. táb lá zat), úgy tû nik, hogy a ré gi ó ban a cse hek a leg -
von zóbb üz le ti ver seny tár sak, min den ki õket vá laszt ja el sõ he lyen és sen ki nem vá laszt ja õket
utol só he lyen. A ma gya rok vi szont a leg ke vés bé nép sze rû ek, ön ma gu kon kí vül sen ki nem vá -
laszt ja õket el sõ he lyen, vi szont ki vé tel nél kül min den cso port az utol só hely re so rol ja õket.
A len gye lek ön ma gu kon kí vül a ma gyar le en dõ gaz da sá gi szak em be rek és üz let em be rek szá -
má ra a leg von zób bak, de õk ezt nem reciprokálják, szá muk ra a ma gya rok a leg ke vés bé von zó
ver seny part ne rek. A szlo vá ko kat ön ma gu kon kí vül sen ki nem so rol ta a leg el sõ hely re, a cse hek
sem, vi szont csak a ma gya rok so rol ták õket a leg utol só hely re. A szlo vá kok és ma gya rok kö -
zöt ti vi szony egyen súly ban tû nik len ni, mind ket ten egy mást a leg ke vés bé von zó cso port nak tart -
ják az üz le ti élet ben. A kü lönb ség az, hogy míg a szlo vá kok hát raso ro lá sát sem a cse hek, sem
a len gye lek nem oszt ják, ad dig a ma gya ro kat min den cso port egy ér tel mû en a leg utol só hely re
he lye zi. 

11. táb lá zat. A leg in kább és leg ke vés bé pre fe rált ver seny tár sak a leg ma ga sabb szá za lé kot el ért vá lasz tá -
sok alap ján 
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A ver sen gé si part ne rek irán ti at ti tűd ös  sze te vői

A leg el sõ és leg utol só vá lasz tás ra adott ma gya rá za tok elem zé se ki raj zol ja azt, hogy me lyek
azok a leg fõbb di men zi ók, ame lyek men tén az üz le ti ver sen gés pre fe ren ci ái el dõl nek. A leg -
gya ko ribb ma gya rá zattí pu sok ar ra, hogy egy adott nem ze ti sé gû cso port tag já val sze ret ne vagy
nem sze ret ne ver se nyez ni egy le en dõ üz let em ber, na gyon ha son ló ak vol tak min den egyes 
or szág ban:

Az egyik leg fon to sabb meg ha tá ro zó az adott or szág gaz da sá gá nak fej lett sé gé rõl al ko tott kép
volt és eh hez tár sult az üz le ti élet részt ve võ i nek kom pe ten ci á já ról ki ala kí tott be nyo más. Mind
a pre fe ren ci á ban, mind az el uta sí tás ban érv volt mind az erõs, mind a gyen ge gaz da ság. Bi zo -
nyos vá lasz adók szá má ra a leg fõbb szem pont az volt, hogy le tud ják-e gyõz ni a má sik fe let, ezzel
össz hang ban a leg von zóbb nak azt a cso por tot tar tot ták, ame lyi ket gyen gé nek ítél tek akár gaz -
da sá gi lag, akár üz le ti kom pe ten ci ák te kin te té ben és azt uta sí tot ták el leg in kább, ame lyik rõl úgy
ítél ték meg, hogy nincs esé lyük le gyõz ni. 

A vá lasz adók egy má sik cso port ja ép pen ez zel el len té te sen, az zal a cso port tal akart leg in -
kább ver sen ge ni, ame lyi ket a leg fej let tebb nek ta lált, mert az a kap cso lat ki hí vást je lent het és
fej lõ dé si és ta nu lá si le he tõ sé get. A gaz da ság fej lett sé gé re vonat ko zó ma gya rá za tok akár pro, akár
kont ra leg in kább a cse hek kel kap cso lat ban je len tek meg, de elõ for dul tak a len gye lek kel és a szlo -
vá kok kal kap cso lat ban is, a ma gya rok ese té ben az erõs és fej lett gaz da ság ra va ló uta lá sok azon -
ban jó részt hi á nyoz tak.

Az üz le ti élet hez szo ro san kap cso ló dó ma gya rá zattí pus volt az üz le ti élet kor rekt sé gé re, 
be csü le tes sé gé re, sza bály tar tá sá ra vo nat ko zó érv. A cse he ket a töb bi cso port tag jai gaz da sá gi
fej lett ség ük mel let ti üz le ti kor rekt sé gük mi att is vá lasz tot ták a leg in kább. A hon fi tár sak el uta -
sí tá sá ban, il let ve nemrit kán egy má sik nem ze ti cso port utol só he lyen vá lasz tá sá ban vi szont a ver -
seny im mo rá lis vol ta, a csa lás, a kor rup ció sze re pelt ma gya rá zat ként.

A gaz da sá gi fej lett ség és üz le ti kom pe ten ci ák szak mai szem pont ján túl szá mos nem szak -
mai té nye zõ be fo lyá sol ja az üz le ti élet ben po ten ci á li san ki ala kí tan dó vi szonyt. Ilyen a kul tu rá -
lis ha son ló ság és kü lön bö zõ ség. A vá lasz adók egy je len tõ sebb ré sze szá má ra a kul tu rá lis ha son -
ló ság meg nyug ta tó és von zó, a má sik fél „men ta li tá sá nak”, szo ká sa i nak az is me re te meg kön  nyí ti
azt, hogy a ver seny ben si ke re sen tud ja nak részt ven ni, hogy „ki is mer jék” a ver seny tár sat. El sõ-
sor ban ez zel in do kol ják min den cso port ban a sa ját nem ze ti pi a con va ló ver sen gés elõny ben ré -
sze sí té sét. Egy ki sebb cso port szá má ra azon ban ép pen ez az „is mert ség” a hon fi tár sak el uta sí -
tá sá nak oka, mert sok kal na gyobb iz gal mat és ki hí vást je lent szá muk ra egy más nem ze ti sé gû vel,
egy „is me ret len nel” va ló ver sen gés. Úgy tûnt, hogy a „nem is me rem”, „ide gen” tí pu sú ma gya -
rá za tok el sõ sor ban a ma gya rok kal kap cso lat ban je len tek meg, a cse hek és szlo vá kok egy más -
sal kap cso lat ban so ha nem emel ték ki a kul tu rá lis kü lönb sé get és ez a len gye lek kel kap cso lat -
ban is rit ka volt. 

A kul tu rá lis ha son ló ság hoz szo ro san kap cso ló dik a nyelv ha son ló sá ga, il let ve kü lön bö zõ -
sé ge. A cseh, a szlo vák és a len gyel nyelv a szláv nyelv csa lád ba tar toz ik és erõ sen ha son lí ta -
nak egy más ra. A ma gyar nyelv vi szont a finn ugor nyelv csa lád hoz tar to zik, a szláv nyel ve ket
be szé lõ fi a tal le en dõ gaz da sá gi szak em be rek szá má ra ide gen. Sok eset ben sze re pelt a ma gya -
rok „nem vá lasz tá sá nak” ma gya rá za tai kö zött az, hogy a nyel vük ide gen, nem ért he tõ. Ez bi -
zo nyos ér te lem ben meg le põ, hi szen az üz le ti élet nem zet kö zi nyel ve az an gol, bár a szlo vá kok
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és a cse hek sa ját nyel vü ket be szél ve is tud nak egy más sal üz le tet köt ni, és ez nem ki zárt a len -
gye lek ese té ben sem.3

A nem pro fes  szi o ná lis szem pont ok kö zé tar toz nak a nem ze tek kö zöt ti ér zel mi vi szo nyok,
ame lye ket rész ben tör té nel mi és ak tu á lis po li ti kai konf lik tu sok, ezek tõl nem füg get len elõ í té -
le tek, va la mint az uta zá sok so rán szer zett sze mé lyes ta pasz ta la tok be fo lyá sol nak. Az ér zel mi
szem pont ok leg in kább a szlo vák–ma gyar vi szony ban je len tek meg, mind a ma gyar, mind
a szlo vák egye te mis ták utal tak a fe szült vi szony ra és vagy azt fo gal maz ták meg, hogy „mi nem
sze ret jük õket” vagy azt, hogy „õk nem sze ret nek min ket”. 

Ös  sze fog la lás

Az itt be mu ta tott ered mé nyek csak egy ré szét ké pe zik az el vég zett ku ta tás nak, de már ezek alap -
ján is meg fo gal maz ha tó ak azok a kri ti kus szem pont ok, ame lyek a vi seg rá di né gyek gaz da sá gi
együtt mû kö dé sét és együtt mû kö dõ ver sen gé sét az üz le ti élet ben elõ se gít he tik, il let ve gá tol hat -
ják. A vizs gá lat ban részt ve võ fi a tal fel nõt tek, akik ha ma ro san be lép nek a gaz da sá gi és üz le ti
élet te rü le té re, meg ha tá ro zó sze re pet játsz hat nak ab ban, hogy a ré gi ó ban ki ala kul-e egy re gi o -
ná lis gaz da sá gi iden ti tás vagy az egyes or szá gok „egyé ni”, nem ze ti gaz da sá gok ként ha tá roz -
zák csak meg ma gu kat, il let ve hogy a re gi o ná lis mû kö dé sen be lül me lyik or szág mi lyen sze -
rep re tud szert ten ni. A vizs gá la ti ered mé nyek alap ján a cse hek nek jó esé lyük van ar ra, hogy
ve lük a töb bi or szág szo ro sabb ra von ja üz le ti kap cso la ta it, a ma gya rok vi szont egy ér tel mû en
a leg ve szé lyez te tet tebb cso port ar ra, hogy pe ri fé ri ás sze rep be ke rül jön. 

Bár szá mos vizs gá la ti ered mény utal ar ra, hogy a posztszocialista or szá gok ban meg le he -
tõ sen ne ga tí van ér té ke lik a gaz da ság mû kö dé sét, rend kí vül ala csony az in téz mé nyek be ve tett
bi za lom, az üz le ti élet be li ver sen gést pe dig alap ve tõ en kor rupt nak lát ják mind az üz le ti éle ten
kí vül, mind az üz le ti élet ben te vé keny ke dõk, még is ami kor a szom szé dos posztszocialista or -
szá gok és a sa ját or szág üzle ti éle te kö zött kell vá lasz ta ni, ak kor mind a négy vizs gált cso port -
ban egy ér tel mû volt a sa játcso port-pre fe ren cia. Sa ját nem ze ti cso port po zi tív ki eme lé sé re
Hunyady György vizs gá la tai (1996) is mu tat tak ten den ci át. Bár az üz le ti élet glo ba li zá ló dik, ez -
zel együtt zaj lik az úgy ne ve zett glokalizáció fo lya ma ta is, va gyis a lo ká lis iden ti tá sok meg erõ -
sö dé se. Eb ben a kul tu rá lis (nyel vi) ha son ló ság per cep ci ó ja fon tos sze re pet ját szik, mert em be -
rek nagy cso port ján be lül a sa ját nem zet hez va ló tar to zás tu da tán túl ez ad ja az is me rõs ség 
– ide gen ség ér ze tét.

3 A ku ta tás so rán cseh, szlo vák és len gyel kol lé gá im, ami kor nem vol tam je len, a sa ját nyel vü kön foly tat -
ták egy más sal a ku ta tá si meg be szé lé se ket és tö ké le te sen ér tet ték egy mást. Az an gol nyelv re mint köz -
ve tí tõ nyelv re csak ak kor tér tek át, ha én is meg je len tem. A szlo vák és len gyel nyelv nem an  nyi ra evi -
dens ha son ló sá gá ra az hív ta fel a fi gyel me met, ami kor a szlo vák kol lé ga nõ egy hos  szú pár be szé det
foly ta tott len gyel kol lé ga nõm nyolcéves kis fi á val úgy, hogy õ szlo vá kul kér de zett és a len gyel kis fiú len -
gye lül vá la szolt.
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Je len ered mé nyek mé lyebb szo ci ál pszi cho ló gi ai el mé le ti ke ret be he lye zé se, a vi seg rá di
négyek tör té nel mé nek ös  sze fo nó dá sá nak ered mé nye kép pen is ki ala kult cso port kö zi vi szo nyok
ér tel me zé se egy szé le sebb ta nul mány ke re té ben fog meg tör tén ni.
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Sza bó Éva
Szegedi Tudományegyetem, Pszichológia Tanszék

Si ker fel fo gás és si ker ide o ló gia a tár sa dal mi
kont ra sze lek ció él mé nyé be ágyaz va

A si ker és si ke res ség el éré se a leg több em ber szá má ra fon tos. Ez a fo ga lom
alap ve tõ en ös  sze kap cso ló dik a szub jek tív jól lét és a bol dog ság fo gal má val.
A si ke res ség meg élé se ré sze a sze mély ön ma gá val, il let ve az éle té vel va ló

elé ge dett sé gé nek. A ma gyar tár sa da lom ban en nek a té má nak köz pon ti kér dés sé vá lá sa a rend -
szer vál tást kö ve tõ en je lent meg mar kán san. En nek rész ben po li ti kai, ide o ló gi ai okai vol tak,
rész ben az in for má ci ós for ra da lom és a va lós, il let ve vir tu á lis vas füg göny le bon tá sa, va la mint
a globalizáció já rult hoz zá ah hoz, hogy az ame ri kai si ker kul tusz egy faj ta le ké pe zõ dé se in dul -
jon meg a ma gyar köz gon dol ko dás ban is. A té má ban ed dig vég zett ha zai ku ta tá sok egyik leg -
fõbb ta nul sá ga, hogy a si ker fo gal ma egy ér tel mû en ös  sze kap cso ló dik, sõt bi zo nyos mér ték -
ben ös  sze is mo só dik a gaz dag ság, az anya gi jó lét fo gal má val (VÁRINÉ–SOLYMOSI 1999;
SZABÓ–VÁRINÉ 2007; SZA BÓ 2007). A má sik, hogy a si ker el érés fel té te lez bi zo nyos mo rá -
li san ki fo gá sol ha tó, kor rupt vi sel ke dést, va la mint né hány szo ci á li san nem kí vá na tos sze mé -
lyi ség vo nás meg lét ét a si ke res em ber, és fõ ként a si ke res üz let em ber mû kö dé sé ben (FÜ LÖP

2004; SZABÓ–VÁRINÉ 2007; SZA BÓ 2007). A si ker ide o ló gi ák ki mun ká lá sa min dig tár sa dal -
mi dis kur zus ered mé nye. A min ták és mo del lek abszt rakt rep re zen tá ci ók ká ér nek és szé les kör -
ben osz tott né zet ként ter jed nek egy részt a tár sa dal mi cso por tok, más részt az egyes ge ne rá ciók
kö zött (BAR-TAL 2000). 

A si ker köny vek, tré nin gek ígé re te sze rint az em ber a po zi tív gon dol ko dás, a ke mény mun -
ka árán bár mit el ér het, amit cél ként tûz ki ma ga elé. Kér dés azon ban, hogy mi ként il lesz ke dik
ez a fel fo gás a ma gyar kul tú rá ban szo ci a li zá ló dott em be rek gon dol ko dás mód já hoz, szem lé le -
té hez. Va jon tény leg át vet tük ezt a fi lo zó fi át, im por tál tuk az ame ri kai ál mot, vagy ki ala kí tot -
tuk a ma gunk sa já tos, „ma gyar ál mát”? Hi he tõ-e a ma gyar kul tu rá lis kö zeg ben, hogy ke mény
mun ká val gya kor la ti lag bár mit el le het ér ni, vagy a tör té nel mi és kul tu rá lis ha tá sok ná lunk más
hang sú lyú si ker eti kát hoz tak lét re? Ah hoz, hogy ezt a kér dést ki elé gí tõ en meg vá la szol juk, fel -
te he tõ en szé les  kö rû in ter disz cip li ná ris szem lé le tû ku ta tá sok ra len ne szük ség, mely re nem vál -
lal koz tunk. Je len ta nul mány ban egy or szá gos rep re zen ta tív min tán 2008-ban vég zett ku ta tás
ered mé nye it fel hasz nál va mu tat juk be a leg jel lem zõbb si ker fel fo gást, ös  sze vet ve az is mert ame -
ri kai si ker ide o ló gi ák kal (DE VITIS–RICH 1996) és rá mu ta tunk ar ra, hogy ez mi ként il lesz ke dik
a tár sa dal mi kont ra sze lek ció él mé nyé be (HUNYADY 2002).
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1. A si ker mint tár sa dal mi fo ga lom – mint szo ci á lis rep re zen tá ció

A si ker szó a ma gyar nyelv ben, de más nyel vek ben is ös  sze tett je len tés tar tal mú ki fe je zés.
Egy aránt utal az ak tu á lis tel je sít mény re és egy abszt rak tabb, az élet több te rü le tét le fe dõ ál ta -
lá nos ér te lem ben vett si ke res ség re is. An nak el le né re, hogy két fé le si ker ér tel me zés nem füg get -
len egy más tól, még is fon tos, hogy vi lá go san kü lön böz tes sük meg egy más tól az ún. tár sa dal mi
si ke res sé get, mint egy na gyobb ha tó kö rû, több te rü let re is ki ter je dõ, tár sa dal mi lag meg ha tá ro -
zott je len sé get, és a konk rét si ke res tel je sít mény nyo mán elõ állt ak tu á lis él ményt vagy ered -
ményt. Ér dek lõ dé sünk fó ku szá ban a tár sa dal mi si ker fo gal ma áll, mely nek kulcs té nye zõ je
a má sok tól, a tár sa da lom tól jö võ el is me rés meg lé te. Ezt a szem pon tot, és a kü lönb ség té tel fon -
tos sá gát el sõ ként Ichheiser és Mannheim hang sú lyoz ta. De fi ní ci ó juk sze rint a si ker leg fõbb kri -
té ri u ma a tár sa dal mi el is me rés és a tár sa da lom ban va ló elõbb re ju tás (ICHHEISER 1970;
MANNHEIM 1930). Eh hez a meg kö ze lí tés hez kap csol ha tó Merton el mé le te is. Ki eme li, hogy az
egyén sa ját si ker fel fo gás sal ren del ke zik, amely leg több ször vis  sza tük rö zi a tár sa da lom ban
ural ko dó si ker ké pet, de sze mé lyes ta pasz ta la tai nyo mán el tér het at tól, vagy akár szem be is for -
dul hat ve le (MERTON 1980). Eb ben az ér te lem ben a si ker re vo nat ko zó el kép ze lés is te kint he tõ
szo ci á lis rep re zen tá ci ó nak, amely nem csak tük rö zi a tár sa da lom ban ural ko dó fel fo gást, de visz -
 sza is hat an nak ala ku lá sá ra (MOSCOVICI 1981). Az 1. áb ra szem lél te ti a si ker rel kap cso la tos
szo ci á lis rep re zen tá ció ala ku lá sá nak és vál to zá sá nak le het sé ges di na mi ká ját.

1. áb ra. A si ker ide o ló gi ák ala ku lá sá nak és vál to zá sá nak em pi ri kus mo dell je
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Az áb rán tö re ked tünk ös  sze fog lal ni a si ker fel fo gás kü lön bö zõ szint je i nek fõbb fo gal ma it,
ala ku lá sá nak és ha tá sá nak irá nya it. Az ér tel me zést ér de mes a tár sa da lom ban meg lé võ si ker ideo -
ló gia fe lõl in dí ta ni. Eb ben a fo ga lom rend szer ben a si ker ide o ló gia azt a cél rend szert ír ja le, ame -
lyet az adott tár sa da lom si ker kép zet ként a tag jai elé ve tít (MERTON 1980). Míg a si ker eti ka azok -
nak a mó dok nak és le he tõ sé gek nek egy rend sze re zett min tá za ta, ame lyet a tár sa da lom ban
a si ker el éré sé nek út ja ként hasz nál nak. Egy olyan abszt rak ció, amely nem an  nyi ra a konk rét cse -
lek vést, mint in kább a si ker hez ve ze tõ ma ga tar tás min ták hát te ré ben meg hú zó dó at ti tû dö ket tar -
tal maz za (DE VITIS–RICH 1996). Ezek a min tá za tok a tár sa dal mi kom mu ni ká ció (si ker re to ri -
ka) vagy a tár sa dal mi dis kur zus so rán szé les kör ben osz tott né ze tek ké ér nek. En nek a ha tás nak
a köz ve tí tõi a kü lön bö zõ szo ci a li zá ci ós ágen sek, mint a mé di u mok (írott, elekt ro ni kus) és a csa -
lá di vagy in ter per szo ná lis kom mu ni ká ció (BAR-TAL 2000; VÁRINÉ 1999). Az így lét re jött szo -
ci á lis rep re zen tá ci ók né mi képp el té rõ tar tal mú ak le het nek tár sa dal mi ré teg tõl, is ko lá zott ság tól
füg gõ en (KATZ 1964; HYMAN 1953). A szé les kör ben osz tott né ze tek az tán is mét a kom mu ni -
ká ci ós csa tor ná kon ke resz tül jut nak el most már az egyén hez, aki en nek függ vé nyé ben ala kít -
ja ki sa ját si ker fel fo gá sát és si ker eti ká ját. De ezen a szin ten már na gyobb sze rep jut a va ló di in -
ter per szo ná lis kom mu ni ká ci ó nak, va la mint be lép a meg fi gye lés és a mo dell kö ve tés mint az
el sa já tí tás újabb fon tos egy sé ge. Mind ezek nyo mán az egyén ki ala kít ja a sa ját ma ga szá má ra
ér vé nyes si keride o ló gi át és si ker eti kát. Ez a struk tu rált rep re zen tá ció oly kor di rekt tu da tos cél -
ori en tá ci ó val, más kor la tens szán dé kok for má já ban ve zér li a vi sel ke dést, be ál lít ja a sze mély
igény szint jét (MERTON 1980), és ki in du ló pont ként szol gál a tár sas ös  sze ha son lí tás hoz a si ke -
res ség te rü le tén. Ezek hez a mér cék hez mér ve ön ma ga és má sok tel je sít mé nyét, élet stí lu sát, 
el ért tár sa dal mi stá tu szát, a sze mély meg íté li sa ját si ke res sé gét, mely nek ered mé nye ként elé -
ge dett sé get, bol dog sá got, vagy ép pen el len ke zõ leg, csa ló dott sá got érez.

A si ker fel fo gás tár sa dal mi szin tû vál to zá sá nak di na mi ká ját az ad ja, hogy a szé les kör ben
osz tott né ze tek, me lyek a si ker ide o ló gi ák és eti kák sa já to san át szûrt le ké pe zõ dé sei, mó do sul hat -
nak, és vis  sza hat nak ma gá nak a si ker ide o ló gi á nak és ural ko dó si ker eti ká nak a for má ló dá sá ra (lásd
1. áb ra). Egy má sik pon ton pe dig az egyé ni si ker fel fo gá sok, a tár sa da lom ál tal kí nált cé lok kal
és el éré si mó dok kal va ló azo no su lá sok je lent het nek vis  sza ha tást a fõ vagy ural ko dó né ze tek re.
Ez ál tal a tár sa da lom fej lõ dé se so rán a si ker ide o ló gi ák fo ko za to san át ala kul nak, aho gyan a si -
ker el érés le het sé ges mód jai is vál toz nak. Ez utób bi vál to zá sá nak fo lya ma tát do ku men tál ta De
Vitis és Rich (1996) az ame ri kai tár sa da lom tör té nel mé nek kü lön bö zõ szaka sza it elem zõ mun -
ká já ban. 

1.1. A si ker ide o ló gi ák és si ker re to ri kák az ame ri kai tár sa da lom ban

De Vitis és Rich az ame ri kai tár sa da lom fej lõ dé sé nek do ku men tu ma it ele mez ve a si ker eti ka négy
alap ve tõ for má ját ír ta le, ame lyek mar kán san jel lem zõ ek vol tak az adott idõ szak ban. Ezek mu -
tat ták meg az utat a kor em be ré nek, a vá gyott „ame ri kai álom” el érés éhez. Ös  sze fog la ló mun -
ká juk ban nem csu pán be mu tat ják eze ket, de rá vi lá gí ta nak a pszi cho ló gi ai irány za tok kal va ló pár -
hu za ma ik ra is. A to váb bi ak ban az 1996-ban meg je lent köny vük alap ján is mer tet jük a négy fé le
si ker eti ka fõbb jel lem zõ it. 
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1.1.1. A ka rak tereti ka (charachter ethic)

Az el sõ ilyen si ker el éré si mód, ame lyet azo no sí tot tak, az ún. „ka rak tereti ka”.
Ez a fel fo gás a 19. szá zad vé gé tõl vált nyil ván va ló vá, és erõ tel je sen a pro tes táns eti ka ha tá sát
tük rö zi. Alap ve té se, hogy a sze gény ség, a nél kü lö zés se gí ti elõ a si ke res ség hez szük sé ges sze -
mé lyi ség vo ná sok, ka rak ter ki ala ku lá sát. Ezek hi á nyá ban az em ber jel le me nem vá lik kel lõ en
éret té, mi vel nincs elég gé pró bá ra té ve. A ka rak ter eti ka el vei sze rint élõ em ber fõbb jel lem zõi
(és egy ben a si ke res sé vá lást elõ se gí tõ tu laj don sá gok): az áll ha ta tos ság, jó zan ság, ki tar tás,
kemény mun ka, ta ka ré kos ság, tisz tes ség, be csü le tes ség, fér fi as ság („manhood”), kö te les ség -
tu dat, szor ga lom, meg bíz ha tó ság, kez de mé nye zés és az am bí ció. Ez a meg gyõ zõ dés a jel lem
min den ha tó sá gát hir de ti. Ere de ti for má já ban a ka rak ter eti ka sze rint a te het ség, az is ko lá zott ság
nem je len tõs té nye zõ a bol do gu lás ban. Ez utób bi jel lem zõ azon ban a 20. szá zad vé gé re „meg -
sze lí dült”. Ma már az is ko lá zott ság, a ke mény mun ka árán el ért ta nul má nyi tel je sít ményt alap -
ve tõ nek gon dol ják a ka rak ter eti ka hí vei is, hi szen ma már nem an  nyi ra ne héz fi zi kai mun ka, sok -
kal in kább szel le mi tel je sít mé nyek ré vén le het elõ rejut ni, anya gi erõ for rá so kat sze rez ni.
A ka rak ter eti ka fel fo gá sá ban a ku darc leg fõbb oká nak a nem meg fe le lõ vagy gyen ge ka rak ter -
vo ná so kat, a lus ta sá got, az erõ fe szí tés hi á nyát tart ják.

De alap ja i ban to vább ra is a meg fe le lõ ka rak tervo ná sok meg lét ének vagy hi á nyá nak tu laj -
do nít ják az egyén tár sa dal mi stá tu sát, ered mé nyes sé gét.

A ka rak tereti ka fo gal ma pár hu zam ba ál lít ha tó David Riesman be lül rõl irá nyí tott ka rak ter
fo gal má val (RIESMAN 1983). Az em ber, akit a foly ton vál to zó vi lág ban, a tár sa dal mi mo bi li tás
el le né re a csa lád ból ho zott bel sõ irány tû, tar tás ve zé rel. Nem csá bul el a kü lön bö zõ rek lá mok,
pro pa gan dafo gá sok ha tá sá ra sem.

1.1.2. A tu dat ha tal má nak eti ká ja (mind power ethic)

A si ker eb ben a fel fo gás ban a meg fe le lõ lel ki be ál lí tott ság és a gon do la tok ha tal má nak függ -
vé nye. Ki ala ku lá sá ra a gaz da sá gi le he tõ sé gek ki tá gu lá sa, a tár sa dal mi mo bi li tás erõ sö dé se mel -
lett a pszi cho ló gi ai el mé le tek el ter je dé se, egy faj ta la i kus pszi cho ló gi ai kul tú ra ki ala ku lá sa
gya ko rol ta a leg na gyobb ha tást. Így a pszi cho a na lí zis ta nai, a hip nó zis (a szug gesz tió) gya kor -
la tá nak el ter je dé se a 19. szá zad vé gé tõl kezd ve. 

Bi zo nyos ér te lem ben a ka rak ter eti ka ta ga dá sá ból ki in dul va el ve tik a jel lem sze re pét, az asz -
ké tiz mus szük sé ges sé gét. Fon tos té zi sük, hogy a mo ra li tást és a si kert (gaz dag sá got) nem sza bad
ös  sze kap csol ni. Nem csak a be csü le tes em be rek nek van jo ga a gaz dag ság hoz, a tár sa dal mi fel -
emel ke dés hez. Az esz me egyik leg hí re sebb kép vi se lõ je Marden, aki az 1900-as évek ele jén 
a Si ker ma ga zin szer kesz tõ je, szá mos si ker könyv szer zõ je volt. Fel fo gá sa sze rint min den ki 
an  nyit ér el az élet ben, amen  nyit el tud hin ni ma gá ról (MARDEN 1908). A tu dat ha tal má nak eti -
ká ja sze rint az ön fej lesz tés nek, a for má lis is ko lá zás nak sincs túl nagy je len tõ sé ge a si ker szem -
pont já ból. A ku darc for rá sa sze rin tük nem a lus ta ság, ha nem a ne ga tív hoz zá ál lás, az ag go dal -
mas ko dás, pes  szi miz mus. 

En nek a szel le mi áram lat nak a to vább élé se nyil vá nul meg a po zi tív gon dol ko dást hang sú -
lyo zó ké sõb bi si ker fel fo gá sok ban és el mé le tek ben is. Az imagináció, a si ke res ki me net men -
tá lis konst ru á lá sa és fel idé zé se a si ker el érés gya kor la ti re cept je ként je le nik meg sok ké sõb bi 
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el mé let ben is (lásd pl. HILL 1972, ma gyar nyel ven 2007). Az el mé let hez kap cso ló dó tech ni ká -
kat nap ja ink ban is több te rü le ten hasz nál ják konk rét vál to zá sok vagy tel je sít mé nyek el éré sé re,
nö ve lé sé re pl. a pszi cho te rá pia és a sport pszi cho ló gia te rü le tén is (pl. LÉNÁRT 2007). 

1.1.3. Sze mé lyi ség eti ka (personality ethic)

Ez az elv a jóbe nyo más-kel tés esz kö ze it te kin ti a si ker kul csá nak, a jó fi zi kai meg je le nést épp -
úgy, mint a kom mu ni ká ci ó ból su gár zó meg nye rõ stí lust. A si ker el éré sé nek út ja a jó kap cso lat -
te rem tés és az ügyes be fo lyá so lás. En nek a fel fo gás nak leg mar kán sabb meg je le né sét Dale
Carnegie mun ká i ban, ha úgy tet szik ta ní tá sa i ban ér het jük tet ten. (Si ker ka la uz so ro za ta ha zánk -
ban is rend kí vül nép sze rû, jó né hány ki adást meg ért: 1991, 1999a, 1999.) A sze mé lyi ség eti ka
alap ja egy faj ta ma chi a vel liz mus, amely ben nincs éles ha tár az em be rek jó hi sze mû be fo lyá so -
lá sa és ma ni pu lá lá sa kö zött (CHRISTIE–GEIS 1970). A sze mé lyi ség eti ka fel fo gá sa sze rint sem
a sze ren cse, sem a meg elõ zõ anya gi kö rül mé nyek nem je len tõ sek. A si ker szin te ki zá ró la gos fel -
té te le a jó em ber is me ret és a má sok kal va ló ügyes bá nás mód, be fo lyá so lás. A sze mé lyi ség eti -
ka tér hó dí tá sa a köz gon dol ko dás ban elõ se gí tet te olyan po zi tív vál to zá sok lét re jöt tét, mint pl.
a pszi cho ló gi án be lül az Elton Mayo ne vé vel fém jel zett „human relations” meg kö ze lí tés
(BAKACSI 2004). 

1.1.4. A szol gá lat eti ká ja (ser vi ce ethic)

Az ame ri kai kul tú rá ban ke vés bé jel lem zõ, a szá zad for du ló tól az öt ve nes éve kig volt erõ sebb ha -
tá sú. Ez egy „Gospell” tí pu sú eti ka. A jó és ön zet len cse lek vést te kin ti a si ke res ség zá lo gá nak.
Kulcs fo gal mai a se gí tõ kész ség, jó aka rat, ön fel ál do zás, fe le lõs ség tel jes ség, fá rad ha tat lan ság, 
az anya gi ja vak fon tos sá gá nak el uta sí tá sa. 

Bi zo nyos mér ték ben szem ben áll az elõ zõk kel. Itt egyet len ön ér dek van, hogy jó nak érez -
hes sem ma gam. Ez pe dig ak kor le het sé ges, ha jó ügye ket szol gá lok. Ez a gon do lat me net
a pszi cho ló gi á ban az alt ru iz mus és proszociális vi sel ke dés ku ta tá sá ban je le nik meg erõ tel jeseb -
ben, amely klas  szi kus vizs gá la tok után a mo dern evo lú ci ós pszi cho ló gi ai ku ta tá sok egyik köz -
pon ti té má já vá vált (vö. BERECZKI 2009). 

A De Vitisék (DE VITIS–RICH 1996) ál tal le írt si ker eti kák a tör té nel mi, gaz da sá gi és po li ti -
kai vál to zá sok nyo mán egy mást kö ve tõ en, több eset ben egy más ra re a gál va ala kul tak ki, és for -
má lód tak. Meg ál la pít ha tó, hogy adott fej lõ dé si idõ szak ban me lyik volt a do mi náns. Nap ja ink -
ban azon ban mind Ame ri ká ban, mind Eu ró pá ban mind a négy eti ka for ma je len van és ezek
egy faj ta ke ve ré ke ad ja az adott tár sa da lom ural ko dó si ker fel fo gá sá nak és si ker el éré si mód já nak
alap ját. Vis  sza tér ve mo del lünk höz (lásd 1. áb ra) ezek a né ze tek je len nek meg a mo dell leg fel -
sõ szint jén, és ezek vál nak kü lön bö zõ mé di u mok köz ve tí té sé vel szé les kör ben osz tott né ze tek -
ké. Azon ban ezek a rep re zen tá ci ók nem tö ké le tes le ké pe zõ dé sei az ere de ti re to ri kák nak, sok kal
in kább sa já to san át dol go zott ,az egyé ni ta pasz ta la to kon át szûrt né ze tek ként, at ti tû dök ként nyil -
vá nul nak meg, és be fo lyá sol ják az egyén má sok ról és ön ma gá ról al ko tott íté le te it.
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1.2. A szé les kör ben osz tott né ze tek fel tá rá sa – si ker ku ta tá sok 

A si ker fel fo gás vizs gá la tá nak te rü le tén leg na gyobb ha gyo mán  nyal a klas  szi kus attribúciós ku -
ta tá sok ren del kez nek, ame lyek a si ke res ség és a ku darc ma gya rá za ta i nak elem zé sé bõl kö vet -
kez tet nek az il le tõ si ker rel kap cso la tos be ál lí tó dá sá ra. Ez a ha gyo mány vé gig hú zó dik a si ker -
ku ta tá sok tel jes vo nu la tán, majd min den vizs gá lat egyik ele me a si ke res em ber nek tu laj do ní tott
jel lem zõk és a si kert be fo lyá so ló szi tu á ci ós ha tá sok elem zé se. A ku ta tá sok ta nú sá ga sze rint az
em be rek a konk rét si kert épp úgy, mint a si ke res sé get, haj la mo sab bak bel sõ (sze mé lyes disz po -
zí ci ók vagy erõ fe szí tés) okok nak tu laj do ní ta ni, míg a ku dar cért in kább a kö rül mé nye ket okol -
ják. Ez az énvédõ tor zí tá sok mû kö dé sé nek kö szön he tõ (KELLEY–MICHAELA 1984). Ám ezek
a me cha niz mu sok el té rõ en ér vé nye sül nek kul tú rá tól füg gõ en (SMITH–BOND 1993). A gaz da sá -
gi si ke res ség gel kap cso la tos attribúciókat, az is mert kul tu rá lis ha tá so kon túl, még szá mos té -
nye zõ be fo lyá sol ja, így a vá lasz adók kont roll hel  lyel kap cso la tos hi te (VECCHIO 1981), po li ti -
kai meg gyõ zõ dé se (LEWIS 1981; FURNHAM 1988) és szocioökonómiai stá tu sa (FORGAS 1982).
A si kert vagy ku dar cot kö ve tõ attribúcióknak nem csak az elõ fel te vé sek szem pont já ból van je -
len tõ sé ge, ha nem nagy mér ték ben be fo lyá sol ják a sze mély ké sõb bi mo ti vá ci ó ját is. Er re az ösz -
 sze füg gés re el sõ ként Weiner mu ta tott rá (WEINER 1979). Ám az attribúcióknak nem csu pán és
nem is el sõ sor ban az irá nyult sá ga je len tõs a si ker fel fo gás fel tá rá sa szem pont já ból. Sok kal fon -
to sabb esz köz eb ben a kö vet kez te té sek tar tal mi elem zé se, amely meg mu tat hat ja, hogy mi lyen
tu laj don sá go kat és té nye zõ ket ne vez nek meg a si kert elõ se gí tõ fel té te lek ként. A meg je le nõ tar -
tal mak ban az adott tár sa da lom ban ál ta lá nos si ker fel fo gás ra és „si ker em ber re” vo nat ko zó szte -
re o tí pia tük rö zõ dik. Ezt a gon do lat me ne tet tá maszt ja alá Moscovici el mé le te a szo ci á lis rep re -
zen tá ció és az attribúciós fo lya ma tok ös  sze füg gé sé rõl. Sze rin te az attribúció min dig kö ve ti,
iga zol ja az adott té ma kör re vo nat ko zó szo ci á lis rep re zen tá ci ót (MOSCOVICI 1981, 2002).
Hason ló el kép ze lést fo gal maz meg a rend szer iga zo lás el mé le te is (JOST 2003). 

A si ker em ber rõl ki ala kí tott szte re o tí pi á kat vizs gál ta a rend szer vál tás idõ sza ká ban Magyar -
or szá gon Váriné Szil ágyi Ibo lya és ku ta tó cso port ja (VÁRINÉ 1999). Az attribúciók vizs gá la tá -
ra épü lõ si ker ku ta tás ha gyo má nya it is ma gá ban fog la ló komp lex kva li ta tív és kvan ti ta tív mód -
sze re ket is al kal ma zó ku ta tá sá ban há rom ér tel mi sé gi cso port (épí tész, köz gaz dász és
me zõ gaz dász) vég zõs egye te mi hall ga tó i nak és gya kor ló szak em be re i nek si ker fel fo gá sát tár ta
fel, és ele mez te a tár sa dal mi kon tex tus ha tá sa i nak fi gye lem be vé te lé vel. A ku ta tás ered mé nyei
ar ra utal nak, hogy a si ker és az anya gi jó lét fo gal mai erõ sen ös  sze kap cso lód nak. A ku ta tás to -
váb bi ered mé nye, hogy egy adott szak ma kép vi se lõ i nek si ker ké pét az ál ta luk vá lasz tott pá lya
jel leg ze tes sé gei is be fo lyá sol ják (pl. az ag rár mér nö kök leg fon to sabb si kert ho zó tu laj don ság -
nak a „ha tá ro zott sá got”, míg a köz gaz dász ok a „jólin for mált sá got” tart ják). A vizs gá lat so rán
azon ban a há rom ér tel mi sé gi ré teg si ke res ségfel fo gás ban szá mos ha son ló sá got is ta lál tak.
A kér de zet tek két jel leg ze tes si ker min tát ír tak le. Az egyik a ki vá ló egyé ni tel je sít mény re,
kemény mun ká ra és an nak örö mé re épü lõ si ker kép volt, a má sik a gaz da sá gi ér te lem ben vett
si ke res ség fo gal má ban volt ös  sze gez he tõ. Ez utób bi mo dell mind há rom cso port ban gyak rab ban
je lent meg, mint az egyé ni tel je sít mény, Maslow ki fe je zé sé vel él ve, az ön meg va ló sí tás örö me
(VÁRINÉ 1999). Várinéék ku ta tá sa a rend szer vál tás „pil la na tá ban” örö kí tet te meg a si ker rep re -
zen tá ci ót. Eb ben a vizs gá la ti ered mény ben még ke vés sé ér zõ dik a vál to zás kö vet kez mé nye i vel
ös  sze füg gõ csa ló dás ból is táp lál ko zó elé ge det len ség, fruszt rá ció.
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1.2.1. Si ker fel fo gás és kont ra sze lek ci ós él mény

A rend szer vál tás utá ni Ma gyar or szá gon a si ker fel fo gás és a si ker eti ka is je len tõ sen meg vál to -
zott. A szo ci a liz mus ide jén po li ti kai ok ból hang sú lyo zott egyen lõ ség re tö rek vést egy re in kább
az anya gi ja vak kü lönb sé gé ben meg mu tat ko zó si ker kép vál tot ta fel. A po li ti kai-gaz da sá gi for -
du lat egyes tár sa dal mi cso por tok, ré te gek szá má ra a si ker el érést sok kal egy sze rûb bé tet te, míg
má sok szá má ra az új si ker ide ál egy re el ér he tet le neb bé vált. Eb ben az ér te lem ben be szél he tünk
a rend szer vál tás vesz te se i rõl és nyer te se i rõl (KO LO SI–TÓTH 2008). Azon ban a gaz da sá gi jó lét,
a va lós jö ve del mi vi szo nyok a si ke res ség elé ge dett ségél mé nyé nek csu pán egyik meg ha tá ro zó
ele mét je len tik. A tár sa dal mi köz ér ze tet és ben ne az egyé ni jól lé tet erõ sen meg ha tá roz za, hogy
az em be rek mi ként vé le ked nek a si ker el éré sé nek szub jek tív le he tõ sé gé rõl, be lát ha tó fel tét ele -
i rõl és mód ja i ról. Az az, hogy mi lyen si ker eti ka ural ko dik a tár sa da lom ban. A Gal lup In té zet
1993-ban vég zett és 1998-ban meg is mé telt vizs gá la tá nak ta nul sá ga sze rint (Gal lup Int. 1998)
a ma gyar la kos ság a rend szer vál tást kö ve tõ el sõ idõ szak ban még nagy részt úgy vél te, hogy a pro -
tek ció és a gát lás ta lan, tör te tõ ma ga tar tás a si ker el érés leg biz to sabb út ja. Az 1998-as is mé telt
fel vé tel nél már ki sebb el moz du lás volt ta pasz tal ha tó a vé le ke dé sek ben a ke mény mun ka és a sze -
mé lyes ké pes sé gek fon tos sá gá nak ész le lé se irá nyá ba. En nek a si ker eti ká nak az erõ sö dé se
azon ban el sõ sor ban a fi a ta labb és ma ga sabb iskolázottságú ré te gek kö ré ben je lent meg. A tár -
sa da lom negy ve nes élet ko ri cso port ja, va la mint a kö zép fo kú és an nál ala cso nyabb vég zett sé -
gû ek sze rint a be csü le tes mun ka és a va ló di ké pes sé gek ke vés bé je len tõ sek a si ker el érés ben. 
Ez a szem lé let meg mu tat ko zott a si ke res üz let em be rek re vo nat ko zó szte re o tí pi ák ban is (SZABÓ

2007). E sze rint a si ke res üz let em ber ké pe lé nye ge sen ne ga tí vabb, mint ál ta lá ban a si ke res em -
be ré. A kér de zet tek vé le mé nye sze rint a si ke res üz let em ber ke vés bé be csü le tes és se gí tõ kész,
vi szont szig ni fi kán san erõ sza ko sabb, mint a si ke res em ber. Na gyon ha son ló ered ményt ka pott
Fü löp Már ta, ami kor az üz le ti élet ben va ló ver sen gés mód ja i ról al ko tott né ze tek tar tal mát vizs -
gál ta (FÜ LÖP 2004). A ma gyar min ta vé le ke dé sé ben a si ker és az im mo rá lis esz kö zök re épü lõ
ver sen gés kap cso la tá nak meg je le né se kul tu rá lis ös  sze ha son lí tás ban is ki ug ró jel lem zõ nek bizo -
nyult. A ja pán min tá val va ló ös  sze ve tés ben a ma gya rok lé nye ge sen gyak rab ban utal tak er re az
ös  sze füg gés re. Az in ter júk ta nul sá ga sze rint a ma gya rok sok eset ben úgy gon dol ják, hogy a siker
el éré sé ben nem az egyén ki vá ló ké pes sé ge i nek, ha nem a ver sen gés so rán al kal ma zott tisz tes -
ség te len meg ol dá sok nak van na gyobb je len tõ sé ge (FÜ LÖP 2008).

Ezek az ada tok alá tá maszt ják a Hunyady György ál tal kont ra sze lek ci ós él mény nek ne ve -
zett tár sa dal mi köz ér ze ti jel lem zõ je len lét ét a ma gyar tár sa da lom ban (HUNYADY 2010). El mé -
le ti fel ve té sé ben ki fej ti, hogy a kont ra sze lek ció él mé nye ak kor erõ sö dik fel, ha a tár sa da lom tag -
jai úgy ér zik, nem azok ke rül nek jó vagy jobb tár sa dal mi (anya gi) hely zet be, akik azt megér dem lik.
Az ér dem fo gal ma itt nem csu pán a ke mény mun ka és si ker kap cso la tá ra utal, de imp li kál ja
a mo rá lis és em be ri eré nyek meg lét ét is. Ha a si ke res em ber per cep ci ó ja mar kán san el tér et tõl
a kép tõl, ak kor jo gos sá vá lik a kont ra sze lek ció él mé nyé nek fel té te le zé se, amely egy tár sa da -
lom „rossz köz ér zet ét” ered mé nye zi. Ku ta tá sa i ban több pon ton tet ten ér te en nek a ne ga tív be -
ál lí tó dás nak a je le it. A kér dõ ív ben al kal ma zott kont ra sze lek ció és rend szer iga zo lás alskálák ered -
mé nyei sze rint a ma gyar tár sa da lom ban meg ha tá ro zó erõ vel van je len még min dig az a fel fo gás,
hogy a si ker itt na gyobb mér ték ben mú lik a kap cso la to kon, mint a te het sé gen vagy a ke mény
mun kán (HUNYADY 2010). Ez az ered mény kü lö nö sen fi gye lem re mél tó a ko ráb ban már em lített

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 159 (Black plate)



160

Szabó Éva

Gal lup (1998) vizs gá lat tal va ló egy be ve tés ben. Ahogy ar ra már utal tunk, köz vet le nül a rend -
szer vál tás után, majd tíz év vel ké sõbb ha son ló ered mé nye ket kap tak. Ez azt su gall ja, hogy a köz -
gon dol ko dás e te kin tet ben vaj mi ke ve set vál to zott újabb tíz év el tel té vel. 

Je len ku ta tás cél ja, an nak fel tá rá sa volt, hogy a ma gyar tár sa da lom ban mi lyen si ker ide o -
ló gi ák vál tak do mi náns sá a rend szer vál tás óta el telt húsz év alatt és ezek ho gyan vi szo nyul nak
az is mert ame ri kai si ker mo del lek hez. Va la mint, hogy van-e kap cso lat a si ker fel fo gás és a si ke -
res ség szub jek tív meg élé se kö zött. Mi vel nem egy ko ráb bi vizs gá lat meg is mét lé se vagy egy lé -
te zõ mo dell tesz te lé se volt a cé lunk, ha nem a je len ség fel tá rá sa, nem ál lí tot tunk fel konk rét hi -
po té zi se ket. Azon ban a ko ráb bi vizs gá la tok ered mé nye i bõl és a tár sa dal mi fo lya ma tok
meg fi gye lé sé bõl ki in dul va, meg fo gal maz tunk né hány elõ fel te vést. En nek meg fe le lõ en fel té te -
lez zük, hogy a ma gyar tár sa da lom egye di fej lõ déstör té ne te mi att nem lesz ki mu tat ha tó egyik
vagy má sik si ker eti ka egy ér tel mû do mi nan ci á ja. Sok kal in kább a si ker eti kák egy kom bi ná ci -
ó ját fog juk fel lel ni a vé le ke dé sek ben. Ezen túl me nõ en, Hyman (1953) és Merton (1980) nyo -
mán azt is fel té te lez tük, hogy az egyes tár sa dal mi cso por tok si ker fel fo gá sá ban ezek a min tá za -
tok el té rõ mér té kû el fo ga dott ság gal je len nek meg. Va la mint, hogy ta lá lunk el té ré se ket a ma gu kat
si ke res nek és ke vés bé si ke res nek de fi ni á ló cso por tok vé le ke dé se i ben. Fel té te lez tük, hogy ez
utób bi cso port ban több jel utal a kont ra sze lek ció él mé nyé re, mint a si ke re sek gon dol ko dá sá ban.

2. Si ker mo del lek, si ker eti kák kom bi ná ci ói a ma gyar tár sa da lom 
si ker fel fo gá sá ban – Egy rep re zen ta tív ku ta tás ered mé nyei

A ku ta tást a Tárki mun ka tár sa i nak se gít sé gé vel és az SZTE Szo ci o ló gi ai Tan szé ké vel va ló
együtt mû kö dés ben vé gez tük, egy több kér dés cso port ból ál ló fel nõtt la kos ság ra rep re zen ta tív fel -
mé rés ke re té ben. A min tá ba 1010 sze mély ke rült be. A kér dõ ív fel vé tel ét kérdezõbiztosok végez -
ték. A nõk ará nya a min tán be lül 56,5%, míg a fér fi a ké 43,5%. A ne mi meg osz lás ará nya a lakos -
ság ban jel lem zõ el osz lást tük rö zi, fi gye lem be vé ve, hogy az át lag élet kor 47,2 év (szó rás: 16,85 év).
A leg fi a ta labb vizs gá la ti sze mély 18 éves, a leg idõ sebb 87 éves volt a fel vé tel (2008) idõ pont -
já ban. A kér de zet tek is ko lai vég zett ség sze rin ti meg osz lá sa is az or szá gos ten den ci át rep re zen -
tál ja. En nek meg fe le lõ en az egyes fog lal ko zá si cso por tok lét szá ma el tér egy más tól. Az egyes
cso por tok elem szá mát az 1. táb lá zat mu tat ja. 

2.2. Vé le ke dé sek a si ke res sé get meg ha tá ro zó té nye zők ről

Meg kér dez tük a vizs gá lat ban részt ve võ ket (N = 1003 fõ), hogy men  nyi re tart ják fon tos nak az
ál ta lunk meg adott tu laj don sá go kat a si ke res sé vá lás szem pont já ból. A meg íté lést a vá lasz adók
négy fo kú ská lán vé gez ték, ahol az 1 az egy ál ta lán nem fon tos, a 2 in kább nem fon tos, a 3 in -
kább fon tos, a 4 a na gyon fon tos cím két vi sel te. A fel kí nált al ter na tí vák majd nem tel je sen meg -
egyez tek a ko ráb bi ku ta tá sok ban (ta nár-di ák ku ta tás) hasz nál tak kal (SZABÓ–VÁRINÉ 2007; SZABÓ

2007). Az ak ko ri lis tát ki egé szí tet tük a „tör vé nyek be tar tá sa” té nye zõ vel, amely tar tal mi lag ko -
ráb ban a sze mé lyi ség vo ná sok kö zött je lent meg mint „be csü le tes vs. becs te len” vo nás. Ugyan -
ak kor fon tos nak tar tot tuk ezt a szem pon tot beemel ni, mert ko ráb bi ku ta tá sok azt su gallták, hogy

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 160 (Black plate)



161

Sikerfelfogás és sikerideológia...

a ma gyar em be rek gon dol ko dá sá ban mind a pi a ci ver seny ben va ló si ke res ség (FÜ LÖP 2004,
2008), mind a tár sa dal mi fo lya ma tok ról va ló gon dol ko dás szem pont já ból (HUNYADY 2010) ki -
emel ke dõ je len tõ sé gû ez a mo rá lis as pek tus.

1. táb lá zat. A min ta jel lem zõi is ko lai vég zett ség és ne mek sze rint

A vá lasz adók nak egy 1–4-ig ter je dõ ská lán kel lett je löl ni, hogy men  nyi re tart ják fon tos nak
az adott té nye zõt. Az 1–4-ig ter je dõ szám sor hoz nem ren del tünk konk rét je len tést, csu pán a két
vég pon tot ne vez tük meg (1 = egy ál ta lán nem fon tos; 4 = na gyon fon tos). Az egyes té nye zõk
meg íté lé sé nek át la ga it és szó rá sa it a 2. táb lá zat mu tat ja.

2. táb lá zat. Egyes té nye zõk fon tos sá gá nak meg íté lé se a si ke res sé vá lás ban (N = 1001)
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A 2. táb lá zat ada ta i ból le ol vas ha tó, hogy a kér de zet tek a ko ráb bi ku ta tá sok hoz ha son ló an
leg fon to sabb nak a jó kap cso la to kat tart ják. Ami egy faj ta ked ve zõ vál to zás ra utal, hogy az ér -
tel mi ké pes sé gek fon tos sá ga a má so dik hely re ke rült. Ezt kö ve ti a sze mé lyi ség és a csa lád fon -
tos sá ga. A tel jes la kos sá gi min tá ban az is ko lai elõ me ne tel sze re pét vi szony lag ke ve sen tart ják
fon tos nak. Ez egy be hang zik a ko ráb bi pe da gó gusmin tán mért ered mé nyek kel (SZA BÓ 2007).
A si ker eti ka és kont ra sze lek ci ós él mény fel tá rá sa szem pont já ból fi gye lem re mél tó ered mény,
hogy a ke mény mun ka és a tör vé nyek be tar tá sa kö zel azo nos ér ték kel, de az át la gok alap ján ki -
ala kí tott fon tos sá gi sor rend vé gé re ke rült. 

2.2.1. Kü lön bö ző si ker eti kák „nép sze rű sé ge” a ma gyar köz vé le mény ben

A si ker hez ve ze tõ út jel lem zõi erõ sen el tér het nek egy más tól. Az el mé le ti be ve ze tõ ben már be -
mu ta tott mo dell (DE VITIS–RICH 1996) sze rint négy nagy si ker eti ka men tén ren dez he tõ ek a si -
ke res sé vá lást elõ se gí tõ vi sel ke dés sel és at ti tû dök kel kap cso la tos meg gyõ zõ dé sek. 

Ahogy azt a be ve ze tõ ben rész le te sen be mu tat tuk, De Vitis és Rich ere de ti kategorizációs
rend sze ré ben négy cso por tot kü lö ní tett el. Kér dõ ívünk ben min den fel fo gást több ál lí tás rep re -
zen tál. A rep re zen táns ál lí tá so kat szá mos ki je len tés kö zül füg get len, de az el mé le ti ke re tet is -
me rõ szak ér tõk so rol ták ka te gó ri ák ba. Azo kat az itemeket hagy tuk meg, ame lyek ese té ben mind -
két füg get len bí rá ló azo nos ka te gó ri át ja va solt. Így ma radt tíz ál lí tás, amely szán dé ka ink sze rint
az aláb bi cso por to sí tás ban kép vi se li a négyfé le si ker eti kát: 

1. A ka rak ter eti ká hoz kap cso ló dó ál lí tá sok:
– Ke mé nyen dol go zik. 
– In kább a mun ká nak él, mint az él ve ze tek nek. 
– Min dig be tart ja a tör vé nye ket.

2. A tu dat ha tal má ba ve tett hi tet rep re zen tá ló ál lí tá sok
– Erõ tel je sen hisz ab ban, hogy bár mi re ké pes le het.
– Min dig po zi tí van gon dol ko dik.

3. A sze mé lyi ség ha tal má ba ve tett hit eti ká ját rep re zen tá ló ál lí tá sok
– A kap cso la tai ré vén jut elõ nyök höz.
– Jól bá nik az em be rek kel.
– Ké pes má so kat be fo lyá sol ni.

4. A szol gá lateti ka fel fo gá sát kép vi se lõ ál lí tá sok
– Leg fõbb cél ja, hogy má sok ja vát szol gál ja.
– Ké pes és haj lan dó má so kért ál do za tot hoz ni.

Eze ket ki egé szí tet tük egy olyan ál lí tás sor ral, amely a vál to zá sok hoz va ló gyors al kal maz -
ko dás ké pes sé gé re, il let ve eh hez kap cso ló dó koc ká zat vál la lá si haj lan dó ság ra utal. En nek
a szem pont nak a beeme lé sét a ko ráb bi ku ta tá sok ered mé nyei in do kol ták, ame lyek sze rint a si -
ke res em ber egyik leg fon to sabb jel lem zõ je ez a di na mi kus hoz zá ál lás (VÁRINÉ 1999; SZABÓ–
VÁRINÉ 2007). Ezt a cso por tot „di na miz museti ká nak” ne vez tük el. Az aláb bi ál lí tá sok rep re -
zen tál ják ezt a te rü le tet a kér dõ ív ben:
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– Mer koc káz tat ni.
– Min dig kész újí ta ni. 
– Min dig kész vál toz tat ni.

Vé gül szük sé ges nek tar tot tuk, hogy rá kér dez zünk a si ker el éré sé nek spe ci fi ku san kö zép-
ke let-eu ró pai mo dell jé ben jel lem zõ „ügyes ke dés” el fo ga dá sá ra. Ez a vi sel ke dés nem egy ér tel -
mû en im mo rá lis, de nem is tel je sen le gá lis. A tör vé nyek ad ta le he tõ sé gek ha tá ra it fe sze ge tõ, 
il let ve a sza bá lyo zás hi á nyos sá ga it meg ke re sõ és ki hasz ná ló ma ga tar tás ra utal. Az ilyen hoz -
zá ál lás alap el ve az, hogy ami nem egy ér tel mû en ti los, az bi zo nyo san sza bad. Ezt a szem lé let -
mó dot a kér dõ ív ben egyet len ál lí tás vizs gál ta: „Is me ri és ki hasz nál ja a kis ka pu kat.”

Az egyes itemek meg íté lé sé re ez eset ben is négy fo kú ská lát hasz nál tunk. Az al ter na tí vák
egy erõ sö dõ egyet ér té si sor ren det kép vi sel tek. (Az 1 = egy ál ta lán nem jel lem zõ a si ke re s em -
ber re, 4 = meg ha tá ro zó vo nás.) Az ada tok ból eb ben az eset ben át la got szá mol tunk. A ka pott érté -
kek el osz lá sát csök ke nõ sor rend be ren dez ve a 3. táb lá zat mu tat ja.

3. táb lá zat. A si ke res em ber jel lem zõ i nek meg íté lé se (N = 909)

A táb lá zat ada ta i ból jól lát szik, hogy ér de mes volt ki egé szí te ni De Vitis és Rich ere de ti rend -
sze rét a kö zép-ke let-eu ró pai mo dell ál ta lunk meg fi gyelt és jel lem zõ nek vélt sa já tos sá ga i val, mert
éppen az „ügyes ke dés” je len lét ét mu ta tó ál lí tás volt az, amel  lyel a leg in kább egyet ér tet tek a kér -
de zet tek. 

A si ke res em ber leg fõbb jel lem zõ i nek tar tott gon dol ko dás mód be li és vi sel ke dés be li sa já -
tos sá gok a „tu dat ha tal ma” eti ká ját, a „sze mé lyi ségeti kát” és az ál ta lunk di na miz mus nak ne ve -
zett eti kát tük rö zik el sõ sor ban. A ke vés bé jel lem zõ nek ítélt itemek pe dig a „ka rak ter” és
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a „szol gá lat” eti ká já hoz kap cso lód nak. Ugyan ak kor az is nyil ván va ló, hogy a De Vitis és Rich
ál tal le írt és egy más tól el kü lö nült nek tar tott ka te gó ri ák a vá lasz adók meg íté lé sé ben je len tõ sen
ke ve red nek. Ezért fon tos fel tár ni, hogy a kér de zet tek gon dol ko dá sá ban ho gyan kap cso lód nak
ös  sze, mi lyen min tá za tot mu tat nak ezek a jel lem zõk. En nek vizs gá la tá ra a fõ kom po nens-elem zés
mód sze rét vá lasz tot tuk. Az el já rás ered mé nye sze rint a ma gyar em be rek gon dol ko dá sá ban két -
fé le si ker ide o ló gia raj zo ló dik ki (a fõ kom po nensana lí zis ered mé nyét lásd 4. táb lá zat). A két fak -
tor vagy kom po nens a varianciák 55,76%-át ma gya ráz za. Az el sõ fak tor ban azok az itemek jelen -
nek meg leg na gyobb súl  lyal, ame lyek a di na mi kus és a sze mé lyi ség eti ka ka te gó ri á it kép vi se lik,
il let ve itt je len nek meg a gon do lat ha tal ma eti ká já ra uta ló itemek is. A má sik fak tor tar tal mát
leg in kább meg ha tá ro zó kom po nen sek az ál do zat vál la lás és ke mény mun ka, az az a ka rak tereti -
kát és a szol gá lat eti ká ját kép vi se lõ itemek.

4. táb lá zat. A si ker ide o ló gi ák vizs gá la tá nak faktor* szer ke ze te

*Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a Rotation converged in 3 iterations.

Egy itemet („min dig po zi tí van gon dol ko dik”) ki kel lett hagy ni a fak tor elem zés bõl, mert
mind két fak tor ban meg je lent ala csony (0,552, és 0,424) fak tor súl  lyal. A fak to rok el ren de zé sé -
bõl fény de rült egy ér tel me zé si kü lönb ség re a kér dõ íval ko tók és a vá lasz adók kö zött. A „jól bá -
nik az em be rek kel” a szak ér tõk szán dé ka és ér tel me zé se sze rint a De Vitis-féle sze mé lyi ségeti -
ka cso port ba tar to zott vol na. Mi vel a mo dell sze rint az bá nik jól az em be rek kel, aki ügye sen
be fo lyá sol, il let ve hasz nál fel cél jai el éré sé ben má so kat. A fak tor struk tú ra elem zé se azon ban
meg mu tat ta, hogy a vá lasz adók ezt a „jól bá nik” ki fe je zést egy ér tel mû en a ba rát sá go san, ked -
ve sen, eset leg se gí tõ ké szen konnotációval lát ták el, és a szol gá lateti ká hoz kap csol ták. Így
a továb bi ak ban mi is ezt az ér tel me zést te kint jük mérv adó nak.
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Meg vizs gál tuk né hány hát tér vál to zó men tén, hogy van nak-e kü lönb sé gek egyes cso por tok
kö zött a stan dar di zált fak tor pont szám te kin te té ben. El sõ ként a ne mek sze rinti ös  sze ha son lí tást
vé gez tük el. A kétmin tás t-pró ba nem mu ta tott szig ni fi káns kü lönb sé get a fér fi ak és nõk fak -
tor pont szá mai kö zött. Az is ko lai vég zett ség alap ján azon ban ANOVA-teszt tel si ke rült szig ni -
fi káns kü lönb sé get ki mu tat ni, de csak az el sõ fak tor ban (F = 5,148, p < 0,005). E sze rint a dip -
lo má sok sok kal jel lem zõbb nek tart ják ezt a faj ta (ügyes ke dõ vál lal ko zó) ér vé nye sü lé si mó dot,
mint a szak mun kás ok, és az an nál ala cso nyabb is ko lai vég zett sé gû ek. 

Ta lál tunk még kü lönb sé get a vé le ke dé sek ben a sze rint, hogy a kér de zett ak tív vagy inak tív
(nyug dí jas, mun ka nél kü li) stá tusz ban van. A füg get len min tás t-pró bák ered mé nye sze rint az ak -
tí vak mind két fak tor ban szig ni fi kán san ma ga sabb pont szá mot ad tak (1. fak tor: t = 2,057, p < 0, 005;
2. fak tor: t = 1,993, p < 0, 005). Ez ar ra utal, hogy a si ke res ség irán ti ér dek lõ dés, illet ve az er rõl
va ló vé le ke dés erõ sen ös  sze függ a sze mély sa ját si ke res ségél mé nyé vel, il let ve a siker meg élé sé -
nek le he tõ sé gé vel. Az az az inak tí vak va ló szí nû leg ak tu á li san (vagy tar tó san) ke vés bé tart ják fon -
tos nak ezt a te rü le tet, és nem ren del kez nek mar káns vé le mén  nyel ezek rõl a jel lem zõk rõl.

2.2.2. A si ker el éré si mó dok min tá za tai

A fak tor elem zés rá mu ta tott, hogy ez a két fé le si ker eti ka egy más sal pár hu za mo san je len van az em -
be rek gon dol ko dá sá ban, de ér de kes meg vizs gál ni, hogy ezek nek mely kom bi ná ci ó ját ne ve zhet jük
szé les kör ben osz tott né zet nek. En nek el dön té sé hez meg vizs gál tuk, hogy a két fak tor men tén ho -
gyan osz la nak meg az em be rek né ze tei, men  nyi re erõ sen hisz nek a kü lön bö zõ tí pu sú si ker eti kák -
ban. A fak to rok men tén lét re jött stan dard pont szá mo kat ala pul vé ve el vé gez tük a klaszteranalízist,
ame lyet el sõ lé pés ben két cso port el kü lö ní té sé re ál lí tot tunk be. En nek ered mé nye ként az el sõ cso -
port ba ke rült a kér de zet tek kö zel 80%-a (N = 740). Ezért nem is foly tat tuk a to váb bi cso por to sí -
tást, hi szen vi lá gos sá vált, hogy me lyik kom bi ná ci ót te kint het jük szé les kör ben osz tott né zet nek.
E sze rint a min ta leg na gyobb ré szé hez azok tar toz nak, akik erõ tel jes eb ben egyet ér te nek az zal, hogy
az ügyes ke dé sen és di na mi kán ala pu ló si ker eti ka az, ami cél ra ve zet és az át lag nál lé nye ge sen
kevés bé hisz nek ab ban, hogy a be csü le tes és má so kat szol gá ló eti ka is ér vé nye sül ni tud. A min -
ta ki sebb há nya da (N = 181) ép pen for dí tot tan gon dol ja. Õk az át lag nál erõ seb ben hisz nek a szol -
gá lat- és ka rak ter eti ká ban, és ke vés bé a má sik el éré si mód ban.

Mi vel ez zel a mód szer rel si ke rült tet ten ér ni az ural ko dó né ze tet (a kér de zet tek több sé ge
egy ér tel mû en az el sõ klaszterbe ke rült), ér de mes nek lát tuk meg vizs gál ni, hogy mi lyen jel lem -
zõk men tén kü lön böz nek a két klaszter tag jai egy más tól. Az el vég zett khi-négyzet-próba ered -
mé nye sze rint a vá lasz adó ne me nem volt meg ha tá ro zó eb ben a te kin tet ben, ahogy a mun ka -
he lyi be osz tás sem. A má so dik klaszterben kis sé fe lül rep re zen tá lód tak a fi zi kai dol go zók,
ez zel szem ben a szel le mi ek és ve ze tõk in kább az el sõ klaszterben mu tat tak na gyobb arányt. 
Ez az ered mény azon ban nem volt szig ni fi káns. Meg ha tá ro zó sze re pe volt azon ban két té nye -
zõ nek. Az egyik az is ko lai vég zett ség. A ma ga sabb is ko lai vég zett sé gû ek szig ni fi kán san na gyobb
arány ban je len nek meg az 1. klaszterben, míg a szak mun kás vagy ala cso nyabb iskolázottságúak
egy ér tel mû en felülrep re zen tál tak a 2. klaszterben. Te hát az ala cso nyabb is ko lai vég zett sé gû ek
az át la gos nál erõ tel jes eb ben hisz nek a pro tes táns eti ka és a szol gá lat eti ká já nak mû kö dé sé ben
a si ker hez ve ze tõ úton, mint az érett sé gi vel és an nál ma ga sabb vég zett ség gel ren del ke zõk
(Pearson Chi-Square =12,730a ; p = 0,002). 
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2. áb ra. A si ker eti ka-fak to rok min tá za tai (1. klaszter: N = 740; 2. klaszter: N = 181)

A klasztertagságot meg ha tá ro zó má sik té nye zõ a si ke res ség-elé ge dett ség szub jek tív él mé -
nye volt. En nek vizs gá la tá ra egy Likert-típusú ská lát hasz nál tunk, amely 8 itembõl állt. A té te -
lek ki ala kí tá sá nál a Diener- (2000) fé le élet tel va ló elé ge dett ség ská lát vet tük ala pul, majd ezt
dol goz tuk át a ku ta tás cél ja i hoz il lesz ke dõ itemsorra. Az így lét re jött mé rõ esz köz az ered mé -
nyek sze rint egy ko he rens, egy fak to ros ös  szeg zõ ská la lett. (Ma gya rá zott variancia = 50%;
Cronbach-alfa = 0,889.) Az ada to kat az 5. táb lá zat ban mu tat juk be. 

5. táb lá zat. A szub jek tív si ke res ség-elé ge dett ség ská la fak tor sú lyai

Az egy di men zi ós ská lá ból összpontszámon ala pu ló szub jek tív elé ge dett ség (szub jek tív sike -
res ség) in de xet ge ne rál tunk. Meg néz tük, hogy en nek a mu ta tó nak alap ján van-e kü lönb ség
a klasztertagságban. A füg get len min tás t-pró ba ered mé nye azt mu tat ja, hogy az 1-es klaszterbe
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tar to zó cso port tag jai szig ni fi kán san si ke re sebb nek, elé ge det tebb nek ér zik ma gu kat, mint 
a 2. klaszterbe tar to zók (t = 3,823; p < 0,001). Ez azt su gall hat ná, hogy a be csü le tes-szol gá lat -
kész si ker eti ká ban bí zók ke vés bé bol do gok vagy elé ge det tek. De ez az ered mény le het, hogy
csu pán ab ból adó dik, hogy az 1. klaszterben sok kal töb ben van nak. Ezért a szub jek tív elé ge dett -
ség-si ke res ség in dex alap ján há rom cso por tot ala kí tot tunk. A szó rást fi gye lem be vé ve a kevés -
bé elé ge dett cso port ba azok ke rül tek, akik nek pont szá ma ala cso nyabb volt, mint az át lag alatt
egy szó rás nyival le võ ér ték, a na gyon si ke re sek (elé ge det tek) cso port já ba pe dig azok ke rül tek,
akik nek az át lag nál egy szó rás nyi val ma ga sabb pont szá ma volt. Amint azt a 3. áb ra szem lél -
te ti, a min ta el osz lá sa lé nye gé ben kö ze lít a nor má lis el osz lás hoz.

3. áb ra. A si ke res ség szub jek tív meg íté lé sé nek %-os el osz lá sa a tel jes min tá ban (N = 959)

A szub jek tív si ke res ség meg íté lé sé nek ezt a fi no mabb mu ta tó ját ala pul vé ve a klasztertagság
el osz lá sa meg erõ sí tet te az át la gok ös  sze ve té se alap ján ki ala kult ké pet. A khi-négyzet-próba
ered mé nye sze rint az 1. klaszterben lét szá muk hoz ké pest szig ni fi kán san alul rep re zen tált a leg -
ke vés bé si ke res cso port és felülrep re zen tált a leg si ke re sebb cso port. A 2. klaszterrel ez ép pen for -
dít va igaz (Pearson Chi-Square = 10,022a; p = 0,007). Eb ben a leg ke vés bé si ke re sek felül rep re -
zen tál tak, míg a leg si ke re sebb cso port tag jai szig ni fi kán san alul rep re zen tál tak. A rész le tes
ada to kat a 6. táb lá zat mu tat ja.

Az át la go san si ke re sek mind két klaszterben lét szá muk nak meg fe le lõ en rep re zen tá lód nak.
Te hát a si ke res ség él mé nye és a si ker eti ka-min tá zat el fo ga dá sá nak kap cso la ta nem ma gya ráz -
ha tó csu pán a né pe sebb klasztertagsággal. Az elem zés nyo mán va lós tar tal mi kap cso lat mu tat -
ha tó ki a két vál to zó kö zött, kü lö nö sen a si ke res ségél mény te kin te té ben az át lag tól erõ sen el -
té rõ cso por tok ese té ben.
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6. táb lá zat. Ke reszt táb la-elem zés a szub jek tív si ke res ség és a klasztertagság kap cso la tá ra

3. Meg vi ta tás, avagy még sem „tisz ta Ame ri ka”

Ku ta tá sunk cél ja a ma gyar si ker mo dell fel tá rá sa és egy be ve té se az is mert ame ri kai si ker min -
ták kal. Rep re zen ta tív min tán vég zett ku ta tá sunk ban meg kí sé rel tük tet ten ér ni a De Vitis és Rich
(1996) ál tal be mu ta tott si ker eti kák je len lét ét és el fo ga dott sá gá nak mér té két a köz gon dol ko dás -
ban, va la mint ezek kap cso la tát a meg élt si ke res ségél mén  nyel.

A si ker fel fo gás egé szét te kint ve a ko ráb bi ku ta tá sok kal alap ve tõ en egy be hang zó ered mé -
nye ket kap tunk. A si ker ben sze re pet ját szó té nye zõk fon tos sá gá nak meg íté lé se az elõ zõ ku -
ta tá sok ered mé nyé hez ké pest ke vés sé vál to zott. A Gal lup In té zet (1998) és Váriné (1999) ered -
mé nye i hez ha son ló an a jó ne xu sok, a kap cso lat fon tos em be rek kel most is ve ze ti a fon tos sá gi
rang sort. Azon ban rög tön a má so dik he lyen sze re pel az ér tel mi ké pes sé gek, mint a si ker egyik
leg fon to sabb té nye zõ je, ami an nak a ked ve zõ ten den ci á nak az erõ sö dé sét mu tat ja, amit
a Gal lup In té zet is jel zett az 1998-as mé rés kap csán. A har ma dik he lyen a csa lád áll, ami szin -
tén egy po zi tív ér ték meg nyil vá nu lá sa ként is ér tel mez he tõ. Ha azon ban az el sõ há rom és az
utol só há rom he lyen ál ló té nye zõt együt te sen vizs gál juk, ak kor más ér tel me zést nyer het nek.
Az utol só há rom he lyen a ke mény mun ka, a tör vé nyek be tar tá sa és az is ko lai elõ me ne tel áll.
Ha az el sõ és utol só he lyen ál ló té nye zõ ket együt te sen ele mez zük, jut ha tunk ar ra a kö vet kez -
te tés re, hogy a kér de zet tek erõ tel jes eb ben hisz nek ab ban, hogy va ló szí nûb ben lesz vagy le -
het si ke res em ber az, aki elég ér tel mes ah hoz, hogy gaz dál kod ni tud jon azok kal a jó kap cso -
la tok kal, ame lyek egy ré szét már a csa lád já nak kö szön he ti, amely ben ne vel ke dett. Va la mint
úgy gon dol ják, hogy ki sebb esél  lyel vál hat si ke res sé az, aki ezek nél kül az eré nyek nél kül,
de ke mény mun ká val, a tör vé nyek be tar tá sá val él, és az is ko lá ban is jó ta nu ló volt. Meg kell
azon ban je gyez ni, hogy az is ko lai elõ me ne tel sú lyá nak ilyen fo kú le ér té ke lé se utal hat az is -
ko lai tan anyag meg íté lé sé re épp úgy, mint az is ko lai ér té ke lé si rend szer gyen ge sé ge i re.
Ahogy ezt ko ráb bi, pe da gó gusmin tán vég zett ku ta tá sunk már iga zol ta (SZA BÓ 2007). S ha az
elõb bi ok fej tés ki csit le egy sze rû sí tõ nek lát szik is, azt ta lán nem túl zás ál lí ta ni, hogy az el sõ
és utol só he lyen ál ló té nye zõk vá lasz tá sá ban tük rö zõ dik az a faj ta kont ra sze lek ci ós él mény,
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amely rõl Hunyady György is be szél a tár sa dal mi köz ér zet hul lám ve ré se it be mu ta tó ta nul mány -
kö te té ben (2010).

A ku ta tás to váb bi kér dé se az volt, hogy az is mert si ker eti kák kö zül me lyik mi lyen mér ték -
ben jel lem zõ a ma gyar em be rek si ker fel fo gá sá ra. De Vitis és Rich 1996-ban pub li kált si ker etika-
le írá sá ban négy fé le si ker mo dellt mu tat be, ame lyek az ame ri kai tár sa da lom egyes fej lõ dé si fá -
zi sa i hoz kö tõd nek. Az ered mé nyek azt mu tat ják, hogy eze ket együt te sen „im por tál tuk” az el múlt
22 év ben, de egyik sem vált önál ló an do mi náns sá a ma gyar em be rek si ker fel fo gá sá ban. En nek
leg fõbb oka va ló szí nû leg a ma gyar tár sa da lom és az ame ri kai tár sa da lom fej lõ dés tör té net ének
kü lönb sé gé ben ke re sen dõ. A ma gyar köz gon dol ko dás ban a fel lelt min tá za tok ban a négy fé le si -
ker eti ka ke ve re dik egy más sal és a ko ráb bi ku ta tá sok ered mé nye i bõl (vö. Gal lup 1998; FÜ LÖP

2008; HUNYADY 2010) is mert spe ci á lis kö zép-ke let-eu ró pa i nak ne vez he tõ jel lem zõk kel. 
Az elem zé sek ered mé nye ként a si ker eti ka két mar kán san el té rõ min tá za tát si ke rült azo no sí ta -
ni. Az egyik egy olyan si ker el éré si utat vá zol fel, amely ben a sze mé lyi ségeti ka a tu dat ha tal ma
eti ká ja mel lett, a di na miz mus és a köz be széd ben csak ügyes ke dés nek ne ve zett mód sze rek (kis -
ka puk ke re sé se) je len nek meg. A má sik ma gyar si ker mo dell a be csü le tes és szol gá lat kész vi sel -
ke dés, az az a ka rak ter és a szol gá lat eti ká já nak fõbb jel lem zõ it mu tat ja. A kér de zet tek je len tõs
több sé ge erõ seb ben hisz az el sõ si ker eti ka-kom bi ná ci ó ban („ügyes ke dõ-vál lal ko zó”) és ke vés -
bé a ka rak ter-szol gá lat eti ká ban. Ezt a ké pet to vább ár nyal ja a sze mély is ko lai vé g zett sé ge és
a meg élt si ke res ség él mé nye. Az ala cso nyabb is ko lai vég zett sé gû ek kö zött töb ben van nak, akik
el kö te le zet tek a be csü le tes-szol gá lat kész eti ka mel lett, mint a ma ga sabb is ko lai vég zett sé gû ek
kö zött. 

Ha el fo gad juk azt a mun ka mo dell ben is fel vá zolt fel té te le zést, hogy az ural ko dó si ker etikát,
mint tár sa dal mi rep re zen tá ci ót, va la mi lyen mér ték ben el sa já tít juk, és cse lek vé si ve zér fo nal ként,
va la mint ös  sze ha son lí tá si ke ret ként is hasz nál juk sa ját si ke res sé günk meg íté lé sé ben, ak kor nem
meg le põ, hogy a si ke res ség meg élé se is ös  sze füg gés ben van si ker fel fo gá sunk kal, és a tár sa da -
lom ban ural ko dó si ker kép pel is. A ku ta tás ered mé nyei sze rint a ma gu kat ke vés sé si ke res nek ér -
zõk kö zül töb ben hisz nek a ka rak ter és szol gá lat eti ká já ban, míg a na gyon si ke re sek fe lül rep -
re zen tál tak ab ban a cso port ban, amely ben az ügyes ke dés di na miz mus men tén lát ják
el ér he tõbb nek a si kert. Mind ezek alap ján te hát el mond ha tó, hogy a ma gyar köz gon dol ko dás -
ban mind két si ker min tá zat je len van, de je len leg szé le sebb kör ben osz tott né zet a tár sa dal mi
kont ra sze lek ció él mé nyét is ma gá ban hor do zó „ügyes ke dõ-vál lal ko zó” si ker eti ka. Azon ban a si -
ke res ség él mé nyé nek és az is ko lai vég zett ség nek ered mé nye ket ár nya ló ha tá sa, va la mint to vábbi
– az elem zés so rán fel tárt, de je len ta nul mány ke re te it meg ha la dó – kü lönb sé gek elem zé se arra
utal, hogy bár a köz gon dol ko dás alap ve tõ en az elõb bi ek ben be mu ta tott jel leg ze te s sé ge ket mu -
tat ja, a si ker fel fo gás nak a kü lön bö zõ tár sa dal mi cso por tok és ré te gek kö ré ben több fé le min tá -
za ta van. Ezek rész le tes fel tá rá sa és mély re ha tó ös  sze füg gé se ik elem zé se to váb bi ki tar tó ku ta -
tó mun kát igé nyel ezen a te rü le ten.
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Fa ra gó Klá ra
ELTE PPK Pszichológiai Intézet

Vál lal ko zó szel lem 
a tu do má nyos élet szereplõinél1

A tu do mány tár sa dal mi meg íté lé sé ben és ér té ke lé sé ben nagy sze re pet ját szik
az a fel fo gás, hogy mit is te kin tünk a tu do mány fel ada tá nak: az igaz ság ke -
re sé sét (a „tisz ta meg is me rést”) vagy a tár sa da lom szá má ra va ló hasz nos sá -

got. Ezt a mai na pig élõ di lem mát így jel lem zi Fa ra gó Lász ló az 1941-ben írott mun ká já ban: 
„…racionalizmus és empiricizmus szem ben áll nak, de an  nyi ban meg egyez nek egy más sal,

hogy mind ket tõ hisz bi zo nyos dol gok ban, me lyek a tu do mány lé té vel a le he tõ leg szo ro sabb ösz -
 sze füg gés ben áll nak, me lyek min den tu do mány nak úgy szól ván a lét fel té tel ét je len tik.
…mindkettõ hisz a meg is me rés le he tõ sé gé ben, a bi zo nyí tás ban és a bi zo nyít ha tó ság ban, az igaz -
ság ban, ál lí tá sa i nak fel tét len és egye te mes ér vé nyes sé gé ben. …Racionalizmus és empiricizmus
– egy aránt egy át fo góbb ér te lem ben vett ra ci o na liz mus gyer me kei, egy és ugyan azon esz me tõ -
ké jé rõl nõtt haj tá sok. …mindkét ál lás pont ter mé sze tes nek té te le zi a tu do mány lé tét és lét jo gát,
mind ket tõ ma ga is tu do má nyos ál lás pont – az egyet len he lyes tu do má nyos ál lás pont kí ván len -
ni, csu pán az egyik a tisz ta, ap ri o ri el mé le tek re ala poz min dent, a má sik vi szont a ta pasz ta lás -
ra. Az el sõ a ma te ma ti ká ban, a má so dik a ta pasz ta la ti ter mé szet tu do mány ok ban ke re si a tu do -
má nyos ide ált; az el sõ, ha tu do mány ra gon dol, a ma te ma ti ka ké pe je le nik meg lel ki sze mei elõtt,
a má sik ilyen kor in kább a tech ni ka fe lé te kint. In nen ért he tõ el té rõ ér té ke lé sük is. A lo gis ta az
ön cé lú ku ta tás em be re, aki ab szo lút igaz sá got, te hát ön ér té ket ra gad meg. Min den kép pen ide -
a lis ta: nem csak a szó is me ret el mé le ti irányt je len tõ ér tel mé ben, ha nem élet mód ját, élet esz mé -
nyeit te kint ve is. Ide a lis ta, mert szel le mi ér té kek ben hisz, mert ér de mes nek tart ja éle tét a kül -
vi lág tól vis  sza vo nul va, el is me rés re és anya gi si ke rek re nem te kint ve, ma gát csu pán az igaz ság
ku ta tá sá nak szen tel ve le él ni. Tu do má nyos mun ká ját so ha sem ren de li alá gya kor la ti szem pon -
t ok nak: nem csak a ma ga anya gi bol do gu lá sát ké pes má sod ren dû do log nak te kin te ni, ha nem tu -
do má nyos ered mé nye i nek, fel fe de zé se i nek gya kor la ti kö vet kez mé nyei, tech ni kai hasz no sí tá -
sa is kö zöm bös – vagy leg alább is nem leg fon to sabb szem pont – elõt te. Nem til ta ko zik ugyan
el le ne, hogy fel is me ré se i nek alap ján új gyó gyí tó el já rá sok, új tech ni kai al ko tá sok jöj je nek lét -
re, ám de ma ga nem eb bõl a gya kor la ti cél ból – vagy leg alább nem csu pán eb bõl a gya kor la ti
cél ból – fog mun ká já hoz. Fá ra do zá sa i nak cél ja a meg is me rés ab szo lút ér té ké vel kap cso la tos:

1 A ku ta tás a TÁMOP 4.2.1-09/1/KMR-2009-0001 tá mo ga tá sá val ké szül.
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te vé keny sé gét nem va la mi gya kor la ti ered mény, ha nem az igaz ság iga zol ja. A pszichologista2

vi szont a tu do mányt nem ön ma gá ban ér té ke li, ha nem a tech ni kán mé ri le. In nen inst ru men tá -
lis igaz ság fo gal ma, utilitarianizmusa, a cse lek vé si és gaz da sá gi ér ték pri má tu sá ba ve tett ren dít -
he tet len hi te. Ezért nem be csü li az ön cé lú ku ta tást, ezért te kin ti me rõ szel le mi lu xus nak a tisz -
ta tu do mányt. Mind azo nál tal õ is hisz a tu do mány ban, mert tud ja, hogy nél kü le nem len ne
mo dern fej lõ dés, ci vi li zá ció, ter mé szet fö löt ti ura lom. Ám de jo go su lat lan nak és ér tel met len nek
tart ja az ön cé lú ku ta tó nak a tu do mány ha tá ra i nál va ló vis  sza for du lá sát: az olyan tu do mány, ami
sem mi re sem jó, nem ér sem mit. Ép pen ezért azt tart ja, hogy az »idealista« jel zõt csak is õrá le -
het meg okol tan al kal maz ni; ide á lis ér té kek sze rin te csak azok, ame lyek em be ri te vé keny sé get
vál ta nak ki. Igaz – mond ja –, hasz nos és hasz nos kö zött kü lönb sé get kell ten nünk, ám de mi ért
hin nénk, hogy van «ön ér ték», hogy le het más is ér té kes, mint az, ami hasz nos. Így a tu do mány
is csak an  nyi ban ér ték szol gá lat, amen  nyi ben hasz not hajt, ami pe dig ezt nem te szi, az nem tu -
do mány.

… Világtól el vo nult ku ta tó, csen des dol go zó szo ba, az élet és a vi lág né zet kér dé se i ben ál -
lást fog lal ni nem hi va tott tu dós, ma már ez a múlt fik ci ó ja. A tu do mány nem je lent tisz ta igaz -
ság rend szert, …puszta el me-fo lya ma tot. A tu do mányt eg zisz ten ci á lis kö tött sé gek fû zik az em -
ber hez, ko rá hoz, népéhez, … a tu do mány nak kö te les sé ge fel is mer ni kö tött sé gét. Ám de nem
csu pán azért, hogy tisz tul tabb szem lé let tel, több kri ti ká val foly tas sa mun ká ját, ha nem hogy tu -
da to san vál lal ja […] em ber hez kö tött és em ber for má ló, kor szel lem tõl át ita tott és jö võt ala kí tó,
em be ri erõk tõl moz ga tott és em be ri ér de ke ket szol gá ló …feladatait.”

Mai vi lá gunk ban – bár az alap ku ta tá sok lét jo go sult sá gát és sze re pét nem vi tat ják, a prag -
ma tis ta né zõ pont egy re hang sú lyo sab bá vá lik. Ez tük rö zõ dik ab ban az egy re mar kán sabb ten -
den ci á ban is, hogy a tu do mány támogatásában – mely nek fi nan szí ro zá sa vi lág szer te nagy mér -
ték ben ál la mi fel adat – a köz vet len gaz da sá gi szem pont ból hasz not fel mu tat ni tu dó ku ta tá so kat
ha tá ro zot tan elõny ben ré sze sí tik.

2005-ben A tu dó sok mi ért nem me ne dzse rek? Az in ter disz cip li ná ris ké pes sé gek fon tos sá -
ga a tu dó sok nál és az üz let em be rek nél cí mû szer kesz tõi le vél lel in dí tot ták út já ra a Jo ur nal of
Bu si ness Chemistry cí mû fo lyó ira tot. A szer kesz tõk így ír nak a be kö szön tõ ben: „A ku ta tás a pénz
át ala kí tá sa tu dás sá. Az in no vá ció a tu dás át ala kí tá sa pénz zé.” A szer zõk vé le mé nye sze rint a múlt
szá zad ban mun ka meg osz tás jel le mez te a tu dó so kat és a vál lal ko zó kat, s ez el kü lö nült sze re pe -
ket írt elõ szá muk ra. A múlt szá zad tu dó sa it úgy jel lem zik ezek a szer zõk, mint akik ele fánt csont -
tor nyuk ba vis  sza hú zód va a va ló ság tól el szi ge tel ten él tek, és ku ta tá suk cél já nak, ered mé nyé nek
és hasz ná nak egy ér tel mû en a pub li ká ci ó i kat te kin tet ték. Ar ra vol tak büsz kék, ha cik kük je lent
meg egy ne ves fo lyó irat ban, ami re so kan fel fi gyel tek. Ugyan ak kor a me ne dzse re ket el sõ sor -
ban a pénz ér de kel te, a sza ba dal ma kat fon to sabb nak tar tot ták, mint a pub li ká ci ó kat. Nem a tu -
dás meg te rem té se, ha nem a ter mé kek el adá sa le be gett a sze mük elõtt. Ezt a bé kés mun ka meg -
osz tást túl ha lad ta a kor, egy részt azért, mert a ter me lõszfé ra in di vi du á lis sze rep lõi csak ak kor
tud nak fenn ma rad ni, ha gyors ütem ben ál lan dó an meg újít ják egy re rö vi dü lõ élet cik lu sú ter mé -
ke i ket. Szo ro sabb ra kell te hát von ni uk a kap cso la tot a tu do má nyos ku ta tók kal ab ból a cél ból,

2 A pszichologista itt az em pi ri kus tu do mány fel fo gás hí ve it je len ti.
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hogy a ter mék ké for dít ha tó fel fe de zé se ket, ta lál má nyo kat mi nél ha ma rabb hasz no sít has sák. Más -
részt a tu do má nyos ku ta tás hoz ma már pénz, egy re több pénz kell, a tu dó sok te hát nem nél kü -
löz he tik az üz le ti vi lág anya gi tá mo ga tá sát. Az in no vá ció ezért nem csak a vál la la tok kulcs fo -
gal ma, ha nem a tu do má nyos pá lyá za to ké is.

Az in no vá ció azon ban nem ugyan azt je len ti a tu dó sok nak és a vál lal ko zók nak: a tu dós új
mód sze re ket vagy új ered mé nye ket te kint in no vá ci ó nak, a me ne dzser szá má ra újí tás az új don -
sá got nem tar tal ma zó pro duk tum ak kor is, ha új faj ta fo gyasz tói szük ség let ki elé gí té sét je len ti.
A két tá bor nem ér ti egy mást, hi szen más a mo ti vá ci ó ja. A tu do mány füg get len sé ge és a tu dás
lét re ho zá sa – az igaz ság ke re sés – fon to sabb a tu dós nak, mint a meg té rü lés, az olyan tu do mány
anya gi tá mo ga tá sát is fon tos nak tart ja, ami bõl köz vet le nül nem szár ma zik anya gi ha szon.
A levél írói azt vall ják, hogy ah hoz, hogy a két fél si ke re sen együtt mû köd hes sék, olyan új tí -
pu sú ku ta tók ra van szük ség, akik já ra to sak a vál lal ko zás ban is, és olyan vál lal ko zók ra, akik ér -
te nek a tu do mány hoz is. Ezen is me re tek és kész sé gek ki fej lesz té se a fel sõ ok ta tás fel ada ta. 

Az EL TE ma ga is szem be ta lál ko zott ez zel a ki hí vás sal, ezért a Pá lyá za ti és In no vá ci ós
Köz pon ton be lül lét re ho zott egy Tu dás- és Tech no ló gia transz fer Iro dát az in no vá ci ó val, vál -
la la ti együtt mû kö dés sel és tech no ló gia transz fer rel kap cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sá ra. Az iro -
da ki mon dott cél ja, hogy „hi dat” ké pez zen az egye tem és az ipar kö zött, ez ál tal elõ se gít ve az
egye te men ke let ke zett ku ta tá si ered mé nyek ipa ri hasz no su lá sát. En nek ér de ké ben fenn tart ja
és fej lesz ti a nagy vál lal ko zá sok kal, va la mint ál la mi és más, nem pro fit ori en tált szer ve ze tek -
kel ki ala kí tott stra té gi ai part ner kap cso la to kat. Má sik fõ fel ada ta az egye tem in no vá ci ós po -
ten ci ál já nak ja ví tá sa. En nek ér de ké ben az iro da meg vizs gál ja az egye te men ke let ke zõ ku ta -
tá si ered mé nyek (akár ter mé szet tu do má nyos, in for ma ti kai vagy hu mán) gaz da sá gi
hasz no sít ha tó sá gát, a ku ta tók nak a hasz no sí tás hoz se gít sé get nyújt, il let ve ipa ri part nert ke -
res. Se gí ti és ösz tön zi a spin-off cé gek és tu dás transz fer-vál lal ko zá sok lét re ho zá sát, mû köd -
te ti a szel le mi tu laj don jog ok kal kap cso la tos köz pon ti tit kár sá got (Ta lál má nyi Tes tü let Tit kár -
sá ga), to váb bá kap cso la tot tart ha zai és nem zet kö zi in no vá ci ós iro dák kal és szer ve ze tek kel
(EL TE-hon lap: http://pik.elte.hu/innovacio/).

Az EL TE Pá lyá za ti és In no vá ci ós Köz pont meg bí zá sá ból ku ta tást végzünk3 an nak fel de rí -
té sé re, hogy az EL TE ok ta tó ku ta tói ho gyan vé le ked nek a tu do mány gya kor la ti hasz no su lá sá -
nak fon tos sá gá ról, le he tõ sé ge i rõl és aka dá lya i ról és men  nyi re tart ják a hasz no su lá si cél ki tû zést
fel ada tuk nak. Szán dé kuk ban áll-e a hasz no su lás sal ak tí van fog lal koz ni, akár kez de mé nyez ni
vagy részt ven ni a ta lál má nyuk hasz no sí tá sá val fog lal ko zó vál lal ko zás ban? Jel lem zõ-e rá juk
a gaz da sá gi ér te lem ben vett vál lal ko zó szel lem? 

Ah hoz, hogy egy ku ta tó ta lál má nyá nak hasz no sí tá sa ér de ké ben vál lal ko zás ba kezd jen, kell,
hogy (i) ren del kez zék olyan sze mé lyes jel lem zõk kel, ame lyek il lesz ked nek a vál lal ko zói te vé -
keny ség hez, de szük sé ges az is, hogy (ii) mo ti vált le gyen a vál lal ko zás ra, és (iii) lás sa a si ker
le he tõ sé gét is eb bé li te vé keny sé gé ben. E há rom té nye zõ nyo mán meg szü let het a szán dék,
amely vé gül el ve zet a vi sel ke dés hez. Az aláb bi áb ra (1. áb ra) ezt a hár mas fel té tel rend szert fog -
lal ja ös  sze:

3 Antoni Györ gyi igaz ga tó fel ké ré sé re.
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1. áb ra. A vál lal ko zó sze mé lyi jel lem zõ i nek, mo ti vá ci ó já nak és a kör nye zet ész le lé sé nek ha tá sa a vi sel -
ke dés re (FLORIN et al. 2007 nyo mán)

Az áb ra fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy ah hoz, hogy va la ki vál lal ko zás ba fog jon, a ké pes sé gek
és a po zi tív at ti tû dök mel lett az is szük sé ges, hogy olyan nak lás sa a sze mé lyes és kül sõ kör nye ze -
tet, amely elõ se gí ti, és nem aka dá lyoz za a vál lal ko zás meg va ló sí tá sát. A vál lal ko zót kö rül ve võ kör -
nye zet rõl ki ala kí tott kép nek je len tõ sebb sze re pe van, mint a kör nye zet ob jek tív jel lem zõ i nek. 

Ami kor a sze mé lyi vo ná so kat pró bál tuk számba venni, fel öt lött ben nünk az, hogy a tu dó sok
és a vál lal ko zók szá mos kö zös jel lem zõ vel bír hat nak: mind egyi kük nek fon tos le het az in no vá ció,
a kre a ti vi tás, a cél tu da tos gon dol ko dás és a tel je sít mény mo ti vá ció. Ku ta tá sunk el sõ lé pé se ként tehát
azt a kér dést igye kez tünk át gon dol ni, hogy va jon a ku ta tói fel adat és az ah hoz szük sé ges ké pes -
sé gek, at ti tû dök és sze mé lyi ség jel lem zõk el tér nek-e, és ha igen, mi ben tér nek el a vál lal ko zói fel -
adat tól, ké pes sé gek tõl, at ti tû dök tõl és sze mé lyi ség jel lem zõk tõl. A szak iro da lom ból ös  sze gyûj töt -
tük azo kat a vo ná so kat, ame lye ket szá mos ku ta tás a vál lal ko zók nak tu laj do ní tott (FA RA GÓ–RAD NÓ TI

2010) és ezek kel ki egé szít jük az 1. áb rá ban le írt sze mé lyi vo ná sok lis tá ját: 
– tel je sít mény mo ti vá ció 
– in no vá ció
– cél tu da tos ság és cél kö ve tés
– a le he tõ sé gek ész re vé te le és meg ra ga dá sa (proaktivitás)
– koc ká zat vál la lás
– füg get len ség irán ti vágy, és a hely ze tek el len õr zé sé nek igé nye 
– bel sõ kont roll
– op ti miz mus 
– in di vi du a liz mus: au to nó mia és do mi nan ciaigény, non kon for miz mus
– az im pul zív ka rak ter 
– ma ga biz tos ság (énhatékonyság)
– túl zott bi zo nyos ság 
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Az el sõ há rom jel lem zõ, a tel je sít mény re va ló tö rek vés, az in no vá ció, va la mint a cél tu da -
tos ság min den bi zon  nyal kö zös jel lem zõ je a két cso port nak. Fel té te lez het jük azon ban, hogy az
olyan jel lem zõk, mint pl. a túl zott bi zo nyos ság, im pul zi vi tás, ma ga biz tos ság egye ne sen el len -
ke zik a ku ta tói ha bi tus sal, és hogy a koc ká zat vál la lás, a le he tõ sé gek ész re vé te le és ki hasz ná lá -
sa vagy a füg get len ség irán ti vágy egyes ku ta tók ra jel lem zõ, má sok ra azon ban nem.

A fen ti mo dellt ala pul vé ve a há rom té nye zõ: sze mé lyes vo ná sok, ta lál má nyok hasz no su -
lá sá val és a vál lal ko zás sal kap cso la tos vé le ke dé sek és at ti tû dök (ész lelt kí vá na tos ság) és meg -
va ló sít ha tó ság (ész lelt kör nye zet: ho gyan lát ják a ta lál má nyok hely ze tét, sor sát, a hasz no su lá -
si le he tõ sé ge ket a mai ma gyar kö rül mé nyek kö zött) vizs gá la tá ra el sõ ként in ter jú kat ké szí tet tünk
az EL TE ku ta tó i val. A sze mé lyi té nye zõ ket nem köz vet len mó don vizs gál tuk, ha nem a vé le mé -
nyek tük ré ben: ar ra kér dez tünk rá, hogy mit gon dol nak ar ról, mely ké pes sé gek jel lem zik a ti -
pi kus vál lal ko zót és me lyek a ti pi kus tu dóst, ezek kö zül me lyek kö zö sek tu dó sok nál és
vállalkozóknál.4

Az in ter jú kér dé sek és a meg kér de zet tek kö re

Az in ter jú kér dé sek egyik blokk ja a ku ta tá si ered mé nyek hasz no su lá sá ról ki ala kult ál ta lá nos véle -
mé nyek fel tá rá sá ra irá nyult: mi szá mít hasz no su lás nak, fon tos-e a hasz no su lás, ki nek a fel ada -
ta a hasz no su lás biz to sí tá sa? Eh hez kap cso ló dott a ma gyar or szá gi hely zet jel lem zé se: Ma gyar -
or szá gon a ta lál má nyok meg fe le lõ en hasz no sul nak-e, me lyek a gát ló és me lyek az elõ se gí tõ
té nye zõk? A má so dik blokk ban az adott ku ta tó pá lyá já ra vo nat ko zó sze mé lyes kér dé sek után
a sa ját ku ta tá si ered mé nye i nek hasz no su lá sá ra irá nyult a kér de zés, s amen  nyi ben a ku ta tó részt
vesz vagy vett vál lal ko zás ban, en nek a kö rül mé nye i re is rá kér dez tünk. A kö vet ke zõ blokk a ku -
ta tók vál lal ko zás sal kap cso la tos at ti tûd je it, mo ti vá ci ó it vizsgálta, va la mint a vál lal ko zás hoz szük -
sé ges ké pes sé gek rõl ki ala kult né ze tek fel tá rá sá ra irá nyult, és ezen ké pes sé gek meg lét ét, il letve
hi á nyát szán dé koz ta fel tár ni. Vé gül ar ra is rá kér dez tünk, hogy igény lik-e a meg kér de zet tek azt,
hogy vál lal ko zói is me re te ket sze rez hes se nek szer ve zett ok ta tá si ke ret ben. 

A meg kér de zet tek kö rét az EL TE Pá lyá za ti és In no vá ci ós Köz pont já nak ve ze tõ je je löl te
ki: olyan ku ta tók ke rül tek be a min tá ba, akik a gya kor lat ban jól hasz no sít ha tó ered mé nye ket
ér tek el.5

Az EL TE-n dol go zó 15 ku ta tót kér dez tünk meg, kö zü lük 7 tu dós a bi o ló gia te rü le tén (6 or -
vo si te rü le ten, 1 nö vény ne me sí tés ben), 5 tu dós a fi zi ka te rü le tén, 2 tu dós az in for ma ti ka és 
1 tu dós a tár sa da lom tu do mány ok te rü le tén ku tat. A meg kér de zet tek több sé gé nek van ta lál má nya,
sza ba dal ma. Kö zü lük ket ten a ku ta tás mel lett vál lal ko zói te vé keny sé get is foly tat nak.

4 A ku ta tást Ká di An na PhD-hallgatóval kö zö sen vé gez zük. Az in ter jú kat ké sõbb kér dõ íves vizs gá lat tal
és sze mé lyi ség tesz tek kel egé szít jük ki.

5 Ezúton mon dok kö szö ne tet a ku ta tók nak, akik ide jü ket ál doz ták a vizs gá lat ban va ló rész vé tel re.
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A kö vet ke zõk ben be mu tat juk az in ter júk so rán ki raj zo ló dó ké pet:

1. Né ze tek a ku ta tás és a ku ta tók fel ada tá ról: mi kor mond hat juk azt, 
hogy hasz nos egy tu do má nyos mun ka?

A meg kér de zet tek a ku ta tá sok hasz nát több nyi re ab ban lát ják, ha az va la mi lyen ter mék, ta lál -
mány, sza ba da lom, vagy a köz jót szol gá ló, élet mi nõ ség-ja ví tó ered mény lét re jöt té hez ve zet.
A lét re jött ter mé ke ken, el já rá so kon túl a tu do mány kom mu ni ká ci ó ja a tu do má nyos kö zös ség -
nek vagy a la i ku sok nak a tu dás bá zis bõ ví té sét és ez zel a tár sa da lom ér de két szol gál ja, te hát hasz -
nos. Ki sebb hang súlyt ka pott az az ál lás pont, hogy az alap ku ta tás ak kor is hasz nos, ha nem lát -
szik azon nal a hasz no su lás, hi szen ké sõb bi fej lesz tés, in no vá ció alap já ul szol gál hat. Így az új
is me ret – az alap ku ta tás ered mé nye ként lét re jött pub li ká ció – is hasz not je lent. 

A meg kér de zet tek fon tos nak tart ják azt, hogy az adó fi ze tõk szá má ra iga zo lód jék a ku ta tás -
ra for dí tott ál la mi tá mo ga tás. Vé le mé nyük sze rint ön ma gá ban iga zol ja a ki adá so kat, ha hasz -
nos, az adó fi ze tõ ket ér dek lõ prob lé mák kal fog lal koz nak. A tu do mány kom mu ni ká ci ó ja, nép sze -
rû sí té se is fon tos esz kö ze an nak, hogy a tu do mány hasz nát el is mer jék a tár sa da lom ban.
A tu do má nyos is me ret ter jesz tés má sik ho za ma az le het, hogy el len sú lyoz za a ba bo ná kat, té ves
hi e del me ket. Ez ak kor ér he ti el a cél ját, ha a tu do mány ké pes ar ra, hogy egy sé ges, tu do mány -
ra ala po zott vi lág ké pet si ke re sen köz ve tít sen. A ku ta tók azon ban ve szé lyes nek tart ják azt, ha
a ku ta tá so kat csak is ak kor fo gad juk el, ha an nak konk rét hasz nát köz vet le nül ki le het mu tat ni.
Ügyel ni kell vé le mé nyük sze rint ar ra, hogy a be ve ze tõ ben em lí tett „tisz ta”, te o re ti kus tu do mány,
az alap ku ta tás is meg fe le lõ tá mo ga tást kap jon a tu do mány po li ti ká ban és a tu do mány fi nan szí -
ro zás ban. 

A ku ta tók több sé ge nem ér zi fel ada tá nak, hogy a ta lál má nyok ter mék ké ala kí tá sá ban,
a hasz no su lás ilyen for má ban tör té nõ meg va ló sí tá sá ban te võ le ge sen is részt ve gyen. In kább úgy
tart ják, hogy min den ki nek az zal kell fog lal koz nia, ami az õ fel ada ta, a ku ta tó nak a ku ta tás sal,
a vál lal ko zó nak pe dig a vál lal ko zás sal. Ezt az zal in do kol ják, hogy a ku ta tás és a hasz no sí tás nem
egyez tet he tõ ös  sze egy részt azért, mert a ku ta tó nak nem er re kell szán nia az ide jét, más részt
nincs meg hoz zá a szak ér tel me, har mad részt a hasz no sí tás szem pont já nak elõ tér be ál lí tá sa kor -
lá toz hat ja a ku ta tó gon do la ti, té ma vá lasz tá si sza bad sá gát. A vé le mé nyek több sé ge sze rint a ku -
ta tó nak csu pán an  nyi a fel ada ta, hogy olyan dol gok kal fog lal koz zon, ami ben ben ne rej lik
a hasz no sí tás le he tõ sé ge. Kö ve ten dõ pél dá nak tart ják azo kat a más or szá gok ban meg ho no sí tott
rend sze re ket, ahol me cé ná sok, in ku bá ci ós cé gek vagy a ku ta tó in té zet ke re té ben mû kö dõ in téz -
mé nyi hát tér fog lal ko zik a hasznosítással.6

A meg kér de zett ku ta tók te hát nem „ele fánt csont to rony ból” szem lé lik a vi lá got, nem gon -
dol ják, hogy a dol go zó szo ba csen des ho má lyá ban, a vi lág tól el vo nul tan kell a tisz ta tu do mány

6 A Tu dás- és Tech no ló gia transz fer Iro da te vé keny sé gét igen po zi tí van ér té kel ték, de mi vel vi szony lag rö -
vid múlt ra te kint het vis  sza, ed dig in kább egye di ese tek ben tu dott csak je len tõs ha tást gya ko rol ni a hasz -
no sí tá si fo lya mat ban.
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meg te rem té sén fá ra doz ni uk. El fo gad ják, sõt, azo no sul nak az zal a prag ma tis ta né zet tel, hogy
a ku ta tá sok hasz nos sá ga mi nõ sí ti ma gát a ku ta tást, hogy a ku ta tás nak hasz no sul nia kell, hogy a ku -
ta tás ra for dí tott adó fo rin to kat iga zol ni kell a tár sa da lom elõtt. Ugyan ak kor nem te kin tik sa ját
fel ada tuk nak a hasz no sí tás meg va ló sí tá sát.

2. A ma gyar or szá gi hely zet jel lem zé se: ho gyan hasz no sul nak a ku ta tá si 
ered mé nyek?

A meg kér de zett ku ta tói elit vé le mé nye sze rint a ta lál má nyok hasz no sí tá sát a kül sõ kö rül mé nyek
(ma gyar po li ti kai, in téz mé nyi fel té te lek) in kább aka dá lyoz zák, mint se gí tik. Szin te ki vé tel
nél kül osz tot ták azt a ne ga tív vé le ményt, hogy a ku ta tá si ered mé nyek nem meg fe le lõ en hasz -
no sul nak Ma gyar or szá gon. A vá la szok in du lat tal te lí tet tek vol tak: „le va gyok sújt va”, „a rend -
szer aka dá lyoz za a ku ta tást”, „cso da, hogy lé te zik még ku ta tás” stb. A meg kér de zet tek a kö vet -
ke zõ okok ra hi vat koz tak (a leg gyak rab ban em lí tett okok a lis ta ele jén sze re pel nek):

El sõ sor ban a pá lyá za ti pénz hi á nyát em lí tet ték, va la mint a sza ba dal mak ma gas árát és a rá -
for dít ha tó pénz ös  sze gek szû kös vol tát. A má sik fõ ok a pá lyá za ti rend szer ano má li ái (a kont -
ra sze lek ció és az egy ér tel mû bí rá la ti kri té ri u mok hi á nya, va la mint az alap ku ta tás hát tér be szo -
rí tá sa, ami aka dá lyoz za az új, hasz no sít ha tó öt le tek meg je le né sét). Har ma dik ok a pá lyá za tok
ha zai in té zé sét kí sé rõ ne héz kes, bü rok ra ti kus el já rá sok. Ne gye dik ok ként a tá mo ga tó kö zeg hi -
á nya sze re pelt (hi ány zik a nem zet kö zi leg is ta pasz talt, a nem zet kö zi jog ban és üz let ben já ra -
tos me nedzs ment, a tá mo ga tó, se gí tõ szak em bergár da). Ötö dik szem pont a kül föl di be fek te tõk
el for du lá sa a ma gyar ta lál má nyok fel ka ro lá sá tól: Ma gyar or szág po li ti kai és jog biz ton sá gá nak
szá mos hi á nyos sá ga, va la mint a bü rok ra tiz mu sa el ri aszt ja a be fek te tõ ket. Ér de kes hát rál ta tó té -
nye zõ nek tart ják az or szág mé re tét: a kis or szág ipa rá nak ki csi az in no vá ci ós igé nye, ezért nem
tud ja kel lõ en fi nan szí roz ni az újí tá so kat, és a csak ma gyar or szá gi sza ba dal mak ra for dí tott
pénz nem té rül meg. Az or szág mé re te ab ból a szem pont ból is hát rá nyos, hogy a tu dó sok nem
érik el azt a „kri ti kus tö me get”, mely nek ré vén az új el kép ze lé sek gyö ke ret ereszt het né nek.

A ku ta tók ab ban is egyetér tet tek, hogy az EL TE nem kö ve te li tõ lük meg, hogy a hasz no -
su lás sal fog lal koz za nak, és nem is bá to rít ja, hogy a ku ta tók vál lal ko zá si te vé keny ség for má já -
ban já rul ja nak hoz zá ered mé nye ik hasz no su lá sá hoz. Az in téz mény több nyi re kö zöm bö sen fo -
gad ja, ha egyik ku ta tó ja ta lál má nyá nak hasz no sí tá sá val pró bál ko zik, ugyan ak kor a si ke res
vál lal ko zó ik ra büsz kék. A ku ta tói szub kul tú ra ve gye sen fo gad ja a „vál lal ko zó ku ta tót”. Az ELTE
Pá lyá za ti és In no vá ci ós Köz pont ja po zi tív pél da, ahol az in téz mé nyi tá mo ga tás több eset ben is
se gí tet te ta lál má nyok hasz no su lá sát. Saj nos, a kez de ti tá mo ga tás el le né re, a pénz hi ány mi att
a sza ba dal mak táv la ti sor sa to vább ra is bi zony ta lan. 

3. A hasz no sult ku ta tás el is me rést hoz-e a ku ta tó nak? Mit tar ta nak 
a meg kér de zet tek a si ke res ku ta tó kri té ri u má nak? 

A meg kér de zet tek a ku ta tói si ker ob jek tív mu ta tói kö zött em lí tet ték a pub li ká ci ós in de xe ket, és
azt, ha egy ku ta tó sa ját ku ta tó cso port tal ren del ke zik. Hang sú lyoz ták a nem zet kö zi (el)ismertség
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és kap cso la tok sze re pét is. Ki emel ték a pá lyá za ti si ke re ket. Az el ért po zí ci ó kat (mint pl. pro -
fes  szor, az MTA tag ja) is ide so rol ták csak úgy, mint a kü lön bö zõ el is me ré se ket és dí ja kat.
A meg kér de zet tek sze rint Ma gyar or szá gon a po zí ci ó kat és a dí ja kat azon ban in kább a kap cso -
la tok alap ján, ke vés bé a tel je sít mény okán le het ki ér de mel ni. A si ker ke vés bé kéz zel fog ha tó kri -
té ri u ma ként ne vez ték meg a nö ve ke dést, fej lõ dést, a má sok ra gya ko rolt ha tást és a tu dás át adá -
sát, a hall ga tók elõt ti pél da mu ta tást. Még szub jek tí vabb kri té ri um ként fo gal ma zó dott meg, hogy
a si ker kul csa a ku ta tói mun ká val, ered mé nyek kel va ló sze mé lyes elé ge dett ség: az a sike res tehát,
aki elé ge dett sa ját mun ká já val. Töb ben vé le ked tek úgy, hogy Ma gyar or szá gon a si ke res ség ob -
jek tív mu ta tói sok szor nin cse nek össz hang ban az el is mert ség gel, az az nem jár nak együtt ma -
ga sabb po zí ci ó val, több fi ze tés sel vagy na gyobb meg be csü lés sel. Az is meg fo gal ma zó dott, hogy
– szem ben a kül föl di pél dák kal – a ku ta tá si ered mé nyek üz le ti hasz no su lá sa, a sza ba dal mak
száma Ma gyar or szá gon nem je len ti a si ker kri té ri u mát. 

4. A ku ta tók vál lal ko zás sal kap cso la tos at ti tűd jei, mo ti vá ci ói

Ré sze-e a si ker nek a hasz no sult ta lál mány, és az, ha a ta lál mány hasz no sí tá sa cél já ból ún. spin-
off (fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek bõl, köz fi nan szí ro zá sú ku ta tó he lyek rõl ki vá ló tech no ló giain ten zív
vál lal ko zá sok) cég jön lét re a ku ta tó köz re mû kö dé sé vel, vagy a ku ta tó ma ga vál lal ko zás ba kezd?
A nyu ga ti or szá gok ban nem rit ka meg ol dás, hogy a ku ta tó va la mi lyen for má ban részt vesz a ta -
lál má nya hasz no sí tá sá ra lét re ho zott vál lal ko zás ban.

Az elõ zõ kér dé sek re adott vá la szok ból már ki tû nik, hogy bár a hasz no su lás fon tos a meg -
kér de zett ku ta tók sze rint, sok aka dály ne he zí ti és ke vés po zi tív té nye zõ ser ken ti azt, hogy a ku -
ta tók az ered mé nye ik hasz no su lá sán ke mé nyen dol goz za nak, eset leg spin-off cé ge ket hoz za -
nak lét re. Ér de mes át te kin te nünk a hasz no su lás fo lya ma tát (2. áb ra) ah hoz, hogy vi lá go sab ban
lát has suk, hol is van a vál lal ko zás sze re pe eb ben a fo lya mat ban:

2. áb ra. A hasz no su lás fo lya ma ta

A vál lal ko zó ku ta tó nem áll meg a sza ba da lom meg szer zé sé nél, ha nem a ter mék meg va -
ló sí tá sá val is fog lal ko zik, ami nek az egyik leg fon to sabb elõ fel té te le to váb bi anya gi for rá sok fel -
ku ta tá sa. 

A hasz no su lá si fo lya mat ne héz sé ge it bõ sé ge sen ecse tel ték a meg kér de zet tek. Az egyik fõ
aka dály a pénz hi ány: a ma gyar or szá gi sza ba da lom költ sé gei még va la hogy elõ te remt he tõk, de
úgy gon dol ják, hogy a bel sõ pi ac kis mé re te nem ga ran tál ja a be fek te té sek meg té rü lé sét, ezért

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 180 (Black plate)



181

Vállalkozó szellem a tudományos élet szereplőinél

ki zá ró la go san ho ni sza ba dal mak meg szer zé sét nem gon dol ják cél ra ve ze tõ nek. Mi vel a nem zet -
kö zi sza ba da lom árát a ho ni ál la mi for rá sok nem fe de zik, a nem zet kö zi sza ba dal mak meg szer -
zé sé ben jár tas tõ ke erõs be fek te tõ biz to sít hat ja csak a hasz no su lást. Több té nye zõ aka dá lyoz za,
hogy a kül föl di be fek te tõ fel ka rol jon egy ma gyar pro jek tet: el sõ sor ban a ma gyar jog rend szer
és po li ti kai rend szer ki szá mít ha tat lan sá ga, az eb bõl szár ma zó bi za lom hi ány, va la mint a túl bur -
ján zó bü rok rá cia. Mind ezek kö vet kez té ben a ta lál má nyok hasz no sí tá sá ra ala pí tott vál lal ko zást
na gyon koc ká za tos te vé keny ség nek tart ják.

Az, hogy egy ku ta tó vál lal ko zást lé te sít-e, vagy ab ban részt vesz-e, sa ját dön té sé nek ered -
mé nye. Dön té se függ egy részt az elõ zõ ek ben be mu ta tott kör nye ze ti fel té te lek tõl, va la mint attól
is, hogy mi lyen at ti tû dök kel, hi e del mek kel ren del ke zik a vál lal ko zás sal kap cso lat ban, és ho gyan
íté li meg sa ját ilyen irá nyú ké pes sé ge it. 

Kí ván csi ak vol tunk ar ra, mi lyen mo tí vu mo kat tu laj do ní ta nak a – több sé gük ben vál lal ko -
zás sal nem fog lal ko zó – ku ta tók azok nak, akik vál lal ko zás ba fog nak. A vá la szok ból ki raj zo ló -
dó szem pont ok kö zött anya gi mo tí vu mo kat (üz le ti ha szon, meg gaz da go dás, meg él he té si kény -
szer, to váb bi ku ta tá sá hoz pénz meg szer zé se), ered mé nyes sé gi cé lo kat (mi nél több em ber hez
el jus son az ered mé nye, csak így biz to sít hat ja a ta lál mány hasz no su lá sát), az au to nó mia igé nyét
(füg get len ség biz to sí tá sa), va la mint sze mé lyes fej lõ dés re vo nat ko zó cé lo kat (ön ma ga ki pró bá -
lá sa) ér he tünk tet ten. 

Kö vet ke zõ kér dé sünk ar ra vo nat ko zott, hogy ma ga a meg kér de zett vál lal koz na-e. Az elõb -
bi ne ga tív vé le mé nyek el le né re meg le põ en so kan el ját szot tak egy eset le ges vál lal ko zás gon do -
la tá val. Meg em lí tet ték, hogy ko ráb bi at ti tûd je ik kel el len tét ben, ami kor még a sza ba da lom
meg szer zé sé tõl is ódz kod tak, ma már el kép zel he tõ nek tart ják, hogy részt ve gye nek egy vál lal -
ko zás ban. Er re fõ ként az in dí ta ná õket, ha a vál lal ko zás se gít sé gé vel a ta lál mány egy a tár sa -
da lom szá má ra nagy ha szon nal bí ró ter mék ben re a li zá lód na, vagy ha a vál lal ko zás to váb bi kuta -
tá sok hoz erõ for rást tud na biz to sí ta ni. 

A meg kér de zet tek több sé ge azon ban nem szán dé ko zik a jö võ ben sem vál lal koz ni. Õk mind -
an  nyi an a vál lal ko zói ké pes sé gek hi á nyá ra hi vat koz tak, mint pél dá ul a szak ér te lem, ér zék
a vál lal ko zás hoz, koc ká zat vál la lá si ké pes ség, hit a vál lal ko zói ered mé nyes ség ben, ve ze tõi ké -
pes sé gek.

5. A vál lal ko zás hoz szük sé ges ké pes sé gek és tu laj don sá gok 
a meg kér de zet tek sze rint

A ko ráb bi ak ban már be mu tat tuk, hogy a szak iro da lom ban mi lyen ké pes sé ge ket és tu laj don sá -
go kat ta lál tak meg ha tá ro zó nak a vál lal ko zók jel lem zé se kor. Fel hív tuk a fi gyel met ar ra is, hogy
e vo ná sok fel té te le zé sünk sze rint több pon ton is átfedõek a ku ta tók ra jel lem zõ vo ná sok kal,
hiszen fel ada tuk sok szem pont ból ha son ló. A kön  nyebb át te kint he tõ ség ked vé ért áll jon itt még
egy szer a vál lal ko zók ra jel lem zõ nek ta lált vo nás lis ta. 

Az el sõ há rom vo nás vé le mé nyünk sze rint a ku ta tók ra is jel lem zõ:
– tel je sít mény mo ti vá ció 
– in no vá ció
– cél tu da tos ság és cél kö ve tés

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 181 (Black plate)



182

Faragó Klára

– a le he tõ sé gek ész re vé te le és meg ra ga dá sa (proaktivitás)
– koc ká zat vál la lás
– füg get len ség irán ti vágy, és a hely ze tek el len õr zé sé nek igé nye 
– bel sõ kont roll
– op ti miz mus 
– in di vi du a liz mus: au to nó mia és do mi nan ciaigény, non kon for miz mus
– az im pul zív ka rak ter 
– ma ga biz tos ság (énhatékonyság)
– túl zott bi zo nyos ság 

Meg kér dez tük a ku ta tó kat ar ról (1. táb lázat), lát nak-e kü lönb sé get, il let ve ha son ló sá got 
e két fé le sze rep kö zött, sze rin tük mi lyen ké pes sé gek szük sé ge sek a vál lal ko zás hoz, és mi lye nek
a ku ta tás hoz (vas ta gon szed tük a szak iro da lom ál tal is azo no sí tott tu laj don sá go kat).

1. táb lázat. A vál lal ko zók és a ku ta tók jel lem zõi a meg kér de zet tek sze rint

Az in no vá ció fon tos sá gát mind két cso port kö zös jel lem zõ jé nek tart ják. Úgy vé lik, hogy
a komp ro mis  szum kész ség, rend sze re tet szin tén sa ját ja mind két cso port nak, ho lott a vál lal ko -
zók pszi cho ló gi ai le írá sa kor ép pen a non kon for miz mus és az im pul zi vi tás sze re pét hang sú lyoz -
za a szak iro da lom. Az ener gia, ki tar tás, jó zan ság, hely zet fel is me rés – az az a ha té kony vi sel -
ke dést meg ala po zó tu laj don sá gok és ké pes sé gek – szin tén mind két cso port le írá sá ban
sze re pel nek.

A kü lönb sé ge ket fõ ként a koc ká zat hoz fû zõ dõ vi szony ban fo gal maz zák meg: míg a vál lal -
ko zó lé nye ges tu laj don sá ga a koc ká zat tû rés, ad dig a ku ta tók biz ton ságori en tált nak ír ják le ma -
gu kat. Idekap cso ló dik a dön té sek re ren del ke zés re ál ló idõ kér dé se is: a ku ta tó nak van ide je ar -
ra, hogy meg vár ja, amíg ki ér le lõd nek ered mé nyei, a vál lal ko zó nak gyors dön té se ket kell hoz nia.
A gyors dön tés ho za tal nem il lesz ke dik a ku ta tói be ál lí tó dás hoz. A ma ga biz tos ság, ön bi za lom szin -
tén a si ke res vál lal ko zás hoz szük sé ges jegy, a ku ta tók nál a kri ti kus gon dol ko dás csök ken ti
a túl zott ön bi zal mat. Az in tu í ci ót és a di ver gens gon dol ko dást is in kább tu laj do nít ják a vál lal ko -
zók nak, a ku ta tói mun ká ban a sza bály kö ve tést, a las sú, ala pos mun kát, a kon vergens gon dol kodást
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ered mé nye sebb nek tart ják. Ér ték rend szer be li kü lönb sé gek fel té te le zé sé re utal, hogy a ku ta tók
er köl csi szem pont ok ér vé nye sí té sét tu laj do nít ják ma guk nak, míg vé le mé nyük sze rint a vál lal -
ko zók szá má ra az ilyen ér té ke ket a si ker prag ma ti kus szem pont ja hát tér be szo rít ja.

Úgy tû nik, a ku ta tók a vál lal ko zók alap ve tõ vo ná sa it több nyi re he lye sen azo no sít ják, és a kiala-
kult kép egé szé ben po zi tív. Az oda ítélt tu laj don sá gok kre a tív nak, prag ma ti kus nak és ha té kony -
nak ír ják le a vál lal ko zó kat, olya nok nak, akik meg fe le lõ is me re tek kel és ve ze tõi ké pes sé gek -
kel ren del kez nek. A si ke res vál lal ko zó ké pe él a szte re o tí pi á ban, mert azo kat a ke vés bé
nyil ván va ló jel lem vo ná so kat, amelyek a vál lal ko zás si ke rét sok szor ve szé lyez te tik (op ti miz mus,
és az ez zel já ró túl zott ma ga biz tos ság, in di vi du a liz mus és non kon for miz mus, im pul zi vi tás), nem
is me rik fel. A si ke res vál lal ko zó ké pé be be le tar to zik az a ne ga tív szte re o tí pia is, hogy a vál lal -
ko zók ki zá ró lag pro fit ori en tál tak, az er köl csi szem pont ok ra nem ér zé ke nyek, fel szí ne sek és rövid
tá vú cé lok ban gon dol kod nak.

In ter jú ala nya ink tól meg kér dez tük, hogy mit gon dol nak ar ról, õk ma guk ren del kez nek-e 
a vál lal ko zás hoz szük sé ges sze mé lyes ké pes sé gek kel. 

A sa ját ma guk nak tu laj do ní tott ké pes sé gek az in no vá ci ós és in tel lek tu á lis, va la mint a szociá -
lis ké pes sé gek re vo nat koz nak. A hi ány zó vo ná sok lis tá ja hos  szabb volt: a mo ti vá ci ót, a ma ga -
biz tos sá got, a stressz tû rést, to váb bá ál ta lá nos vál lal ko zói kész sé gek és spe ci á lis is me re tek hiá -
nyát, va la mint a koc ká zat ke rü lé sét em lí tet ték. A vál lal ko zók tól va ló el ha tá ro ló dást tük rö zi a „túl
ide a lis ta va gyok a vál lal ko zás hoz” meg jegy zés is.

Szük sé ges nek tar ta nak-e a ku ta tók egy vál lal ko zói is me re tek és kész sé gek meg szer zé sé re
irá nyu ló kép zést?

Bár a leg töb ben úgy nyi lat koz tak, ed di gi pá lyá juk so rán gyak ran elõ for dult, hogy szük sé -
gük volt me ne dzse ri ké pes sé gek re, üz le ti is me re tek re, még is erõ sen meg osz lot tak a vé le mé nyek
ab ban, szük ség van-e ar ra, hogy az aka dé mi ai in té ze tek/egye te mek spe ci á li san a tu dó sok ra sza -
bott üz le ti kép zést (gaz da sá gi, jo gi és ve ze tõi is me re tek) in dít sa nak. A mel let te szó ló ér vek
a talál má nyok meg vé dé sé nek elõ se gí té sét és a vál lal ko zá sok el in dí tá sá hoz szük sé ges is me re -
tek meg szer zé sét emel ték ki. Az el len ér vek ben vi szont vis  sza kö szön az a fel fo gás, hogy nem
a ku ta tó fel ada ta a hasz no sí tás, a tu do mány és az üz let kü lön szak ma, a hasz no sí tás ra lét re kell
hoz ni a meg fe le lõ szer ve ze te ket. 

6. A vál lal ko zó ku ta tó pél dá ja

A meg kér de zett ku ta tók kö zött egy volt csak olyan, aki sa ját tõ ké jét be fek tet ve ak tí van vál lal -
ko zik. Part ne re i vel lét re ho zott egy kül föl di szék he lyû nem zet kö zi be fek te tõk rész vé te lé vel ala -
pí tott rész vény tár sa sá got a sza ba da lom hasz no sí tá sá ra. A sza ba da lom meg szer zé sét és a hasz -
no sí tást az EL TE és egy pá lyá zat is tá mo gat ta. Ér de mes meg vizs gál ni, hogy egy olyan sze mély
vé le mé nye, aki cé get ala pí tott ta lál má nya hasz no sí tá sá ra, el tér-e, és mi lyen kér dé sek ben tér el
nem vál lal ko zó ku ta tó tár sai vé le mé nyé tõl. 

A meg kér de zett az EL TE-t úgy ér té ke li, hogy az ki fe je zet ten tá mo gat ja a ku ta tás hasz no -
sí tá sát és a vál lal ko zói te vé keny sé get, sõt, ezt el is vár ja a ku ta tók tól. Sze rin te a hasz no su lás és
az üz le ti hasz non egy ér tel mû en ös  sze függ, az az ak kor hasz no sul a ku ta tás, ami kor az an nak ered -
mé nye ként lét re jött ter mék be ke rül az ipar ba új anyag ként vagy új tech no ló gi a ként. Úgy vé li,
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a ku ta tás ra for dí tott for rá so kat a hasz no su ló alap ku ta tá sok iga zol ják. A töb bi ek kel el len tét ben
a ku ta tá sok hasz no sí tá sá val va ló fog lal ko zást egy ér tel mû en a ku ta tók fel ada tá nak tart ja. Vé le -
mé nye sze rint Ma gyar or szá gon a fõ prob lé ma nem el sõ sor ban a tu do mány po li ti ka hi bás vol tá -
ban és a tu do mány ra for dí tott anya gi for rá sok hi á nyá ban ke re sen dõ, ha nem az or szág mé re te i -
bõl kö vet ke zõ en a pi ac szû kös vol tá ban és a nem zet kö zi jog ban és üz let ben já ra tos me nedzs ment,
a tá mo ga tó, se gí tõ szak em bergár da ki a la ku lat lan ál la po tá ban rej lik. Ugyan ak kor hi bás nak bé -
lyeg zi azt a ha zai tu do mány fi nan szí ro zá si gya kor la tot, amely el tol ja a tá mo ga tá si, pá lyá za ti rend -
szert a hasz no sí tás irá nyá ba, hi szen alap ku ta tás szük sé ges az új, hasz no sít ha tó öt le tek ki fej lesz -
té sé hez. Sze rin te a si ke res ku ta tó nak a nap ra kész, a sza ba dal mak ra is ki ter je dõ tá jé ko zott ság
a leg fõbb is mér ve, hi szen még a sa ját ta lál má nyok, il let ve azok je len tõ sé gé nek a fel is me rés é -
hez is tá jé ko zott ság szük sé ges. A tu dó sok vál lal ko zá si mo ti vá ci ói ról a kö vet ke zõ kép pen nyi -
lat ko zik:

„Ha egy ku ta tó rá jött va la mi re, va la mi újat fe de zett fel, az olyan fe szí tõ ér zés, hogy min -
den ki nek sze ret né el mon da ni, mi köz ben nem le het, mert a fel fe de zé sét el lop ják. Ezért in dít ja
el a sza ba dal maz ta tá si és a hasz no sí tá si fo lya ma tot, ezért kezd vál lal ko zás ba. A szak mai ér ték
ki bon tá sa, meg va ló sí tá sa büsz ke ség gel jár, de per sze a pénz is fon tos. A vál lal ko zás azon ban
ideg ölõ, stres  szes, na gyon fe szí tett élet mód. Ke vés idõ ma rad a csa lád ra. De jó szín vo na lú em -
be rek kel dol goz hat, olyan in tel lek tu á lis kö zeg ben él het, ami na gyon von zó, ami ben jól ér zi ma -
gát, ami bol dog ság gal jár. Nem a pénz mo ti vál ja, ha nem ez.”

Ér de kes kü lönb ség az is, hogy a töb bi ek kel el len tét ben sze rin te a ku ta tói te vé keny ség hez
na gyobb mér té kû koc ká zat vál la lás szük sé ges, mint a vál lal ko zói te vé keny ség hez: „A bi zony -
ta lan ság a ku ta tó szá má ra ter mé sze tes alap ér zés. Az üz let em ber a rá bí zott pén ze ket ke ze li, ezért
má sok el vá rá sa i nak kell meg fe lel nie, ami stres  szes, ezért az üz let em ber a bi zony ta lan sá got is
ne he zeb ben ke ze li.”

A vál lal ko zás koc ká za tát a kö vet ke zõk ben lát ja: „Az EU-sza ba da lom meg szer zé se a leg -
na gyobb koc ká zat. Az is koc ká zat, hogy a vál lal ko zó tu dós tud-e az em be re i vel és a be fek te -
tõ i vel jó kap cso lat ban ma rad ni. Az tán, az is koc ká zat, hogy az el ter ve zett új tech no ló gia a gya -
kor lat ban tény leg tud-e majd mû köd ni, meg tud-e va ló sul ni.”

Vé le mé nye sze rint hasz no sak és szük sé ge sek a ve ze tõi ké pes sé gek, üz le ti, szer zõi, ta lál -
má nyi/ipa ri jog vé del mi is me re tek, és hasz nos len ne, ha az aka dé mi ai in té ze tek, egye te mek spe -
ci á li san a tu dó sok ra sza bott üz le ti kép zést in dí ta ná nak.

7. 

Az in ter júk vé gén meg kér dez tük a ku ta tó kat ar ról, ho gyan, mi lyen me ta fo rá val tud nák le ír ni
azt, hogy a vál lal ko zás mit je lent az õ szá muk ra. 

Idéz zük fel a me ta fo rák egy cso port ját, amely rá vi lá gít a vál lal ko zá sok kal kap cso la tos rej -
tett, nem fel tét le nül tu da tos at ti tû dök re, ér té ke lé sek re: 
– Hú zó erõ 
– Le he tõ sé gek, ka pu nyi tás
– Ka land, él mény tú ra, ki hí vás
– Arany mo sás: fá rad sá gos, de ha be jön, hasz nos
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– Ro bot, ami sé tál a föl dön, jól ha lad, de az élõ lé nyek hez ké pest mes ter sé ges
– Já ték, ami egy úton ha lad elõ re, de mind két ol da lon mo csár sze gé lye zi ezt az utat és vi gyázni
kell, hogy ne es sen be le a mo csár ba 
– Ku ta tás: sza bad ma dár; vál lal ko zás: ka lit ká ba zárt ma dár
– Tá vo li, más nak va ló vi lág, anya gi cé lok
– Fö lös le ges te her
– Üz le ti ta po só ma lom

A me ta fo rák a ku ta tók vál lal ko zás sal kap cso la tos am bi va lens ér zé se it tük rö zik: kí vá na tos,
de ve szé lyes, le he tõ sé get nyúj tó, de kor lá tok kö zé szo rí tó, ér té kes, de kis sé le be csü len dõ te vé -
keny ség a vál lal ko zás.

Konk lú zi ók

A tu do mány ön ma gá ban ju tal ma zó, hi szen olyan vál to za tos és iz gal mas, szel le mi ki hí vást je -
len tõ te vé keny ség, amely ben az in tel lek tu á lis ka lan do zás so rán is me ret len te rü le tek fel ku ta tá -
sa, új dol gok fel fe de zé se zaj lik. Tár sa dal mi je len tõ sé ge is vi tat ha tat lan, hi szen bõ ví ti a ren del -
ke zés re ál ló is me re tek tár há zát, to vább épí ti az em be ri ség kul tú rá ját. A tu do má nyos ku ta tás nem
min den ága for dít ha tó át köz vet le nül a gya kor lat ba, de a ku ta tó fel ada tá nak te kint he ti azt is, hogy
gon dol koz zék azon, ered mé nye it ho gyan és hol le het ne fel hasz nál ni, a gya kor lat ba se gí tõ cél -
lal át ül tet ni. Van nak azon ban a tu do mány nak olyan te rü le tei, ame lyek kéz zel fog ha tó, az em be -
ri élet mi nõ sé get köz vet le nül be fo lyá so ló ered mé nye ket pro du kál nak szin te azon nal: tech ni kai
esz kö zö ket, tech no ló gi á kat, gyógy sze re ket. A ku ta tói te vé keny ség ma ga ezek ben az ese tek ben
sem ar ra irá nyul, hogy egy olyan konk rét ter mék, mint pl. az okostelefon vagy egy új gyógy -
szer meg je len jék a pi a con. Még is, ma nap ság a ku ta tók egy je len tõs há nya da el kí sé ri a fel fe de -
zé sét a hasz no su lás út ján azért, hogy ez a hasz no su lás mi nél ha té ko nyab ban meg tör tén hes sék,
a fel fe de zés ne ves  szen el a ta lál má nyok ten ge ré ben, a jo gi el já rá sok út vesz tõ i ben, a bü rok rá -
cia há ló já ban vagy a be fek te tõk rö vid  tá vú ér de ke i nek buk ta tói kö zött, eset leg azért is, hogy sa -
ját ma ga is él vez ze a fel fe de zés bõl szár ma zó anya gi hasz not. Az in no vá ci ós kény szer a vál la -
la ti sze rep lõ ket is ösz tön zi ar ra, hogy part ner ként te kint sék a tu dóst, igé nyel jék azt, hogy
vé gig kí sér je a fel fe de zést a meg va ló su lás út ján. 

Vizs gá la tunk so rán a ma gyar ku ta tói elit né hány olyan rep re zen táns tag já nak at ti tûd je it, véle -
mé nyét kí ván tuk meg is mer ni, akik nek a ku ta tá sai kéz zel fog ha tó, köz vet le nül hasz no sít ha tó ered -
mé nye ket ígér nek. In ter jús mód szer rel foly ta tott vizs gá la tunk ar ra irá nyult, hogy a ta lál má nyok
hasz no su lá sá val kap cso la tos vé le ke dé se ket kö rül jár juk, meg is mer jük, hogy Ma gyar or szá gon
a ku ta tók mi lyen se gí tõ és aka dá lyo zó té nye zõk kel szem be sül nek a hasz no sí tá si erõ fe szí té sek
so rán, és azt is, hogy mi lyen mér ték ben nyi tot tak a ku ta tók ar ra, hogy vál lal ko zás ala pí tás, vál -
lal ko zás ban va ló rész vé tel for má já ban még te võ le ges eb ben le gye nek ré sze sei és mo tor jai
a hasz no su lá si fo lya mat nak. 

A ku ta tók vál lal ko zás sal, vál lal ko zók kal kap cso la tos né ze te i bõl am bi va len ci át ol vas ha tunk
ki. Az am bi va len cia meg mu tat ko zik ab ban, hogy bár nem te kin tik fel ada tuk nak, hogy fel fe de -
zé sük hasz no sí tá sá val fog lal koz za nak, ugyan ak kor kö zü lük so kan nem ide gen ked nek az üzleti
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te vé keny ség tõl. Szin tén am bi va len ci á ról árul ko dik, hogy az üz le ti élet sze rep lõ i rõl, a vál lal ko -
zók ról meg fo gal ma zott szte re o tip kép ben a si ke res vál lal ko zó je le nik meg az õ in tel lek tu á lis,
szer ve zõké pes sé ge i rõl és mo ti vált sá gá ról el is me rés sel szól nak. Mind amel lett, el len tét ben a ku -
ta tók kal, a si ke res vál lal ko zó ki csit fel szí nes, rö vid táv ra te kint, és el sõ sor ban anya gi ér de kek
ál tal ve zé relt, ma ga sabb ren dû er köl csi ér té kek nem fog lal koz tat ják. Kér dés, hogy a vál lal ko -
zók kal kap cso la tos ne ga tív kép va jon ál ta lá nos tár sa dal mi szte re o tí pi ák le nyo ma ta-e, és mint
ilyen, aka dá lyoz za-e azt, hogy a ku ta tók ma guk is meg ba rát koz za nak a vál lal ko zás gon do la tá -
val? Az el lent mon dá sos ér zé se ket jel zi az is, hogy bár a ku ta tók a sa ját mo ti vá ci ó i kat, ké pes -
sé ge i ket és is me re te i ket nem tart ják ele gen dõ nek üz le ti te vé keny ség foly ta tá sá hoz, még sem érzik
szük sé gét az üz le ti te rü le ten fo lyó kép zés nek.

Ta nul sá gos vis  sza tér nünk a vál lal ko zói kész te tés sel kap cso la tos áb ránk ra (3. ábra), hogy
össze fog lal juk, mi ser ken ti és mi gá tol ja, hogy a ku ta tók aktívabban, vállalkozóként részt
vegye nek a ta lál má nyok hasz no sí tá sá nak fo lya ma tá ban:

3. áb ra. A vál lal ko zói kész te tés a tu dó sok nál

A meg lé võ és hi ány zó té nye zõk ha tás me cha niz mu sá nak fi gye lem be vé te lé vel ar ra a kö vet -
kez te tés re jut ha tunk, hogy a kör nye ze ti fel té te lek hi á nya erõ tel je sen be fo lyá sol ja a meg va ló sít -
ha tó ság ra vo nat ko zó né ze te ket. Az ész lelt kí vá na tos ság szem pont já ból am bi va lens né ze tek kel
ta lál koz tunk, töb ben haj la ná nak ar ra, hogy ked ve zõbb kör nye ze ti fel té te lek mel lett na gyobb részt
vál lal ja nak a hasz no sí tás ból, akár vál lal koz za nak is. Több olyan ké pes sé get (pl. nyi tott ság, 
el fo ga dás) so rol tak fel, amely jó adott ság le het ezen at ti tû dök erõ sí té sé hez. A hi ány zó ké pes -
sé gek, is me re tek fej leszt he tõ ek, kom pen zál ha tó ak le het nek. A ku ta tás ta nul sá ga kép pen nem
akar juk azt su gall ni, hogy a ku ta tók nak min den kép pen vál lal ko zók ká kell vál ni uk, de ha ez a tár -
sa dal mi lag kí vá na tos és cél ra ve ze tõ esz kö ze a ta lál má nyok hasz no su lá sá nak, ak kor az ilyen irá -
nyú ak ti vi tá suk fo ko zá sá nak, mo ti vá lá sá nak né ze te ik, at ti tûd je ik ilyen irány ba tör té nõ be fo lyá -
so lá sá nak a kul csa el sõ sor ban a kör nye ze ti fel té te lek meg vál toz ta tá sá ban ke re sen dõ. Szá munk ra
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igen meg gyõ zõ a vál lal ko zó ku ta tó be mu ta tott pél dá ja, né ze te i nek má sok hoz vi szo nyí tott át ala -
ku lá sa. A vál lal ko zás szá má ra sok ne héz ség gel, ál do zat tal járt, de a kö rül mé nyek ked ve zõ vol -
ta, ben ne az egye tem ál tal nyúj tott se gít ség, sok kal ked ve zõbb irány ba mó do sí tot ta a vál lal ko -
zás sal kap cso la tos at ti tûd je it. 

Ez az írás Hunyady György pro fes  szor szá mos nagy ha tá sú képessége kö zül fá rad ha tat lan
és gyü möl csö zõ tu do mány szer ve zé si és tu do mány me ne dzse lé si te vé keny sé ge elõtt kí ván tisz -
te leg ni.

Tár sa dal mi szem pont ból ak tu á lis és re le váns kér dést pró bál tunk meg vá la szol ni a tár sa da -
lom ról és a ma gyar köz élet rõl gon dol ko dó ku ta tók vé le mé nyé nek tük ré ben. Rá mu tat tunk a né -
ze tek el lent mon dá sos ság ára, for má ló dá suk ban a szte re o tí pi ák sze re pé re. A ki raj zo ló dó kép meg -
ér té sét, ér tel me zé sét nagy ban for mál ta az a szel le mi ins pi rá ció, amit Hunyady György
mun kás sá ga je lent szá munk ra.
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Online cso por tok per cep ci ó ja

„Az internet nem jó és nem rossz – csu pán jel lem zõ. Tü kör. 
Úgy tû nik, ami en nek ré vén ke let ke zik, nem ra di ká li san új. 
A há ló lét örök li a tár sa dal mi lét meg an  nyi nyû gét és nya va lyá ját.”

(ROPOLYI 2006)

A z internet tár sas éle tünk egyik meg ha tá ro zó szín te ré vé vált. A hat va nas évek
né hány ös  sze kö tött gé pé bõl má ra egy az egész vi lá got, több száz mil lió em -
bert ös  sze kap cso ló in te rak tív há ló za ti mé di um szü le tett. A ko rai évek spe ciá -

lis fel hasz ná ló i nak kö re (jel lem zõ en fi a tal, fe hér, tech ni kai ér dek lõ dé sû fér fi ak) ki szé le se dett,
má ra a ti pi kus netezõ pro fil ja a nyu ga ti or szá gok ban majd nem rep re zen ta tív a né pes ség egé szé -
re (Nielsen Netratings 2009). Az internet rob ba nás sze rû el ter je dé sé nek el sõd le ges oka nem tech -
no ló gi ai ér de kes sé gé ben vagy prak ti ku má ban rej lik: si ke re szo ci á lis jel le gé nek kö szön he tõ. Le -
he tõ vé te szi a má sok kal va ló kom mu ni ká ci ót, a kap cso la tok ki ala kí tá sát és fenn tar tá sát,
egy szó val az em ber tár sas szük ség le te i nek tág as pek tu sát elé gí ti ki. Az online tár sas élet szám -
ta lan te rü le te kö zül azért vá lasz tot tuk az online cso por tok per cep ci ó já nak té ma kör ét, mert vé -
le mé nyünk sze rint egy részt ezek tár sa da lom -lé lek ta ni vizs gá la ta hi ány zik leg in kább, más részt
mert a disz cip lí na eh hez a te rü let hez tud leg ér té ke seb ben hoz zá já rul ni. 

Az internet gyö ke res vál to zást ho zott a kö zös sé gek há ló za ti kom mu ni ká ci ó já ban (VÁLYI

2004). Le he tõ vé vált, hogy a kö zös ség ki lép jen lo ká lis meg ha tá ro zott sá gá ból, még hoz zá alul -
ról szer ve zõd ve, mely nek ha tá sá ra a kö zös sé gek szer ke ze te is meg vál to zott: „a he lyi kö zös sé -
gek re jel lem zõ erõs kö te lé kek és a ta gok kö zött fe szü lõ sû rû szö vé sû kap cso lat há lót fel vál tot -
ták a fle xi bi lis, la za szö vé sû, gyen gébb kö te lé kek re, il let ve kö zös ér de kek re vagy ér dek lõ dés re
épü lõ há ló za tos kap cso la ti struk tú rák, s ma az egyén ál ta lá ban egy szer re több ilyen la za kö zös -
ség nek tag ja” (WELLMAN 2001, idé zi VÁLYI 2004: 47). Az ilyen cso por to su lá sok egyik leg ko -
ráb bi le írá sát Rheingold (1993) ad ta: „a vir tu á lis kö zös sé gek olyan tár sa dal mi gyü le ke ze tek,
ame lyek az interneten tûn nek fel, ha eh hez elég em ber a meg fe le lõ em be ri ér zé sek kel nyílt meg -
be szé lé se ket foly tat, és sze mé lyes kap cso la tok há ló ját al kot ja a kibertérben” (RHEINGOLD

1993: 5). Ez a meg ha tá ro zás meg vi lá gít ja az online cso por tok ket tõs ter mé sze tét: szá mí tó gép
ál tal köz ve tí tett, de sze mé lyes kap cso la to kon nyug vó kö zös ség. 

Az online cso por tok kül sõ meg íté lé se fon tos le het mind a meg fi gye lõk, mind a cso port tag ok szem -
pont já ból. Az, hogy mi lyen nek ész lel jük a kü lön bö zõ kö zös sé ge ket, be fo lyá sol ja csat la ko zá si mo ti -
vá ci ón kat, a ta gok per cep ci ó ját, sa ját ve lük kap cso la tos vi sel ke dé sün ket és az at ti tû dün ket. 
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Cso port per cep ció a szo ci ál pszi cho ló gi á ban

A cso por tok ész le lé sé vel kap cso la tos vizs gá la tok már a kez de tek tõl (ALLPORT 1954) leg in kább
a szte re o tí pia és kategorizáció ma gya rá zó el ve i ben gon dol kod tak. E ku ta tá sok az elõ í té le tek és
cso port kö zi konf lik tu sok kog ni tív alap ja it pró bál ták fel tár ni. Ma négy fõ kon cep ció ad ja az ilyen
ku ta tá sok el mé le ti ke re tét (rész le te sen lásd HAMILTON et al. 1998, 2004; ma gya rul HUNYADY

2006), me lyek mind egyi ke (ho mo ge ni tás, esszencializmus, ágencia [a ha té kony cse lek vés ké -
pes sé ge], entitativitás) a cso port per cep ció egy-egy lé nye ges ele mé re ref lek tál. Je len vizs gá lat
ezek kö zül a leg utol sót eme li ki, leg fõ képp azért, mert a rend kí vül ke vés, ki fe je zet ten az online
cso por tok ra vo nat ko zó ku ta tás is er re a fo ga lom ra épül. 

Az entitativitás fo gal ma

Campbell 1958-ban ve zet te be a ki fe je zést a szak iro da lom ba. A szó azt je lö li, hogy egy adott
kö zös ség men  nyi re cso port sze rû, mek ko ra a „lé te zõ sé gi fo ka”. A kon cep ci ót a szo ci ál pszi cho -
ló gia hom lok te ré be Hamilton és Sherman 1996-os cik ke emel te új ra, mely a cso port ész le lést
és a sze mély ész le lést ha son lí tot ta ös  sze (HAMILTON–SHERMAN 1996). A szer zõk sze rint a sze -
mé lyek rõl és a cso por tok ról ki ala kí tott rep re zen tá ció lét re ho zá sá nak fo lya ma ta kontinuumként
kép zel he tõ el, ahol az adott en ti tás hely ze tét az ha tá roz za meg, hogy men  nyi re lát juk azt egy -
sé ges nek, ko he rens nek. A di men zió egyik vé gén az egyé nek áll nak, a kü lön bö zõ cso por tok pe -
dig az egye nes kü lön bö zõ pont ján fog lal nak he lyet, hogy hol, azt olyan té nye zõk ha tá roz zák meg,
mint a kö zel ség, a ha son ló ság, a kö zös sors, a kö zös cse lek vés vagy a ko he ren cia. Az enti ta tív csoport
te hát nem túl nagy, van va la mi lyen alap ve tõ ter mé sze te, a ha tá rai vi lá go sak és szi lár dak, a cso portnak
van tör té ne te, a cso port tag ok ha son lí ta nak egy más ra, egy más sal kom mu ni ká ci ó ban áll nak és fon -
tos szá muk ra a cso port. Az em pí ria rész ben meg erõ sí tet te az elõ ze tes el kép ze lé se ket, rész ben egy -
más nak el lent mon dó ered mé nyek re ju tott: pél dá ul a csoportvariabilitást és cso port nagy sá got
egyes ku ta tók meg ha tá ro zó nak tart ják (MCGARTY et al. 1994), má sok egy ál ta lán nem ta lál ták
an nak (MULLEN 1991). Lickel és mun ka tár sai sze rint az in ter ak ció men  nyi sé ge, a kö zös cél, és
az iden ti tás ban be töl tött sze rep a leg fon to sabb (LICKEL et al. 2001). Brewer (BREWER et al. 2004)
el mé le te sze rint a ki sebb sé gi cso por to kat min dig entitatívabbnak lát juk a több sé gi nél. Az ész -
lelt entitativitás függ a cso port tí pu sá tól is, ezt bi zo nyí tot ta Lickel és mun ka tár sa i nak (2000) 
ku ta tá sa, mely ben ki mu tat ták, hogy a leg in kább entitatív cso por tok az olyan in tim cso por tok,
ahol ma gas a ta gok ha son ló sá ga és köl csö nös füg gé se, va la mint az in ter ak ció is gya ko ribb. 
Az entitativitás lé nye gé ben te hát két as pek tus ból te võ dik ös  sze (BREWER et al. 2004): az egyik
a lé nye gi ös  sze te võ, mely a pszi cho ló gi ai att ri bú tu mo kat ta kar ja (vo nás, szte re o tí pia); a má sik
pe dig a di na mi kus rész, mely a fo lya ma tok ra és funk ci ók ra kon cent rál (cé lok és ter vek). 

A per ci pi ált entitativitás és az ar ra vo nat ko zó el vá rá sok fon tos kö vet kez mé nyek kel jár nak.
Be fo lyá sol ják pél dá ul az in for má ció fel dol go zást, egyén per cep ció ese tén pél dá ul haj la mo sak va -
gyunk spon tán diszpozicionális íté le tet hoz ni, a vi sel ke dé ses in for má ci ók ra job ban em lé kez ni,
va la mint az in kon zisz tens in for má ci ót ala po sab ban fel dol goz ni (MCCONNELL et al. 1994).
Minél entitatívabb egy cso port, a ve le kap cso la tos in for má ció fel dol go zás an nál job ban ha son lít a sze -
mély per cep ci ó hoz, haj la mo sab bak va gyunk te hát azon na li íté le tet al kot ni, ke vés bé tá masz ko dunk
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az em lé ke ze ti fo lya ma tok ra (MCCONNELL et al. 1994). Amen  nyi ben még is, ak kor más mó don
tá rol juk az em lé ke ze tünk ben: in kább abszt rak ci ók és min ta pél dá nyok for má já ban (JOHNSON–
QUELLER 2003). A ma ga sabb entitativitású cso por tok kal kap cso lat ban in kább szte re o ti pi zá lunk
(CRAWFORD et al. 2002.), ne ga tí vab ban ítél jük meg és fe nye ge tõbb nek lát juk azo kat (ABELSON

et al. 1998; CASTANO et al. 2003). 
A leg fon to sabb ki in du ló pont, amit ku ta tá sunk ban fel hasz nál tunk, az Lickel és mun ka tár -

sai 2000-ben szü le tett ta nul má nya volt, mely „va ló di” cso por tok entitativitáspercepciójával fog -
lal ko zik és a cso por tok ta nul má nyo zá sá nak egy em pi ri ku san meg ala po zott ke ret rend sze rét
ala kí tot ta ki (LICKEL et al. 2000). A ta nul mány cél ja hár mas volt: (1) egy részt a kü lön bö zõ cso -
por tok ész lelt entitativitásának fel mé ré se és ös  sze ha son lí tá sa, il let ve az entitativitással leg in kább
ös  sze füg gõ té nye zõk meg ta lá lá sa; (2) má sod sor ban a cso por tok ka te go ri zá lá sa; (3) to váb bá
a cso port tag ság ha tá sá nak fel mé ré se az ész lelt entitativitásra. Az el sõ rész ben negy ven tel je sen
kü lön bö zõ cso por tot (pl. egy csa lád tag jai, szo ba tár sak, egy po li ti kai párt tag jai, ugyan azon vizs -
gá ra ké szü lõk, egy ze ne kar, nõk, doktorok…) kel lett a részt ve võk nek ki lenc – a szak iro da lom
sze rint fon tos – té nye zõ men tén meg ítél ni. A vizs gált tu laj don sá gok: cso port sze rû ség, a cso port -
tag ok éle té ben be töl tött fon tos sá ga, a ta gok köz ti in ter ak ció mér té ke, hogy men  nyi re kö zö sek
a cél ja ik, men  nyi re tud nak kö zö sen cse le ked ni, a ta gok ha son ló sá ga, a cso port át jár ha tó sá ga,
mé re te és tar tós sá ga. To váb bi fel adat volt a cso por tok sza ba don vá lasz tott szem pont ok sze rin -
ti ka te go ri zá lá sa. Az ered mé nyek sze rint az ész lelt entitativitást leg in kább az in ter ak ció, a cso -
port fon tos sá ga, a ta gok ha son ló sá ga, a kö zös cé lok és a kö zös cse lek vés ké pes sé ge ha tá roz za
meg. A sza bad kategorizáció ered mé nye képp a szer zõk négy fon tos cso port tí pust azo no sí tot -
tak, me lyek erõ sen kü lön böz nek a mért vál to zók te kin te té ben: in tim cso por tok (ba rá tok, csa -
lád, part ner), fel adat cso por tok (mun ka tár sak, bi zott ság), tár sa dal mi ka te gó ria (nõk, fe ke ték, ame -
ri ka i ak) és la za tár su lá sok (bank ban sor ban ál lók, azok, akik sze re tik a ko moly ze nét).

Online cso por tok entitativitása és ano ni mi tá sa

Online kö zös sé gek per cep ci ó já val kap cso lat ban nem kön  nyû szak iro dal mi elõz mé nye ket ta lál ni. Ke -
vés az em pi ri kus vizs gá lat, in kább te o re ti kus le írá so kat ta lá lunk ar ról, hogy men  nyi re él he tõ meg 
(és ítél he tõ meg kí vül rõl) cso port ként egy online kö zös ség (RHEINGOLD 1993; TURKLE 1996). 

E kö zös sé gek kap csán az entitativitással kap cso lat ban fon tos té nye zõ ként me rül het fel az
ano ni mi tás. El sõ rá né zés re a két jel lem zõ egy mást ki zá ró nak tû nik: olyan kö zeg ben, ahol nem
lát hat juk a töb bi e ket, nem fi gyel het jük meg, hogy men  nyi re ha son lí ta nak hoz zánk, ne he zen ala -
kul hat ki a „mi” ér zés, ne he zeb ben ész lel jük azt egy ös  sze tar tó, ko he rens cso port nak. Ha azon -
ban el fo gad juk, hogy az ész lelt ha son ló ság nem fel tét le nül a sze mé lyes is mert sé gen, ha nem egy
azo no su lá si fo lya ma ton ke resz tül jön lét re, ak kor fel té te lez he tõ, hogy sze mé lyes kap cso lat hi -
á nyá ban is ész lel he tünk entitatívnak egy cso por tot (HOGG–MORELAND 1993). Ez eset ben az ano -
ni mi tás és az entitativitás nem fel tét le nül egy mást ki zá ró té nye zõk. 

A két jel lem zõ szisz te ma ti kus vizs gá la tá ra Az egyé ni ség vesz tés tár sas iden ti tás-mo dell jé nek
(REICHER et al. 1995) tesz te lé se so rán ke rült sor. A kon cep ció sze rint, ami kor a cso port tag ok
ano ni mi tá sa ma gas, az a cso port ész lelt egy sé gé re oly mó don lesz ha tás sal, hogy nö ve li az észlelt
ko he ren ci át, hi szen mi nél ke ve seb bet tud nak a ta gok egy más egyé ni jel lem zõ i rõl, an nál in kább
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a kö zös, cso port iden ti tást erõ sí tõ, prototipikus in for má ci ók ke rül nek elõ tér be. Ez a tár sa dal mi
iden ti tás deperszonalizációs ha tá sá nak mo dell je. Ke vés bé de fi ni ált cso port ban ez zel el len té tes
ha tást, az egyé ni ség fel erõ sö dé sét fi gyel ték meg. Az ered mé nyek sze rint te hát az entitativitás
mér té ke ala cso nyabb lesz, ha az egyé nek iden ti tá sa ki ug ró vá vá lik. To vább bo nyo lít ja a hely -
ze tet, hogy az el mé let sze rint az ano ni mi tás két tí pu sa (kog ni tív és stra té gi ai) kü lön bö zõ ha tás -
sal van nak az entitativitásra. A fent vá zolt fo lya mat az elõb bi ese té ben ér vé nyes.

A ku ta tás cél ja

A ku ta tás ban a fel ve ze tõ ben is mer te tett, cso por tok ész lelt entitativitását vizs gá ló ku ta tás
(LICKEL et al. 2000) online kö zeg ben va ló meg is mét lését tûz tük cé lul. E vizs gá lat két sza kasz -
ból állt, az el sõ ben azt kí ván tuk fel tár ni, hogy a cél sze mé lyek (az internetet ön be val lás alap ján
jól is me rõ, na pon ta leg alább egy órát és azt leg alább két éve hasz ná ló em be rek) ké pe sek-e azo -
no sí ta ni az ál ta lunk meg ne ve zett cso por to kat, il let ve hogy a lickeli szem pon to kat tud ják-e ér -
tel mez ni eb ben a kon tex tus ban. A má so dik sza kasz ban a már elõ tesz telt kér dõ ív na gyobb min -
tán va ló fel vé te le zaj lott. Mind két ku ta tás le bo nyo lí tá sá ban az EL TE PPK Pszi cho ló gi ai
In té ze té nek hallgatói1 vet tek részt.

Elő vizs gá lat

Az el sõ lé pés az volt, hogy a ki in du ló ku ta tás hoz ha son ló an ös  sze gyûjt sünk olyan online cso -
por to kat, ame lye ket az internetezõk több sé ge fel te he tõ leg is mer, il let ve fon tos to váb bi szem -
pont volt, hogy a spekt ru mot mi nél job ban le fed jük: az ér té ke len dõ cso por tok kö zött le gyen
szink ron (egy chatszobában be szél ge tõk) és aszink ron mó don kom mu ni ká ló (egy fó rum rend -
sze res hoz zá szó lói), ki fe je zet ten kis (két e-mailezõ em ber) és ki fe je zet ten nagy lét szá mú
(internetezõk), fõ leg online mû kö dõ (Youtube-felhasználók) és hib rid (egy flashmob) is. A meg -
fon to lá sok alap ján ki vá lasz tott 24 cso port az 1. táb lá zat ban lát ha tó. 

1. táb lá zat. Az elõ vizs gá lat ban sze rep lõ 24 online cso port

1 A cso port tag jai: Ma gos An na, Simkó Zsó fia, So mos Esz ter, Szentpéteri Ka ta lin.
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A kér dõ ívet ki töl tõk fel ada ta az volt, hogy ki lenc tu laj don ság men tén ér té kel jék a kö zös -
sé ge ket, egy öt fo kú Likert-skálán (1 = egy ál ta lán nem jel lem zõ, 5 = tel jes mér ték ben jel lem -
zõ). Le he tõ sé get biz to sí tot tunk a nem tu dom vá lasz ra is, mi vel el akar tuk ke rül ni a vá lasz -
adá si kény szert azok ese té ben, akik nem ren del kez tek kel lõ in for má ci ó val az adott te rü le ten.
A tu laj don sá gok ki je lö lé se kor a Lickel-féle vizs gá lat (LICKEL et al. 2000) szem pont ja i ból in -
dul tunk ki (cso port sze rû ség, kö zös cé lok, kö zös cse lek vés, ta gok köz ti ha son ló ság és in ter ak -
ció, fenn ál lás idõ tar ta ma, cso port zárt sá ga és fon tos sá ga), de a cso port mé ret tu laj don sá got
ano ni mi tás ra cse rél tük, mert az internetes cso por tok mé re té nek meg becs lé se meg le he tõ sen
prob lé más (nagy szá mok, gyor san vál to zó mé ret, az egyén nek nincs tu do má sa fel tét le nül
a töb bi tag ról), az ano ni mi tás vi szont ki fe je zet ten fon tos jel lem zõ jük. (A kér dõ ívet lásd
a mel lék let ben.)

Az elõ vizs gá lat részt ve või online kér dõ ívünk link jét kap ták meg, a kér dé sek re interneten
vá la szol tak. Ki vá lasz tá suk leg fõbb szem pont ja az volt, hogy – sa ját be val lá suk sze rint – jól is -
mer jék az internet vi lá gát. Ös  sze sen 24 nõ és 27 fér fi (51 fõ) töl töt te ki meg fe le lõ en a teszt sort.
Az át lag élet kor 26 év (15–65 év kö zött), a szó rás pe dig 9,33 volt. A na pi internetezéssel töl tött
idõ át la go san 3–4 óra volt, a meg kér de zet tek ne gye de 1–5 éve, fe lük 5–10 éve hasz nál ja
a netet. Mi vel az el sõ vizs gá lat tu laj don kép pen elõ vizs gá lat ként szol gált, az ered mé nyek elem -
zé sé nél csak né hány alap ve tõ kér dés re vár tunk vá laszt: (1) meg vizs gál ni, hogy tud ják-e ér tel -
mez ni a ki töl tõk a szem pont ja in kat, nem okoz-e ne héz sé get szá muk ra azok meg vá la szo lá sa
online cso por tok ese té ben; (2) is me rik-e az ál ta lunk ös  sze gyûj tött cso por to kat. Az el sõ kér dés -
re meg nyug ta tó vá lasz szü le tett: a szem pont ok ér tel mez he tõ ek, online cso por tok le írá sá nál sem
okoz gon dot hasz ná la tuk. Egyet len egy olyan tu laj don ság sem volt, mely re szig ni fi kán san ke -
ve sebb vá lasz ér ke zett vol na a töb bi nél. Az internetes cso por tok cso port sze rû ség-át la ga (va gyis
az ar ra a kér dés re adott vá la sza ik ered mé nye, hogy men  nyi re lát ják az adott cso por tot „tel je -
sen olyan nak, mint egy cso port”) ös  sze sít ve 2,71 lett. A meg kér de zet tek leg in kább az ön se gí -
tõ cso por to kat (4,13), a leg ke vés bé pe dig egy szexoldal lá to ga tó it ta lál ták (1,60) cso port sze rû -
nek (2. táb lá zat).

A cso por tok is mert sé ge azon ban nem volt meg fe le lõ, egy ré szü ket egy ál ta lán nem is mer -
ték a meg kér de zet tek, ezért nem is tud tak vá la szol ni a fel tett kér dé se kre. Az ös  szes, az internetes
cso por tok ra vo nat ko zó an ér ke zett vá lasz 51,1%-a „nem tu dom” volt. Sze mé lyek re le bont va a hi -
ány zó ér té ke ket, át la go san 122,65 „nem tu dom” vá lasz ér ke zett. A szó rás 49,98 volt (leg ki sebb
fel vett ér ték: 28, a leg na gyobb: 212). A nem tu dom vá la szok és a kor vagy nem kö zött nem volt
együtt já rás. To váb bi ta nul ság, hogy a kér dõ ív ki töl té se rend kí vül idõ igé nyes nek bi zo nyult, úgy
tû nik, sok kal to vább kel lett gon dol kod ni uk a vá la szon, mint ha gyo má nyos cso por tok ese té ben. 

Az elõ vizs gá lat ered mé nyei alap ján a kér dõ ív fe lül vizs gá lat ra szo rult. Mind a kér dõ ív idõ -
igé nyes sé ge, mind a ki töl té si ne héz sé gek azt in do kol ták, hogy rö vi dí te ni kell, mely több szem -
pont alap ján tör tént. Egy részt az ere de ti cél ki tû zés sze rint a le he tõ leg na gyobb vál to za tos sá got
pró bál tuk meg tar ta ni, más részt azo kat a cso por to kat, ame lyek a leg ke vés bé vol tak is mer tek, ki
kel lett zár ni. E meg fon to lá sok alap ján az aláb bi cso por tok ma rad tak benn: egy chatszobában
be szél ge tõk, egy blog hoz zá szó lói, egy hír le vél re fel irat ko zot tak, Facebook-felhasználók, két e-
mailezõ em ber, egy adott társ ke re sõn re giszt rál tak, internetezõk, bloggerek, egy fó rum mo de -
rá to rai, Youtube-felhasználók, iwiw-felhasználók, egy hír ol dalt ol va sók, online sze rep já té ko sok,
egy szexoldal elõ fi ze tõi, egy flashmob.
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2. táb lá zat. Az elõ vizs gá lat ered mé nyei: entitativitásátlagok és szó rás. A táb lá zat ban nagy be tû vel je löl tük
azo kat a cso por to kat, ame lye ket a meg kér de zet tek több mint fe le tu dott jel le mez ni.

Fő vizs gá lat

Az új kér dõ ív te hát a fent em lí tett 15 online cso port 9 (az elõ vizs gá lat ban is hasz nált) tu laj don -
ság men tén tör té nõ ér té ke lé sé re kér te a sze mé lye ket. A cso port ér té ke lé se ket ki egé szí tet tük egy
sza bad kategorizációs fel adat tal (ez meg elõz te az elõb bi fel ada tot), mely nek lé nye ge az volt,
hogy a meg kér de zet tek a cso por to kat sa ját szem pont ja ik alapján2 ka te gó ri ák ba ren dezték.

2 A pon tos inst ruk ció: „Ké rem, ren dez ze az aláb bi cso por to kat na gyobb ka te gó ri ák ba. Hogy mi alap ján
és hány ka te gó ri á ba, az tel je sen önön mú lik, de ké rem, hogy egy cso por tot csak egy ka te gó ri á ba te gyen.”
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A kér dõ ív (lásd 1. mel lék let) szociodemográfiai (nem, kor) és né hány ki egé szí tõ kér dést is (na -
pi internethasználat men  nyi sé ge, mi ó ta hasz nál ják a vi lág há lót) tar tal ma zott. Ez utób bi ak kal csak
azt kí ván tuk tesz tel ni, hogy va ló ban a meg cél zott cso port tag ja it si ke rült-e meg ta lál nunk. 

A ku ta tás cél ki tű zé sei

A ku ta tás leg fon to sabb tö rek vé sei a kö vet ke zõk vol tak:
1. Ki mu tat ni, hogy mi lyen entitativitásértékekkel ren del kez nek az egyes cso por tok, il let ve
az online cso por tok át la gát ös  sze vet ni a va ló di cso por to kat vizs gá ló ku ta tás ból szár ma zó ada -
tok kal.
2. Meg vizs gál ni, hogy az egyes té nye zõk mi lyen mó don függ nek ös  sze az entitativitással, 
kü lö nös te kin tet tel az ano ni mi tás ra.
3. Meg vizs gál ni, hogy mi lyen alap ve tõ ka te gó ri ák ból vagy di men zi ók ról be szél he tünk az
online cso por tok osz tá lyo zá sá nál és ezek meg fe lel tet he tõ ek-e bár mi lyen mó don a va ló di cso -
por tok ka te gó ri á i nak.
4. A tu laj don ság ér té ke lõ fel adat ban, elõ re meg ha tá ro zott szem pont ok alap ján ka pott és a kate -
go ri zá lá si fel adat spon tán klasztereit ös  sze vet ni.

A min ta jel lem zői

A fõ vizs gá lat részt ve või is online töl töt ték ki a kér dõ ívet, mely nek link jét e-mailben kap ták meg.
A min ta ös  sze té te le: 79 nõ és 63 fér fi (ös  sze sen 142 fõ). Az át lag élet kor 24,6 év (16–61 év kö -
zött). Mi vel – ahogy az már az elõ vizs gá lat ból is ki tûnt – az online cso por to kat ke ve sen is me -
rik, és leg in kább azok, akik rég óta és so kat hasz nál ják az internetet, cé lunk az volt, hogy ilyen
sze mé lye ket ke res sünk. E fel té tel kü lö nö sen meg ne he zí tet te az idõs kor osz tály min tá ba eme -
lé sét. Saj nos nem si ke rült an  nyi 50 év fe let tit ös  sze gyûj te ni, hogy az le he tõ vé te gye a kor osz -
tály ok sze rin ti ös  sze ha son lí tást (3. táb lá zat).

3. táb lá zat. A min ta ös  sze té te le

A meg kér de zet tek min den nap hasz nál ják az internetet, át la go san 2,7 órát. A leg töb ben kb.
5 éve hasz nál ják azt, de a min ta ne gye de több mint 10 éve. Ez utób bi két kér dés re adott vá lasz -
ból egy ún. ta pasz ta lat mu ta tót hoz tunk lét re. Az el ér he tõ ér té kek 2–8 kö zött van nak, két pon -
tot az ka pott, aki ke ve sebb mint egy éve hasz nál ja az internetet, és na pon ta ke ve sebb mint egy
órát. Ma xi má lis pon tot az ka pott, aki sa ját be val lá sa sze rint több mint 10 éve netezik és na ponta
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több mint négy órát hasz nál ja. A fel hasz ná lók több sé ge 4–6 pon tot ka pott (80%), ez alatt csak
5%-uk, fe let te pe dig 15%-uk. Ne mi kü lönb ség nem volt eb ben a te kin tet ben. To váb bi mu ta tót
ala kí tot tunk ki az entitativitás ös  sze te võ it mé rõ itemek át la gá ból (cso port sze rû ség, kö zös cé lok,
kö zös cse lek vés, ta gok köz ti ha son ló ság és in ter ak ció, fenn ál lás idõ tar ta ma, cso port zárt sá ga
és fon tos sá ga). A cso port sze rû ség és az entitativitás ez eset ben szi no ni má kat je löl, de így kí -
ván tuk meg kü lön böz tet ni az itemet és a kép zett mu ta tót.

Ered mé nyek

Min de nek elõtt azt vizs gál tuk meg, hogy ér ke zett-e min den cso port jel lem zé se ként an  nyi vá lasz,
hogy az ada to kat sta tisz ti kai elem zés nek vet hes sük alá. Sze ren csé re ez út tal a vá lasz po zi tív volt.
Az aláb bi táb lá zat (4. táb lá zat) mu tat ja az egyes cso por tok is mert sé gét. Ne mi kü lönb ség nem
volt, a ta pasz ta lat vi szont fon tos té nye zõ nek bi zo nyult. A leg ta pasz tal tab bak (a ta pasz ta lat mu -
ta tó alap ján há rom egyen lõ cso port ba osz tott meg kér de zet tek fel sõ har ma da) jó val több cso por -
tot azo no sí tot tak (khi² = 12,23, df = 2, p < 0,05).

4. táb lá zat. A cso por tok azo no sí tá si ará nya
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5. táb lá zat. A kü lön bö zõ cso por tok cso port sze rû ség- és anonimitásátlaga

Entitativitás és ano ni mi tás

A kö vet ke zõ táb lá zat ban (5. táb lá zat) a cso port sze rû ség és az ano ni mi tás ér té ke ket mu tat juk be.
Eh hez a részt ve võk ös  szes cso port ér té ke lé sé nek az át la gát szá mí tot tuk ki. (Mi vel a ko ráb bi ak -
ban nem ta lál tunk ne mi kü lönb sé get, a to váb bi ak ban nem vizs gál juk e té nye zõ sze re pét, ku ta -
tá si cé lunk szem pont já ból nincs is je len tõ sé ge.) Jól lát ha tó an a ki töl tõk e két szem pont ból vál -
to za tos nak ta lál ták a fel so rolt kö zös sé ge ket. A leg ma ga sabb ér ték a mo de rá to rok hoz tar to zott
(3,17), a leg ke vés bé cso port sze rû nek pe dig a hír ol da lak ol va só it ta lál ták (1,49). Az internetes

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 197 (Black plate)



198

Ujhelyi Adrienn

cso por tok entitativitás mutatója ös  sze sít ve 2,43 lett, szem ben a va lós cso por tok 3,08-as
átlagával3 (LICKEL et al. 2000). Az anonimitásértékelések át la ga 2,8 lett. A leg ma ga sabb ér ték
a hír ol da la ké volt (4,40), míg a leg ala cso nyabb a Facebookhoz tar to zott (1,21). 

Mi vel a ku ta tás egyik ki emelt cél ja az entitativitás és az ano ni mi tás kap cso la tát fel tár ni,
a cso port sze rû ség és az ano ni mi tás kor re lá ci ó ját cso por tok ra bont va is meg vizs gál tuk. Szig ni -
fi káns együtt já rást csak né hány cso port nál ta lál tunk: egy blog hoz zá szó lói (r = 0,329, p < 0,01);
egy hír ol dalt ol va sók (r = 0,420, p < 0,01); egy hír le vél re fel irat ko zot tak (r = 0,437, p < 0,01);
és egy chatszobában be szél ge tõk ese té ben (r = 0,451, p < 0,01).

Az entitativitáspercepciót be fo lyá so ló té nye zők

Ez után a vál to zók köz ti ös  sze füg gé se ket kí ván tuk fel tár ni, eh hez pe dig egy kor re lá ci ós mát ri -
xot hoz tunk lét re (6. táb lá zat), mely az ös  szes részt ve võ ös  szes cso port ra vo nat ko zó tu laj don -
ság ér té ke lé si át la ga i nak együtt já rá sát mu tat ja (Spearman-féle rang kor re lá ció). A cso port sze -
rû ség gel az in ter ak ció (r = 0,469; p < 0,01), a ha son ló ság (r = 0,472; p < 0,01), a kö zös cél
(r = 0,410; p < 0,01), il let ve a kö zös cse lek vés (r = 0,491; p < 0,01) járt együtt leg szo ro sab ban.
Erõs kap cso lat mu tat ko zott még a kö zös cél és ha son ló ság (r = 0,571; p < 0,01), a kö zös cse -
lek vés és ha son ló ság (r = 0,481; p < 0,01), va la mint a kö zös cél és kö zös cse lek vés (r = 0,446;
p < 0,01) kö zött. Ne ga tí van csak a rö vid tá vú ság kor re lált a töb bi té nye zõ vel. Az ano ni mi tás egy -
ál ta lán nem mu ta tott együtt já rást az cso port sze rû ség gel, ki zá ró lag a fon tos ság gal állt szig ni -
fi káns, de nem túl erõs ne ga tív kor re lá ci ó ban (r = –0,213; p < 0,05).

6. táb lá zat. A kü lön bö zõ vál to zók kö zöt ti kor re lá ci ók (a táb lá zat ban csak a szig ni fi káns ös  sze füg gé sek
van nak fel tün tet ve (* p < 0,05; ** p < 0,01)

3 Korrigált ér ték, az ere de ti vizs gá lat ki lenc fo kú ská lá val dol go zott.
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Hogy a vál to zók köz ti kap cso la tok fel tá rá sát pon to sít suk, több szö rös li ne á ris regresszió -
analízist (stepwise reg res  szió) is el vé gez tünk a 142 fõ 15 cso port ra vo nat ko zó ér té ke lé sén. A hét
té nye zõ (a cso port sze rû sé get itt ki vet tük, hi szen az exp li ci te ugyan ar ra kér dez rá) entitativitást
be jós ló ere jét ele mez tük ily mó don, te hát ve tet tük ös  sze az entitativitásmutató ér té ké vel. Az ered -
mé nyek azt mu tat ják, hogy a ta gok köz ti in ter ak ció (ß = 0,314), a ta gok köz ti ha son ló ság
(ß = 0,279) és a kö zös cse lek vés (ß = 0,243) bírt a leg na gyobb predikatív ér ték kel. Né hány to -
váb bi vál to zó szin tén hoz zá já rult az entitativitás per cep ci ó já hoz: fon tos ság (ß = 0,104) és a kö -
zös cél (ß = 0,126). A töb bi té nye zõ nem gya ko rolt lé nye gi ha tást. A több szö rös de ter mi ná ci ós
együtt ha tó ér té ke (R² = 0,398) alap ján el mond ha tó, hogy a té nye zõk együt te sen az entitativitás -
ér té ke lé sek varianciájának majd nem 40%-áért fe lel nek. Ered mé nye ink meg le he tõ sen ha son ló
ké pet mu tat nak, mint Lickel és mun ka tár sai va ló di cso por to kon vég zett ku ta tá sai. Ná luk az in -
ter ak ció (r = 0,58), a fon tos ság (r = 0,5), a kö zös cél (r = 0,41), a kö zös cse lek vés (r = 0,37), illetve
a ha son ló ság (r = 0,45) bi zo nyult leg meg ha tá ro zóbb nak.

Az online cso por tok ka te gó ri ái

Az ed di gi ered mé nyek te hát azt mu tat ják, hogy a fen ti té nye zõk kö zül jó né hány erõ sen kor re -
lál az entitativitással. A kö vet ke zõ elem zés sel azt sze ret tük vol na fel tár ni, hogy a kü lön bö zõ cso -
por tok mö gött áll-e va la mi lyen ma ga sabb cso por to sí tá si szem pont, olyan rend szer, amely nek
ka te gó ri ái ha son ló tu laj don ság pro fil lal ír ha tók le. En nek ér de ké ben elõ ször egy 15 x 8 mát ri xot
hoz tunk lét re, mely ben min den cel la egy adott cso port adott tu laj don sá ga men tén tör tént ér té -
ke lé sé nek az át la gát tar tal maz ta. 

1. áb ra. A tu laj don ság lis tás klaszteranalízis ered mé nye
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An nak ér de ké ben, hogy az így ka pott na gyobb ka te gó ri ák entitativitását ös  sze tud juk ha -
son lí ta ni, a klaszterképzõ tu laj don sá gok kö zül ki vet tük a cso port sze rû sé get. Ez után egy hi e rar -
chi kus al go rit mus sal meg ha tá roz tuk a klaszterek szá mát és a klaszterközéppontokat, azu tán egy
k-mean klaszteranalízist is le fu ttat tunk, 2 és 6 kö zöt ti klaszterszámot meg je löl ve. Az el vég zett
ana lí zi sek alap ján a leg sta bi labb nak a négyklaszteres meg ol dás bi zo nyult (1. áb ra).

An nak ér de ké ben, hogy fel tár juk, a ka pott klaszterek kö zött van-e kü lönb ség cso port sze rû -
ség szem pont já ból (hi szen ezt a tu laj don sá got ki vet tük a klaszterképzõk kö zül), va ri an cia ana lí zis -
sel ki szá mí tot tuk a klaszterek ér té ke lé se it, mely sta tisz ti kai pró ba szig ni fi káns ered ményt ho zott: 
F = 39,23, p < 0,01. Post hoc-teszt tel (Newman–Keuls) pon to sít va az ered ményt azt kap tuk, hogy
a leg ma ga sabb ér té ket a 4. klaszter kap ta (3,12), ez után kö vet ke zett az 1. (2,85) és 2. (2,72) klaszter,
majd a 3. (1,61). A páronkénti ös  sze ha son lí tás azt mu tat ja, hogy az 1 és 2. klaszter ki vé te lé vel min -
den más ös  sze ve tés szig ni fi káns kü lönb sé get ad (p < 0,05). A klaszterek kön  nyebb le írá sa ér de -
ké ben ki szá mol tuk a klaszterek 9 tu laj don ság men tén mu ta tott át lag ér té ke it (7. táb lá zat).

7. táb lá zat. A ka pott klaszterek és tu laj don ság pro fil juk

Az 1. klasztert ala csony ano ni mi tás jel lem zi, nyi tott ság és ma gas in ter ak ció. Ide tar toz tak az
iwiw- és a Facebook-felhasználók, va gyis az ún. kö zös sé gi ol da lak. A 2. klaszter cso port ja it az elõ -
zõ nél ma ga sabb ano ni mi tás jel lem zi, a cso por tok fon to sak a ta gok szá má ra, in ter ak ció jel lem zi
õket, il let ve kö zös a cél juk. Ide tar to zott a chatelõk, a blogolvasók, egy társ ke re sõn re giszt rál tak,
a bloggerek, a sze rep já té ko sok és egy flashmob. Eze ket a cso por to kat az in te rak tív, kap cso la to -
kon ala pu ló jel leg tart ja ös  sze. A 3. klaszter jel lem zõ en nem entitatív, ki fe je zet ten ano nim, nyi -
tott, a ta go kat ke vés do log kö ti ös  sze, in ter ak ció sincs kö zöt tük. A klaszterbe 5 cso port tar to zik:
internetezõk, Youtube-felhasználók, az egy hír le vél re fel irat ko zot tak, egy hír ol dalt ol va sók és a szex -
ol dal-elõ fi ze tõk. Ezek jel lem zõ en nagy tö me get érin te nek. Az utol só klaszter jel lem zõ je, hogy fon -
tos a ta gok szá má ra, akik ha son ló ak egy más hoz, cél juk meg egye zik, zár tak, ké pe sek kö zö sen cse -
le ked ni és sok köz tük az in ter ak ció. Ide tar toz nak a mo de rá to rok és két e-mailezõ em ber.
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A sza bad kategorizációs fel adat ered mé nye

A vizs gált sze mé lyek át la go san 4,5 ka te gó ri át hoz tak lét re (3 és 7 kö zött). E ka te gó ri ák ból egy
15 x 15 együtt já rá si mát ri xot hoz tunk lét re oly mó don, hogy min den cel la azon ki töl tõk szá -
mát tar tal maz ta, akik a két cso por tot egy ka te gó ri á ba he lyez ték. Mi nél na gyobb a szám, an nál
ha son lóbb nak lát ják a két cso por tot a részt ve võk. A hát tér struk tú ra fel tá rá sa ér de ké ben elõ ször
egy multidimenzionális tér kép re he lyez tük az ada to kat. Az elem zést több ször el vé gez tük, és az
1–6 di men zi ós meg ol dá sok stressz ér té ke it ös  sze ha son lít va (sor rend ben: 0,233; 0,087; 0,067;
0,044; 0,026) a két di men zi ós meg ol dást mu tat juk be (2. áb ra).

2. áb ra. A sza bad as  szo ci á ci ós klaszteranalízis ered mé nye két di men zi ós tér ben áb rá zol va

Az el sõ di men zió egyik vég pont ján a hír ol dalt ol va sók, a hír le vél re fel irat ko zot tak, a nete -
zõk és Youtube-felhasználók áll nak. A má sik vég pon ton a Facebook és az iwiw fel hasz ná lói.
E di men zió vi szony lag kön  nyen ér tel mez he tõ: a cso por tok el he lyez ke dé se alap ján az ano ni mi -
tást ta kar ja. A má so dik di men zió egyik vég pont ját olyan cso por tok jel lem zik, mint a chatelõk,
netezõk és sze rep já té ko sok, a má sik ol da lon pe dig a Facebook- és iwiw-felhasználók. Ez a di -
men zió sok kal ne he zeb ben ér tel mez he tõ, ezért to váb bi ana lí zis nek ve tet tük alá. A di men zi ók
ér tel me zé sét se gí ten dõ e ská la ér té ke ken egy több szö rös li ne á ris regresszióanalízist is le fu ttat -
tunk, mely nek ered mé nyét a 8. táb lá zat mu tat ja (a vál to zók be lép te té se egy szer re tör tént). En -
nek se gít sé gé vel kön  nyeb ben jel le mez het jük a di men zi ó kat, mi vel a ß-értékek meg mu tat ják,
hogy az egyes tu laj don sá gok men  nyi ben já rul nak hoz zá az adott di men zi ó hoz.

Ös  szes sé gé ben el mond ha tó, hogy az MDS-eredmények alap ján ki raj zo ló dó struk tú rát leg -
in kább az in ter ak ció be fo lyá sol ja (R2 = 0,77), to váb bá meg ha tá ro zó még a cso port sze rû ség
(R2 = 0,69), és a ha son ló ság is (R2 = 0,65). A leg ki sebb sze re pe a rö vid tá vú ság nak (R2 = 0,41)
és a zárt ság nak (R2 = 0,49) van. Ha di men zi ók ra bont va vizs gál juk meg a szá mo kat, azt lát hat -
juk, hogy az 1. di men zió leg in kább az ano ni mi tás (ß = 0,71) alap ján kü lö ní ti el a cso por to kat,

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 201 (Black plate)



202

Ujhelyi Adrienn

míg a 2. di men zió a cso port sze rû ség (β = 0,46), in ter ak ti vi tás (β = 0,68) és ha son ló ság 
(β = 0,58) hár ma sát fog lal ja ma gá ban.

8. táb lá zat. A több szö rös li ne á ris regresszióanalízis ered mé nye

A két klaszteranalízis ered mé nye i nek ös  sze ve té se

Hogy a két kü lön bö zõ fel adat ból szár ma zó ered mé nye ket di rekt mó don is ös  sze vet hes sük,
a kategorizációs fel adat ered mé nye in is el vé gez tünk egy k-mean klaszteranalízist, az elõb bi hez
ha son ló mó don, va gyis 2–6 kö zöt ti klaszterszámot meg je löl ve. Ez út tal is a négyklaszteres meg -
ol dás bi zo nyult leg sta bi labb nak, ma guk a klaszterek azon ban né mi képp más ké pet mu tat nak.
1. klaszter: Facebook-felhasználók, két e-mailezõ em ber, egy adott társ ke re sõn re giszt rál tak,
iwiw-fel hasz ná lók. A 2. klaszter cso port jai: egy szexoldal elõ fi ze tõi, a Youtube-felhasználók. 
3. klaszterbe tar toz nak: a bloggerek, a flashmob, az online sze rep já té ko sok, és egy fó rum mo -
de rá to rai. Az 4. klaszterbe ke rül tek: egy chatszobában be szél ge tõk, egy blog hoz zá szó lói, az egy
hír le vél re fel irat ko zot tak, az egy hír ol dalt ol va sók és az internetezõk.

A tu laj don ság lis tás és a sza bad as  szo ci á ci ós klaszteranalízis ered mé nyét ös  sze vet ve jól lát -
ha tó a kü lönb ség: míg az el sõ fel adat nál, an nak ter mé sze té bõl fa ka dó an a cso por to sí tás nál meg -
ha tá ro zób bak vol tak az elõ re meg adott tu laj don sá gok (ano ni mi tás, in ter ak ció, kö zös cél), a sza -
ba don tör té nõ kategorizációnál más szem pont ok ha tá sa is érez he tõ vé vált. Az el sõ eset ben
ki zá ró la gos klasztert al ko tó Facebook- és iwiw-felhasználók ki e gé szül tek a két e-mailezõ em -
ber rel és a társ ke re sõn re giszt rál tak kal (1. klaszter), aki ket ös  sze köt az a tény, hogy ezek ben
a cso por tok ban az egyén sa ját ne vén sze re pel, ál ta lá ban iden ti tá sát fel vál lal va vesz részt a kö -
zös ség ben. A szexoldal-elõ fi ze tõk és a Youtube-fel hasz ná lók (2. klaszter) ös  sze kö tõ ele me le -
het a két csa tor na ha son ló mo da li tá sa, va gyis az, hogy e két internetes kö ze get a szö ve ges
mel lett (vagy he lyett) a ké pi, il let ve moz gó ké pi in for má ció jel lem zi. A bloggereket,
a flashmobot, az online sze rep já té ko so kat, és egy fó rum mo de rá to ra it (3. klaszter) egy sé ge -
sí ti a sze mé lyes ség, il let ve az adott kö zös ség fon tos sá ga az egyén szá má ra, il let ve az a tény,
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hogy ezek ben a kö zös sé gek ben az ak tív rész vé tel a jel lem zõ. A 4. klaszter cso port jai jel lem zõen
pas  szív fel hasz ná ló kat ta kar, akik re ano ni mi tás jel lem zõ: blogolvasók, chatelõk, hír ol dalt ol va -
sók, internetezõk, hír le vél re fel irat ko zot tak.

Disz kus  szió

Az ered mé nyek kö zül az egyik leg fon to sabb az, hogy az offline4 cso por tok nál al kal ma zott cso -
port jel lem zõk online cso por tok ese té ben is ér tel mez he tõ ek (LICKEL et al. 2000). Utób bi ak nál
ala cso nyabb az ész lelt entitativitás, de a vizs gá la ti sze mé lyek ugyan úgy lát nak kü lönb sé ge ket
az egyes cso por tok cso port sze rû sé ge kö zött, mint az offline cso por tok ese té ben. A meg fi gye -
lõk szá má ra lé te zik né hány ki emelt tu laj don ság (in ter ak ti vi tás, ha son ló ság, kö zös cse lek vés és
cél), ame lyek alap ve tõ en be fo lyá sol ják a cso por tok entitativitásának meg íté lé sét, és ezek
a szem pont ok ugyan azok, me lyek az offline cso por tok nál is meg ha tá ro zó nak bi zo nyul tak.
A ku ta tás meg kez dé se kor amel lett ér vel tünk, hogy a cso port mé ret va ló szí nû leg nem olyan fon -
tos online cso por tok ese té ben, de az ered mé nyek azt mu tat ják, hogy még is ka te gó ria kép zõ té -
nye zõ vé vál hat. Ez an nak fé nyé ben át gon do lás ra, eset leg to váb bi vizs gá lat ra ér de mes ta nul ság,
hogy a szak iro da lom jó ré sze azt tag lal ja, men  nyi re té ves az online cso por tok mé re té nek becs -
lé se, nincs mi re tá masz kod ni, hi szen ma gá ban az in ter ak ci ó ban sok kal ke ve seb ben vesz nek részt
lát ha tó mó don, mint amen  nyi en fi gye lem mel kí sé rik a kö zös ség éle tét, a cso port tag já nak vall -
ják ma gu kat, és ki tün te tett pil la na tok ban en nek ta nú bi zony sá gát is ad ják (KATZ 2003).

Az elõ re meg adott tu laj don sá gok men tén tör té nõ ér té ke lés alap ján négy nagy ka te gó ri át tud -
tunk el kü lö ní te ni: (1) kö zös sé gi ol da lak; (2) kap cso lat ori en tált, in te rak tív cso por tok; (3) nagy,
ano nim, ke vés sé entitatív cso por tok; (4) zárt, na gyon entitatív kö zös sé gek. Ezek leg in kább az
in ter ak ció, az entitativitás és az ano ni mi tás mér té ké ben kü lön böz tek egy más tól. Az elõ re meg -
adott tu laj don sá gok, il let ve sza bad kategorizáció alap ján meg mu tat ko zó klas  szi fi ká ció el té ré -
se azon ban azt is fel fed te, hogy az offline cso por tok ese té ben hasz ná la tos tu laj don sá gok nem
ra gad ják meg tel je sen az em be rek fe jé ben lé te zõ online cso por tok kal kap cso la tos rep re zen tá -
ci ó kat. A multidimenzionális ská lá zás alap ján ka pott di men zi ók alap ján el mond ha tó, hogy a tár -
sas je len lét, sze mé lyes be vo nó dás is fon tos jel lem zõ je az online vi lág nak, il let ve szá mít az a netes
kö zeg is, amely a cso port kon tex tu sát ad ja, és leg in kább a mo da li tá sá val ír ha tó le. Ezek azon -
ban nem fel vált ják, in kább ki egé szí tik az ano ni mi tás és entitativitás di men zi ó it. Ez utób bi ak vi -
szo nyá ról az de rült ki, hogy rend kí vül bo nyo lul tan függ nek ös  sze, fel tá rás ra vár, hogy mi lyen
kontextuális té nye zõk be fo lyá sol hat ják az együtt já rást. Az ano ni mi tás és az entitativitás ál ta -
lá no san nem kor re lált, de ami kor cso por tok ra le bont va is meg vizs gál tuk, azt ta lál tuk, hogy az
em be rek fe jé ben van egy olyan ka te gó ria (a sza bad asszo ci á ci ós fel adat 4. klasztere), ahol a ket -
tõ együtt jár (ide tar toz tak az egy blog hoz zá szó lói, egy hír ol dalt ol va sók, egy hír le vél re fel irat -
ko zot tak és az egy chatszobában be szél ge tõk). Va gyis meg erõ sí tést nyert az a szak iro da lom ban
már meg fo gal ma zó dott – de el sõ re pa ra dox nak tû nõ – gon do lat, hogy bi zo nyos hely ze tek ben

4 A jel zõ a köz nyelv ben hasz nált va ló dit he lyet te sí ti, el ke rü len dõ an nak ér ték ter helt sé gét.
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mi nél ano ni mebb egy kö zös ség, an nál in kább cso port sze rûbb nek lát juk. Az ered mény je len tõ -
sé ge az, hogy a ko ráb bi ta nul má nyok ban ezt csak la bo ra tó ri u mi kö rül mé nyek kö zött, rö vid idõ -
re lét re ho zott kö zös sé gek nél vizs gál ták (SASSENBERG–POSTMES 2002).

Ér de kes rész ered mény, hogy a vá la szo lók leg cso port sze rûbb nek a mo de rá to ro kat lát ták. 
Õk tu laj don kép pen az internet „cen zo rai”, azok, akik a kü lön bö zõ fó ru mo kon (eset leg blogokon vagy
online já té kok nál) mo ni to roz zák a hoz zá szó lá so kat, tör lik az ol dal ál tal nem kí vá na tos nak (ras  szis tá -
nak, ki re kesz tõ nek, személyeskedõnek…) ítélt tar tal ma kat. Sze mé lyü ket leg több ször ho mály fe di,
gyak ran a „törzs gár dá ból”, a leg töb bet hoz zá szó lók kö zül ke rül nek ki. Mi vel ke ve set le het ró luk tudni,
az em be rek fe jé ben egy ho mo gén, ös  sze tar tó, misz ti kus tes tü let ként rep re zen tá lód nak. 

Ki te kin tés 

Az online kö zös sé gek si ke ré nek egyik tit ka ta lán az, hogy a mai el fog lalt, in di vi du á lis tár sa da lom -
ba egy kis kol lek ti vi tást csem pész nek. Más részt az el múlt évek ben meg ha tá ro zó ak let tek az olyan
al kal ma zá sok (wiki, blog, Flickr, BitTorrent, kö zös sé gi ol da lak), ame lyek ben ki fe je zet ten do minál
a má sok kal va ló in ter ak ció, az együtt mû kö dés, a cso por tok ban va ló rész vé tel (ezt ne vez ték el az
év szá zad ele jén web 2-nek) (O’REILLY 2005). A tech no ló gia to vábbfej lõ dé se is az ak tí vabb
online kö zös sé gi éle tet tá mo gat ja: a mo bil esz kö zök el ter je dé se, az internet hely hez kö tött sé gé nek
csök ke né se a gyors kö zös ség moz gó sí tás esz kö zé vé te szi az internetet, és az e kö zös sé gek ben va -
ló rész vé tel az iden ti tás kom mu ni ká ció egy meg ha tá ro zóbb ré sze le het (PIN TÉR 2008). Ha meg -
ért jük mû kö dés mód ju kat, fel épí té sü ket, azt, hogy mi ért csat la koz nak hoz zá juk oly so kan, hogy
mi lyen nek lát ják õket az em be rek kí vül rõl és be lül rõl, ta lán se gít sé get nyújt hat ab ban, hogy „jól”
ke zel jük azo kat. Ez a tu dás fon tos ré sze le het an nak a ma nap ság so kat em le ge tett, de ho má lyo -
san de fi ni ált komp lex kész ség rend szer nek, ame lyet di gi tá lis írás tu dás nak hí vunk. E ta nul mány egy
ap ró lé pést tett az online va ló ság és a tár sas in ter ak ci ók szisz te ma ti kus le írá sa fe lé, ame lyet re mél -
he tõ leg – a szer zõ ré szé rõl biz to san – még sok ha son ló kö vet majd. 
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1. mel lék let: Internetes cso por tok kér dő ív

Egy, az EL TE Pszi cho ló gi ai In té zet ben fo lyó ku ta tás ke re té ben az interneten mû kö dõ kö zös sé -
ge ket sze ret nénk meg vizs gál ni. Az aláb bi kér dé sek azt fir tat ják, hogy a netezõk mi lyen nek lát -
ják eze ket a cso por to kat. Nin cse nek jó vagy rossz vá la szok, a vé le mé nyét sze ret nénk meg tud -
ni. Vá la sza it ter mé sze te sen név nél kül ke zel jük.

Kö szön jük a köz re mû kö dé sét!
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Ké rem, ren dez ze az aláb bi cso por to kat na gyobb ka te gó ri ák ba. Hogy mi alap ján és
hány ka te gó ri á ba, az tel je sen önön mú lik, de ké rem, hogy egy cso por tot csak egy ka te gó -
ri á ba te gyen.

Ké rem, ér té kel je az ös  szes cso por tot a meg adott szem pont ok alap ján: (1. egy ál ta lán nem
jel lem zõ; 5. tel jes mér ték ben jel lem zõ)
Egy chatszobában be szél ge tõk
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Ez a fel adat is mét lõ dött ugyan ilyen mó don a töb bi cso port ra vo nat ko zó an is: egy blog hoz zá -
szó lói, egy hír le vél re fel irat ko zot tak, Facebook-felhasználók, két e-mailezõ em ber, egy adott
társ ke re sõn re giszt rál tak, internetezõk, bloggerek, egy fó rum mo de rá to rai, Youtube-felhasználók,
iwiw-felhasználók, egy hír ol dalt ol va sók, online sze rep já té ko sok, egy szexoldal elõ fi ze tõi,
egy flashmob (a szer zõ meg jegy zé se).
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II. 
Po li ti ka és tör té ne lem 

a szo ci ál pszi cho ló gia né zõ pont já ból
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Ada lé kok ál lam és pi ac 
köz gon dol ko dás be li ér tel me zé sé hez

Ér ték za var és ki áb rán du lás

K özvélemény-kutatások és kü lön fé le tár sa da lom tu do má nyi vizs gá la tok sze rint
Ma gyar or szá gon a Nyu gat fe lé irányt ve võ rend szer vál tás sal, il let ve az új tár -
sa dal mi be ren dez ke dés sel kap cso lat ban a la kos ság kö ré ben szá mos je le mu -

tat ko zott ér ték za va rok nak, csa ló dá sok nak, el len ér zé sek nek, nyu ga tos/nem nyu ga tos ér ték üt kö zé -
sek nek, a Ká dár-rend szer be va ló vis  sza vá gyó dás nak (lásd pél dá ul BU DA 1999; VÁSÁR HE LYI

2005). A ki lenc ve nes évek kö ze pén ezek az ér ték üt kö zé sek és fe szült sé gek in dí tot ták az MTA-ELTE
Kom mu ni ká ció el mé le ti Ku ta tó cso por tot ar ra, hogy vizs gá lat so ro za tot in dít son a la kos ság nak
a Nyu gat tal, a nyu ga ti tí pu sú tár sa da lom szer ve zõ dés sel kap cso la tos néze te i rõl és at ti tûd je i rõl.

Az elõ ször 1996-ban ezer fõs or szá gos rep re zen ta tív min tán vég zett, majd 2004-ben és 2006-
ban meg is mé telt kér dõ íves adat fel vé te lek ben a Nyu gat fo gal mát – a szo ká sos tár sa da lom tu do -
má nyi idi ó mát kö vet ve – az zal a társadalmi-gazdasági-politikai for má ci ó val és egy ben kul tu -
rá lis ha gyo mán  nyal azo no sí tot tuk, ame lyet – mint Max Weber-i ér te lem ben vett ide ál tí pust –
ka pi ta lis ta pi ac gaz da sá guk kal, par la men ti de mok rá ci á juk kal és pol gá ri tra dí ci ó ik kal leg preg -
nán sab ban Nyu gat-Eu ró pa és Észak-Ame ri ka fej lett or szá gai, va la mint Auszt rá lia kép vi sel nek
(TE RES TYÉ NI 1996, 2004, 2011). A ke resz tény gyö ke re ket is be von va a jel lem zés be, ez az a ré -
sze a vi lág nak, amely Samuel Huntington nem kis részt val lá si meg ha tá ro zott sá gú ci vi li zá ci ós
pa ra dig má já ban egy ér tel mû en el vá lik az ös  szes töb bi ci vi li zá ci ó tól, így az or to dox, az isz lám,
az af ri kai, a hin du, a la tin-ame ri kai, a kí nai és a ja pán vi lág tól. Az ál ta lá no san jel lem zõ alap -
vo nás ok ki eme lé sén túl nem tér het tünk ki a nyu ga ti ci vi li zá ci ó hoz tar to zó or szá gok kö zöt ti egye -
di kü lönb sé gek re, va la mint ar ra, hogy ezen a kö rön kí vül is több olyan, a fej lõ dés él vo na lá ba
tar to zó or szág, il let ve ré gió (ci vi li zá ció) lé te zik – min de nek elõtt Ja pánt és Dél-Ko re át em lít het -
jük –, amely pi ac gaz da sá got és par la men tá ris de mok rá ci át mû köd tet. Mint Huntington ma ga is
le szö gez te, „a mo der ni zá ció nem fel tét le nül je lent nyugatiasodást. […] A vi lág alap ja i ban
mind in kább mo dern né vá lik, és mind ke vés bé lesz nyu ga ti” (HUNTINGTON 1998: 116).

A Nyu gat fe lé tar tó át me net lé nye gé nek, a rend szer vál tás po li ti kai-gaz da sá gi át ala ku lá sai
ál tal hát ra ha gyott ré gi és a meg cél zott „új” vi lág nak a jel lem zé sé re Karl Pop per köz is mert „zárt
tár sa da lom – nyi tott tár sa da lom” meg kü lön böz te té sét hasz nál tuk (POP PER 2001). A nyi tott tár -
sa da lom pa ra dig má ja fõ kép pen olyan ér té ke ket és el ve ket fog egy be, ame lyek a li be ra liz mus,
a li be rá lis tár sa da lom szem lé let sa ját jai, és a zárt tár sa da lo mé olya no kat, ame lyek mind ezek nek
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az el len té tei. Azon ban, mint is me re tes, a li be rá lis, il let ve li be ra liz mus ter mi nu sok erõ sen ter -
hel tek egy más nak el lent mon dó ér tel me zé sek kel. Pél dá ul so kan úgy ér tik õket, mint a kon zer -
va tív, il let ve a kon zer va ti viz mus el len té tét, má sok vi szont ép pen ar ra vo nat koz tat ják, amit az elõb -
bi tá bor ba tar to zók kon zer va tí von ér te nek. Van nak, akik klas  szi kus li be ra liz mus ról be szél nek,
és ezt az Adam Smith ne vé vel fém je lez he tõ köz gaz da sá gi ha gyo mán  nyal, a „lát ha tat lan kéz”
me ta fo rá val meg je le ní tett pi a ci me cha niz mus sal, a vál lal ko zás sza bad sá gá val, az ál lam pol gárok
au to nó mi á já val és tör vény elõt ti egyen lõ sé gé vel azo no sít ják. És van nak, akik ab ból ki in dul va,
hogy a klas  szi kus li be ra liz mus esz méi a pi ac gaz da sá got és par la men tá ris de mok rá ci át mû köd -
te tõ or szá gok ban lé nye gé ben már meg va ló sul tak, a li be ra liz mus jel sza vá val a tár sa dal mi, et ni -
kai, kul tu rá lis ki sebb sé gek egyen jo gú sá gát és sza bad ság jo ga it hir de tik. (Mind er rõl lásd pél dá ul
LUDASSY 1992 írá sa it.) De em lít het nénk azt is, hogy a ha zai po li ti kai aktorok kö zül né me lyek
a nem ze ti és a ke resz tény el len té te ként hasz nál ják a li be rá lis jel zõt, még pe dig gyak ran szi tok -
szó ként, „ha za áru ló, nép nyú zó, jött-ma gyar” je len tés ben, nem rit kán a ballib(erális) ös  sze té -
tel ben, amely tõl nem ide gen az a konnotáció, hogy itt a bal ol dal nem ze ti et len kom mu nis ta vál -
to za tá ról van szó. A mi szó hasz ná la tunk ban li be ra liz mus, il let ve li be rá lis sem mi egye bet nem
je len te nek, mint a pi ac gaz da ság, a par la men tá ris de mok rá cia, az ál lam pol gá ri egyen lõ ség, sza -
bad ság és au to nó mia együt te sé vel meg va ló su ló klas  szi kus li be rá lis be ren dez ke dést, ame lyet
a Nyu gat meg ha tá ro zó sa já tos sá gá nak te kin tünk.

Ku ta tá si ered mé nye ink sze rint a ma gyar tár sa da lom ban mind há rom vizs gált év ben je len -
tõs há nya dot – az adat fel vé te lek ben fel tett kér dé sek leg na gyobb ré szé nél túl nyo mó több sé get –
kép vi sel tek azok a pol gá rok, akik a tár sa da lom cél ja i val, a gaz da ság op ti má lis szer ve zõ dé sé -
vel, a pi a ci ver sen  nyel, az ál lam sze re pé vel, az in di vi duum kö te les sé ge i vel és jo ga i val, a va gyo -
ni dif fe ren ci á ló dás sal és más ha son ló kér dé sek kel kap cso lat ban több nyi re pa ter na lis ta és
antiliberális né ze te ket és at ti tû dö ket hord tak ma guk ban, és több-ke ve sebb ha tá ro zott ság gal és
kö vet ke ze tes ség gel el uta sí tó nak mu tat koz tak a fej lett Nyu gat alap vo ná sa i nak jel lem zé sé re
hasz nált nyi tott tár sa da lom pa ra dig ma klas  szi kus li be rá lis ér té ke i vel, el ve i vel, la tens tár sa dal -
mi stra té gi á i val szem ben. Azt te kint ve, hogy az or szág po li ti kai-gaz da sá gi elit jé nek a zö me 
– leg alább is a nyi lat ko za tok és a re to ri ka szint jén – egyet ér te ni lát szik ab ban, hogy az or szág
szá má ra csak is egy ver seny ké pes pi ac gaz da ság hoz hat ja meg a fel len dü lést, és an nak el le né re,
hogy 1989 óta meg tör tén tek a pi ac gaz da ság ki épí té sé nek alap ve tõ lé pé sei, né mi leg meg hök ken -
tõ, hogy a pi a ci ver seny sze re pé vel és szük sé ges sé gé vel kap cso la tos li be rá lis at ti tû döt ki fe je -
zõ ki je len té se ket a kér de zet tek nagy há nya da, mint egy há rom ne gye de-két har ma da még az
Euró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zás után is el uta sí tot ta. En nél is na gyobb volt azon ban a pi ac -
gaz da ság tér nye ré sé vel erõ sö dõ va gyo ni kü lönb sé gek kel és egyen lõt len sé gek kel szem be ni el -
len ér zés, ami fo ko zott igaz sá gos ságigényt is tük röz het, de so kak nál bi zo nyá ra ott mun kál mö -
göt te a szo ci a lis ta kor szak ban hi va ta lo san erõ tel je sen kul ti vált egyen lõ ségér ték és alig ha nem
né mi szo ci á lis irigy ség és in to le ran cia is (ami per sze a ked ve zõt len hely ze tû ek és a nincs te le -
nek ré szé rõl alig ha meg le põ). Ma ga a pi a ci ver seny is úgy ér tel me zõ dött a túl nyo mó több ség
gon dol ko dá sá ban, mint ami nö ve li a szo ci á lis kü lönb sé ge ket az ál tal, hogy egy ki sebb sé get gaz -
dag gá tesz, a na gyobb há nya dot vi szont el sze gé nyí ti. Szo ro san ös  sze függ het mind ez zel az az
ál la mi paternalizmus irán ti szé les kö rû igény rõl ta nús ko dó vizs gá la ti ered mény is, hogy a kér -
de zet tek nek több mint a fe le sze rint az em be rek tisz tes meg él he té sé rõl el sõ sor ban az ál lam nak
kell(ene) gon dos kod nia. 
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A paternalista-antiliberális be ál lí tó dás oly erõs és ál ta lá nos, hogy az alap ve tõ de mog rá fi ai-
tár sa dal mi is mér vek sze rint vett cso por tok kö zött alig dif fe ren ci ál: lé nye gé ben min den cso port -
ban kö zel azo no san nagy arány ban van nak je len az ál la mi gon dos ko dás igé nyét hor do zó és
a piaci ver seny egyed ural mát el uta sí tó né ze tek és at ti tû dök. Az em be rek és cso port ja ik kö zött
nem an  nyi ra a paternalista-antiliberális, sok kal in kább a li be rá lis-in di vi du a lis ta vé le ke dé sek el -
fo ga dá sa ered mé nyez kü lönb sé get. A paternalista-antiliberális alap hang sze re lés még azok ban
a cso por tok ban – így a fér fi ak, a fi a ta labb kor osz tály ok, a ma ga san is ko lá zot tak, az ur ba ni zált
te le pü lé sen la kók és a va gyo no sab bak kö zött – is tet ten ér he tõ, ame lyek ben egyéb ként a vi szony -
lag leg erõ sebb az egé szé ben vé ve gyen gébb és szû kebb kö rû li be rá lis-in di vi du a lis ta be ál lí tó -
dás. A pár tok szim pa ti zán sa i nak tár sa dal mi-gaz da sá gi von zal mai is ha son ló ké pet mu tat nak:
legyen szó jobb- vagy bal ol dal ról, a nagy pár tok hí vei kö zött több ség ben van nak a pa ter na lista,
nem nyu ga tos ér té ke ket és el ve ket el fo ga dók, és a li be rá lis-nyu ga to sa kat el uta sí tók. 

Az erõ sen je len lé võ paternalista-antiliberális be ál lí tó dás sok fé le ide o ló gi ai-vi lág né ze ti 
for rás ból táp lál koz hat, eset leg éle sen el lent mon dók ból is. Pél dá ul a pi a ci ver seny és a nagy
vagyo ni kü lönb sé gek el uta sí tá sá ban vagy ép pen a szin tén jól tet ten ér he tõ rendpártiságban meg -
hú zód hat mö göt te szél sõ sé ges bol se viz mus, nosz tal gia a Ká dár-rend szer iránt, szo ci ál de mok -
ra ta irá nyult ság, ultraliberális ba los ság, nép nem ze ti tradicionalizmus, ke resz tény élet el vek,
pánmagyarság, har ma dik utas ság és még sok más. Na gyon va ló szí nû azon ban, hogy nem csak
és nem el sõ sor ban ide o ló gi ai-vi lág né ze ti ala pok ról ere dez tet he tõ a klas  szi kus li be ra liz mus
ele me it el uta sí tó be ál lí tó dás, ha nem je len tõs részt olyan élet hely ze tek bõl, ame lyek szük ség kép -
pen a nyi tott tár sa da lom mo dell jé nek li be ra liz mu sa és in di vi du a liz mu sa el len han gol nak:
a lecsú szó ré te gek, a mun ka nél kü li ek, a pi a ci ver seny kö rül mé nyei kö zött ma gu kat bi zony ta -
la nul ér zõk a rend szer vál tás ban min ta ként meg cél zott Nyu gat nak nem azt az ar cát ta pasz tal ják
ha zai föl dön, ame lyet sa ját je le nük és jö võ jük szem pont já ból von zó nak ta lál hat ná nak.

Vizs gá lat so ro za tunk nak ezek a nyu ga tos-li be rá lis ér ték rend el uta sí tá sát és a rend szer vál -
tás ból va ló ki áb rán dult sá got jel zõ ered mé nyei egy bevág nak szá mos ha son ló ku ta tás nak, nem
utol só sor ban Hunyady György mun ká i nak meg ál la pí tá sa i val. Egy 2007 és 2008 for du ló ján vég -
zett nagy sza bá sú szo ci ál pszi cho ló gi ai ku ta tá sa sze rint (HUNYADY 2009):

„a vizs gá la ti sze mé lyek ki fe je zet ten drá mai össz ké pet nyúj ta nak a tár sa dal mi köz ér zet
álta luk ész lelt vál to zá sa i ról az utób bi 5–10 év ben. 71%-uk sze rint az em be rek elé ge -
det le neb bek, 67% sze rint ked vet le neb bek, több mint fe lük mond ja, hogy pesszi mis táb -
bak, ke vés bé ba rát sá go sak, il let ve ag res  szí veb bek let tek. 

A kér de zet tek ki sebb, de nem le be csü len dõ há nya da, 30%-a adott szá mot ar ról
a nega tív ten den ci á ról, hogy az em be rek egy re ke vés bé meg bíz ha tó ak és be csü le te sek.

A tár sa da lom jel leg ze tes ér zel mi ál la po tá ról, alap han gu la tá ról szól va a min ta langy két -
sé gét fejez te ki az zal kap cso lat ban, hogy ná lunk kul tu rált, vi dám, fe gyel me zett, de mok ra -
ti ku san ön tu da tos, nyi tott, bizalomteli len ne a köz han gu lat (e ská la ér té kek át la ga rend re 
4 alatt ma rad a hét fo kú ská lán). 

A vizs gá la ti sze mé lyek egy vá lasz cso kor ba fog ták az ag res  szió és fruszt rá ció je -
le it: sze rin tük dur va ön ér vé nye sí tés je lent ke zik a tár sa da lom ban, rom bo ló düh je lent
meg az ut cá kon, és ez zel együtt mond ják ki, az em be rek több sé ge ki fe je zet ten elé ge -
det len. 
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Erõ tel jes volt az egyet ér tés az zal, hogy kor rupt a po li ti ka és az üz le ti élet at mosz fé -
rá ja, és ez zel össz hang ban a kér de zet tek el ve tet ték, hogy ná lunk pezs gõ üz le ti élet len ne,
a több ség ér dek lõd ne a po li ti ka iránt, és rit ka op ti miz mus hat ná át az em be re ket.

Mind ezek alap ján nem meg le põ, hogy a vizs gá la ti sze mé lyek ki fe je zet ten egyet -
ér tet tek az zal, hogy a tár sa da lom nagy több sé ge sze rint a köz ál la pot ok ma bi zony ta -
la nok és két ség be ej tõ ek, il let ve fel há bo rí tó ak és meg éret tek a vál to zás ra. […] A min -
ta 71%-a ál lí tot ta, hogy az em be rek nagy több sé ge csa ló dott a húsz év elõt ti
re mé nye i ben és vá ra ko zá sa i ban” (HUNYADY 2009: 297).

El len ér zé sek a pi ac cal szem ben

A ku ta tá si ered mé nyek fé nyé ben fel ve tõ dik a kér dés: ha ilyen je len tõs mér té kû a rend szer vál -
tás nyo mán ki ala kult tár sa dal mi-gaz da sá gi vi szo nyok kal szem be ni el len ér zés, ha a nyu ga tos-
li be rá lis tár sa da lom szer ve zõ dés ha zai föl dön csak meg le he tõ sen cse kély tá mo ga tás ra, an nál in -
kább szé les kö rû el uta sí tás ra szá mít hat, ak kor va jon nem kel le ne-e fe lül vizs gál ni a Nyu gat hoz
va ló csat la ko zást meg cél zó rend szer vál tást, leg alább is a pi a ci me cha niz mus sal, a ver sennyel,
az ál lam vis  sza szo rí tá sá val kap cso la tos irá nyult sá gát? A két sé ge ket, az el bi zony ta la no dást és
az el len ér zé se ket nem kis mér ték ben táp lál ják és erõ sí tik olyan, a mé di á ban és a köz élet ben gyak -
ran és nyo ma té ko san meg fo gal ma zó dó meg ál la pí tá sok és né ze tek, ame lyek a nyu ga tos-li be rá -
lis tár sa da lom szer ve zõ dés prob le ma ti kus vo ná sa i ra, ve le szem ben az ál la mi ko or di ná ció elõ -
nye i re hív ják fel a fi gyel met. Íme két jel leg ze tes ér ve lés a pi a ci ko or di ná ci ó val szem ben az ál la mi
ja vá ra.

Akad nak, nem is ke ve sen, akik a pop pe ri zárt tár sa da lom/nyi tott tár sa da lom dichotómiának
nap ja ink vi szo nya i ra tör té nõ al kal ma zá sát tel je sen ér tel met len nek vagy leg alább is tor zí tó an le -
egy sze rû sí tõ nek tart ják, mond ván, hogy ma nap ság ez a szem be ál lí tás egy ál ta lán nem fe lel meg
a Nyu gat re a li tá sa i nak, hi szen az ide so rol ha tó or szá gok éle té ben, ha az Ame ri kai Egye sült Álla -
mo ké ban nem is ma ra dék ta la nul, de a nyu gat-eu ró pa i a ké i ban fel tét le nül, a szol gál ta tó ál lam és
a szo ci ál de mok ra ta, szo ci a lis ta, labour-ista, de mok ra ta pár ti erõk, va la mint a szak szer ve ze tek
szá mos olyan, a min den na pi po li ti kai-tár sa dal mi gya kor lat ba mé lyen be épült ér té ket és me cha -
niz must – pél dá ul a ver senyt kor lá to zó ál la mi be avat ko zá sok irán ti igényt és az egyen lõ ség felé
hú zó igaz sá gos ságel ve ket – kép vi sel nek, ame lyek a mi fel so ro lá sunk ban a zárt tár sa da lom jel -
lem zõi kö zé tar toz nak. Így alig ha von ha tó két ség be, hogy a szo ci á lis pi ac gaz da ság vi szo nyai
kö zött a pi a ci ver seny ér ték mé rõ sze re pe egy ál ta lán nem kor lá to zat lan, és az ál lam nak a fej lett
Nyu gat or szá ga i ban is igen fon tos sze re pe van mind a gaz da ság szer ve zé sé ben, mind az el osz -
tás (vi szony la gos, a több ség ál tal el fo gad ha tó) igaz sá gos sá gá nak biz to sí tá sá ban. Eb ben a vonat -
ko zás ban fon tos hi vat ko zás le het So ros György pél dá ja is, aki hos  szú idõn ke resz tül a klas  szi -
kus li be ra liz mus ér tel mé ben vett nyi tott tár sa da lom el kö te le zett hí ve és propagátora volt, 
de ma nap ság, nem utol só sor ban az ame ri kai la kás épí tés-fi nan szí ro zá si ano má li ák kö vet kez té -
ben ki rob bant pénz ügyi-gaz da sá gi vi lág vál ság ra re a gál va – mint egy re vi de ál va, de tel jes sé gük -
ben nem meg ta gad va ko ráb bi né ze te it – a leg ha tá ro zot tab ban úgy nyi lat ko zik, hogy a mo dern
(vagy poszt mo dern) kor tár sa dal mai, ha va ló ban mi nél több em ber szá má ra mi nél na gyobb jó -
lé tet és mi nél na gyobb sza bad sá got kí ván nak biz to sí ta ni, nem mond hat nak le a pi a ci fo lya ma to kat
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va la mi kép pen egyen súly ban tar tó ál la mi be avat ko zá sok ról és a nem tisz tán pi ac- és ver seny -
el vû sza bá lyo zá sok al kal ma zá sá ról. 

A hol az ame ri kai jel zá log hi tel-pi ac 2007. évi ös  sze om lá sá tól, hol a Lehman Brothers
Holding Inc. 2008. szep tem ber 15-i csõd jé tõl szá mí tott pénz ügyi vál ság meg ren dí tõ ha tá sa alatt
so kan haj la mo sak te met ni a pi a cot és a ka pi ta lis ta gaz da sá got, és ál la mi be avat ko zás, ál la mi sza -
bá lyo zás, ál la mi ter ve zés után ki ál ta nak, szin te min den rossz for rá sá nak a pi a cot nyil vá nít va és
dics fény be von va az ál la mi ve zér lést, az erõs ál la mot. 

„Fi gye lem re mél tó, hogy az a szel le mi kör, amely a leg han go sab ban szok ta a kö zép -
kort sö tét ként em le get ni – nem utol só sor ban azért, mert az em be rek ak kor hit tek
a cso dák ban –, ugyan ilyen hang erõ vel suly kol ta Eu ró pa fü lé be, hogy lé te zik, ve lünk
él, itt van köz tünk egy nagy cso da, egy nagy va rázs lat, amely min den tár sa dal mi
prob lé mát meg old: a pi ac. Az ál la mi el lá tó rend sze rek, az egész ség ügy, a nyug díj rend -
szer, az ok ta tás és a köz le ke dés leg jobb mû köd te tõ je is a pi ac le het. Min dent pi a co sí -
ta ni kell. A pi ac szent, de leg alább is szent te hén, a pi ac mo rá lis, a pi ac ön sza bá lyo zó.
A pi ac meg ad ja a vá laszt ar ra a kér dés re is, mi jó az em ber nek. Aki ké tel ked ni mert
a piac min den ha tó sá gá ban, a nagy va rázs lat ban, azt eret nek nek bé lye gez ték, ma ra di -
nak, kon zer va tív nak ska tu lyáz ták, aki nem ké pes kö vet ni a mo dern vi lá got. Sõt, aki nem
ér tett a szép szó ból, ha mar a ve szé lyes és szél sõ sé ges ala kok lis tá ján ta lál hat ta ma gát. 
A nagy cso da sze münk lát tá ra, a leg na gyobb vi lág nyil vá nos ság elõtt be fuc  csolt. A nagy
va rázs lat ról szó ló mí tosz ös  sze om lott. A vi lág ma a va rázs lat vesz tés idõ sza kát éli. A va -
rázs lat ugyan nem si ke rült, el len ben ha tal mas pén zek tûn tek el. A vi lág a sa ját bõ rén
ta pasz tal ja meg, hogy a pi ac sem pénz ügyi, sem er köl csi ér te lem ben nem ké pes ön sza -
bá lyo zás ra, és nem is le het, mert nem té ved he tet len. 

A pi ac meg té veszt he tõ, fél re ve zet he tõ, véd te len az em be ri mo hó ság gal és kap zsi -
ság gal szem ben. Ezt a lec két ta nul ja most a Nyu gat. Most ta nul ja azt a lec két, hogy az
em be ri élet né hány lét fon tos sá gú te rü le tét leg job ban meg szer vez ni és mû köd tet ni
még is csak a nem pi a ci, az az nem pro fit szer zés ér de ké ben tár sult kö zös sé gek, va gyis
a nem ze tek és azok ágen sei, az ál la mok ké pe sek. Sõt, a gaz da sá gi zu ha nás okoz ta el -
sõ pá nik eny hül té vel a – még ha csak át me ne ti leg is – sze lí dül ni lát szó vi har fel hõk mö -
gül az a fel is me rés is ki vil lan, hogy a nem ze ti kö zös ség irá nyí tot ta ál lam nem csu pán
az egész ség ügy nek, az ok ta tás nak, a nyug díj rend szer nek, a köz biz ton ság nak jobb gaz -
dá ja, mint a pi ac, ha nem a pi ac okoz ta ös  sze om lás el ke rü lé sé nek is az ál lam a zá lo ga,
sõt ma gá nak a pi ac nak is az ál lam le het a meg men tõ je. Az el sza ba dult és ön ma gát a sza -
ka dék szé lé re so dort vi lág gaz da sá got az ál lam nak, a nem ze ti kö zös ség vá lasz tott veze -
tõ i nek, a po li ti ku sok nak kell ki húz ni uk a sla masz ti ká ból.” (OR BÁN 2009)

Né mi leg sar kít va a hi vat ko zott pi ac kri ti kus ál lás pon to kat, in dí tó kér dé sün ket úgy fo gal maz -
hat juk át, va jon va ló ban helyt ál ló-e az ez red for du ló kö ze li év ti ze dek ese mé nye i bõl azt a kö vet -
kez te tést le von ni, hogy ide je len ne a pi a cot, a pi a ci ver senyt, a pi a ci me cha niz must – és ve le
per sze a nyu ga tos-li be rá lis tár sa dal mi be ren dez ke dést – meg ha tá ro zó an ál la mi ko or di ná ci ó ra,
ál la mi sza bá lyo zás ra, az ál lam el len õr zõ és irá nyí tó in téz mé nye i re cse rél ni? 
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Ve zér lés el vű versus sza bad ság el vű szer ve ző dés

Mint min den fé le tár sa dal mi együtt élést, a Nyu gat tár sa dal ma it is együtt mû kö dé sek tart ják
össze. A tár sa dal mi-tör té ne ti evo lú ció az együtt mû kö dé sek nek két alap ve tõ szer ve zõ dé si mód -
ját ter mel te ki: (köz pon ti) ve zér lés el vût és sza bad ság el vût. Ezek nek sa já tos sá ga it az aláb bi táb -
lá zat gyûj ti egy be.

1. táb lá zat. 

Ott, azo kon a te rü le te ken, ahol olyan köz szük ség le tek rõl van szó, ame lyek nek ki elé gí té se
az ös  szes ágens nek, a tár sa da lom egé szé nek egy for mán ér de ke, és ki elé gí té sük sza bad ság el vû
pi a ci szer ve zõ dés ben nem lát szik biz to sí tott nak, az tû nik ter mé sze tes nek, hogy köz pon ti ve zér -
lé sû szer ve zõ dé sek jön nek lét re. Ilyen te rü let az ál la mi lét, min de nek elõtt a po pu lá ció kül sõ tá -
ma dá sok és bel sõ bom lasz tá sok, va la mint ter mé sze ti csa pá sok el le ni vé del me, a biz ton ság szük -
ség le té nek ki elé gí té se. En nek a funk ci ó nak a meg fe le lõ szin tû meg va ló sí tá sa nyil ván va ló an
a po pu lá ció min den tag já nak ér de ke (most te kint sünk el at tól, hogy el len ér de kel tek, áru lók, 
de zer tõ rök, lá za dók min dig akad hat nak). Az is nyil ván va ló, hogy ez a funk ció nem meg va ló -
sít ha tó sza bad ság el vû pi a ci szer ve zõ dés ben: ide gen tá ma dás nak nem tud na ha té ko nyan el len -
áll ni egy olyan kö zös ség, amely nek vé del me egy más sal is ver sen gõ, ri va li zá ló fegy ve res ágen -
sek re, egy más sal is ha da ko zó had se re gek re len ne bíz va. A ha té kony vé de lem hez egy ség re,
ös  sze fo gás ra, egy sé ges had se reg re és egyet len egy sé ges ve zér kar ra, az az köz pon ti ko or di ná ció -
ra, egy sé ges ka to nai szer ve zet re van szük ség, amely ben min den ki nek meg van a ma ga sze re pe,
fel ada ta és mind egyik részt ve võ tõl a fel adat fe gyel me zett vég re haj tá sát vár ják. 

De az ál la mot fenn tar tó és mû köd te tõ szer ve ze tek mel lett bel sõ fel épí té sü ket te kint ve köz -
pon ti ve zér lé sû ek a gaz da ság in téz mé nyi-szer ve ze ti ágen sei, a vál la la tok is (és per sze min den
olyan szer ve zet sze rû kép zõd mény, ame lyet va la mi lyen funk ció el lá tá sá ra, pél dá ul ér dek kép vi -
se let re és -érvényesítésre, gyó gyí tás ra, ok ta tás ra és ha son lók ra hoz tak lét re és mû köd tet nek, 
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pél dá ul pár tok, kór há zak, is ko lák stb.). A vál la la tok ar ra a cél ra jön nek lét re, hogy egy konk -
rét szük ség let, il let ve ke res let ki elé gí té sé vel pénzt, nye re sé get ter mel je nek a be fek te tõk nek. Erre
a cél ra fel épí te nek egy szer ve ze tet (gyá rat, mû helyt, szol gál ta tó egy sé get), és (em be ri) ágen se -
ket, mun ka erõt al kal maz nak a szer ve zet sze re pe i nek be töl té sé re, fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra.
Ér te lem sze rû en min den érin tett nek ér de ke, hogy a szer ve zet jól mû köd jön, ki elé gít se a meg -
cél zott szük ség le tet és nye re sé get ter mel jen, és nyil ván va ló az is, hogy mind ez nem len ne el -
ér he tõ, ha a köz re mû kö dõk nem a szer ve zet ben rá juk há ru ló fel ada tot vé gez nék, ha nem egyé -
ni ér de ke i ket kö vet ve, sa ját pi a co kat, kü lön uta kat ke res né nek. Az em be ri ség tár sa dal mi-tör té ne ti
evo lú ci ó já nak egyik vo nu la tát az egy re na gyobb, egy re ki ter jed tebb, egy re komp le xebb és leg -
fõ kép pen egy re ha té ko nyabb célracionális köz pon ti ve zér lé ses szer ve ze tek lét re jöt te je len ti, mint
pél dá ul a nagy nem zet kö zi re pü lõ te rek, a nagy lé gi tár sa ság ok és szál lí tó vál la la tok, a szá mos or -
szág ban mû kö dõ nagy au tó gyá rak (Ford, General Mo tors, To yo ta, Volks wa gen stb.) és más mul -
ti na ci o ná lis nagy vál la lat ok (Mic ro soft, Phi lips, Sie mens, Tesco stb.), a nagy egye te mek és ku -
ta tó in té ze tek, NA SA stb., és ter mé szet sze rû leg köz pon ti ve zér lé sû komp lex szer ve ze tek
a mo dern ál la mok és szö vet sé ge ik (NA TO, EU).

Ott vi szont, ahol sok fé le szük ség let vár ki elé gí tés re és sok ágens áll ké szen er re a szük ség -
let ki elé gí tõ funk ci ó ra, va gyis sok ágens vár ja szük ség le te i nek ki elé gí té sét at tól, hogy hoz zá já -
rul sok más ágens szük ség le te i nek ki elé gí té sé hez, to váb bá nem kép zel he tõ el, il let ve nem je -
lent ke zik olyan köz pon ti ve zér lé sû szer ve zet, amely ké pes len ne egyen súly ba hoz ni e sok fé le,
men  nyi sé gé ben és mi nõ sé gé ben ál lan dó an vál to zó szük ség le tet és e sok, szám ta lan mó don ér -
dek ta golt és ál lan dó an moz gás ban lé võ ágen si tö me get, ott te hát, ahol a ve zér lés elv nem szá -
mít hat si ker re – Friedrich von Hayek sza va it idéz ve, en nek a si ker nek a fel té te le zé se vég ze tes
ön hitt ség len ne (HAYEK 1992) –, meg van az esé lye élet ké pes sza bad ság el vû pi a ci szer ve zõ dés
ki ala ku lá sá nak.

Az ál lam sze re pé ről

Az ál lam a fen ti ek ér tel mé ben szük ség kép pen ve zér lés el ven mû kö dõ in téz mény, amely nek alap -
funk ci ó ja, hogy biz to sít sa egy né pes ség nek (a nem zet ál la mok ki ala ku lá sá tól egy-egy nem zet -
nek), il let ve ve ze tõ i nek egy te rü let fe let ti ha tal mát, ön ren del ke zés ét, szu ve re ni tá sát. A Nyu gat
vi lá gá ban az ál lam az év szá zad ok so rán fon tos dif fe ren ci á ló dá so kon ment ke resz tül, ame lyek
ugyan nem szün tet ték meg ve zér lés el vû lé nye gét, vi szont an nak ha tá sá ra, hogy a tár sa da lom -
szer ve zõ dés ben szá mos vo nat ko zás ban egy re erõ seb ben ér vé nye sült a sza bad ság elv, fo ko za to -
san át ér tel me zõ dött a funk ci ó ja és át ala kult a mû kö dés mód ja.

Kezd het jük az zal, hogy bár az ál lam ve zér lés el vû esz kö zei fe lett meg ha tá ro zó an min de nütt
a po li ti kai ha ta lom bir to ko sai, az ural mon lé võk, a kor mány zó erõk ren del kez nek, a nyu ga ti tí -
pu sú fej lõ dés ben a tár sa dal mi dif fe ren ci á ló dás fo lya ma tá ban az ál lam fo ko za to san el vált és füg -
get le ne dett at tól, hogy ép pen kik kor má nyoz nak, mi lyen cso por tok, mi lyen pár tok van nak ural -
mon, és eb ben az el vá lás ban szi go rú sza bá lyok for má lód tak ar ra vo nat ko zó an, hogy a ha ta lom
ak tu á lis bir to ko sai, az ép pen kor mány zó erõk mi kép pen fér het nek hoz zá az ál lam esz kö ze i hez.
A mo dern nyu ga ti tí pu sú tár sa dal mak ban az ál lam, bár sze mé lyi ál lo má nya ter mé szet sze rû leg
az idõ mú lá sá val cse ré lõ dik, szer ve ze ti fel épí té se mó do sul hat és vál toz hat nak a mód sze rei, mint
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in téz mény és szer ve zet kor mány za to kon és ge ne rá ci ó kon ke resz tül fenn ma rad és biz to sít ja a tár -
sa da lom rend jét, fo lya ma tos sá gát, fenn ál lá sát. Mind eköz ben szá mos al kot má nyos és tör vé nyi
ga ran cia fel ügye li, hogy a kor mány za ti ha ta lom bir to ká ban sen ki nek, sem mi lyen erõ nek ne le -
gyen mód ja ab szo lút ural ko dó ként vagy dik tá tor ként ön ké nye sen, el len õri zet le nül, sa ját ké nye-
ked ve sze rint hasz nál ni az esz kö ze it (leg fõ kép pen a fegy ve res erõ it). Jel lem zõ ada lék, hogy
a nyu ga ti ci vi li zá ció nyel ve i ben az „ál lam”-ot je len tõ sza vak eti mo ló gi a i lag a szu ve re ni tá si
igény re és a kons ti tu tív jel leg re uta ló, de az ural ko dás, a kor mány zat szem pont já ból sem le ges
ki fe je zés re, a la tin „áll ni” je len té sû stare igé re, il let ve az „ál lás, stá tusz” je len té sû sta tus fõ név -
re men nek vis  sza (an gol state, né met Staat, fran cia état, olasz stato, len gyel, cseh és hor vát stan,
portugal és spa nyol estado stb., ma gyar tü kör for dí tás ban ál lam), az orosz ban vi szont az el té rõ
tár sa da lom fej lõ dés szem lé le tes je le ként az „ál lam”-ot je len tõ gaszudarsztvo szó az „ural ko dó”,
a „monarcha”, a „leg fõbb úr” je len té sû gaszudar szó ból ered, ami ben mint ha csak az ab szo lút
ural ko dó fran cia XIV. La jos nak té ve sen tu laj do ní tott (HAHNER 2010), de az egyed ura lom lé -
nye gét jól ki fe je zõ és ezért az tán sok szor em le ge tett mon dás kö szön ne vis  sza a modernitás elõt -
ti tör té nel mi idõk bõl: „Az ál lam én va gyok.”

A har ma dik rend fel emel ke dé sé vel, a pi ac gaz da ság kez de mé nye i nek meg je le né sé vel, az ál -
lam pol gá ri au to nó mia, rész vé tel és kép vi se let igé nyé nek meg erõ sö dé sé vel az ál lam alap funk -
ci ó i val kap cso la tos köz fel fo gás is kez dett át ala kul ni. Tu laj don kép pen az ál la mi lét kez de te i tõl
fog va az ál lam alap funk ci ó ját év ez re de ken ke resz tül az ál ta la át fo gott né pes ség fé ken tar tá sá -
val, az ural ko dó rend el fo gad ta tá sá val és az ural ko dó (cso port) aka ra tá nak vég re hajt ta tá sá val
azo no sí tot ták és leg fõbb esz kö zé nek a fegy ve res erõt, il let ve az erõ szak kal va ló fe nye ge tést te -
kin tet ték. Ha vol tak is a köz szük ség le tek ki elé gí té sét szol gá ló te vé keny sé gei, pél dá ul a Ró mai
Bi ro da lom ban élel mi szerel lá tás, köz mû épí té sek, ki öre ge dett ka to nák ról va ló gon dos ko dás 
stb., az ál lam fõ fel ada tát a rend vé del mé ben, a kül sõ fe nye ge té sek vis  sza ve ré sé ben, a fenn ál -
ló vi szo nyok õr zé sé ben, a lá za dá sok el nyo má sá ban és a lá za dók, a rend bon tók meg bün te té sé -
ben, a nép – ha kel lett, ak kor fegy ve res erõ vel tör té nõ – fé ken tar tá sá ban lát ták. Az ál lam nak
ez zel a ka to nai-rend õri, el nyo mó, fé ken tar tó, az erõ szak ra és a meg fé lem lí tés re épü lõ fel fo gá -
sá val szem ben, nem utol só sor ban a fel vi lá go so dás esz mé i nek ha tá sá ra meg je lent és a 19. szá -
zad má so dik fe lé tõl ha tá ro zot tan meg erõ sö dött egy olyan ér tel me zés, amely egy fe lõl az ál lam -
ban egy re na gyobb sze re pet szánt kü lön fé le köz szük ség le tek – köz biz ton ság (rend fenn tar tás),
köz le ke dés, köz vi lá gí tás, csa tor ná zás, sze mét el ta ka rí tás, köz ok ta tás, a nincs te le nek rõl, a mun -
ka kép te le nek rõl, a be te gek rõl és az öre gek rõl va ló gon dos ko dás stb. – kö zös sé gi esz kö zök kel
tör té nõ ki elé gí té sé nek, más fe lõl mind eze ket és per sze az olyan klasszi kus ál la mi funk ci ó kat is,
mint a hon- és rend vé de lem, a köz igaz ga tás, a la kos ság-nyil ván tar tás, az adó be sze dés, a vám -
igaz ga tás stb. olyan köz szol gál ta tás ként gon dol ta el, ame lyek ben az ál lam a pol gá ra it nem alatt -
va ló ként, ha nem szer zõ dé ses part ner ként, egyen ran gú ügy fél ként ke ze li. Ter mé sze te sen en nek
a szo li da ri tás ér té kei fe lé is nyi tott (köz)szolgáltató ál lam nak is meg ma rad nak az erõ szak esz -
kö ze i vel fe nye ge tõ ha gyo má nyos hon- és rend vé del mi fel ada tai, de te vé keny sé gé ben egy re na -
gyobb hang súlyt és részt kap nak az eze ken túl mu ta tó szük ség let ki elé gí tõ te vé keny sé gek és az
el ide ge ní tõ bü rok ra ti kus ha tal mas ko dá sok kal szem ben az együtt mû kö dõ, part ner ke re sõ, a szoli -
da ri tást erõ sí tõ meg ol dá sok. Így a mo dern szol gál ta tó ál lam ál tal meg va ló sí tott tár sa dal mi alrend -
szer ben a cse lek vé se ket nem csu pán az ál lam ha ta lom sta bi li tá sát szem elõtt tar tó bi ná ris kó dok,
értékduálok mi nõ sí tik és sze lek tál ják, mint pél dá ul „az ál lam ha tal mat erõsíti/nem erõ sí ti”,
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„ha té kony/nem ha té kony”, ha nem a szol gál ta tó jel le get ér vé nye sí tõk is, pél dá ul „em ber ar cú, 
ba rát sá gos/bü rok ra ti kus, ha tal mas ko dó”. (Zá ró jel ben meg em lít jük, hogy az ál lam a kü lön fé le
szol gál ta tá si fel ada ta i nak el lá tá sá ra, pél dá ul a köz te rü le tek ta ka rí tá sá ra, sze mét el hor dás ra, tö -
meg köz le ke dés re vagy akár egész ség ügyi vagy ok ta tá si szol gál ta tá sok ra pá lyáz ta tás sal szer zõ -
dé ses ala pon nem ál la mi tu laj do nú és a pi a con is ver seny zõ szer ve ze ti és em be ri ágen se ket is
al kal maz hat.)

A szol gál ta tó ál lam ki épü lé se nyo mán kez dett for má lód ni a jó lé ti ál lam fo gal ma, il let ve igé -
nye. „A gaz da sá gi nö ve ke dés és a mo dern tár sa da lom mû kö dés rend je im már se hol sem tart ha -
tó fenn anél kül, hogy az ál lam klas  szi kus jog al ko tói, vé del mi és rend fenn tar tói sze re pei mel lé
ne tár sul ná nak az ál lam pol gár ok jó lét ét biz to sí tó funk ci ók. […] A jó lé ti ál lam meg ha tá ro zó in -
téz mé nyi pil lé rei – át fo gó nyug díj rend sze rek, ál la mi lag szer ve zett és/vagy fel ügyelt köz ok ta -
tá si és köz egész ség ügyi szol gá la tok, a tár sa dal mi szol gál ta tá sok szer te ága zó há ló za tai, va la mint
az adók ból fe de zett jö ve del mi redisztribúció bi zo nyos for mái – rend re ki épül tek és meg le põ -
en rö vid idõn be lül gyö ke ret eresz tet tek” nem csak a gaz da sá gi lag leg fej let tebb és leg gaz da gabb,
ha nem a ke vés bé fej lett és ke vés bé gaz dag, fel tö rek võ or szá gok ban is (SZALAI 2007: 22). A jólé -
ti ál lam az igaz sá gos tár sa da lom nak azt a kép ze tét kö ze lí ti, amely a tár sa dal mi ja vak el osz tá -
sá ban a le he tõ leg na gyobb mér ték ben ér vé nye sí ti az igaz sá gos ság és a mél tá nyos ság el ve it.
(Ezek rõl az el vek rõl lásd RAWLS 1997.) 

A pi ac sze re pé ről

A tár sa dal mi-tör té ne ti evo lú ció a ma te ri á lis szük ség le tek ki elé gí té sé re, a tár sa da lom gaz da sá -
gi funk ci ó i nak el lá tá sá ra év ez re des elõz mé nyek (a pénz meg je le né se, az áru ter me lés ki bon ta -
ko zá sa, a ke res ke de lem és a mun ka meg osz tás el mé lyü lé se stb.) után az új kor haj na lán ter mel -
te ki a vál lal ko zás sza bad sá gá ra, az au to nóm ágen sek ver se nyé re és cse rék ben ma ni fesz tá ló dó
együtt mû kö dé sé re épü lõ, a ke res le ti-kí ná la ti vi szo nyok ál tal sza bá lyo zott, sza bad ság el vû pi aci
szer ve zõ dést. Per sze a tör té ne lem so rán a gaz da sá gi szük ség le tek ki elé gí té sé ben a spon tán,
evolutív sza bad ság el vû fo lya ma tok mel lett, nemrit kán azok el le né ben, ve zér lés el vû meg ol dá -
sok is fon tos sze rep hez ju tot tak. Gyak ran meg tör tént, hogy a leg fõbb ha ta lom a gaz da sá gi ágen -
sek és erõ for rás ok egy ré szét ál la mi-ha tal mi esz kö zök kel köz pon ti cé lok nak, pél dá ul élel mi szer -
el lá tá si fel ada tok nak, nagy mé re tû és hos  szan tar tó épít ke zé sek nek, há bo rús erõ fe szí té sek nek 
(a had se reg fej lesz té se, erõ dí té sek, flot ta épí tés stb.) ren del te alá, és így a gaz da ság egy ré szét
vagy egé szét köz pon ti ve zér lé sû struk tú rá ba és mû kö dés be szo rí tot ta. 

Itt ter mé sze te sen nem ar ról van szó, hogy a gaz da ság szer ve ze ti ágen se i nek, a vál la la tok -
nak, mû he lyek nek, gyá rak nak, üze mek nek, cé gek nek, tár sa sá gok nak mi lyen a bel sõ fel épí té -
sük, a bel sõ struk tú rá juk és mû kö dé sük – célracionális in dít ta tá suk ból adó dó an ez szük ség kép -
pen min dig ve zér lés el vû –, ha nem hogy a gaz da sá gi te vé keny ség re ké pes em be ri és szer ve ze ti
ágen sek mi kép pen han go lód nak ös  sze, mi kép pen ko or di ná lód nak a tár sa da lom ma te ri á lis szük -
ség le te i nek ki elé gí té sé re, mi kép pen szer ve zõ dik az együtt mû kö dé sük a gaz da sá gi funk ci ók el -
lá tá sá ra, va gyis ho gyan va ló sít ja meg a tár sa da lom a ren del ke zés re ál ló erõ for rás ok ból a ma te -
ri á lis szük ség le te i nek a ki elé gí té sét. Ha sza bad ság el vû pi a ci szer ve zõ dés ben, ak kor az ágen se ket
a pi a ci me cha niz mus, a ke res le ti-kí ná la ti vi szo nyok ko or di nál ják; ha köz pon tive zér lés -el vû
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szer ve zõ dés ben, ak kor az ágen sek ko or di ná lá sát, az erõ for rás ok nak a szük ség le tek hez ren de -
lé sét egy köz pon ti ha ta lom, rend sze rint az ál lam vég zi. Az elõb bi eset ben a „ren tá bi lis/nem ren -
tá bi lis”, az utób bi ban a „ha tal mat erõsíti/nem erõ sí ti” a cse lek vé se ket mi nõ sí tõ és sze lek tá ló bi -
ná ris kód, a meg ha tá ro zó értékduál. Kornai Já nos a ve zér lés el vû meg ol dá son be lül még egy
to váb bi meg kü lön böz te tést tett asze rint, hogy a ve zér lõ köz pont, adott eset ben az ál lam, mi kép -
pen gya ko rol ja a ha tal mát a gaz da sá gi szán dé kai meg va ló sí tá sa ér de ké ben: erõ sza kos ko or di -
ná ci ó ról be szél he tünk, ha erõ sza kos esz kö zö ket, fegy ve res erõt, rek vi rá lást, fe nye ge tést hasz -
nál (pél dá ul ez tör tént Ma gyar or szá gon a Rá ko si-kor szak ban: erõ sza kos ál la mo sí tás és
kol ho zo sí tás, vál la lat ve ze tõk bör tön be ve té se, pad lás söp ré sek, in ter ná lá sok stb.), és bü rok ra ti -
kus nak ne vez het jük a ko or di ná ci ót, ha az ál lam – a gaz da ság ös  szes szer ve ze ti ágen sét (vál la -
la to kat, gyá ra kat, üze me ket, szö vet ke ze te ket) a tu laj do ná ban tart va – köz pon ti ter ve zés sel, 
mi nisz té ri u mi ap pa rá tus sal, hi va ta li uta sí tá sok kal és hu mán po li ti kai esz kö zök kel, min de nek elõtt
vál la lat ve ze tõi ki ne ve zé sek kel irá nyít ja a gaz da ság mû kö dé sét (KORNAI 2007).

Mint tud juk, a Szov jet uni ó ban és az ural ma alá haj tott ke let-eu ró pai or szá gok ban ide o ló -
gi ai meg fon to lá sok és vo lun ta ris ta mo der ni zá ci ós tö rek vé sek je gyé ben a min den ízé ben ál la -
mi vá tett gaz da ság egé szét köz pon ti ve zér lés sel szer vez ték meg, kez det ben egy ér tel mû en erõ -
sza kos, majd – ahol és ami kor a dik ta tú ra la zí tott a szo rí tá sán és „pu háb bá” vált – bü rok ra ti kus
ko or di ná ci ót kény sze rít ve a gaz da sá gi ágen sek re. A kom mu nis ta párt ál tal fel ügyelt mi nisz té -
ri u mok és terv hi va ta lok bü rok ra tái ha tá roz ták meg, „szá mí tot ták ki”, hogy a szo ci a lis ta terv -
gaz da ság nak ne ve zett köz pon ti ve zér lé sû gé pe zet ben mit és men  nyit kell ter mel ni, mi re kell for -
dí ta ni az erõ for rá so kat, ho gyan kell a vál la la tok nak együtt mû köd ni ük, mi bõl men  nyit
hasz nál hat nak fel, mit és men  nyit fo gyaszt hat nak az ál lam pol gár ok (per sze ked vez mé nyek kel
ki emel ve a ha tal mi po zí ci ó kat el fog la ló nó men kla tú ra tag ja it) stb. Az a ter mé sze tes tör té nel mi
fej lõ dést, az evolutív fo lya ma to kat meg sza kí tó és mér he tet len ál do za to kat kö ve te lõ több év ti -
ze des kí sér let, hogy or szá gok tel jes gaz da sá gát köz pon ti ve zér lés sel szer vez zék meg és mû köd -
tes sék, a szov jet tí pu sú rend sze rek nek az 1980/90-es évek for du ló ján be kö vet ke zett ös  sze om -
lá sá val lát vá nyo san ku dar cot val lott, tör té nel mi zsák ut cá nak bi zo nyult (HAYEK 1991, 1992):
a terv uta sí tá sos szo ci a lis ta gaz da sá gok vé gül is nem bír ták a ver senyt a ka pi ta lis ta pi ac gaz da -
sá gok kal. 

A szov jet tí pu sú gaz da ság irá nyí tás ku dar ca azon ban egy ál ta lán nem je len ti azt, hogy min -
den olyan köz pon ti ve zér lé ses lé pés, ame lyet kor má nyok, ál la mok gaz da sá gi ügyek ben tet tek,
il let ve tesz nek, ele ve kár ho za tos len ne vagy bu kás ra len ne ítél ve. Elõ ször is lát nunk kell, hogy
ah hoz, hogy a kor má nyok, ál la mok ele get tud ja nak ten ni mind azok nak a funk ci ók nak, ame lyek -
nek be töl té se rá juk há rul (vagy azért, mert az ál la mon kí vül nincs más al kal mas ágens, vagy
azért, mert az ál lam, il let ve a po li ti kai ha ta lom ak tu á lis bir to ko sa ma gá nak tart ja fenn e funk -
ci ók mû köd te té sé nek jo gát), olyan erõ for rás ok ra – min de nek elõtt ter mé sze te sen pénz re – van
szük sé gük, ame lye ket el sõ sor ban a gaz da ság ból sze rez het nek meg. Sza bad ság el ven mû kö dõ
gaz da ság ban en nek leg ter mé sze te sebb mód ja a gaz da ság ágen se i nek az adóz ta tá sa, olyan adó -
tör vé nyek, adó jog sza bály ok meg al ko tá sa és vég re haj tá sa, ame lyek a kor mány, az ál lam, a költ -
ség ve tés szá má ra biz to sít ják a szük sé ges for rá so kat. (Ve zér lés el vû terv gaz da ság ban min den be -
vé tel és ha szon, per sze ha egy ál ta lán mu tat ko zik ilyen, az ál lam hoz fo lyik be.) Az adóz ta tás,
bár ter mé sze te sen te her az ágen se ken, ön ma gá ban még nem je lent rend szer tor zí tó be avat ko zást
a pi ac gaz da ság sza bad ság el vû és pi a ci mû kö dé sé be, de csak ak kor nem, ha ele get tesz alap vetõ
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igaz sá gos sá gi el vek nek és a jog ál la mi ság nak, nem is mer sem ju tal ma zó, sem bün te tõ ki vé te -
le zé se ket, és az el vo nás nem olyan nagy mér té kû, hogy ve szé lyez tet né az ágen sek ver seny ked -
vét és ver seny ké pes sé gét. 

Ala kul hat azon ban úgy, hogy a kor mány zat, il let ve az ál lam úgy vé li, bi zo nyos vál la la tok -
tól vagy ága za tok tól töb bet re mél het, ha azok di na mi ku sab ban fej lõd het nek, ezért kü lön fé le ked -
vez mé nyek ben ré sze sí ti õket: csök ken ti az adó ter he lé sü ket, ál la mi ga ran ci át nyújt a hi tel fel vé -
te le ik hez, ked vez mé nyes hi te lek kel tá mo gat ja be fek te té se i ket, ál lam kö zi meg ál la po dá sok kal
igyek szik pi a cot sze rez ni szá muk ra, el en ge di vagy át vál lal ja tar to zá sa i kat stb. Az ilyen és hason -
ló ked vez mé nyek, tá mo ga tá sok ter mé szet sze rû leg már be avat ko zást je len te nek a pi ac mû kö dé -
sé be: a ked vez mé nye zett, tá mo ga tott vál la la tok és vál lal ko zá sok ver seny elõ nyök höz jut nak, illet -
ve a töb bi ek szük ség kép pen hát rá nyos hely zet be ke rül nek. Nem rit ka az sem, hogy az or szá gok
sa ját gaz da sá gu kat, sa ját vál la la ta i kat, ha zai pi a ca i kat vé de ni igye kez nek a kül föl di ver seny tár -
sak tól: ha a tör vé nyek, a ver seny sza bá lyok meg en ge dik, de sok szor a til tá sok el le né re is, meg -
kí sé rel he tik vé dõ vám ok kal, ext ra adók kal, spe ci á lis sza bá lyok kal, ál la mi tu laj don szer zés sel távol
tar ta ni a kon ku ren ci át. (Ma gyar vo nat ko zás ban jó pél da le het er re a MOL vé del me az oszt rák,
il let ve az orosz nyo mu lás sal szem ben 2007 és 2009 kö zött.)

Meg tör té nik az is, hogy az ál lam ma ga is vál lal ko zó ként je le nik meg va la mi lyen pi a con:
a ma gán cé gek tõ ke sze gény sé ge, vál lal ko zás kép te len sé ge vagy va la mi egyéb ok mi att ma ga ala -
pít vál la la tot, il let ve épít(tet) gyá rat, üze met vagy ma gán tu laj do nú vál lal ko zást vá sár lás vagy
ki sa já tí tás, ál la mo sí tás út ján ál la mi tu laj don ba vesz, az tán tu laj do nát ma ga üze mel te ti a pi a ci
kör nye zet ben. El vi leg sem mi aka dá lya an nak, hogy ál la mi tu laj do nú cé gek a pi a ci ver seny ak -
tív és si ke res sze rep lõi le gye nek, a gya kor lat ban még sem tû nik egé szen alap ta lan nak az ag go -
da lom, hogy ál la mi tu laj don lás nál a vál la la tok, il let ve azok ve ze tõi eset leg nem a pi ac nak, nem
a ver seny nek, ha nem pi a con kí vü li szem pont ok nak, ha tal mi-bü rok ra ti kus nyo má sok nak, po li -
ti kai meg fon to lá sok nak és/vagy kor rup ci ós csá bí tá sok nak akar nak meg fe lel ni, eset leg egy sze -
rû en csak la zán ve szik a pi a ci ver seny kö ve tel mé nye it ar ra szá mít va, hogy az ál lam nem hagy -
ja a tu laj do nát tönk re men ni, ha nem ha szük sé ges, ak kor a költ ség ve tés re tá masz kod va ki se gí ti
min den baj ból.

Ál lam és pi ac ki egyen sú lyo zott sá gá nak le he tő sé ge és szük sé ges sé ge

Az ál lam gaz da sá gi sze rep vál la lá sa ál lan dó vi ták tár gya. A li be rá lis, neo li be rá lis köz gaz dász -
ok, mint Friedrich von Hayek és Mil ton Friedmann és az oszt rák és a chicagoi köz gaz da sá gi
is ko la más kép vi se lõi úgy tar tot ták, hogy jobb, ha az ál lam mi nél ke vés bé fo lyik be le a gaz da -
ság mû kö dé sé be, mert a gaz da ság ágen se i nek sza bad, laissez-faire pi a ci moz gá sát kor lá tok kö -
zé szo rí tó ál la mi be avat ko zá sok vég sõ so ron a ver seny és a tel je sít mény vis  sza fo gá sá nak irá -
nyá ban hat nak. Az 1929-ben ki rob bant vi lág gaz da sá gi vál ság ha tá sa i val ered mé nye sen
szem be szál ló John Maynard Keynes és kö ve tõi vi szont azon a né ze ten vol tak, hogy a ma gán -
szek tor ágen se i nek tár sa dal mi lag nem fel ügyelt pi a ci dön té sei vég ered mény ként drá mai egyen -
súly vesz tés hez, a pi ac ös  sze om lá sá hoz, vál ság hoz ve zet het nek, és a sta bi li tás csak úgy tart ha -
tó meg, il let ve nyer he tõ vis  sza, ha az ál lam a köz szfé ra kép vi se le té ben kü lön fé le esz kö zök kel,
pél dá ul a fo gyasz tás ser ken té sé vel és a be ru há zá sok tá mo ga tá sá val be avat ko zik a gaz da ság piaci
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fo lya ma ta i ba. A má so dik vi lág há bo rú után a Nyu gat gaz da sá gai töb bé-ke vés bé a keynes-i úton
jár tak, a het ve nes évek ele jé tõl, a még 1944-ben Bretton Woodsban (USA) rög zí tett nem zet kö -
zi va lu ta át vál tá si rend szer ös  sze om lá sá tól vi szont in kább az ál la mi sze rep vál la lást ke vés bé jó
szem mel né zõ, neo li be rá lis laissez-faire meg kö ze lí tés vált ural ko dó vá egé szen az új év ez red el -
sõ nagy pénz ügyi vál sá gá nak ki rob ba ná sá ig, ami kor tól is mét hang sú lyo san meg fo gal ma zó dott
a pi ac sza bá lyo zá sá nak, kor dák kö zé szo rí tá sá nak szük sé ges sé ge. 

Mi e lõtt azon ban – Or bán Vik tor hoz csat la koz va – meg kon gat nánk a lé lek ha ran got a pi ac
fe lett, pró bál junk hig gadt fej jel szá mí tás ba ven ni né hány, az ügy ben min den kép pen fi gyel met
ér dem lõ kö rül ményt. Min de nek elõtt ter mé sze te sen azt, hogy a gaz da ság nak és a tár sa da lom
egyéb funk ci ó i nak tel jes mér ték ben az ál lam, az ál la mi ve zér lés elv alá ren de lé se a szov jet típu -
sú szo ci a lis ta-kom mu nis ta be ren dez ke dés ben egy szer már egy ér tel mû en csõ döt mon dott. E hosz -
 szú és fáj dal mas tör té nel mi ta pasz ta lat bir to ká ban igen csak kér dé ses nek és ve szé lye ket rej tõ -
nek tû nik a pi ac szám ûzé se és az erõs ál lam utá ni vá gya ko zás (ter mé sze te sen nem a jól
mû kö dõ, ha té kony, szol gál ta tó, ne tán a jó lé ti ál lam irán ti igény kelt ag go dal mat).

Az tán azon is el gon dol kod ha tunk, hogy a 2007/2008-ban ki rob bant pénz ügyi vál sá got az
elem zõk több sé ge sze rint nem a pi ac nak, a pi a ci me cha niz mus nak, a pi ac gaz da ság nak, a ka pi -
ta liz mus nak va la mi fé le le küzd he tet len an ta go niz mu sa, bel sõ el lent mon dá sa, ve le szü le tett rend -
szer hi bá ja okoz ta, ha nem az, hogy az USA-ban a pi ac né hány ágen se olyan pénz ügyi ter mé kek -
kel (rend kí vül ked ve zõ, szin te sem mi lyen ön erõt nem igény lõ jel zá log hi te lek kel) je lent meg,
ame lyek mö gött nem volt va ló sá gos fe de zet, sok in téz mé nyi pénz ügyi ágens vi szont fe le lõt len
mo hó ság tól hajt va szár maz ta tott ala pok for má já ban to vább kí nál ta e ter mé ke ket szer te a vi lá -
gon, óri á si üres bu bo rék ká fúj va fel a már ele ve két sé ges meg bíz ha tó sá gú árut. Va ló igaz, hogy
a pi ac nem ér zé kel te és nem tar tot ta tá vol a ve szélyt, ha nem egy da ra big csak nö vel te a bu bo -
ré kot, ezt azon ban a pi a ci me cha niz mus nak, a pi ac gaz da ság nak fel ró ni ugyan olyan bal ga ság len -
ne, mint ha egy vá sár csar no kot be zár ná nak azért, mert né hány ko fa rossz mi nõ sé gû, rom lott árut
só zott rá a ve võk re, vagy ha fel szá mol nák a lab da rú gást és a sport fo ga dást ami att, mert fény de -
rült egy óri á si to tó csa lás ra. Csa ló, meg té vesz tõ, ha mis szí nek ben ját szó ágen sek bár mely szer -
ve zõ dés ben fel tûn het nek, ezt te hát ön ma gá ban nem le het egyet len szer ve zõ dés szük ség kép pen
be kö vet ke zõ rend szer hi bá já nak, ere den dõ bel sõ fo gya té kos sá gá nak te kin te ni. A csa lá sok,
a rossz mi nõ sé gû ter mé kek, a fe le lõt len mo hó ság el len per sze vé de kez ni kell, er re szol gál a pi -
ac nak, a pi a ci te vé keny ség nek, az ágen sek és a ter mé kek pi ac ra en ge dé sé nek a (jo gi) sza bá lyo -
zá sa, így egye bek kö zött a két sé ges mi nõ sé gû ter mé kek kel va ló üz le te lés til tá sa és a szi go rú el -
len õr zés, amely még a ked ve zõt len fo lya ma tok el bur ján zá sa, az üres bu bo ré kok meg je le né se
elõtt ké pes le het je lez ni és meg aka dá lyoz ni a bajt. Sú lyos hi ba len ne azon ban a sza bá lyo zást
és az el len õr zést a pi ac ál la mi ve zér lés nek va ló alá ve té sé vel azo no sí ta ni, mert ez va ló já ban a piac
meg szün te té sé vel len ne egyen lõ. 

A sza bá lyok meg al ko tá sá ban és a sza bá lyok sze rin ti mû kö dés el len õr zé sé ben vi szont sze -
re pet le het és kell is jut tat ni az ál lam nak, hi szen nem sze ren csés, ha ki zá ró lag a pi a con üz le ti -
leg ér de kelt ágen sek ke zé ben van a töb bi ágens el len õr zé se. (Ta nul sá gos eb bõl a szem pont ból,
hogy a pénz ügyi vál ság ar ra is rá vi lá gí tott, azok nak a pénz ügyi mi nõ sí tõ in té ze tek nek né me -
lyi ke, ame lyek ma guk is pi a ci sze rep lõk, ha mis ké pet adott a pénz pi a ci sze rep lõk va ló sá gos hely -
ze té rõl.) A pi ac sza bá lyo zá sa és mû kö dé sé nek ál la mi-ha tó sá gi el len õr zé se azon ban nem a pi -
ac nak ál lam ra va ló cse ré lé sét, pi ac gaz da ság he lyett ál la mi terv gaz da ság be ve ze té sét je len ti,
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ha nem ép pen a pi ac meg erõ sí té sét a pi a ci me cha niz must za va ró, meg té vesz tõ, ál sá gos ele mek
ki szû ré sé vel, tá vol tar tá sá val.

Ar ról sem fe led kez he tünk meg, hogy Keynes és kö ve tõi, ami kor ál la mi be avat ko zá sok kal
re mél ték a ka pi ta lis ta pi ac gaz da sá got egyen súly ban tar ta ni, egy ál ta lán nem a pi ac ál la mi át hang -
sze re lé sé re, ve zér lés el vû át for má lá sá ra, ál la mi ve zér lé sû terv gaz da ság ra gon dol tak (KEYNES

1967, 1991). Sze me ik elõtt egy olyan ve gyes fel épí té sû, de meg ha tá ro zó an sza bad ság el vû gaz -
da ság le be gett, amely ben az ál la mi szek tor, az ál la mi ter ve zés, az ál la mi fel ügye let ki egé szí ti,
sza bá lyok, ke re tek kö zött tart ja a ma gán szek tort, a pi a ci ver senyt, a pi a ci me cha niz must, de az
alap a vál lal ko zás sza bad sá ga és a pi a ci ma gán gaz da ság ma rad, és – ké pes ki fe je zés sel él ve –
sem mi kép pen sem ke rül bi lincs a pi a cot ko or di ná ló Adam Smith-fé le lát ha tat lan kéz re. Eb ben
a meg kö ze lí tés ben pi ac és ál lam, mint sza bad ság el vû és ve zér lés el vû szer ve zõ dé sek egy mást
köl csö nö sen ki egé szí tõ, komp le men ter vi szony ban, egy mást köl csö nö sen se gí tõ együtt mû kö -
dés ben áll nak, ami nek leg jobb pél dá it so kan a skan di náv or szá gok több nyi re szo ci ál de mok ra -
ta kor mány zá sú jó lé ti pi ac gaz da sá ga i ban lát ják (SE BES TYÉN 2007). 

Azt is vi lá go san kell lát ni, hogy az ál lam jó lé ti funk ci ói is csak pi ac gaz da sá gi és de mok -
ra ti kus vi szo nyok kö zött tud nak va ló ban gyü möl csö zõ en mû köd ni. Így – a leg tel je sebb mér ték -
ben egyet ért ve az zal, hogy a mo dern nyu ga ti tár sa dal mak szá mos te kin tet ben mes  sze túl lép tek
a klas  szi kus li be ra liz mus és in di vi du a liz mus esz mé nye in – sem mi kép pen sem hagy hat juk
figyel men kí vül azt az alap ve tõ tényt, hogy a soziale Marktwirtschaft vagy a big society gaz -
da ság szer ve zõ, pi ac sza bá lyo zó és szo ci á lis tel je sít mé nyei egy ál ta lán nem szá mol ták fel, ha nem
csak ke re tek kö zé szo rí tot ták a ka pi ta lis ta ter me lé si mó dot, mint egy kor ri gál ták a pi ac és a ver -
seny nem kí vá na tos szél sõ sé ge it, és a jó lé ti ál lam szé les kö rû szo ci á lis gon dos ko dá sa a leg ke -
vés bé sem tet te fe les le ges sé a pi a ci me cha niz mu so kat, a pi a ci ver senyt, il let ve az ál lam pol gár -
ok in di vi du á lis erõ fe szí té se it, az egyé nek fe le lõs ség vál la lá sát sor suk ala kí tá sá ban. „A jó lé ti ál lam
lét re jöt té nek […] a po li ti ka i val egyen ran gú gaz da sá gi-tár sa dal mi elõ fel té te le a ma gán tu laj don -
ra épü lõ pi a ci vi szo nyok do mi nan ci á ja, az az az tu laj do no sok, va la mint a ve lük a pol gá ri szer -
zõ dés kö tés írott és írat lan sza bá lyai sze rint kap cso lat ra lé põ ci vil sze rep lõk tár sa dal mi je len lé -
te” (SZALAI 2007: 24). Mi köz ben te hát ter mé sze te sen a leg ke vés bé sem áll szán dé kunk ban
a fej lett nyu ga ti tár sa dal mak ban meg tes te sü lõ ér ték vi lá got ki zá ró lag a klasszi kus li be ra liz mus -
ra re du kál ni, úgy vél jük, hogy a Nyu gat si ke res sé gé hez a klas  szi kus li be rá lis ér té kek és el vek
meg ha tá ro zó mó don já rul tak hoz zá a tör té ne lem fo lya ma tá ban, és já rul nak hoz zá ma is.

Az eu ró pai szo ci á lis és kul tu rá lis ér té ke ket és ha gyo má nyo kat a zász la ján hir de tõ Eu ró pai
Unió is csak ak kor ér het el si kert ezek nek az ér té kek nek és ha gyo má nyok nak az õr zé sé ben és
erõ sí té sé ben, ha nem el zár kóz ni igyek szik – ál la mi-bü rok ra ti kus vé dõ fa lak mö gé búj va –
a glo bá lis pi a co kon fo lyó ver seny tõl, ha nem meg kí sé rel al kal maz kod ni hoz zá. „Eu ró pa vá lasz -
út elõtt áll. Vagy foly tat ja az éle tet a szo ká sos me der ben, és el fo gad ja a las sú, de fo lya ma tos ha -
nyat lást, vagy pe dig re for mo kat kez de mé nyez. […] Eu ró pá nak nem ar ra van szük sé ge, hogy még
több ál la mi pénzt költ sön el kü lön fé le prog ra mok mi ri ád ja i ra. Eu ró pá nak re for mok ra van
szük sé ge, ame lyek ösz tön zõ ket hoz nak lét re, és haj la mos sá te szik a la kos sá got ar ra, hogy ke -
mé nyeb ben és töb bet dol goz zon, vál lal jon koc ká za to kat és újít son. Eu ró pá nak több ver seny re
van szük sé ge, nem pe dig több köz pénz bõl fi nan szí ro zott inf rast ruk tú rá ra. […] Az eu ró pa i ak ak -
kor ke rül he tik el a ha nyat lást, ha nem «védelmet» kö ve tel nek a pi a ci ki hí vá sok kal szem ben,
hanem meg pró bál nak meg fe lel ni azok nak” (ALESINA–GIAVAZZI 2008: 25, 220).

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 223 (Black plate)



224

Terestyéni Tamás

Vé ge ze tül ar ra sze ret nénk em lé kez tet ni, hogy az em be ri kö zös sé gek fenn ma ra dá sá nak,
a kör nye ze tük höz va ló si ke res al kal maz ko dá suk nak a tu laj don kép pe ni vég sõ for rá sa az em be -
ri szel lem, az em be ri kre a ti vi tás, az em be ri le le mé nyes ség, az em be ri tett erõ, amely ál lan dó an
ke re si, ku tat ja az új meg ol dá so kat, a szo rult hely ze tek bõl ki ve ze tõ uta kat. Ez a szel lem, ez a kre -
a ti vi tás, ez a tett erõ – a tör té nel mi ta pasz ta la tok sze rint – ott tud leg in kább vi rá goz ni, ott tud
leg in kább hasz no sul ni, ott tud ja meg lel ni a fenn ma ra dás nak, a si ke res al kal maz ko dá sá nak
a le he tõ sé ge it, ahol sza bad ság, sza bad moz gás, sza bad tár su lás, pi ac, ver seny ural ko dik, va gyis
sza bad ság el vû szer ve zõ dés ben. 

De mok ra ti kus meg ol dá sok ra vár va

A nyu ga tos sza bad ság el vû ér ve lés a pi ac gaz da ság és ál ta lá ban a pi ac, a pi a ci me cha niz mus, a pi -
a ci ver seny mel lett per sze nem ad vá laszt ar ra a kér dés re, hogy mi van ak kor, ha egy tár sa da -
lom nak, egy kö zös ség nek, egy or szág nép ének a je len tõs há nya da, eset leg a több sé ge – mint
Ma gyar or szág ese té ben is – nem na gyon haj la mos azo no sul ni a Nyu gat sza bad ság el vû li be rá -
lis ér té ke i vel és ódz ko dik a be lõ lük kö vet ke zõ pi a ci meg ol dá sok tól. Ez a kér dés éle sen ve tõ -
dik fel nap ja ink Görögországában és a me di ter rán Dél-Eu ró pa töb bi gyen gél ke dõ or szá gá ban,
ahol az ak tu á lis hír adás ok sze rint az em be rek nem na gyon akar ják el fo gad ni a pi ac gaz da ság meg -
erõ sí té sé nek az Eu ró pai Unió ál tal ja va solt, ko moly meg szo rí tá sok kal já ró mód ját. A vá lasz alig -
ha nem az le het, hogy a sza bad ság el vû pi a ci meg ol dá sok el fo gad ta tá sa, a hasz nos sá guk ról va -
ló meg gyõ zés nem an  nyi ra a pi ac gaz da ság nak, ha nem sok kal in kább a Nyu gat má sik nagy
ta lál má nyá nak, a de mok ra ti kus po li ti kai be ren dez ke dés nek, a de mok ra ti kus ha ta lom gya kor lás -
nak a fel ada ta. 
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EL TE PPK Pszi cho ló gi ai Intézet

Bur kolt tár sa da lom el mé let és 
rend szer kri ti kus sztereotípiák1

1. Rend szer iga zo ló szte re o tí pi ák

A tár sa dal mi vi szo nyok ész le lé sé vel kap cso la tos egyik leg fon to sabb je len le gi
el mé let a rend szer iga zo lás el mé le te. Alap gon do la ta sze rint az em be rek mo -
ti vál tak ar ra, hogy a vi lá got igaz sá gos nak lás sák (LERNER 1980), s ez az igé -

nyük meg je le nik a tár sa dal mi, gaz da sá gi és po li ti kai vi szo nyok igaz sá gos sá gá nak ész le lé sé ben
is (JOST–HUNYADY 2002). Ezt a mo tí vu mot sze mé lyi ség vál to zók (pél dá ul a rend és struk tú ra
igé nye), to váb bá tár sa dal mi té nye zõk (pél dá ul ide o ló gi ák) is erõ sí tik (JOST–BANAJI 1994;
JOST et al. 2004). A rend szer iga zo lást a szte re o tí pi ák is szol gál ják: ha az elõ nyös hely ze tû cso -
por tok tag ja i ra „jobb”, a hát rá nyo sa ké i ra „ros  szabb” tu laj don sá gok jel lem zõ ek, ak kor vég ered -
mény ben min den ki „meg ér dem li” a hely ze tét (JOST–BANAJI 1994; JOST et al. 2001).

Mind ezek a né ze tek egy más sal ös  sze kap cso lód va ko he rens rend szert, tár sa dal mi ide o ló gi -
át al kot nak. A szte re o tí pi ák ugyan is nem csu pán, s nem is el sõ sor ban ön ma guk ban ér tel me zen -
dõk. Mint Hunyady György (2004) ki fej ti, egy adott cso port ra, pél dá ul nem zet re, tár sa dal mi ré -
teg re, fog lal ko zás ra vagy nem re vo nat ko zó szte re o tí pi á nak iga zán úgy van ér tel me, hogy
köz ben az ész le lõk nek van nak más, ha son ló cso por tok ra vo nat ko zó, ám el té rõ tar tal mú szte re -
o tí pi á ik is. Az egyes cso por tok ról ki ala kí tott ké pek pe dig ha son ló sá ga ik és kü lönb sé ge ik alap -
ján rend szer be szer ve zõd nek, a nem ze ti szte re o tí pi ák ese té ben pél dá ul egy faj ta „kog ni tív vi lág -
tér ké pet” al kot nak, a tár sa dal mi szte re o tí pi ák ese té ben pe dig „bur kolt tár sa da lom el mé le tet”
(HUNYADY 2004).

A kü lön bö zõ tár sa dal mi hely ze tû, nem ze ti vagy et ni kai ho va tar to zá sú és ne mû sze mé lyek
cso port ja i ról ki ala kí tott és fenn tar tott szte re o tí pi ák a ku ta tá sok ered mé nyei sze rint két alap ve -
tõ di men zi ó ban szer ve zõd nek (FISKE et al. 2002, 2006): a ba rát sá gos ság gal, il let ve a tár sas-mo -
rá lis meg íté lés sel, va la mint a kom pe ten ci á val és a si ker rel kap cso la tos meg íté lé sek men tén. Fiske
és mun ka tár sai (2002, 2006) sze rint ez evo lú ci ós ma gya rá zat ra ve zet he tõ vis  sza. A szte re o típiák

1 Jelen ta nul mány a szer zõ 2010. ja nu ár ban si ke re sen meg vé dett dok to ri (PhD-)dis  szer tá ci ó já ban sze rep -
lõ 1. vizs gá lat be mu ta tá sá nak rö vi dí tett, szer kesz tett vál to za ta. (BERKICS M.: A tár sa dal mi vi szo nyok és
a tár sa da lom ban zaj ló ver sen gés igaz sá gos sá gá nak ész le lé se. Dok to ri (PhD-)dis  szer tá ció, EL TE Pszi -
cho ló gi ai Dok to ri Is ko la.)
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a gyors és vi szony lag erõfeszítésmentes tár sas meg is me rés esz kö zei, az em be rek nek pe dig a túl -
élés hez el sõ sor ban két dol got kell mi e lõbb meg tud ni uk más cso por tok ról: azt, hogy ezek meny-
 nyi re ver sen ge nek ve lük, az az men  nyi re te kint he tõk ba rát nak vagy el len ség nek; va la mint azt,
hogy men  nyi re ké pe sek cél ja ik el éré sé re, az az men  nyi re kom pe ten sek.

E két di men zió a rend szer iga zo lás szem pont já ból azért fon tos, mert a rend szer iga zo ló szte -
re o tí pi ák je lent ke zé se a fen ti gon do lat me net alap ján szin te ma gá tól ér te tõ dõ en vár ha tó az
utób bi ban, va gyis a kom pe ten cia di men zi ó já ban. Amen  nyi ben va la ki a tár sa dal mi lag ke vés bé
si ke res vagy hát rá nyos hely ze tû cso por to kat eb ben a di men zi ó ban le ér té ke li, az zal tu laj don kép -
pen iga zol ja a rend szert. Kí sér le ti hely zet ben, ma ni pu lá ció ke re té ben adott ha mis in for má ció
ha tá sá ra pél dá ul a vá lasz adók le ér té ke lik a ke vés bé si ke res nek fel tün te tett cso port kom pe ten -
ci á ját, le gyen az akár a sa ját, akár a má sik cso port (JOST 2001). Ha son ló le ér té ke lést mu tat nak
a szte re o tí pi ák ma ni pu lá ció nél kü li, kér dõ íves vizs gá la tai (JOST et al. 2004; JOST et al. 2005).
A ke vés bé si ke res cso por tot le ér té ke lõ sztereoípiák imp li cit mé rõ esz kö zök kel, pél dá ul imp li -
cit as  szo ci á ci ós teszt tel a tár sas meg is me rés nem tu da tos szint jén is ki mu tat ha tók (JOST et al.
2002).

Ér de kes ered mé nyek szü let tek a stá tusz hoz és a si ke res ség hez köz vet le nül nem kap cso ló -
dó má sik szte re o tí pia-di men zi ó ban: a ba rát sá gos ság sze rin ti, avagy tár sas-mo rá lis meg íté lé sek -
ben. A rend szer iga zo lá si el mé let egy ál ta lán nem zár ja ki, hogy a hát rá nyos hely ze tû cso por to -
kat az ész le lõk eb ben a di men zi ó ban akár ma ga sabb ra ér té kel jék, mint az elõ nyös hely ze tû e ket.
A „sze gény, de bol dog/be csü le tes” és a „gaz dag, de bol dog ta lan/becs te len” em be rek rõl ki ala -
kí tott szte re o tí pi ák hoz zá já rul hat nak a rend szer iga zo lá sá hoz, amen  nyi ben a ke vés bé si ke res cso -
por to kat a tár sas-mo rá lis di men zi ó ban tör té nõ fel ér té ke lés sel „kár pó tol ják”, s ez zel ar ra mo ti -
vál ják az ész le lõt, hogy pas  szív ma rad jon, s ne kér dõ je lez ze meg a rend szer le gi ti mi tá sát. Kay
és mun ka tár sai (KAY–JOST 2003; KAY et al. 2005) kí sér le ti ma ni pu lá ció ke re té ben mu tat tak be
részt ve võ ik nek ilyen szte re o tí pi á kat meg tes te sí tõ min ta pél dány-le írá so kat, s azt ta pasz tal ták,
hogy ezek erõ sí tik a rend szer iga zo lá sát a vá lasz adók kö ré ben. Jost és mun ka tár sai (2005) kér -
dõ ív vel mért szte re o tí pi ák nál ta lál ták ugyan ezt fej lett ka pi ta lis ta de mok rá ci ák ban (Olasz or szág -
ban, Ang li á ban és Iz ra el ben). Kay és mun ka tár sai (2007) olyan ered mé nyek rõl is be szá mol nak,
ame lyek a ha tást a meg is me rés nem tu da tos szint jén, imp li cit mé rõ esz köz zel is ki mu tat ták. A kí -
sér le ti ma ni pu lá ci ó val vég zett ku ta tá sok ered mé nye it le het úgy ér tel mez ni, hogy a részt ve võk
„igaz sá gos rend szer be ve tett hi tét” fe nye get ték a be mu ta tott min ta pél dá nyok, s ez ve ze tett a rend -
szer iga zo lás erõ sö dé sé hez. A kér dõ íves fel mé ré sek ben ka pott ered mé nyek vi szont ar ra utal nak,
hogy ál ta lá no sabb ha tás ról van szó, össz hang ban az zal az ér tel me zés sel, hogy az ala csony stá -
tu szú cso por tok tár sas-mo rá lis fel ér té ke lé se mint egy „kár pót lás” a hát rá nyos hely ze tért (vö.
FISKE et al. 2002 az am bi va lens szte re o tí pi ák ról a kom pe ten ci á ban le-, me leg szí vû ség ben vi -
szont fel ér té kelt cso por tok ról).

2. Rend szer iga zo lás Ma gyar or szá gon

A rend szer iga zo lás vizs gá la tá nak ér de kes te re pe le het Ma gyar or szág. Az 1989/90-es rend szer -
vál tás gyö ke re sen vál toz tat ta meg nem csu pán a gaz da sá gi és a po li ti kai rend szert, de a tár sa -
da lom szer ke ze tét, ré teg zõ dé sét, va la mint az em be rek né ze te it, szte re o tí pi á it és at ti tûd je it is (lásd
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pl. HUNYADY 1996, 2010). A ko ráb ban hi va ta lo san az egyen lõ ség és az együtt mû kö dés el ve i -
re épü lõ, ugyan ak kor a po li ti kai sza bad ság jo go kat kor lá to zó szo ci a lis ta tár sa dal mi rend szer he -
lyé be a de mok ra ti kus pi ac gaz da ság el vi leg ver sen gés re és tel je sít mény re épü lõ mo dell je lé pett.
A rend szer vál tás ugyan ak kor a sza bad ság jog ok biz to sí tá sa mel lett egyen lõt len sé get is ho zott,
nem szün tet te meg tel je sen a köz vé le mény kont ra sze lek ció-él mé nyét (HUNYADY 2010), s az új
rend szer igaz sá gos sá gá val szem ben a ku ta tá sok ban meg kér de zet tek je len tõs ré sze ko moly két -
sé gek nek ad han got (lásd pl. FÜ LÖP 2008b; Ma gyar Gal lup In té zet 1998; HUNYADY 2006;
ÖRKÉNY 1997; ÖRKÉNY–SZÉKELYI 2000; SZABÓ–VÁRINÉ 2007; SZÉ KE LYI et al. 2005). 

Ezek a ked ve zõt len vé le ke dé sek gya kor la ti lag leg alább a rend szer vál tás óta él nek a ma gyar
tár sa da lom ban. Már Ör kény (1997) 1991-ben és 1996-ban el vég zett vizs gá la ta i ban is meg fi gyel -
he tõ, hogy a meg kér de zet tek igaz ság ta lan ságél mé nye va la mi fé le be le nyug vó pas  szi vi tás sal tár -
sul (pél dá ul a vizs gált mint egy tu cat nyi or szág kö zül a ma gya rok a 3. leg ma ga sabb mér té kû
egyet ér tést mu tat ták az zal az ál lí tás sal, hogy „tár sa dal mi igaz sá gos ság nem lé te zik”). Ugyan -
ezen ada to kat ele mez ve Cse pe li és mun ka tár sai (2004) a meritokrácia ész le lé se he lyett vis  sza -
hú zó dást és irigy sé get, a si ker rel szem be ni gya nak vást, a pi ac gaz da ság fo ko zó dó el uta sí tá sát,
rend szer kri ti kát, va la mint ál ta lá nos ki áb rán du lást mu ta tó ered mé nye ket kap tak. A Ma gyar
Gal lup In té zet (1998) 1993-as és 1998-as fel mé ré se i ben a vá lasz adók nak mind két al ka lom mal
na gyobb ará nya tu laj do ní tot ta a si kert a tisz tes ség te len ség nek és a kap cso la tok nak, mint a tehet -
ség nek és a ke mény mun ká nak.

A rend szer kri ti kus ma gyar tár sa da lom ban a si ker és a ver seny fo gal ma leg alább is gya nús.
Szé ke lyi és mun ka tár sa i nak (2005) vizs gá la tá ban fi a tal-kö zép ko rú, leg alább érett sé gi vel ren -
del ke zõ fér fi ak (te hát a si ker hez ked ve zõ adott sá gok kal ren del ke zõ sze mé lyek) – a Gal lup-fel -
mé ré sek ben ta lál tak hoz ha son ló sikerattribúciók mel lett – éle sen el kü lö ní tet ték, hogy mik a si -
ker fel tét elei a mai ma gyar tár sa da lom ban, s egy ide á lis tár sa da lom ban mi kel le ne, hogy
le gyen. Ta ná rok min tá ján ha son ló ered mé nyek rõl szá molt be tu laj don ság ská lá kat al kal maz va
Sza bó és Váriné (2007; lásd még VÁRINÉ–SOLYMOSI 1999), va la mint nyílt kér dõ íves és mély -
in ter jú val vég zett ku ta tá sok alap ján Fü löp (2008a, 2008b; FÜ LÖP et al. 2004). Ugyanõ a ver -
sen gés sel kap cso la tos, több mint egy év ti ze de fo lyó vizs gá la ta i ban rend sze re sen ka pott olyan
ered mé nye ket, ame lyek ugyan csak ér tel mez he tõk a de mok ra ti kus ka pi ta lis ta rend szer kri ti ká -
ja ként. 

Fü löp Már ta és mun ka tár sai (pl. FÜ LÖP 2002; FÜLÖP–BERKICS 2002; FÜLÖP–BERKICS 2007;
FÜLÖP–OROSZ 2006) több fé le mód szer rel (nyílt és zárt kér dõ ívek kel és mély in ter júk kal), több -
fé le min tá ban (kö zép is ko lás ok, egye te mis ták, ta ná rok és üz let em be rek kö zött) is rend re azt ta -
lál ták, hogy a Ma gyar or szá gon jel lem zõ – per sze nem ki zá ró la gos – el kép ze lé sek sze rint a ver -
sen gés in kább rossz, mint jó, és hogy szük ség sze rû en ve le jár az im mo ra li tás és az ag res  szió.
A meg kér de zett ma gyar ta ná rok pél dá ul brit kol lé gá ik kal el len tét ben ne he zen tar tot ták ös  sze -
egyez tet he tõ nek a jó ál lam pol gár fo gal mát a vál lal ko zás sal és a ver sen gés sel (FÜ LÖP et al. 2001,
2004). Az ed di gi nyílt kér dõ íves kultúrközi – Ma gyar or szá got el sõ sor ban fej let tebb or szá gok -
kal (USA, Ka na da, Nagy-Bri tan nia, Ja pán) ös  sze ha son lí tó – vizs gá la tok sze rint a ver sen gés meg -
íté lé sé ben a mo ra li tás mint szem pont meg je le né se fõ ként a ma gyar vá lasz adók ra jel lem zõ, akik
a ver sen gést e szem pont ból ne ga tí van íté lik meg (FÜ LÖP 2008a). Ma gyar kö zép is ko lás ok között
még a gaz da sá gi ok ta tás ban részt ve võk is ko moly fenn tar tá sok kal te kin tet tek a ver sen gõ piac -
gaz da ság ra (FÜLÖP–BERKICS 2002). Egy több száz vál la la ti kö zép ve ze tõ vel vég zett ku ta tásban
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pe dig a részt ve võk túl nyo mó több sé ge szá molt be a ma gyar gaz da sá gi éle tet át szö võ és meg -
ron tó tisz tes ség te len ség rõl és kor rup ci ó ról, még hoz zá gyak ran mind járt az in ter jú el sõ egy-két
kér dé se után, még jó val a kü lön er re a té má ra vo nat ko zó kér dés elõtt (FÜLÖP–OROSZ 2006).

A szo ci ál pszi cho ló gi ai vizs gá la tok kö zött ugyan csak a tár sa dal mi igaz sá gos ság ked ve zõt len
meg íté lé sét mu tat ják Hunyady György vizs gá la tai (pl. 2006, 2010). A kont ra sze lek ci ó val és a tár -
sa dal mi vi szo nyok meg íté lé sé vel kap cso la tos, szá mos té telt és több fak tort tar tal ma zó at ti tûd ská -
lán a vá lasz adók po li ti kai né ze te ik tõl majd nem füg get le nül ad tak vi szony lag pes  szi misz ti kus és
ked ve zõt len kép rõl árul ko dó vá la szo kat – csu pán a min den ko ri kor mány pár ti ak ja vá ra mu tat ko -
zott né mi ár nya lat nyi kü lönb ség, de az is az ál ta lá no san ked ve zõt len meg íté lés hát te rén (HUNYADY

2010). A kü lön bö zõ tár sa dal mi sze rep lõk, il let ve kü lön bö zõ tár sa dal mi ka te gó ri á kat kép vi se lõ
sze mé lyek (pl. nagy vál lal ko zó és haj lék ta lan) sztereotípiamegítélései a köz ál la pot ok ész le lé sé -
nek am bi va len ci á ját mu tat ták. Mi köz ben a si ke re sebb cso por to kat a vá lasz adók fel ér té kel ték a si -
ker hez kap cso ló dó tu laj don sá gok ban, er kölcs és tisz tes ség te kin te té ben a tár sa da lom leg ke vés -
bé si ke res tag já nál, a haj lék ta lan nál is ked ve zõt le neb bül ítél ték meg õket (HUNYADY 2006; lásd
még BERKICS et al. 2006). Az elé ge det len sé get és pes  szi miz must jól szem lél te ti az a lát vá nyos -
sá ga mi att ki ra ga dott ered mény is, mi kor a meg kér de zet tek a hely ze tü ket leg in kább meg ér demlõ
cso port nak a sze ren cse já ték ok nyer te se it tar tot ták (HUNYADY 2008).

3. A vizs gá lat ról

Vizs gá la tunk ban a tár sa dal mi igaz sá gos ság ra vo nat ko zó né ze te ket és azok együtt já rá sa it mér -
tük fel rep re zen ta tív min tás, kér dõ íves ku ta tás során.2 A vá lasz adók kal fel vett kér dõ ív szá mos
kü lön bö zõ, több nyi re Likert-típusú ská lát, va la mint né hány nyílt kér dést tar tal ma zott. A ku ta -
tás mé rõ esz kö zei kö zül ar ra a né hány ra kon cent rá lunk, ame lyek a leg szo ro sab ban kap cso lód -
nak a rend szer kri ti kus tár sa dal mi szte re o tí pi ák kal kap cso la tos kér dé se ink hez. Kér dé se ink és
hipo té zi se ink há rom pont ban fog lal ha tók ös  sze:
1. A tár sa dal mi szte re o tí pi ák kal kap cso lat ban azt vár tuk, hogy a Fiske-féle szte re o tí pia tar ta -
lom-mo dell ben azo no sí tott két di men zió: a kom pe ten cia és a ba rát sá gos ság men tén szer ve zõd -
nek majd (FISKE et al. 2002). 
2. Ko ráb bi ku ta tá sa ink alap ján ugyan ak kor azt is fel té te lez tük, hogy a leg si ke re sebb tár sa dal mi cso -
por tok meg íté lé se a két di men zi ó ban am bi va lens lesz: a kom pe ten cia di men zi ó já ban ma gas, a ba -
rát sá gos ság/ked ves ség tár sas-mo rá lis di men zi ó já ban vi szont ala csony (lásd pl. BERKICS et al. 2006). 
3. Meg vizs gál tuk to váb bá, hogy a sztereotipikus meg íté lé sek bõl mi lyen „bur kolt tár sa da lom -
kép” (lásd HUNYADY 2004) bon ta ko zik ki.

2 Az adat fel vé tel re az NKFP ál tal fi nan szí ro zott, az MTA Pszi cho ló gi ai Ku ta tó in té ze te, az EL TE Pe da gó -
gi ai és Pszi cho ló gi ai Ka ra, va la mint a Bu da pes ti Corvinus Egye tem ku ta tói ál tal kö zö sen vég zett ku ta -
tá si pro jekt ke re té ben ke rült sor. (Cím: „A ver seny ké pes ség egyé ni, tár sa dal mi és in téz mé nyes fel tét elei”;
szám: 5/0049/04; az EL TE PPK ré szé rõl a ku ta tók: Hunyady György, Nguyen Luu Lan Anh, Kiss Paszkál,
Pörzse Ka ta lin, Berkics Mi hály; a tel jes pro jekt ve ze tõ je: Fü löp Már ta.)
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3.1. Min ta

A vizs gá lat 800 fel nõtt (18 éven fe lü li) meg kér de zett bõl ál ló, nem, kor és la kó hely sze rint or -
szá go san rep re zen ta tív min tá val ké szült. A meg kér de zet te ket 2006. feb ru ár-már ci us fo lya mán
az ak ko ri ne vén Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal tól ka pott ada tok
alap ján kérdezõbiztosok ke res ték fel, akik sze mé lyes in ter jú ke re té ben vet ték fel ve lük a szá -
mos zárt és né hány nyílt mé rõ esz közt is tar tal ma zó kér dõ ívet.

3.2. Mé rő esz kö zök

3.2.1. A rend szer iga zo lá si ská la

Ezt a ská lát Kay és Jost (2003) fej lesz tet te ki an nak mé ré sé re, hogy a vá lasz adó men  nyi re haj -
la mos a fenn ál ló tár sa dal mi, gaz da sá gi és po li ti kai rend szer iga zo lá sá ra. A nyolcté te les, ki lenc -
fo kú, Likert-típusú ská la el vi leg egy di men zi ós, mi vel egyet len konstruktumot mér. Ere de ti leg
az ame ri kai vi szo nyok kal kap cso la tos né ze tek vizs gá la tá ra ter vez ték, ezért a spe ci á li san az USA
tár sa dal má ra vo nat ko zó té te le ket a ská la for dí tá sa kor ter mé sze te sen a ma gyar vi szo nyok ra adap -
tál tuk. A té te lek és a meg bíz ha tó sá gi mu ta tók az 1. táb lá zat ban lát ha tók.

1. táb lá zat. A rend szer iga zo lá si ská la

Mi vel ilyen ská lát adat fel vé te lünk elõtt még nem al kal maz tak Ma gyar or szá gon (az igaz -
sá gos vi lág ba ve tett hi tet már mér ték, ha nem is or szá gos rep re zen ta tív min tán, lásd pl. SALLAY–
KROTOS 2004; BERKICS et al. 2006), fon tos volt meg bi zo nyo sod nunk ar ról, hogy a ská la szer -
ke ze ti leg ér vé nyes, va gyis va ló ban a mér ni kí vánt konstruktumot ra gad ja meg. Je len vizs gá lat ban
ezt az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit tel mért – vár ha tó an po zi tív – kor re lá ció ré vén tet tük meg, aho -
gyan Kay és Jost (2003) is. Az õ vizs gá la tuk ban a két ská la kor re lá ci ó ja ,67 volt, s a mi énk ben
is szig ni fi kán san po zi tív: r = 0,56, p < ,001.
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3.2.2. A rend szer iga zo lás vizs gá la ta tár sa dal mi szte re o tí pi ák kal

A rend szer iga zo lás el mé le te sze rint a fenn ál ló tár sa dal mi vi szo nyok iga zo lá sá ban a szte re o tí -
pi ák is ko moly sze re pet ját sza nak. Ku ta tá sunk ban ezért a rend szer iga zo lást két pó lu sú tu laj don -
ság ská lá kon mért tár sa dal mi szte re o tí pi ák kal is vizs gál tuk. A vá lasz adók kal kü lön bö zõ tár sa -
dal mi cso por tok egy-egy min ta pél dá nyát ítél tet tük meg nyolc-nyolc tulajdonságpár men tén.
A tulajdonságpárok sor rend jét úgy va ri ál tuk, hogy tar tal muk sze rint kü lön bö zõ jel lem zõk kö -
vet kez ze nek egy más után, va la mint hogy a fel so ro lás ban hol a tulajdonságpár po zi tív, hol pe -
dig a ne ga tív tag ja sze re pel jen el sõ ként. Eze ket a 2. táb lá zat fog lal ja ös  sze – a jobb át te kin tés
ér de ké ben a tény le ges be mu ta tá si sor rend he lyett min dig a po zi tív tu laj don sá got em lít ve el sõ -
ként, és a tulajdonságpárokat te ma ti kus sor rend ben mu tat va.

2. táb lá zat. A szte re o tí pi ák vizs gá la tá ban al kal ma zott tulajdonságpárok

Mint lát ha tó, a tulajdonságpárok kö zött sze re pel tek olya nok, ame lyek re le ván sak a tár sa -
dal mi stá tus szem pont já ból (az el sõ négy pár min den kép pen), va la mint olya nok is, ame lyek
a szte re o ti pi zált cso port nak nem a stá tus, ha nem a tár sas-mo rá lis di men zió men tén el fog lalt he -
lyét mé rik föl (fel té te le zé sünk sze rint a má so dik négy, s kü lö nö sen az utol só két pár).
A tulajdonságpárokat azért ily mó don ál lí tot tuk ös  sze, hogy vizs gál has suk a rend szer iga zo lá si
el mé let szte re o tí pi ák ra vo nat ko zó hi po té zi se it, ame lye ket meg fo gal ma zó ik szin tén
a státusreleváns és a stá tusir re le váns tu laj don sá gok meg kü lön böz te té sé vel tesz tel tek (vö. JOST

et al. 2004; JOST et al. 2001; KAY–JOST 2003; KAY et al. 2005). Ez a meg kü lön böz te tés egyút -
tal jól il lesz ke dik a szte re o tí pia tar tal mak mo dell jé hez is (FISKE et al. 2002), amely sze rint az
em be rek a kü lön bö zõ cso por to kat két alap ve tõ di men zió, a kom pe ten cia (vö. státuszreleváns
tu laj don sá gok) és a me leg szí vû ség (vö. státuszirreleváns tu laj don sá gok) men tén ész le lik.

A meg kér de zet te ket ar ra kér tük, hogy a nyolc tulajdonságpár men tén nyolc, kü lön bö zõ tár -
sa dal mi cso por to kat rep re zen tá ló in ger sze mélyt ítél je nek meg hét fo kú, bi po lá ris ská lán. A meg -
ítélt in ger sze mé lyek lis tá ját a 3. táb lá zat mu tat ja be.

3. táb lá zat. A szte re o tí pia vizs gá lat ban sze rep lõ in ger sze mé lyek
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Mint lát ha tó, a nyolc in ger sze mély kö zül hat ma gas stá tu sú cso por tot rep re zen tál, ket tõs bon -
tás ban: há rom fog lal ko zá si cso port „si ke res nek”, il let ve „si ker te len nek” cím ké zett tag ja it ítél -
tet tük meg. Eh hez já rul két – kü lön bö zõ mér ték ben – ala cso nyabb stá tu sú tár sa dal mi cso port,
a mun kás és a haj lék ta lan. A „ma gyar” jel zõt azért tet tük oda min den eset ben, hogy egy ér tel -
mû vé te gyük: ha zai tár sa dal mi cso por tok meg íté lé sé re va gyunk kí ván csi ak (en nek ki csi, de nem
el ha nya gol ha tó ha tá sa le het, lásd BERKICS et al. 2006). Ugyan eze ken a ská lá kon a vá lasz adók
sa ját ma gu kat is jel le mez ték, így ös  sze sen ki lenc megítéléssorozatot kap tunk.

3.3. A szte re o tí pi ák szer ke ze te

Fel té te lez tük, hogy a kü lön bö zõ tár sa dal mi cso por to kat rep re zen tá ló cél sze mé lyek meg íté lé sei
mö gött a Fiske és mun ka tár sai (2002) ál tal is azo no sí tott két di men zió: a kom pe ten cia és a ba -
rát sá gos ság hú zó dik meg. A szte re o tí pi ák szer ke ze tét ezért el sõ lé pés ben több di men zi ós ská -
lá zás sal (MDS) vizs gál tuk, két di men zi ós szer ke ze tet ke res ve. A meg ítélt cél sze mé lyek kö zöt -
ti tá vol sá gok alap ját az egyes tulajdonságpárokban ka pott át la gos meg íté lé se ik kü lönb sé gei
(euklideszi tá vol sá gai) ké pez ték. Az elem zés va ló ban el is tud ta he lyez ni a szte re o tí pi á kat két
di men zi ó ban: a mo dell il lesz ke dé sét mu ta tó stressérték ,015 volt, a ma gya rá zó erõt mu ta tó R2

pe dig ,999. A meg ítélt tár sa dal mi ka te gó ri ák MDS-térképe a 4. áb rán lát ha tó.
A meg íté lé sek el sõ sor ban a víz szin tes di men zi ó ban tér tek el (ezt ak kor lát hat juk iga zán, ha meg -

néz zük a di men zi ók ská lá zá sát az MDS-térkép al ján és bal szé lén). Eb ben a di men zi ó ban a si ke -
res mér nök meg íté lé se a leg ma ga sabb, ezt kö ve ti az ön meg íté lés, majd a si ke res üz let em ber és a si -
ke res po li ti kus meg íté lé se. Va la mi vel ke vés bé po zi tív ér té ke lést kap a mun kás, egy ér tel mû en
ne ga tí vat a há rom „si ker te len” cél sze mély (mér nök, po li ti kus és üz let em ber), s a leg ne ga tí vab bat
a haj lék ta lan. A ka te gó ri ák el he lyez ke dé se azt mu tat ja, hogy ezt a di men zi ót ér tel mez het jük a kom -
pe ten cia, il let ve a si ker di men zi ó ja ként. A füg gõ le ges di men zi ó ban a si ke res üz let em ber pont szá -
ma a leg ma ga sabb, ezt kö ve ti a si ke res, majd a si ker te len po li ti kus. Nagy já ból kö zé pen, egy ma -
gas ság ban he lyez ke dik el a si ke res mér nök, a si ker te len üz let em ber és a si ker te len mér nök,
va la mint a haj lék ta lan. Hoz zá juk ké pest lej jebb he lyez ke dik el ezen a ten ge lyen a mun kás, és messze
a leg lej jebb az ön meg íté lés. A di men zi ót azo no sít hat juk a Fiske-féle mo dell barátságosság -
dimenziójával, avagy a tár sas-mo rá lis meg íté lés sel – csak mint az áb rá ból is lát hat juk, ezen az MDS-
térképen eb ben a di men zi ó ban a ne ga tí vabb pont szám je len ti a po zi tí vabb meg íté lést. (Mint a ké -
sõb bi ek ben lát ni fog juk, ezt az ér tel me zést fak tor elem zés is meg erõ sí tet te.)
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1. áb ra. A ka te gó ria jel lem zé sek MDS-térképe

Fel tû nõ, hogy mi köz ben a vá la szok ban kom pe ten cia sze rint vi lá go san el kü lö nül tek az egyes
cso por tok, a tár sas-mo rá lis di men zi ó ban el sõ sor ban a si ke res cél sze mé lyek meg íté lé sei, va la -
mint a mun kás ra és az ön ma gá ra vo nat ko zó meg íté lé sek tér tek el. Ez a szte re o tí pia tar tal mak mo -
dell je se gít sé gé vel ma gya ráz ha tó is: Fiske és mun ka tár sai (2002) sze rint a ked ves ség/ba rát sá -
gos ság di men zi ó ja a ver sen gés bõl ered: a haj lék ta lan, va la mint az el ne ve zé sük ben is
si ker te len nek cím ké zett cél sze mé lyek pe dig de fi ní ció sze rint nem ver seny ké pe sek (bár ez zel
együtt azért fel hív juk a fi gyel met a „si ker te len po li ti kus” ked ve zõt len tár sas-mo rá lis meg íté lé -
sé re). Fel tû nõ az is, hogy a tár sas-mo rá lis di men zi ó ban a si ke res üz let em ber és a si ke res po li -
ti kus meg íté lé sei a di men zi ó nak az ön meg íté lés sel el len té tes vé gén ta lál ha tók: ez leg alább is
a köz ál la pot ok kal és azok igaz sá gos sá gá val kap cso la tos am bi va lens ér zé sek re utal (vö. pl. a si -
ke res em be rek rõl ki ala kí tott kép pel: SZABÓ–VÁRINÉ 2007; a köz ál la pot ok meg íté lé sé vel:
HUNYADY 2006; a ver sen gés sel: FÜ LÖP 1999). Ér de kes az is, hogy a tár sa dal mi szte re o tí pi ák -
nak ezen a „tér ké pén” a vá lasz adók ön ma gu kat mi lyen mes  szi re he lye zik mind a si ker te len, mind
pe dig a ki fe je zet ten si ke res tár sa dal mi cso por tok tól.

Hogy a szte re o tí pi á kat rész le te seb ben is ele mez hes sük, fak tor ana lí zist vé gez tünk, amely
a meg íté lé se ket az egyes részt ve võk szint jén is meg õr zi fak tor pont szám ok for má já ban. A szte -
re o tí pia-meg íté lé se ket olyan fak tor elem zés nek ve tet tük alá, ahol egy eset nek, az az meg fi gye -
lé si egy ség nek egy részt ve võ egy cél sze mély re adott meg íté lé se it vet tük. Ös  sze sen te hát 9 x 800,
az az 7200 eset tel dol goz tunk. Ma gya rán, a nyolc kü lön bö zõ cél sze mély re és a vá lasz adó ra ma -
gá ra vo nat ko zó meg íté lé se ket mind egyet len fak tor ana lí zis ben vizs gál tuk, hogy az tán a meg -
ítélt sze mé lye ket az át la gos fak tor pont szám ok sze rint el he lyez hes sük a ka pott di men zi ók men -
tén. Fiske szte re o tí pia tar ta lom-mo dell jé nek meg fe le lõ en (FISKE et al. 2002) is mét két di men zi ó ra
szá mí tot tunk: a kom pe ten cia stá tus sal és si ker rel kap cso la tos, va la mint a ba rát sá gos ság/ked vesség
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tár sas-mo rá lis di men zi ó i ra. Azt vár tuk, hogy négy tulajdonságpár ke rül majd az elõb bi be
(okos-bu ta, te het sé ges-te het ség te len, szor gal mas-lus ta, ki tar tó-nem ki tar tó), míg a má sik négy
az utób bi ba (bol dog-bol dog ta lan, nép sze rû-nép sze rût len, be csü le tes-becs te len, jó in du la tú-
rossz in du la tú).

Az elem zés va ló ban két fak tort ered mé nye zett, me lyek együtt a variancia 69,8%-át ma gya -
ráz ták. A má so dik fak tor azon ban a várt nál gyen gébb volt, mi vel csak két tulajdonságpár ke -
rült be le: a „jó in du la tú-rossz in du la tú” és a „be csü le tes-becs te len”. A bol dog sá got és a nép sze -
rû sé get a vá lasz adók ezek sze rint in kább a kom pe ten ci á val és a si ker rel ös  sze füg gõ
tu laj don ság ként ér té kel ték. Az ered mé nye ket a 4. táb lá zat mu tat ja be.

4. táb lá zat. A jel lem zé sek fak tor szer ke ze te a min tá ban

Meg jegy zés: fõ kom po nens-ana lí zis varimaxforgatással. A ,25 alat ti fak tor sú lyok nem sze re pel nek a táb -
lá zat ban. A tulajdonságpároknál min dig a ma ga sabb ér ték je len ti a po zi tí vabb meg íté lést.

Az egyes cél sze mé lyek meg íté lé se i nek fak tor pont szá ma i ból a több di men zi ós ská lá zás hoz
ha son ló an itt is lét re hoz tuk a jel lem zé sek „tér kép ét”, mely a 2. áb rán lát ha tó.

Az áb rán a ko ráb ban lá tott MDS-térképhez igen ha son ló a meg ítélt cél sze mé lyek el ren de -
zõ dé se. A víz szin tes ten ge lyen a kom pe ten cia és a si ke res ség di men zi ó ját lát juk: a vá lasz adók
eb ben fel ér té kel ték a si ke res nek cím ké zett cél sze mé lye ket, va la mint ki sebb mér ték ben ön ma -
gu kat és a mun kást is – le ér té kel ték vi szont a si ker te len nek cím ké zett cél sze mé lye ket, leg in kább
a haj lék ta lant. A meg íté lés tár sas-mo rá lis di men zi ó já ban ugyan ak kor el sõ sor ban a vi szony lag
si ke re sebb nek ítélt sze mé lye ket kü lön böz tet ték meg: ön ma gu kat, s ki sebb mér ték ben a mun -
kást és a si ke res mér nö köt po zi tí van, a si ke res üz let em bert és po li ti kust pe dig egy ér tel mû en ne -
ga tí van ér té kel ték. A fak tor ana lí zis te hát meg erõ sí tet te azt a ké pet, ame lyet az elõbb az MDS-
térkép ré vén nyer tünk.
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2. áb ra. A jel lem zé sek te re a fak tor pont szám ok alap ján

A fak tor elem zést ugyan ak kor el sõ sor ban nem az MDS-eljárással ka pott struk tú ra el len õr -
zé sé re vé gez tük el, ha nem ab ból a cél ból, hogy az egyes cél sze mé lyek re az egyé ni vá lasz adók
szint jén is ér tel mez he tõ fak tor pont szá ma ink le gye nek.

3.4. Szte re o tí pi ák és rend szer iga zo lás: imp li cit tár sa da lom kép

A vá lasz adók „imp li cit hi e rar chi kus tár sa da lom ké pé nek” (vö. HUNYADY 2004) vizs gá la tá hoz
négy olyan cél sze mély meg íté lé se it ve tet tük ös  sze, akik a tár sa dal mi hi e rar chi á ban egy más hoz
ké pest vi szony lag jól meg ha tá roz ha tó mó don he lyez ked nek el. Vizs gált „tár sa da lom ké pünk” csú -
csán a „si ke res ma gyar üz let em ber” áll. (Le he tett vol na a si ke res ma gyar po li ti kus is, mint az
MDS-térképen és a jel lem zé sek fak tor elem zé sé bõl ka pott „tér ké pen” is lát tuk, a ket tõ meg íté -
lé se majd nem azo nos. Még is in kább az üz let em bert vá lasz tot tuk, hogy ki zár juk a vá lasz adók -
nak a konk rét ma gyar po li ti ku sok ról, pár tok ról és a ma gyar po li ti kai élet rõl al ko tott ké pe és né -
ze tei sze re pét.) A kö vet ke zõ, szin tén in kább „fent” el he lyez ke dõ, de a vá lasz adók ál tal
va ló szí nû leg ke ve sebb gya nak vás sal szem lélt tár sa dal mi ka te gó ri át a „si ke res ma gyar mér nök”
je le ní ti meg. Az ös  sze ha son lí tás ban a kö vet ke zõ sze rep lõ az „al só-kö zép” tár sa dal mi ka te gó -
ri á nak meg fe le lõ „ma gyar mun kás”, a sort pe dig az egy ér tel mû en „leg alul” el he lyez ke dõ
„magyar haj lék ta lan” cél sze mé lye zár ja.

A meg íté lé sek fak tor pont szá ma i ra 4 x 2 x 3-mas el ren de zé sû, háromszempontos ve gyes va -
ri an cia ana lí zist vé gez tünk, a kö vet ke zõ füg get len (a har ma dik ese té ben kvázifüggetlen) vál to -
zók kal: 1. cél sze mély (si ke res üz let em ber, si ke res mér nök, mun kás, haj lék ta lan); 2. meg íté lé -
si di men zió (kom pe ten cia vagy barátságosság/társas-morális di men zió – ed dig az ös  sze tar to zó
min tás szem pont ok); 3. a vá lasz adó klasztere (rend szer iga zo ló, elé ge det len, vagy ci ni kus – ez
a füg get len min tás szem pont). Az utol só szem pont ról még nem esett szó, ezért né mi ma gya rá -
za tot igé nyel. A vizs gá lat részt ve võ it klaszterelemzéssel há rom cso port ba so rol tuk a fenn ál ló
társadalmi-gazdasági-politikai rend szer hez va ló vi szo nyuk sze rint. Eh hez a rend szer iga zo lá si
ská la pont szá ma mel lett egy má sik kér dõ ív ered mé nye it is fel hasz nál tuk, amely azt mér te, meny -
 nyi re há bo ro dik fel a vá lasz adó, ha je len tõs aktorok (po li ti ku sok, vál lal ko zók, cé gek) ré szé rõl im -
mo rá lis ma ga tar tást ta pasz tal. Az elem zés há rom klasztert ered mé nye zett. „Rend szer iga zo ló nak”
azo kat cím kéz tük, akik re vi szony lag ma gas rend szer iga zo lás és vi szony lag erõs fel há bo ro dás volt
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jel lem zõ. Az „elé ge det le nek” cso port ja rend szer iga zo lás ban ki fe je zet ten ala csony, fel há bo ro -
dás ban vi szont ki fe je zet ten ma gas át lag pont szá mot ért el. Vé gül a „ci ni kus” klaszterbe tar to -
zó kat ala csony-kö ze pes rend szer iga zo lás, ugyan ak kor a fel há bo ro dás hi á nya (tu laj don kép pen
az anómia irán ti kö zöny) jel le mez te. (Rész le te seb ben lásd BERKICS 2007, 2010.) 

A fõ ha tá sok kö zül el sõ sor ban a cél sze mé lyé volt ér de kes: a kü lönb ség a „hi e rar chi kus tár -
sa da lom kép” négy sze rep lõ jé nek meg íté lé sei kö zött. Ez a fõ ha tás szig ni fi káns volt (F(3) =
739,910, p < ,001), a meg íté lés vi szont nem li ne á ri san füg gött ös  sze a „hi e rar chi á ban” fel té te -
le zett hel  lyel, ha nem a „fel sõ-kö zép” szin ten el he lyez ke dõ si ke res mérök ese té ben lett a leg ma -
ga sabb, ezt kö vet te a mun kás, majd a si ke res üz let em ber, s vé gül a haj lék ta lan meg íté lé se. 
Eb ben a fõ ha tás ban per sze még ös  sze mo sód nak a kom pe ten cia di men zi ó já ban és a tár sas-mo -
rá lis di men zi ó ban adott meg íté lé sek. Az ered mény a 3. áb rán lát ha tó.

3. áb ra. A négy tár sa dal mi ka te gó ria meg íté lé se: fõ ha tás

Meg vizs gál tuk ter mé sze te sen a cél sze mély és a meg íté lé si di men zió ket tõs in ter ak ci ó ját is.
Az in ter ak ció sta tisz ti ka i lag erõ sen szig ni fi káns volt: F(3) = 589,781, p < ,001. Az ered mé nyek
a 3. áb rán lát ha tók. A kom pe ten cia meg íté lé sei nagy já ból kö ve tik az elem zés ben imp li kált „tár -
sa dal mi stá tus hi e rar chi át” (a két „fel sõ” ka te gó ria vi szont nagy já ból azo nos ér té ke lést ka pott).
A szte re o tí pi ák a kom pe ten cia di men zi ó já ban te hát iga zol ják a rend szert (a „fent” lé võk a leg -
kom pe ten seb bek, a „leg alul” lé võ haj lék ta lan a leg ke vés bé). A tár sas-mo rá lis ér té ke lés ben
ugyan ak kor for dí tott U ala kú ös  sze füg gést lá tunk: a mun kás meg íté lé se a leg po zi tí vabb, amit
kö vet a si ke res mér nö ké. A haj lék ta lan tár sas-mo rá lis meg íté lé se már in kább ne ga tív – ami nem
is meg le põ, te kint ve, hogy a ma gyar tár sa da lom ban a sze gény ség bel sõ oko kat fel té te le zõ ma -
gya rá za tai is ta pasz tal ha tó an je len van nak (ÖR KÉNY 1997; ÖRKÉNY–SZÉKELYI 2000) –, de még
min dig po zi tí vabb, mint az e di men zi ó ban leg ked ve zõt le neb bül meg ítélt si ke res üz let em be ré
(vö. HUNYADY 2006 szte re o tí pia vizs gá la tá val, mely ben a vá lasz adók a nagy vál lal ko zó nál be -
csü le te sebb nek ítél ték a haj lék ta lant). A ka pott min tá zat a köz ál la pot ok meg íté lé sé nek am bi va -
len ci á já ról árul ko dik: a hi e rar chia kü lön bö zõ ré gi ó i ban el he lyez ke dõ sze mé lyek el té rõ kom pe -
ten ci á juk alap ján „meg ér dem lik” hely ze tü ket, a tár sas-mo rá lis di men zi ó ban ka pott meg íté lé se ik
alap ján vi szont nem.
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4. áb ra. A négy tár sa dal mi ka te gó ria meg íté lé se a két di men zi ó ban

Mind ez Jost és mun ka tár sai (2005; lásd még pl. KAY–JOST 2003; KAY et al. 2005) ered mé nye -
i re em lé kez tet, me lyek sze rint a „sze gény, de be csü le tes” és a „gaz dag, de becs te len” em be rek min -
ta pél dá nya i nak be mu ta tá sát a rend szer iga zo lás nö ve ke dé se kö ve ti. Ér tel mez het jük te hát a tár sas-
mo rá lis di men zi ó ban ka pott ered mé nye ket is egy faj ta rend szer iga zo lás ként? Elõ ször is, ne fe led jük,
hogy Kay és Jost (2003) vizs gá la tá ban füg get len vál to zó ként ma ni pu lált és be mu ta tott min ta pél -
dá nyok sze re pel tek, itt pe dig tulajdonságpárok bi po lá ris ská lá in tör té nõ meg ítél te tés sel mér tük a vá -
lasz adók – vél he tõ leg tar tós – tár sa dal mi szte re o tí pi á it. A „sze gény, de be csü le tes” és a „gaz dag,
de becs te len” (az az komp le men ter) min ta pél dá nyok kal tör té nõ al kal mi szem be sü lés egy amúgy in -
kább a rend szer iga zo lás ra haj ló tár sa da lom ban (mint az USA-ban) a fe nye ge tett rend szer iga zo ló
né ze tek erõ sö dé sét vált hat ja ki, kü lö nö sen a rend szer iga zo lás ra egyéb ként is haj la mos (pl. a pro -
tes táns mun ka eti ka el ve it na gyobb mér ték ben el fo ga dó) vá lasz adók nál. Kay és Jost (2003) vizs -
gá la tá ban pon to san ez is tör tént, és az ered mé nye ket is így ér tel me zik. Itt vi szont kér dõ ív vel mért,
va gyis va ló szí nû leg tar tó san meg lé võ szte re o tí pi ák ról van szó, ame lyek nem rö vid tá von fe nye ge -
tik, ha nem hos  szabb tá von hat va egye ne sen alá ás sák a rend szer iga zo ló ten den ci á kat. Rá adá sul vizs -
gá la tunk mintájában a „bol dog” és a „nép sze rû” tu laj don sá gai a tár sas-mo rá lis di men zió he lyett
a má sik ba, a kom pe ten cia/si ke res ség di men zió já ba ke rül tek (vö. 4. táb lá zat).

Jost és mun ka tár sai (2005) ugyan ak kor kér dõ ív vel mért (az az nem füg get len vál to zó ként
ma ni pu lált) szte re o tí pi ák kal kap cso lat ban is ki mu tat ták a komp le men ter szte re o tí pi ák rend szer -
iga zo ló ha tá sát olasz, an gol és iz ra e li min ták ban. A mi vizs gá la tunk ma gyar min tá já ban még -
sem ér tel mez he tõ ez a faj ta szte re o ti pi zá lás rend szer iga zo lás ként, mert a si ke res üz let em ber tár -
sas-mo rá lis di men zi ó be li le ér té ke lé se ép pen a rend szer rel szem ben kri ti ku sabb meg kér de zet tek re,
az elé ge det le nek re és a ci ni ku sok ra volt jel lem zõ, és nem a rend szer iga zo lók ra. Az 5. áb rán lát -
ha tó ered mény te hát in kább te kint he tõ a rend szer iga zo lá sát és bí rá la tát is tar tal ma zó, am bi va -
lens tár sa da lom kép nek.
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A klasztertagság e ha tá sa it a va ri an cia ana lí zis ben ket tõs és hár mas in ter ak ci ók mu tat ták.
A meg ítélt cél sze mély és a vá lasz adó klasztertagsága kö zöt ti ket tõs in ter ak ció szig ni fi káns volt:
F(6) = 3,339, p < ,01. Az in ter ak ció az 5. áb rán lát ha tó.

5. áb ra. A négy tár sa dal mi ka te gó ria meg íté lé se a há rom klaszter tag jai ál tal

Mint az áb rán is lát hat juk, a haj lék ta lant nagy já ból mind egyik klaszter tag jai ugyan úgy ítél -
ték meg – a kü lönb sé gek a há rom má sik ka te gó ria jel lem zé sé ben je lent kez tek. E há rom ka te -
gó ri át az elé ge det le nek klaszterének tag jai kü lön böz tet ték meg a leg éle seb ben, a má sik két
klaszter tag ja i hoz ké pest vi szony lag ma ga san ér té kel ve a mér nö köt, vi szony lag ala cso nyan az
üz let em bert és kö ze pe sen a mun kást. A rend szer iga zo ló és a ci ni kus klaszter tag jai nagy já ból
ugyan ak ko ra kü lönb sé get tet tek a há rom ka te gó ria meg íté lé sé ben, de a rend szer iga zo lók meg -
íté lé sei ked ve zõb bek vol tak. Ma gya rán: a „tár sa da lom ból ki szo rult” haj lék ta lan hoz ké pest
a rend szer iga zo lók job ban ki emel ték a má sik há rom ka te gó ri át, mint a ci ni ku sok. Ez nagy já -
ból meg is fe lel an nak, amit a rend szer iga zo lás sal és a ci niz mus sal kap cso lat ban vár ha tunk. 
Az elé ge det le nek klaszterének tag jai az elõb bi ket tõ tõl nem a ki eme lés mér té ké ben, ha nem 
a ki emelt há rom ka te gó ria kö zöt ti kü lönb ség té tel ben tér tek el. (Az utó elem zés ként el vég zett 
3 x 3 x 2-es va ri an cia ana lí zis ben a há rom klaszternek a há rom ka te gó ri á ról két di men zi ó ban adott
íté le te it ele mez tük, a klaszter és a ka te gó ria in ter ak ci ó ját ke res ve és meg ta lál va: F(4) = 4,141,
p < ,01.)

A ké pet to vább ár nyal ja a há rom szem pont (cél sze mély, meg íté lé si di men zió, vá lasz adói
klasztertagság) hár mas in ter ak ci ó ja (F(6) = 3,540, p < ,01), me lyet a 6. áb rán lát ha tunk. 
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6. áb ra. A négy tár sa dal mi ka te gó ria meg íté lé se a há rom klaszter tag jai ál tal, két di men zi ó ban: hár mas 
in ter ak ció

A 6. áb rán lát ha tó in ter ak ci ót a há rom szem pont bo nyo lult egymásrahatása, va la mint
a hár mas in ter ak ci ót el hal vá nyí tó nagy fõ ha tá sok és „cél sze mély x dimenzó” ket tõs in ter ak ció
mi att nem kön  nyû tö mö ren ér tel mez ni, de az in ter ak ció ért fe le lõs el té ré sek azért ész re ve he tõ -
ek. A há rom klaszter vá lasz adói kö zött nem volt kü lönb ség ab ban, ahogy a négy tár sa dal mi ka -
te gó ri át kom pe ten cia te kin te té ben ér té kel ték. (Az utó elem zés ként csak a kompetencia -
megítélésekre vég zett 4 x 3-as va ri an cia ana lí zis ben az in ter ak ció nem lett szig ni fi káns.) 
A tár sas-mo rá lis di men zi ó ban vi szont ha son ló kü lönb sé get lá tunk a há rom klaszter kö zött, mint
a di men zi ók kal nem szá mo ló ket tõs in ter ak ci ó ban (vö. 5. áb ra): a haj lék ta lant nagy já ból azo -
no san ér té ke lik, a má sik há rom ka te gó ri á nál vi szont a rend szer iga zo lók po zi tí vabb, a ci ni ku -
sok ne ga tí vabb, az elé ge det le nek pe dig a ka te gó ri ák kö zött ér zé ke nyeb ben kü lönb sé get te võ
meg íté lé se ket ad nak. Ezt az utó elem zés ként csak a há rom ka te gó ri á nak csak a tár sas-mo rá lis
di men zi ó be li meg íté lé se i re vég zett 3 x 3-as (ka te gó ria x klaszter) va ri an cia ana lí zis is meg erõ -
sí ti: eb ben a két té nye zõ in ter ak ci ó ját ke res tük, és szig ni fi káns nak is ta lál tuk: F(4) = 4,318, 
p < ,01.

Vé ge ze tül az ön jel lem zést is meg vizs gál tuk – mint em lí tet tük, a meg kér de zet tek a tu laj don -
ság ská lá kon sa ját ma gu kat is jel le mez ték –, ab ból a cél ból, hogy ki de rül jön: le het-e a rend szer
bí rá la tá nak va la mi lyen ön iga zo ló funk ci ó ja. Az ön jel lem zés két di men zi ó ja, va la mint a ská lán
mért rend szer iga zo lás köz ti kor re lá ci ók igen gyen ge, ugyan ak kor ép pen ez zel el len té tes ha tást
mu tat tak. A tár sas-mo rá lis di men zi ó ban mért ön meg íté lés nem kor re lált a rend szer iga zo lás sal,
a kom pe ten ci á ra vo nat ko zó ön meg íté lés vi szont po zi tí van járt együtt ve le: r = ,141, p < ,01. 
Ez zel össz hang ban lé võ ered ményt ho zott a há rom klaszter (rend szer iga zo ló, elé ge det len, ci ni kus)
ös  sze ha son lí tá sa a két meg íté lé si di men zi ó ban 3 x 2-es ve gyes va ri an cia ana lí zis sel. Az ered mé -
nyek kö zül a klaszter fõ ha tá sa volt szig ni fi káns: F(2) = 8,926, p < ,001. A rend szer iga zo lók át -
la gos ön jel lem zé se volt a leg ma ga sabb (M = ,718), ezt kö vet te az elé ge det le ne ké (M = ,629),
és a ci ni ku so ké volt a leg ala cso nyabb (M = ,539 – a há rom alminta át la gai a Tukey-féle post
hoc ös  sze ha son lí tás sze rint pá ron ként is p < ,05 szin ten kü lön böz nek egy más tól).
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4. Ös  sze fog la lás

Vizs gá la tunk ban a rend szer iga zo lást és a rend szer iga zo ló (ese tünk ben in kább rend szer kri ti kus)
szte re o tí pi á kat vizs gál tuk meg nem re, kor ra és la kó hely re néz ve rep re zen ta tív ma gyar min tán.
A rend szer iga zo lá sa és az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit vizs gá la tunk ma gyar min tá já ban is a várt
po zi tív irány ban kor re lált. Ez nem csu pán a rend szer iga zo lá si ská la ér vé nyes sé gét mu tat ja, de
ar ra is utal, hogy a vizs gált két at ti tûd a ma gyar vá lasz adók ese té ben is ha son ló, il let ve egy más -
sal át fe dõ mo tí vu mok ból fa kad hat.

A vizs gá lat mind el mé le ti, mind mód szer ta ni szem pont ból so kat me rít Hunyady György mun -
kás sá gá ból. A tár sa dal mi szte re o tí pi ák ról Hunyady (1996) nyo mán MDS-eljárással „tér ké pet”
hoz tunk lét re, a szte re o tí pi á kat pe dig nem egye sé vel, ha nem mint „bur kolt tár sa da lom el mé le tet”
(HUNYADY 2004) ki fe je zõ rend szer ként vizs gál tuk. A kü lön bö zõ tár sa dal mi ka te gó ri ák ról al ko tott
szte re o tí pi ák ban mu tat ko zó kü lönb sé gek a vá lasz adók szkep ti kus és am bi va lens tár sa da lom ké pé -
rõl árul kod nak (vö. HUNYADY 2010). A meg kér de zet tek a si ke res em be re ket fel ér té kel ték a kom -
pe ten ci á val kap cso la tos tu laj don sá gok ban, s en  nyi ben, de csak en  nyi ben el is me rik a si ker mö gött
rej lõ ér de me ket. A tár sas-mo rá lis di men zi ó ban adott – nemegy szer le súj tó – le ér té ke lés ugyan ak -
kor a si ker rel, s így vég sõ so ron a tár sa dal mi-gaz da sá gi rend szer rel szem be ni am bi va len ci át és fenn -
tar tá so kat mu tat ja (vö. HUNYADY 2006 a kont ra sze lek ci ó ról). Az ered mé nyek alig ha ma gya ráz ha -
tók oly mó don, aho gyan a rend szer iga zo lá si el mé let az ilyen, a két di men zi ó ban el len té tes ér té ke lést
mu ta tó „komp le men ter” szte re o tí pi á kat ke ze li. A si ke res ka te gó ri ák tár sas-mo rá lis le ér té ke lé se
ugyan is ép pen a cél sze mély meg kér dõ je lez he tõbb mo ra li tá sú fog lal ko zá sa ese té ben („üz let em ber”,
„po li ti kus”) je lent ke zett, de nem a ke vés bé meg kér dõ je lez he tõ nél („mér nök”); s el sõ sor ban a rend -
szer rel szem ben kri ti kus „elé ge det len”, ki sebb mér ték ben pe dig a „ci ni kus” klaszterbe ke rült vá -
lasz adók ra volt jel lem zõ, s még ke vés bé a rend szert (leg alább is a töb bi ek hez ké pest) in kább iga -
zo lók ra. A klaszterek kö zött ugyan ak kor csak vi szony lag eny he (bár szig ni fi káns) kü lönb sé gek
mu tat koz tak a konszenzuálisnak te kint he tõ rend szer kri ti kus szte re o tí pi ák hát te rén.

Ered mé nye ink te hát il lesz ked nek a ha zai ku ta tá sok azon so rá ba, mely sze rint a ma gyar köz -
vé le mény nagy ré sze leg alább a rend szer vál tás óta fenn tar tá sok kal és gya nak vá ssal te kint
a tár sa dal mi, po li ti kai és gaz da sá gi rend szer re, va la mint a si ke res em be rek re és ma gá ra a si ker -
re. Az ered mé nyek ben nincs je le an nak, hogy ez az elé ge det len ség va la mi fé le mo ti vált, ön iga -
zo ló tor zí tás len ne: a rend szer iga zo lók ön ér té ke lé se volt a leg ma ga sabb. Meg bíz ha tó ada tok hi -
á nyá ban per sze csak ta lál gat ha tunk, hogy ez az elé ge det len ség men  nyi re volt jel lem zõ
a rend szer vál tás elõtt. Ér de kes eb bõl a szem pont ból fel idéz ni Hunyady (2001) azon gon do la -
tát, mely sze rint a tár sa da lom tu do má nyi ku ta tá sok ban év ti ze de ken ke resz tül gyûj tött ada tok egy
idõ után le he tõ sé get ad nak a kü lön bö zõ tör té ne ti kor szak ok ös  sze ha son lí tá sá ra és a tár sa dal mi
vál to zá sok vizs gá la tá ra. Õ ma ga is eb ben a meg kö ze lí tés ben tár ta fel a szte re o tí pi ák vál to zá -
sa it a rend szer vál tás elõt ti és utá ni ada tok ös  sze ve té sé vel (HUNYADY 1996). A rend szer iga zo -
lás sal kap cso lat ban – a kér dés ter mé sze té bõl adó dó an – az 1989/90 elõt ti kor szak ból nin cse nek
meg bíz ha tó ada ta ink, a rend szer vál tás óta vi szont zaj la nak az ilyen té má jú ku ta tá sok (lásd pl.
HUNYADY 2010 ös  sze fog la lá sát a té má ban vég zett sa ját ku ta tá sa i ról). Re mél he tõ leg foly ta tód -
nak is, és bár a jö võ tár sa dal mi, gaz da sá gi és po li ti kai vál to zá sa it nem sejt het jük elõ re, ab ban
biz to sak le he tünk, hogy a tár sa dal mi vi szo nyok per cep ci ó já val kap cso la tos ku ta tá si ered mé nyek
– ilyen vagy olyan szem pont ból – ér de ke sek lesz nek.
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EL TE PPK Pszi cho ló gi ai Intézet

A te kin tély szí ne és fo nák ja 

A rend szer vál tás után ha zánk ban és más poszt kom mu nis ta or szá gok ban vég -
zett szo ci o ló gi ai és pszi cho ló gi ai vizs gá la tok egy szer re mu tat tak ki a tár sa -
da lom ban anomikus tü ne te ket (ér ték vesz tés, az irá nyát adó te kin té lyek és

nor mák hi á nya), és az autoritarianizmus erõs, meg gyö ke re zett min tá za ta it. A te kin tély nél kü li -
ség és a te kin tély el vû ség ezen, el sõ rá né zés re pa ra dox nak tû nõ pár hu za mos sá ga ugyan ak kor nem
csak a poszt kom mu nis ta tár sa dal mak ra jel lem zõ. Va ló ban egy más el len pont jai, vagy eset leg egy -
más komp le men te rei a te kin tély el vû ség és az anómia? A ta nul mány e te rü let szak iro dal má nak
váz la tos át te kin té se, il let ve a ha zai te kin tély el vû ség- és anómiakutatások vizs gá la ta se gít sé gé -
vel ke re si a vá laszt er re a kér dés re. Hunyady György em pi ri kus vizs gá la ta i ban a ha ta lom hoz
és a te kin tély hez va ló vi szony prob le ma ti ká ja vis  sza té rõ en meg je le nik, a ta nul mány ezek re épít -
ve vá zol ja fel a két el mé le ti irány zat szin té zi sé nek le he tõ sé gét. Az em pi ri ku san még iga zo lan -
dó kö vet kez te tés sze rint az anómia és a te kin tély el vû ség jól el kü lö nít he tõ, de szo ro san ös  sze -
füg gõ je len sé gek: a te kin tély el vû ség az anomikus köz ál la pot ok ra adott el uta sí tó pszi cho ló gi ai
vá lasz, mely ép pen a tár sa da lom ban ke let ke zett „te kin tély vá kuum” ki töl té sét cé loz za. 

A tár sa da lom tu dó sok te kin té lyek hez va ló vi szo nya ha gyo má nyo san am bi va lens. Amen  nyi -
ben egy tár sa da lom el ve szí ti irányt és min tát adó nor má it, in téz mé nye it és ve ze tõ it, a tár sa da -
lom tu dó sok ál ta lá ban a de vi an ci ák me leg ágyá nak szá mí tó „anómiás” ál la pot ról be szél nek. A po -
li ti kai in téz mé nyek és a be lé jük ve tett bi za lom meg in gá sát a de mok ra ti kus rend szer re néz ve
ve szé lyes kor tü net ként (vagy egye ne sen kór tü net ként) azo no sít ják a tár sa dal mi rend sze rek
ku ta tói. Ha csak ezen ku ta tá sok ra fó ku szá lunk, az a be nyo má sunk ke let kez het, hogy a tár sa da -
lom tu do mány ok fõ ára má hoz tar to zó ku ta tók sze rint az erõs nor mák, in téz mé nyek és te kin té -
lyek rend sze re a jól mû kö dõ tár sa dal mak zá lo ga. A ku ta tá sok nak egy má sik (a po li ti kai pszi -
cho ló gi á ban jó val hang sú lyo sabb) te rü le te azon ban ép pen a te kin té lyek hez, nor mák hoz és
in téz mé nyek hez va ló túl zott ra gasz ko dás árny ol da la i ra hív ja fel a fi gyel met. A kon ven ci o ná lis
te kin té lyek hez (val lás, po li ti kai ve ze tõk, ha gyo má nyos ér té kek) gör csö sen ra gasz ko dó sze mé -
lye ket a szo ci ál pszi cho ló gia a nem túl hí zel gõ „te kin tély el vû” cím ké vel lát ja el, a te kin tély sze -
mé lyek nek va ló fel tét len és kri ti kát lan en ge del mes ke dés, a be hó do lás po li ti kai, tár sa dal mi ve -
szé lye i re és tör té nel mi rém tet tek ben ját szott sze re pé re pe dig vis  sza té rõ en fel hív ja a figyelmet.1

1 Ez még ak kor is igaz, ha egyes ku ta tók (lásd pl. MILGRAM 1974, SIDANIUS–PRATTO 2005) eh hez hoz -
zá te szik, hogy a te kin té lyek nek va ló en ge del mes ke dés re, alá ren de lõ dés re és a hi e rar chi á ba szer ve zõ désre 
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A te kin tély hez va ló vi szony prob le ma ti ká ját a két ku ta tá si irány el té rõ (az anómiakutatások,
pél dá ul MERTON 1956/2002; ANDORKA 1993; BLOKKER 2010), in kább szo ci o ló gi ai, míg a te -
kin tély el vû ség-ku ta tá sok (pél dá ul ADORNO et al. 1950; ALTEMEYER 1998; DUCKITT 1989; ERÕS

és mtsai 2001) in kább pszi cho ló gi ai, tu do má nyos ki in du ló pont ból és szin te ép pen el len té tes
prob lé ma fó kus  szal kö ze lí ti meg: az anómiakutatások a te kin té lyek gyen ge sé gét, a te kin tély el -
vû ség-ku ta tá sok pe dig a túl erõs te kin té lye ket ér tel me zik tár sa dal mi prob lé ma ként. Bár a vizs -
gált tár sa dal mi je len sé gek na gyon ha son ló ak, a két ku ta tá si te rü let nek nem ala kul tak ki az érint -
ke zé si fe lü le tei, az anómia és a te kin tély el vû ség ku ta tói in kább mint ha tu do mást sem ven né nek
egy más ról. 

És bár a két ku ta tá si irány na gyon rit kán ta lál ko zik egy más sal, sok szor ugyan azon or szá -
gok ban mu tat ják ki egyi de jû leg mind két je len sé get: a szél sõ sé ges nor ma nél kü li sé get és a szél -
sõ sé ges nor ma-, ha gyo mány- és te kin tély kö ve tést. Kön  nyen le het, hogy a te kin té lyek és nor -
mák anomikus hi á nya és a te kin tély el vû ség va ló já ban csak lát szó lag mon da nak egy más nak
el lent, és va ló já ban egy mást ki egé szí tõ, egy más ra épü lõ, vagy leg alább is kö zös tõ rõl fa ka dó je -
len sé gek rõl be szél he tünk. Van-e, és ha igen, mi ben rej lik az ös  sze füg gés az anómia és a te kin -
tély el vû ség tár sa da lom- lé lek ta ni kép le tei kö zött? Mi a ma gyar tár sa da lom vi szo nya a te kin té -
lyek hez? A ta nul mány ezen kér dé sek re kí sé rel meg ma gyar és nem zet kö zi ku ta tá so kat
fel hasz nál va, de azok kö vet kez te té se in túl nyúl va ma gya rá za tot ad ni. 

Te kin tély nél kü li ség és te kin tély fe ti siz mus: el té rő ha gyo má nyok, 
ös  sze tar tó vizs gá la tok 

A nor má kat hi á nyo ló anómiakutatások és a szol gai nor ma kö ve tés ano má li á it fel tá ró te kin tély -
el vû ség-ku ta tá sok meg kö ze lí té se köz ti gyö ke res el té rés vis  sza ve zet he tõ a két ku ta tá si te rü let
„ala pí tó atyá i nak” el té rõ tár sa da lom el mé le ti szem lé let mód já ra és kez de ti ku ta tá sok né mi leg el -
té rõ (majd ké sõbb egy re in kább kon ver gá ló) tör té nel mi-tár sa dal mi kon tex tu sá ra is. 

Az anómia fo gal mát a szo ci o ló gi á ban Durkheim (1897/2003) ho no sí tot ta meg, akit a 19.
szá zad vé gé nek leg több tár sa da lom tu dó sá hoz kap cso ló dó an az új tö meg tár sa dal mak prob lé mái
fog lal koz tat tak. A ma gyar szak iro da lom ban gyak ran „el ide ge ne dés ként” is utal nak rá (pl.
ANDORKA 1992; CSE PE LI és mtsai 1998). Durkheim az anómiát, az az a nor ma nél kü li sé get egy
olyan kor ban vizs gál ta, ami kor ál ta lá nos volt az ab bé li fé le lem (me lyet a tö meg lé lek tan több
klas  szi ku sá nak mun kái is tük röz nek), hogy a tár sa da lom el tö me ge se dé se és hir te len át ala ku lá -
sa anar chisz ti kus po li ti kai ál la po to kat ered mé nyez het. Bár Durkheim meg kö ze lí tés mód ja nem
ro ko nít ha tó az elitista, arisz tok ra ti kus, kon zer va tív szem lé let mó dú, tö meg lé lek ta ni te o re ti ku -
so ké val (Durkheim meg kö ze lí té se in kább a pol gá ri tár sa da lom szem pont ja it tük röz te), a modern
tár sa dal mak ban ta pasz talt egyes je len sé ge ket (a tár sa dal mi nor mák fel la zu lá sát, a ré gi nor mák
el tû né sét az újak meg je le né se nél kül) egy ér tel mû en ked ve zõt len fej le mény nek tar tot ta. Ezt jól

az em be rek nek alap ve tõ haj la muk van, hi szen a törzs fej lõ dés so rán ez biz to sí tot ta az egyé nek túl élé sét
cso por tok tag ja i ként.
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mu tat ja ma ga a fo ga lom vá lasz tás is: a gö rög ere de tû ki fe je zés ugyan is ere de ti leg „tör vé nyen-
kí vü li sé get”, „tör vény nél kü li sé get” je lent. 

Az anómia- és de vi an cia ku ta tá sok õs for rá sá nak szá mí tó, az Ön gyil kos ság ról (1897/2003) cí -
mû mû vé ben ki fej ti, hogy ami kor hi á nyoz nak a tár sa da lom mû kö dé sét és a kö zös sé gek vi sel ke dé -
sét szer ve zõ egy ér tel mû sza bá lyok, a za va ro dott ság és a de zo ri en tált ság ural ko dik el az egyé nek vi -
sel ke dé sé ben is. Az anómia cél ta lan ság és irány vesz tett ség ál la po ta, mely a ha gyo má nyos te kin té lyek
és nor mák meg ren dü lé sé vel is ös  sze függ. Ez a tár sa dal mi kons tel lá ció pe dig a de vi an ci ák nak, az az
a tár sa dal mi nor ma sze gé sek nek (pél dá ul ma gá nak az ön gyil kos ság nak) a me leg ágya. 

Az anómia- és de vi an cia ku ta tá sok leg fõbb új don sá gá nak az szá mí tott, hogy olyan je len sé -
gek re, me lye ket ad dig ha gyo má nyo san individuálpszichológiai té nye zõk kel vagy mikro szo cio -
ló giai ös  sze füg gé sek kel ma gya ráz tak (pél dá ul az ön gyil kos sá got a de pres  szi ó val, a bû nö zést az
egyé ni pszi cho pa to ló gi ák kal), jel leg ze te sen tár sa dal mi ma gya rá za to kat adott. Az anómia el mé -
le tek „ars po e ti cá ja” egyes prob lé mák olyan szo ci o ló gi ai ma gya rá za ta, mely elég te len nek mi -
nõ sí ti és el uta sít ja az individuálpszichológiai és pszi cho pa to ló gi ai meg kö ze lí tést. Az anómia -
kutatás te hát ere de ti leg dek la rál tan „antipszichológiai” és struk tu rá lis hang sú lyú. Durkheim
pél dá ul úgy gon dol ta, hogy az ön gyil kos ság alap ve tõ en tár sa dal mi és nem egyé ni okok ra
vezet he tõ vis  sza: az „anomikus ön gyil kos ság” alap ve tõ en a tár sa dal mi ér té kek és nor mák
deval vá ló dá sá val, az el ide ge ne dett ség ér zé sé vel és a cél ta lan ság gal függ ös  sze, mely „a kol lek -
tív rend za va ra i nak”, a vál sá gok nak, il let ve a tár sa dal mi át ala ku lás nak (konk ré tan a mo dern sze -
ku la ri zá ló dó ipa ri tö meg tár sa dal mak nak) a jel lem zõi. Durkheim úgy gon dol ta, hogy bár a val -
lá sok kö zött van kü lönb ség (a pro tes tán sok a vizs gá la ta sze rint pél dá ul na gyobb arány ban let tek
ön gyil kos ok, mint a ka to li kus vagy a zsi dó val lá sú ak), a val lá sok olyan kö zös nor ma rend szert
te rem te nek, mel  lyel az el sze mély te le ne dett tö meg tár sa dal mak ban élõ, kö zös sé gi kö te lé ke it el -
vesz tõ, anomikus egyén nem ren del ke zik. A tár sa da lom nor má kon ala pu ló sza bá lyo zó ha tá sá -
nak ér vé nye sü lé se és a de vi an ci ák (pl. ön gyil kos sá gi arány) kö zött te hát ös  sze füg gés van. 
Ös  sze gez ve te hát: Durkheim el kép ze lé se sze rint a tár sa dal mi ano má li ák egyik fõ for rá sa az erõs
tra di ci o ná lis nor ma rend szer meg gyen gü lé se és fel bom lá sa. 

A frank fur ti is ko la szel le mi ter mé ke, az Erich Fromm (1941/2002) ál tal elõ vé te le zett,
majd Adorno és mun ka tár sai (1950) ál tal szisz te ma ti ku san ku ta tott és for má ba ön tött Te kin tély -
el vû Sze mé lyi ség El mé le te megalkotására ez zel szem ben egy olyan tör té nel mi idõ szak ban,
Durkheim alap ve té se után fél év szá zad dal ke rült sor, ami kor nem a ka o ti kus tár sa dal mi ál la po -
tok ki ala ku lá sa je len tet te a leg fõbb tár sa dal mi ki hí vást és po li ti kai fe nye ge tést, ha nem ta lán
éppen el len ke zõ leg, az, hogy ezen ál la pot tól va ló fé le lem a Nyu gat leg fej let tebb tár sa dal ma it
ta szít hat ja az ál lam mal szem be ni szol ga lel kû en ge del mes ség be (Erich FROMM 1941/2002
meg fo gal ma zá sá ban ez a „Me ne kü lés a Sza bad ság elõl”). A ná cik ha ta lom ra ke rü lé sé nek ide -
jén, il let ve a má so dik vi lág há bo rút meg elõ zõ en tör té nel mi ta pasz ta lat tá vált, hogy az egy re ha -
té ko nyab bá vá ló bü rok ra ti kus ál lam szer ve ze tek, il let ve az eze ket kor mány ra ke rül ve fel hasz -
ná ló autoriter po li ti kai moz gal mak to tá lis irá nyí tást gya ko rol hat nak tel jes tár sa dal mak és az
azok ban fel ol dó dó in di vi duu mok fe lett, és hogy a konformitás, a ha gyo má nyos nor mák nak való
szol gai alá ren de lõ dés gya kor la ti lag minden nek en ge del mes ke dõ gé pek ké – Hannah Arendt talá -
ló ki fe je zé sé vel él ve „re ak ció nya lá bok ká” – re du kál ja az egyé ne ket. 

A mar xiz mus és a pszi cho a na lí zis ös  sze há za sí tá sán mun kál ko dó frank fur ti is ko la tag jai 
– akik ép pen az individuálpszichológiai és tár sa dal mi struk tu rá lis ma gya rá za tok kom bi ná ci ó jára
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tö re ked tek – a fe lül rõl okt ro jált tár sa dal mi nor mák egyé ni kez de mé nye zé se ket el nyo mó ve szé -
lyét ha gyo má nyo san is erõs nek te kin tet ték. A „lé te zõ fa siz mus” bu ká sát kö ve tõ en, a má so dik
vi lág há bo rú után ér dek lõ dé sük a „ve lünk élõ fa siz mus” fe lé for dult, ami kor Adornoék ki ter jedt
vizs gá lat so ro zat ke re té ben igye kez tek bi zo nyí ta ni, hogy az elõ í té le tes, a te kin té lyek nek alá ren -
de lõ dõ ka rak ter nemcsak Né met or szág „szü löt te”, ha nem a pol gá ri, ka pi ta lis ta tár sa dal mak
mind egyi ké ben (így a nyi tott sá gá ra min dig is büsz ke Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban is) je len
van és fe nye ge ti a tö ré keny de mok ra ti kus rend sze re ket. Bár a te kin tély el vû ség a szo ci ál pszi -
cho ló gu so kat va ló já ban min dig leg in kább az elõ í té le tek mi att ér de kel te, és nem ki fe je zet ten a te -
kin té lyek hez va ló am bi va lens vi szony mi att (ma ga a ku ta tá si irány is az elõ í té let-vizs gá la tok -
ból bom lott ki – lásd pl. HUNYADY 2006; FÁ BI ÁN 1999), an  nyi min den kép pen el mond ha tó, hogy
a szo ci ál pszi cho ló gia ezen ku ta tá si irány zat ál tal is meg ha tá ro zott fõ ára ma a túl zott te kin tély -
tisz te le tet kez det tõl fog va egy ér tel mû prob lé ma ként, a cso port kö zi ki re kesz tés nek, erõ szak nak
és szél sõ sé ges tár sa dal mi-po li ti kai ide o ló gi ák nak és vá la szok nak a jel leg ze tes ki in du ló pont ja -
ként azo no sít ja. 

A „ha gyo má nyos” tár sa dal mi ke re tek ben gon dol ko dó anómiaelméletek és a pszi cho ana li ti kus
ihletettségû (fre u di és frank fur ti) te ó ri ák a tár sa dal mi struk tú rá hoz va ló el té rõ szem lé let mód ját sar -
ko san, de ér zék le te sen fo gal maz za meg Robert Merton (1956/2002, ki eme lés – K. P.), aki
a durkheimi anómiaelméletet a funk ci o ná lis szo ci o ló gia szem lé le ti ke re té ben fej lesz tet te to vább. 

„A funk ci o ná lis elem zõ […] a tár sa dal mi lag de vi áns vi sel ke dést épp úgy a tár sa dal mi
struk tú ra ré szé nek tart ja, mint az al kal maz ko dó vi sel ke dést. Ez a szem lé let éle sen
szembenáll az zal az – erõ sen a fre u di el mé let ben gyö ke re zõ, s az újfreudiánusok, pél -
dá ul Fromm írá sa i ban is meg ta lál ha tó – té ves fel te vé sé vel, hogy a tár sa da lom struk -
tú rá ja kor lá toz za az em ber ál lan dó és ve le szü le tett im pul zu sa i nak sza bad ki fe je zõ dé -
sét, s en nek meg fe le lõ en az em ber, hogy sza bad dá vál jék, idõn ként nyíl tan fel lá zad 
e kö tött sé gek el len. Ezt a sza bad sá got a tár sa da lom ha gyo má nyos kép vi se lõi nem tart -
ják va la mi nagy ra, s azon nal bû nös nek, be te ges nek vagy tár sa dal mi lag ve szé lyes nek
bé lyeg zik. A fen ti el mé let po li ti kai fi lo zó fi á ja ter mé sze te sen a nyers anar chiz mus; 
jó in du la tú anar chiz mus pél dá ul Fromm ese té ben, né ha azon ban, mint Fre ud nál vagy
Hobbesnál, rossz in du la tú anar chiz mus. Sze rin tük az em be rek azért lép nek egy más sal
tár sa dal mi egyez ség re, hogy meg vé del mez zék ma gu kat en nek a rossz in du lat nak a ha -
tá sa i tól. A tár sa dal mi struk tú rát mind két eset ben szük sé ges rossz nak te kin tik, amely az
el len sé ges im pul zu sok sza bad ki fe je zõ dé sé bõl jön lét re, majd pe dig kor lá toz za ezen im -
pul zu so kat. Az ilyen anar chisz ti kus el mé le tek kel szem ben a funk ci o ná lis elem zés a tár -
sa dal mi struk tú rát ak tív nak te kin ti. […] Ha a tár sa dal mi struk tú ra meg nyil vá nu lá sa -
ik ban kor lá toz is bi zo nyos haj la mo kat, he lyet tük vi szont meg te remt másokat.”(kiemelés
– K. P.)

Ál ta lá ban ki je lent he tõ te hát, hogy az anómiaelméletek és a hoz zá juk kap cso ló dó de vi an cia -
ku ta tá sok jel lem zõ en a tár sa da lom ha gyo má nyo sabb, kon zer va tí vabb szem lé le té bõl in dul nak ki,
a tár sa dal mi „ren det” te kin tik alap ál la pot nak és az ah hoz va ló iga zo dást tart ják tár sa dal mi lag kívá -
na tos nak. A frank fur ti irány zat szel le mi örök sé gé hez kap cso ló dó te kin tély el vû ség-ku ta tók ez zel
szem ben ha gyo má nyo san a túl zot tan ola jo zot tan mû kö dõ és az in di vi duu mot ma ga alá gyû rõ
ha gyo má nyos tár sa dal mi ren det te kin tik ve szély for rás nak. 
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Az anómia el mé le té nek Durkheim utá ni kö ve tõi és te kin tély el vû ség-ku ta tók kö zöt ti kü lönb -
ség azon ban va ló já ban már egy ál ta lán nem sza ka dék sze rû, sõt, a két ku ta tá si ha gyo mány kö -
zött szá mos ta lál ko zá si pont ta pint ha tó ki. 

Merton el mé le te sze rint pél dá ul a nor mák kö ve té se és a nor mák át há gá sa egy aránt a tár sa -
dal mi struk tú ra funk ci o ná lis ré szét al kot ja – ami bõl az is kö vet ke zik, hogy tár sa dal mi struk tú -
ra egyik nél kül sem lé tez ne. Az anómiát és ez zel ös  sze füg gés ben a de vi an ci át a tár sa dal mi cé -
lok és az azok el éré sé hez ve ze tõ esz kö zök ös  sze nem il lé sé ben lát ta. Rá adá sul, ezen je len sé ge ket
az el mé let nem fel tét le nül te kin ti tár sa dal mi vagy akár egyé ni szem pont ból ele ve diszfunkcio -
ná lis nak, hi szen a tár sa dal mi vál to zá sok hoz (me lyek ked ve zõ irány ba is mu tat hat nak) el en ged -
he tet len a cé lok és az esz kö zök bi zo nyos mér té kû diszk re pan ci á ja (pél dá ul az in téz mé nyes cé -
lok kal és esz kö zök kel szem ben is am bi va lens Lá za dók te vé keny sé ge): „a de vi áns vi sel ke dés
bi zo nyos for má it pszi cho ló gi a i lag ép pen an  nyi ra nor má lis nak fog juk ta lál ni, mint az al kal maz -
ko dó vi sel ke dést, s emi att két ség be von juk majd azt a fel fo gást, amely egyen lõ ség je let tesz
a devi an cia és a pszi cho ló gi ai rend el le nes ség kö zött” (MERTON 1956/2002: 214).

Merton el mé le té ben a tár sa dal mi nor mák hoz és esz kö zök höz va ló al kal maz ko dás sze rint
kü lön bö zõ tí pu so kat kü lön böz te tett meg. A sta bil tár sa dal mak ge rin cét al ko tó Kon for mis ta a cé -
lo kat és az esz kö zö ket is el fo gad ja. Az Újí tó (aki jel leg ze te sen al só osz tá lyok hoz tar to zik)
a kívánt tár sa dal mi cé lo kat új, in téz mé nye sen til tott esz kö zök kel kí ván ja el ér ni – pél dá ul gaz -
da sá gi bû nö zés ré vén. A Vis  sza hú zó dó (ide tar toz nak a „klas  szi kus” deviánsok: pél dá ul
a kábítószer-élvezõk) mind ket tõt el uta sít ja, a Lá za dó pe dig mind a cé lok kal, mind az esz kö zök -
kel szem ben am bi va len sen vi sel te tik. A Ritualista, bár nem azo no sul a tár sa dal mi cé lok kal, az
esz kö zö ket azon ban me cha ni ku san al kal maz za – ami az al só kö zép osz tály kö ré ben jel leg ze tes
vi sel ke dés mód. A „va ló di” deviánsoknak Merton el mé le te alap ján azon ban el sõ sor ban a tár sa -
da lom ból ki vo nu ló „Vis  sza hú zó dók”; il let ve a bol do gu lás ha gyo má nyos út ja it át há gó „Újí tók”
te kint he tõ ek. 

Merton el mé le te és le írá sa a de vi an cia kü lön bö zõ tí pu sa i ról ki fe je zet ten fel kí nál ja a te kin -
tély el vû sze mé lyi ség és az anómiaelmélet szin té zi sé nek le he tõ sé gét. Tri vi á lis fel té te le zés nek
han goz hat, hogy a te kin tély el vû sze mé lyi ség vagy attitûdegyüttes (me lyet a tár sa da lom alap -
ér tel me zett, tra di ci o ná lis nor má i hoz va ló me rev és túl haj tott ra gasz ko dás jel le mez) el sõ sor ban
a kon for mis ták kö ré ben le het kü lö nö sen jel lem zõ. Merton írá sa ugyan ak kor, mi vel el sõd le ge -
sen a de vi an ci ák kal fog lal ko zik, a „de vi an cia hi á nyos”, tár sa dal mi sta bi li tást és foly to nos sá got
biz to sí tó kon for mis ták le írá sá ra nem fek tet hang súlyt. Merton el mé le té nek lo gi ká ját kö vet ve ta -
lán azt mond hat juk: azon tra di ci o ná lis vagy ép pen te kin tély el vû tár sa dal mak ban, ahol a kul tu -
rá li san el fo ga dott cé lok na gyon erõ sen elõ ír ják a ha gyo má nyos te kin té lyek nek és in téz mé nyek -
nek va ló be hó do lást, ott a kon for miz mus mint a több ség hez iga zo dás – leg alább is az at ti tû dök
szint jén – szük ség sze rû en ös  sze függ a te kin tély el vû ség gel. A mo dern, li be rá lis és to le ráns alap -
ér té ke ket hang sú lyo zó és el vá ró tár sa dal mak ban (mint pél dá ul a mai skan di náv or szá gok ban)
a te kin tély el vû ség ép pen hogy szem be megy a több ség gel és an nak nor má i val. Merton sze rint
vi szont el sõ sor ban a kis pol gár ság (az al só kö zép osz tály hoz tar to zók) ritualizmusa az a je lenség,
mely jól le ír ha tó a te kin tély hez és a nor mák hoz va ló gör csös ra gasz ko dás sal. Merton le írá sa az
al só kö zép osz tály be li Ritualistákról egy ér tel mû en a Te kin tély el vû Sze mé lyi ség El mé le té nek
hatá sát és meg kö ze lí té sét tük rö zi: „Az al só kö zép osz tály be li szü lõk ugyan is ál ta lá ban foly ton
ar ra kész te tik gyer me ke i ket, hogy tel je sít sék a tár sa da lom er köl csi meg bí zá sa it. Ugyan ak kor 
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a fel emel ke dés a tár sa dal mi rang lét rán itt va ló szí nû leg ke vés bé si ke res, mint a fel sõ kö zép osz -
tály kö ré ben. Az erõ tel jes fe gyel me zés an nak ér de ké ben, hogy az ural ko dó er kölcs höz iga zod -
ja nak, csök ken ti a II. faj ta al kal maz ko dás (Újí tás) va ló szí nû sé gét, ugyan ak kor fo koz za a III. faj -
ta al kal maz ko dás (Ritualizmus) esé lye it. A szi go rú ne ve lés kö vet kez té ben so kak ban sú lyos
ag gá lyok éb red nek. Az al só kö zép osz tály jel leg ze tes szo ci a li zá ci ós min tái te hát ép pen an nak 
a ka rak ter struk tú rá nak a ki ala ku lá sa fe lé hat nak, mely leg job ban haj lik a ritualizmusra […].
No ha meg le he tõ sen is mer tek en nek az adap tá ci ós tí pus nak a pszichodinamikai me cha niz mu sai
és ös  sze füg gés be hoz ták õket a csa lá don be lü li fe gyel me zés és szo ci a li zá ció min tá za ta i val, még
je len tõs szo ci o ló gi ai ku ta tá so kat kell vé gez ni, hogy meg ma gya ráz zuk: fel te he tõ en mi ért gya ko -
rib bak ezek a min ták bi zo nyos tár sa dal mi cso por tok ban és ré te gek ben, mint má sok ban.”
(MERTON 1956/2002: 233–234) Merton egyetértõleg idé zi a „jó in du la tú anar chis ta ként” aposzt -
ro fált Frommnak azt a gon do la tát is, mely sze rint az al só kö zép osz tály „egész élet mód ja, szûk -
lá tó kö rû sé ge, el szi ge telt sé ge és el len sé ges ér zü le tei” a szo ci a li zá ció ered mé nye kép pen az
anális ka rak ter struk tú rát ala kí tot ták ki eb ben a tár sa dal mi ré teg ben (MERTON 1956/2002: 234).
Merton a ritualistákra jel lem zõ de vi áns ma ga tar tás for mák kö zött a „túl al kal maz ko dás”, a „túl -
zott egyet ér tés” tü ne te it eme li ki. 

Merton gon do la tai alap ján te hát az anómia és a túl zott nor ma kö ve tés és te kin tély tisz te let
nem füg get le nek egy más tól: az anómiás hely zet re adott de vi áns re ak ci ók egy tí pu sa,
a ritualizmus egy be vág a te kin tély el vû sze mé lyi ség és ma ga tar tás klas  szi kus leírásával.2 Ezen
túl to váb bi pél dák kal is ki mu tat ha tó ugyan ak kor a te kin tély el vû ség és az anómia Merton-féle
fel fo gá sa köz ti pár hu zam:
– Szin te azo nos a tár sa dal mi kon tex tus, ahol az ere de ti el mé let tel jes spekt ru má ban ki bon tás -
ra ke rül: mind Merton, mind Adorno a má so dik vi lág há bo rú utá ni Ame ri ká ban ír ta ta nul má nyát.
Ha son ló rá adá sul Merton meg ál la pí tá sa is Adornoéhoz: a túl haj tott ver sen gés az ame ri kai kul -
tú ra (Adornoéknál a ka pi ta lis ta rend szer) azon ele me, amely anomikus vi szo nyo kat szül. 
– Merton a te kin tély el vû sze mé lyi ség el mé le té vel tel jes össz hang ban a csa lád szo ci a li zá ci -
ós sze re pé nek fon tos sá gát hang sú lyoz za az anómiás hely zet bõl ki bom ló de vi an cia tí pu sok ki -
ala ku lá sá ban. A csa lád rá adá sul nemcsak a sze mé lyes vi szo nyok szem pont já ból fon tos, ha nem
mert an nak a tár sa dal mi cso port nak a jel leg ze tes vi sel ke dés min tá it, de ta pasz ta la ta it és szo ron -
gá sa it is köz ve tí ti (sok szor rej tett, au to ma ti kus és aka rat la gos mó don is), amely ben a gyer mek

2 A kis pol gá ri ritualizmus mertoni fel fo gá sa így ta lán egyet len pont ban kü lön bö zik lát vá nyo san a frank -
fur ti a ké tól (még ha Merton er re a kü lönb ség re exp li ci ten nem is mu tat rá). Míg Mertonnál a ritualista
tár sa dal mi cé lok kal és nor mák kal szem be ni el uta sí tá sa sok szor tu da tos (pl. az egyén tu da to san lej jebb
szál lít ja igény szint jét, és nem tö rek szik nagy anya gi si ker re és el is me rés re), a te kin tély el vû ség ere de ti
fel fo gá sa sze rint ez az el uta sí tás csak a tu dat ta lan ban van je len. Míg Merton azt hang sú lyoz za: „A szi -
go rú ne ve lés kö vet kez té ben so kak ban sú lyos ag gá lyok éb red nek” (233); a frank fur ti ak el sõ sor ban azt
hang sú lyoz zák: a túl fe gyel me zõ apá val – mint a tár sa dal mi nor mák hor do zó já val és szim bó lu má val –
szem be ni el len ér zé sek bõl szár ma zó szo ron gás kel tõ fe szült ség nek a „túl zott kom pen zá ci ó ja” idé zi elõ a
ha gyo má nyos te kin té lyek hez va ló gör csös ra gasz ko dást. Az egyén a tu dat ta lan já ba fojt ja az ap já val szem -
be ni gyû lö le tét, ami re ak ció kép zés sel egy faj ta túl zott idealizációba, az apai el vá rá sok és en nek ré sze ként
a tár sa dal mi nor mák túl zot tan me rev ki szol gá lá sá ba for dul.
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fel nõ. Az osz tály- és csa lá di szo ci a li zá ció ilyen egy ség ben ke ze lé se szin tén a te kin tély el vû sze -
mé lyi ség el mé le té nek köz pon ti gon do la ta. 
– Mind két el mé let ben na gyon hang sú lyos a tár sa dal mi struk tú ra sze re pe, hi szen nem csak az
anómia, a te kin tély el vû ség is rétegspecifikus – el sõ sor ban az al só kö zép osz tály hoz köt he tõ. 
– Na gyon fel tû nõ ez zel össz hang ban, hogy a ké sõb bi em pi ri kus vizs gá la tok is na gyon ha son -
ló tár sa dal mi ré te gek ben mu tat ják ki az anómiás gon dol ko dást, mint a te kin tély el vû sé get (az ala -
cso nyan is ko lá zott, le csú szot tabb, idõ sebb stá tusz vesz tõ cso por tok kö ré ben). Sõt, már az öt ve -
nes évek ben vég zett kez de ti ame ri kai vizs gá la tok is ös  sze füg gést ta lál tak az anómia és
a te kin tély el vû ség kö zött (Roberts és Rokeach 1956-os ame ri kai min tán vég zett vizs gá la ta pél -
dá ul r = 0,37-es kor re lá ci ót mu ta tott ki). 
– Na gyon ha son ló ak to váb bá azok a tár sa dal mi kö rül mé nyek, ame lyek anomikus/tekintélyelvû
vá la szo kat hív nak elõ. Merton gon do la tai ezen a pon ton jól il lesz ked nek ugyan ak kor a te kin -
tély el vû ség mo dern, szituacionista meg kö ze lí té sé hez is. Egy he lyütt ugyan is úgy fo gal maz: 
„A tár sa dal mi ritualizmust kö ve tõ sze mély fe nye ge tõ nek és bi zal mat lan sá got kel tõ nek ér zett hely -
zet re úgy re a gál, hogy még fo ko zot tab ban ta pad a biz ton sá gos ru tin hoz és az in téz mé nyes nor -
mák hoz” (MERTON 1956/2002: 269). A kül sõ (eg zisz ten ci á lis, az iden ti tást érin tõ vagy ép pen
a cso port nor má i val szem be ni) fe nye ge tés ép pen azok a té nye zõk, me lye ket a te kin tély el vû ség
szituacionista ér tel me zé sei ki emel nek mint a te kin tély el vû tár sa dal mi vá la szo kat erõ sí tõ té nye -
zõ ket. Már a te kin tély el vû ség el mé le tét elõ vé te le zõ Fromm (1941/2002) is ki emel te, hogy a fa -
siz mus erõ sö dé sét rész ben azok a fe nye ge tõ tár sa dal mi-gaz da sá gi kö rül mé nyek tet ték le he tõ vé
(há bo rús hely zet, gaz da sá gi vál ság), ame lyek az egyé nek ki szol gál ta tott sá gá nak, véd te len sé gé -
nek ér zé sét nö vel ték: az em be rek egy je len tõs ré szé nek er re adott jel lem zõ re ak ci ó ja lett a te -
kin tély nek va ló be hó do lás ál ta li „me ne kü lés a sza bad ság elõl”. Az Egye sült Ál la mok ban mind
a har min cas évek vi lág gaz da sá gi vál sá gá nak (SALES 1973), mind az 1978–1982 kö zöt ti idõ szak
in ten zív dip lo má ci ai és hi deg há bo rús konf lik tu sok kal, il let ve recesszióval, ener gia vál ság gal, ma -
gas mun ka nél kü li ség gel és inf lá ci ó val jel le mez he tõ kor sza ká nak ide jé ben ki mu tat ha tó an erõ -
sö dött a te kin tély el vû ség (DOTY et al. 2002). Jost, Kruglanski és Sulloway (2003) is azt eme li
ki, hogy a bi zony ta lan ság, il let ve a fé le lem és fe nye ge tés azok a té nye zõk, ame lyek erõ sít he -
tik az egyén ben a te kin tély el vû ség hez kap csol ha tó tár sas-kog ni tív mo tí vu mo kat (mint pél dá ul
a dog ma tiz mus és a cso port ala pú do mi nan cia), ame lyek vé gül kon zer va tí vabb vá la szok hoz
vezet nek. Ide kap csol hat juk to váb bá Kruglanski (2005) el mé le tét is, aki szin tén a sok eset ben
tra di ci o na lis ta, elõ í té le tes vá la szok ban ki fu tó kog ni tív le zá rás szituatív elõ fel té te le ként fo gal -
maz za meg a fe nye ge tett ség- és bi zony ta lan ság ér zést. A pszi cho a na lí zis bõl és eg zisz ten ci á lis
fi lo zó fi ák ból is me rí tõ ter ror ke ze lés el mé le te (SI MON és mtsai 1997) pe dig le egy sze rû sít ve azt
ál lít ja, hogy a ha lál fé lel met in du ká ló vagy leg alább is a ha lan dó ság té nyét tu da to sí tó hely ze tek
emo ci o ná lis kö vet kez mé nye ként az egyé nek haj la mo sak vis  sza hú zód ni sa ját kul tu rá lis vi lág -
né zet ük biz ton sá got és az élet ér tel mé re ma gya rá za tot nyúj tó, de sab lo nos és szte re o tip gon dol -
ko dást ered mé nye zõ me ne dé ké be. En nek meg fe le lõ en az em be rek és cso por tok ilyen hely zet -
ben in kább kon zer va tív vá lasz re ak ci ó kat ad nak: a ha gyo má nyos, „kéz nél lé võ” vi lág né ze te ket,
nor má kat, te kin té lye ket „ve szik elõ” és ra gad ják meg, és erõ seb ben el íté lik azo kat a cso por to -
kat, ame lyek más vi lág né ze tet val la nak. 
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Anómiakutatások Ma gyar or szá gon

A Ma gyar or szá gon vég zett ku ta tá sok ban rend sze rint egy szer re kö szön vis  sza a ma gyar tár sa -
da lom anomikus ál la po ta és te kin tély el vû be ál lí tott sá ga, mint a rend szer vál tást meg elõ zõ és azt
kö ve tõ tár sa dal mi fo lya ma tok és él mé nyek együt tes „ter mé ke”. 

Az anómiás ál la po tot az em pi ri kus ku ta tá sok ban jel lem zõ en bi zo nyos ér ték min tá za tok hi -
á nyá val, il let ve a de vi áns vi sel ke dés for mák Durkheim, il let ve Merton ál tal elem zett for má i nak
(bû nö zés, kor rup ció, ön gyil kos ság és más szociálpszichiátriai za va rok, al ko ho liz mus és más
dependenciák) je len lé té vel, il let ve az anómiás ál la po tot mé rõ, ki fe je zet ten er re sza ko so dott ská -
lák kal szo kás meg ra gad ni. Utób bi ra pél da Andorka (1993) anómia-kér dõ íve, mely a ha zai
anómiakutatások ta lán leg gya ko ribb mérõeszköze.3

Andorka Ru dolf a rend szer vál tás után (1992) egy ér tel mû en ar ra utal: a tár sa dal mi in teg rá -
ció vál ság je len sé gei már a rend szer vál tást meg elõ zõ en is szá mos for má ban és tü net je len ség ben
meg je len tek: egy faj ta ál ta lá nos ér ték vál ság ban, tár sa dal mi és tár sas el ide ge ne dés ben, il let ve
a cél ta lan ság, ér tel met len ség, a te he tet len ség ér zé sé ben. Sõt, Andorka sze rint ezek nek az ano -
mi kus fo lya ma tok nak a rend szer vál tás elõ idé zé sé ben is fon tos köz pon ti sze re pük volt, hi szen
a tár sa dal mi és rend szer szin tû ano má li ák ész le lé se hoz zá já rult ah hoz, hogy a tár sa da lom tag -
ja i nak je len tõs ré sze alap ve tõ vál to zá so kat akart a tár sa da lom ban: a rend szer vál tás utá ni év ti -
zed ben „az anómia és az el ide ge ne dés nõtt, az er köl csi és ér ték vál ság erõ sö dött a ma gyar tár -
sa da lom ban”. Ezt alap ve tõ en a kez det ben to ta li tá ri us, utá na autoriter szo ci a lis ta re zsim azon
jel lem zõ jé ben vél te fel fe dez ni, hogy a tí zez res nagy ság ren dû elit ki vé te lé vel az or szág la ko sa -
i nak nem volt be le szó lá suk a köz ügyek be, és ki szol gál ta tott nak érez ték ma gu kat. A rend szer
siker te len volt a tár sa dal mi mo der ni zá ci ó ban, ez pe dig oda ve ze tett, hogy „a ma gyar tár sa da -
lom ban el ter jed tek az olyan sze mé lyi ség je gyek, ame lyek ke vés sé al kal ma sak a gaz da ság ban és
tár sa da lom ban va ló ered mé nyes te vé keny ke dés re” (ANDORKA 1992: 321). Egy ké sõb bi mun -
ká já ban azon ban úgy ta lál ta: a rend szer vál tás utá ni évek in kább ked ve zõ ten den ci át hoz tak, és
alap ve tõ en az anya gi vesz te sek kö zött erõ sö dött fel az anomikus vi szony: „1990-tôl 1994-ig nem
lát szik egy ér tel mû nö ve ke dés, sõt egyes kér dé sek nél a csök ke nés je le it is fel le het fe dez ni. 
Az anómiára és el ide ge ne dés re uta ló vá la szok (az em ber nem tud ja, mi ben higgyen; nincs ér -
tel me ter vez ni; az élet nek nincs ér tel me; az ön bi za lom hi á nya) sok kal gya ko rib bak azok ban a
tár sa dal mi ré te gek ben, ame lyek a rend szer vál tás so rán hát rá nyo sabb hely zet be ke rül tek”
(ANDORKA 1996, 10). Ezen meg kö ze lí tés ben te hát az anómia a rend szer vál tás elõtt a te kin tély -
el vû rendszer(ek) ano má li á i nak, utá na pe dig a nö vek võ tár sa dal mi egyen lõt len ség nek lett egy -
faj ta kö vet kez mé nye. 

Spéder, Pak si és Ele kes (1998) ta nul má nyá ban a rend szer vál tás el sõ éve it kö ve tõ 1992 és
1997 kö zöt ti idõ sza kot át te kint ve ja vu ló ten den ci át ta pasz talt a köz vet len anómiain di ká to rok 

3 Ez az adap tált esz köz, me lyet (CSE PE LI és mtsai 1996 is fel hasz nált vizs gá la ta i ban) ki lenc ki je len tés se -
gít sé gé vel tu laj don kép pen az el ide ge ne dés négy di men zi ó ját mé ri: (1) a ha ta lom nél kü li sé get, (2) az ér -
tel met len sé get, (3) a ma gányt és (4) a ne ga tív ön ér té ke lést. Andorka (1996) ugyan ak kor egyes ta nul má -
nya i ban Hankiss és mun ka tár sa i nak (1978) négy kér dé ses anómiavizsgáló mé rõ esz kö zét hasz nál ja. 
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te rén, és az anómia köz ve tett in di ká to rá nak te kint he tõ lel ki prob lé mák ra uta ló tü ne tek vo nat -
ko zá sá ban is, ugyan ak kor az elé ge dett ség te rén in kább rom lást ta pasz tal tak. Az anómiához szo -
ro san kap cso ló dó nor ma sze gés mu ta tó ja pe dig to vább erõ sö dött. Ez zel szem ben a Tárki 2001-
es vizsgálata4 sze rint az ez red for du ló után ra az anómia nem csök kent to vább, ha nem kis mér té kû
nö ve ke dést mu ta tott a ’97-es ada tok hoz ké pest. Egy ér tel mû en csök kent vi szont – igaz, szin tén
kismér ték ben – a nor ma sze gés szük sé ges sé gé nek el fo ga dott sá ga. Ez utób bi je len ség a vizs gá -
lat alap ján a ke let-eu ró pai or szá gok ban azon ban így is leg in kább a ma gya rok ra volt jel lem zõ.
A Tárki át fo gó vizs gá la ta az 1994 és 1997 kö zöt ti ada tok ös  sze ve té se alap ján azt ál la pí tot ta meg:
„Az anomikus je len sé gek te kin te té ben az el múlt más fél év ti zed igen fi gye lem re mél tó po zi tív
irá nyú vál to zá so kat ho zott, azon ban min den kép pen fel kell hív nunk a fi gyel met azok ra a tár -
sa dal mi-de mog rá fi ai cso por tok ra (ala cso nyan is ko lá zot tak, idõ sek, köz sé gek ben élõk), ame lyek -
ben az anomikus tü ne tek hal mo zó dá sa fi gyel he tõ meg.”5 A gya ko ri nor ma sze gés re vo nat ko zó
ered mé nyek tö ké le tes össz hang ban van nak Gelfand és mun ka tár sai (2011) vizs gá la tá val, mely
Magyarországot6 a vizs gált 33 or szág kö zül a har ma dik leg in kább „la za” kul tú rá jú or szág ként
azo no sí tot ta, ami azt je len ti, hogy a ma gya rok kö ré ben gyen gék a tár sa dal mi nor mák és a de -
vi áns vi sel ke dést ma gas szin ten to le rál ja a tár sa da lom.

Ös  szes sé gé ben te hát az anómiavizsgálatok alap ján egy olyan posztszocialista tár sa da lom
ké pe raj zo ló dik ki elõt tünk, mely ben a rend szer vál tást kö ve tõ évek ben te tõ zött az el ide ge ne dés
ér zé se, és bár az óta né mi csök ke nést mu ta tott, a nor ma sze gés to vább ra is szin te nor má nak te -
kint he tõ.

Te kin tély el vű ség-ku ta tá sok ha zánk ban

A te kin tély el vû ség-ku ta tá sok nem meg le põ, vis  sza té rõ ered mé nye, hogy a dik ta tó ri kus, to ta li -
tá ri us és autoriter re zsi mek szo ci a li zá ci ós ta pasz ta la tai kö vet kez té ben a te kin tély el vû ség a de -
mok ra ti kus át ala ku lá sok utá ni év ti ze dek ben is jól ki mu tat ha tó. A ha zai vizs gá la tok (bár azo nos
mód szer tan nal el vég zett nem zet kö zi ös  sze ha son lí tó ku ta tá sok hi á nyá ban) rend sze rint a ma gyar
tár sa da lom te kin tély el vû sé gé re mu tat tak rá, mely egyes je lek sze rint to vább erõ söd he tett a rend -
szer vál tást kö ve tõ évek ben. Fá bi án (1996) sze rint a rend szer vál tás okoz ta iden ti tás- és stá tusz -
vesz tés re el sõ sor ban a kö zép osz tály ese té ben a nö vek võ te kin tély el vû ség volt a vá lasz, mely
a po zi tív iden ti tás hely re ál lí tá sát szol gál ta (hoz zá te het jük: a mun kás osz tály te kin tély el vû sé -
ge ere den dõ en is jó val ma ga sabb volt, mint a kö zép osz tá lyé). Ha zánk ban a ki lenc ve nes évek -
ben vég zett te kin tély el vû ség-vizs gá la tok egy ér tel mû en alá húz ták en nek az at ti tûd nek a meg -
ha tá ro zó je len tõ sé gét a tár sa da lom ban (jobb- és bal ol da lon egy aránt) (ENYEDI és mtsai 2001),

4 http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a552.pdf
5 Az ered mé nyek azon ban nem tel je sen egy irá nyú ak: Kopp és Skrabski (2008) vizs gá la tai pél dá ul az azt

kö ve tõ, 2002 és 2006 kö zöt ti idõ szak ban az anómiás mu ta tók és a sza bály sze gés erõs emel ke dé sét mér -
ték. http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a882.pdf

6 A ma gyar or szá gi adat fel vé telt Fü löp Már ta vé gez te.
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és je len tõs sze re pét az elõ í té le tek szer ve zõ dé sé ben. Egy friss, el sõ sor ban a Sidanius-féle 
szo ci á lis do mi nan cia-ori en tá ció (SDO)-skálával vég zett vizs gá lat (CSE PE LI és mtsai 2011) is az
„új te kin tély el vû ség” ma gas szint jét mu tat ta ki a tár sa da lom ban. 

Mi vel olyan adat sor saj ná la tos mó don nem áll ren del ke zé sünk re, mely nek alap ján a ha zai
te kin tély el vû ség rend szer vál tás utá ni ala ku lá sa, vagy akár a „klas  szi kus” te kin tély el vû ség-ská -
lák (Adorno-féle F, Rokeach-féle D, Altemeyer-féle RWA) más or szá gok hoz mu ta tott szint je
ös  sze ha son lít ha tó len ne, ilyen ös  sze füg gé se ket csak más ada tok fel hasz ná lá sá val ol vas ha tunk
ki. A Tárki Inglehart mód szer ta nán ala pu ló ér ték vizs gá la tai (KELLER 2009) pél dá ul el lent mon -
dá sos ké pet mu tat nak: Ma gyar or szág a vi lág ér ték tér ké pén nem tra di ci o ná lis-val lá sos, ha nem
in kább mo dern, vi lá gi-ra ci o ná lis ér ték ori en tá ci ó val ren del ke zik – az az a ha gyo má nyos, val lá -
sos vi lág né zet (mely kö zel áll a te kin tély el vû ség egyik di men zi ó já hoz, a konvencionalizmushoz)
nem erõs ha zánk ban. Nem zet kö zi szin ten is ki emel ke dõ ugyan ak kor a ma gya rok „gon dol ko -
dá si zárt sá ga”, mely a ku ta tás ban a más em be rek hez, új esz mék hez és a köz ügyek for má lá sá -
hoz va ló vi szonyt jelentette7 – ez pe dig haj la mo sít hat mind a te kin tély el vû alá ren de lõ dés re, mind
a te kin tély el vû ag res  szi ó ra. 

Ami a tren de ket il le ti, a European Values Survey adat bá zi sán vég zett vizs gá lat 1998 és 2008
kö zött eny hén csök ke nõ tren det mu ta tott ki a te kin tély el vû ség te rén Ma gyar or szá gon (DE REGT

et al. 2011). A Political Capital Institute ra di ká lis jobb ol da li esz mék irán ti fo gé kony sá got mé -
rõ Derex-indexének egyik alindexe, a te kin tély el vû ség gel ro kon Jobb ol da li Ér ték ori en tá ció ér -
té ké ben gya kor la ti lag nem volt ér de mi vál to zás 2002 és 2009 között,8 és an nak ér té ke (a leg -
utób bi mé rés ben 27%) is be le si mult a ré gi ós át lag ba (KREKÓ és mtsai 2011). 

A European Social Survey adat bá zi sa (ESS 2008) le he tõ sé get ad ar ra is, hogy az Altemeyer
(1998) ál tal a te kin tély el vû ség szem pont já ból fon tos há rom Schwartz-féle (2003) ér ték di men -
zió vo nat ko zá sá ban ös  sze ves sük a ma gyar ada to kat a töb bi eu ró pai or szá gé val. Az em lí tett cikk
azt mu tat ta, hogy a Konformitás és a Tradicionalizmus ér té kei a jobb ol da li te kin tély el vû ség gel
(RWA), a Ha ta lom ér té ke pe dig a szo ci á lis do mi nan ciaori en tá ci ó val (SDO) mu tat tak szá mot -
te võ együtt já rást. Van Hiel és mun ka tár sai (2004) alap ján az RWA-t és a hoz zá kap cso ló dó
Konformitás és Tradicionalizmus ér té ke ket autoriter alá ren de lõ dés ként, az SDO-t és a ve le ösz -
 sze füg gõ Ha ta lom ér té két autoriter do mi nan ci a ként konceptualizálhatjuk. Az ada tok alap ján úgy
tû nik: az autoriter do mi nan cia te kin te té ben Ma gyar or szág a kö zép me zõny ben he lyez ke dik el
(a Ha ta lom te kin te té ben a 28 or szág rang so rá ban a 19. he lyen); míg az autoriter szubmisszióhoz tar -
to zó ér té kek vo nat ko zá sá ban a kö zép me zõny ben (a Tradicionalizmus te rén 19. he lye zés a 28-ból),
il let ve az él me zõny ben (a Konformitás te rén 3. a 28-ból) va gyunk. 

7 „Az ön ki fe je zés ér té kei ten gely meg ha tá ro zá sa kor meg vizs gál tuk, hogy a kér de zet tek men  nyi re bíz nak
az em be rek ben, men  nyi re ér zik úgy, hogy sor su kat ké pe sek be fo lyá sol ni, men  nyi re meg en ge dõk
a homoszexualitással kap cso lat ban, ír tak-e már alá pe tí ci ót, és fon tos nak tart ják-e a szó lás sza bad ság vé -
del mét és a kor mány dön té sek be va ló be le szó lást.”

8 Az ESS 2002-asd hul lá má nak ha zai adat fel vé te le 2009 ele jén zá rult le.
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1. áb ra. A Schwartz-féle Konformitás, Ha ta lom és Tradicionalizmus ér té kek or szá gos át la gai a European
Social Survey 4. hul lá má nak (2008) adat fel vé te le alap ján
A ma ga sabb szám ér té kek az adott ér ték na gyobb fon tos sá gát jel zik az adott or szág ban 

A ha zai ada tok alap ján te hát ös  szes sé gé ben úgy tû nik, a ma gya rok ér ték min tá za ta és ide -
o ló gi ai né ze te i nek tar tal ma ke vés bé, erõs kon for miz mu suk, bi zal mat lan sá guk és zárt gon dol -
ko dá suk azon ban in kább haj la mo sít ja õket az autoriter be ál lí tott ság ra.

A rend szer vál tás utá ni ma gyar tár sa da lom vi szo nya a te kin té lyek hez: 
Hunyady György vizs gá la tai

Hunyady György a rend szer vál tást meg elõ zõ en és kö ve tõ en vég zett kog ni tívstí lus-vizs gá la tai
(lásd HUNYADY 1996, 1998) a ha tal mat fe ti si zá ló te kin tély el vû ség erõs és mé lyen gyö ke re zõ
min tá za tait raj zol ták ki a ma gyar tár sa da lom ban. A tör té nel mi sze mé lyi sé gek és kor szak ok jel -
lem zé se az autoriter po li ti kai ve ze tõk és re zsi mek mi ni mum am bi va lens, de egyes ese tek ben in -
kább ide a li zá ló meg íté lé sét tár ta fel. Mind ez nem meg le põ an nak tük ré ben, hogy a 20. szá zad
ma gyar tör té nel me alap ve tõ en a kü lön bö zõ szí ne ze tû te kin tély el vû re zsi mek vál ta ko zá sá nak je -
gyé ben telt.

A rend szer vál tás ide jén Ma gyar or szá gon a tár sa dal mi ka te gó ri ák ér té ke lé sé ben azon ban
a tekin té lyek ál ta lá nos meg rop pa ná sa tük rö zõ dött, ami egy irány zé ka it vesz tett tár sa da lom ké -
pét tár ta elénk. A nyolc va nas és ki lenc ve nes évek ele jén vég zett vizs gá la tok ös  sze ve té se azt mu -
tat ta, hogy a szo ci a lis ta rend szer ál tal esz mé nyí tett tár sa dal mi cso por tok (pl. mun ká sok) ér té -
ke lé sé nek az ide o ló gi ai irány vál tás sal jól ma gya ráz ha tó min tá za ta mel lett vis  sza esett
a tár sa da lom ban a ha gyo má nyo san mo dell ként, nor mák for rá sa ként és a ha ta lom in téz mé nyes
bir to ko sa ként szol gá ló cso por tok ér té ke lé se is, mint a ta ná rok, a ve ze tõk vagy ép pen az ér tel -
mi sé gi ek (HUNYADY 1996). Ezek a vál to zá sok ugyan ak kor rész ben még min dig ma gya ráz ha -
tó ak a „rend szer vál tás” po li ti kai szo ci o ló gi ai ter mé sze té vel, mely alap ve tõ en még is csak a ko -
ráb bi po li ti kai, gaz da sá gi és szel le mi elit (ter mé sze te sen szük ség sze rû en csak rész le ges)
le cse ré lõ dé sé vel, il let ve po zí ció vesz té sé vel jár együtt. Ezen az ala pon nem ma gya ráz ha tó
ugyan ak kor az „apa” ér té ke lé sé nek vis  sza esé se, mely azon ban az elõb bi ada tok kal ös  sze ol vas -
va va ló ban az abszt ra hált tár sa dal mi te kin té lyek sze re pé nek ál ta lá nos gyen gü lé sé re utal (mi vel
kol lek tív sze mé lyes él ményt nem fel té te lez he tünk ezen vál to zás mö gött).

A rend szer vál tás te hát ki kezd te és rész ben le rom bol ta a ha gyo má nyos te kin té lyi struk tú rá kat
– úgy tû nik azon ban, hogy az azt kö ve tõ két év ti zed nem volt ké pes úja kat épí te ni ezek he lyé be.
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Az in téz mé nyes te kin té lyek sze re pét a ma gyar tár sa da lom ban nem si ke rült hely re ál lí ta ni. Ez visz -
 sza tük rö zõ dik ab ban is, hogy a rend szer vál tás után a po li ti ká ban egy faj ta ér ték vesz tés volt: a pár -
tok szte re o tip ér ték jel lem zé se ha nyat lott és egy re in kább „egy más ra csú szott” – ami azt is je -
len ti, hogy egy re ke vés bé vé lik úgy az ál lam pol gár ok, hogy a pár tok erõs ér ték tö rek vé se ket
fe jez nek ki, és hogy a kü lön bö zõ ér ték tö rek vé sek ér dem ben el kü lö ní tik a po li ti kai erõ ket egy -
más tól. A hit és a ha gyo mány a leg ke vés bé fon to sak a tár sa da lmi ér ték pre fe ren ci á ban: a ha gyo -
má nyos jobb ol da li-kon zer va tív ér té kek te hát a rend szer vál tást kö ve tõ en nem mu tat tak lát vá nyos
erõ sö dést. A társadalmi-gazdasági-politikai in téz mé nyek meg íté lé se rend sze rint ked ve zõt len,
ezek kö zül is ki emel ked nek a po li ti kai vá lasz tá sok aktorai, a pár tok és az ös  sze té tel ében elv -
ben a vá lasz tók aka ra tát tük rö zõ par la ment. A po li ti kai in téz mé nyek be ve tett bi zal mat lan ság pe -
dig ös  sze függ az zal is, hogy ezen in téz mé nye ket erõ sen kor rupt ként íté lik meg a vá lasz tók
(HUNYADY 2010). A ked ve zõb ben meg ítélt in téz mé nyek (mint pél dá ul a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia) ál ta lá nos jel lem zõ je, hogy a hét köz na pi élet szfé rá tól és a po li ti ká tól tá vol es nek, és
a köz vé le mény ke vés in for má ci ó val ren del ke zik te vé keny sé gük rõl. Ös  szes sé gé ben el mond ha -
tó, hogy a po li ti kai elit sem mi kép pen nem kí nál na azo no su lás ra al kal mas te kin té lye ket, sok kal
in kább el ru gasz ko dá si pon to kat, me lyek kel szem ben (pl. kor rupt, vi tat ko zó, ál prob lé mák kal fog -
lal ko zó elit) meg fo gal maz ha tó az egyén ál lás pont ja és a „tisz tább, jobb” köz ál la pot ok irán ti
vágya. A gaz da sá gi elit meg íté lé se azon ban ha son ló an le súj tó.

A mai ma gyar tár sa da lom ban oly erõs kont ra sze lek ci ós él mény vi lág ból (HUNYADY 2006)
egy olyan tár sa da lom ké pe tá rul elénk, mely ben a gaz da sá gi-po li ti kai ve ze tõk nem ér de me ik,
ha nem a tel je sít mé nyük szem pont já ból ir re le váns tu laj don sá ga ik (kap cso la ta ik, ro kon sá guk, 
kö zép sze rû ség gel tár su ló lo ja li tá suk) ré vén nye rik el po zí ci ó ju kat. A „fent lé võk” te hát kö zel
sem kö ve ten dõ min tát nyúj tó te kin té lyek, akik erõs jel le mük nek, jó ké pes sé ge ik nek és ma gas
tel je sít mé nyük nek, ha nem ép pen hogy ezek hi á nyá nak: ge rinc te len sé gük nek és szer vi lis kö zép -
sze rû sé gük nek kö szön he tik elõ re ju tá su kat. Ér de kes és egy ben szimp to ma ti kus ered mény, hogy
a ma gyar vá lasz adók mind a tár sa dal mi hi e rar chi á ban „lent” (pl. haj lék ta lan, mun ka nél kü li),
mind a „fent” (nagy vál lal ko zók, po li ti kai ve ze tõk) he lyet fog la ló cso por tok ról úgy lát ják: nem
ér dem lik meg hely ze tü ket, és akik a ma gya rok sze rint egye dül ki ér dem lik, amit kap nak, a sze -
ren cse já ték ok nyer te sei. A stá tusz vi szo nyok nak ez a bi zarr, fe je te te jé re ál lí tott, meg íté lé se je -
len tõ sen hoz zá já rul ah hoz, hogy a mai ma gyar tár sa da lom alap él mé nye a rossz köz ér zet
(HUNYADY 2009), és ös  sze függ het az zal, hogy Ma gyar or szá gon a tár sa dal mi igaz sá gos ság meg -
íté lé se ked ve zõt le nebb, mint a fej lett nyu ga ti de mok rá ci ák ban, és a rend szer iga zo lás ten den ci -
ái alig ki mu tat ha tó ak (BERKICS 2008). A rossz köz ér zet a tár sa da lom ban alap ve tõ en ös  sze függ
az zal, hogy a ma gya rok sar kos íté le te sze rint gya kor la ti lag „sen ki sem azt kap ja, amit meg ér -
de mel”, az ér de mek és a ja vak el osz lá sa egy más sal for dí tot tan ará nyos. A köz vi szo nyok ilyen
meg íté lé se az anomikus tár sa da lom pro to tí pu sát ve tí ti elénk, mely nek tag jai az ér té kek, nor mák
sza bály zó ere jét olyan gyen gé nek ér zik (er re utal GELFAND et al. 2011 vizs gá la ta is), hogy 
az csak torz és kor rupt tár sa dal mi be ren dez ke dést ter mel het új ra. 
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2. áb ra. Tár sa dal mi ka te gó ri ák ér té ke lé se a rend szer vál tást meg elõ zõ en és kö ve tõ en: a tu laj don ság íté letek
sú lyo zat lan át la ga (HUNYADY 1996)
Az áb rán 7 fo kú ská lán va ló át la gos ér té ke lé sek lát ha tó ak (a ma ga sabb szám ked ve zõbb ér té ke lést je lez)

A szin té zis fe lé?

Hunyady György rend szer vál tás utá ni ku ta tá sa i ból te hát egy a köz ál la pot ok kal, a köz in téz mé -
nyek kel, a ja vak el osz lá sá val és el osz tá sá val kap cso lat ban szél sõ sé ge sen elé ge det len tár sa da lom
ké pe ve tül elénk, mely az ál ta la kí vánt ér té ke ket sem a hét köz na pi élet vi szo nyok, sem a köz -
élet szfé rá já ban nem lát ja vis  sza tük rö zõd ni. A rend szer vál tás után irá nyát vesz tett, szin te min -
den szem pont ból anomikus tü ne tek kel jel le mez he tõ tár sa da lom ban in kább a te kin té lyek,
normák ka o ti kus hi á nyát lát hat juk, mint ren de zett, erõs rend sze rét. 

Ho gyan kap csol ha tó ös  sze ez az anomikus hely zet a ma gyar tár sa da lom erõs és nö vek võ
te kin tély el vû sé gé rõl szó ló tu do má nyos ku ta tá sok kal (lásd pl. CSE PE LI és mtsai 2011), il let ve
a 2010-es vá lasz tá sok ered mé nyé ben, a jobb ol da li pár tok föld csu szam lás sze rû gyõ zel mé ben
vissza kö szö nõ evi dens po li ti kai pszi cho ló gi ai ta pasz ta lat tal, a rend- és te kin tély igény nö vek -
võ sze re pé vel? 

A tár sa da lom autoriter irány ba for du lá sá hoz nincs szük ség ar ra – aho gyan azt Adorno és
mun ka tár sai (1950) ere de ti leg fel té te lez ték –, hogy a te kin tély el vû ség „kul tú rá ja” csa lá di szo ci -
a li zá ci ós ha tá sok ré vén a tár sa da lom ba ivód jon, hi szen a te kin tély el vû ség re ak tív mó don, kül sõ
ha tá sok ere dõ je ként is meg je len het. (A 20. szá zad to ta li tá ri us és autoriter re zsim je i nek szo ci a -
li zá ci ós ha tá sa – ahogy ar ra fen tebb is utal tunk – ugyan ak kor jól meg ala poz za a te kin tély el vû -
ség re va ló haj la mot Ma gyar or szá gon).

Hunyady György 2008-as ku ta tá sai már egy ér tel mû en ki mu tat ták, hogy a tár sa dal mi elé -
ge det len ség a te tõ fok ára há gott: „2008 haj na lá ra már ki ala kul tak azok a tár sa dal mi-szel le mi
köz ál la pot ok, a min den re ki ter je dõ elé ge det len ség nek az az ér zel mi-gon do la ti kö ze ge, amely egy -
fe lõl a tart ha tat lan ság alap él mé nyét, rész ben a gyö ke res vál tás el ke rül he tet len sé gé nek ér zé sét
ál ta lá nos sá tet te” (HUNYADY 2010, 235). Ezen ten den cia lo gi kus foly ta tá sa ként a 2010-es
érték vizs gá lat ban a rend és a szo ci á lis biz ton ság és a gaz da sá gi ha té kony ság irán ti igény erõ sö -
dé sét, il let ve a to le ran cia és a ha gyo mány ér té ké nek vis  sza szo ru lá sát le he tett meg fi gyel ni
(HUNYADY 2011). Az or szág köz vé le mé nye a tár sa da lom-lé lek ta ni szem pont ból is ki emelt je len -
tõ sé gû 2006–2010 kö zöt ti idõ szak ban szin te min den ko ráb bi nál na gyobb elé ge det len ség gel
szem lél te a ka o ti kus nak és zül lött nek ér zett köz ál la po to kat, és er re mint egy vá lasz ként a ha té kony ság
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igé nye, a rend és a biz ton ság óha ja erõ sö dött fel a társadalomban.9 A ma gyar tár sa da lom 2006-
tól fo lya ma tos meg szo rí tá sok ban meg nyil vá nu ló gaz da sá gi vál sá got, ez zel ös  sze füg gõ mó don
tár sa dal mi-po li ti kai vál sá got, és minden nek kö vet kez té ben per ma nens fenyegetettségérzést élt
át. Nem meg le põ, hogy amen  nyi ben az ál lam pol gár ok elé ge det le nek a köz ügyek kel, a kor mány -
za ti tel je sít mén  nyel és a jog ál la mi in téz mé nyek mû kö dé sé vel, ak kor a meg ol dást az erõ sebb vonal -
ve ze té sû, ha tá ro zot tabb kor mány zás ban lát ják. Ez a fel is me rés pe dig jól il lesz ke dik mind a fent
em lí tett meg kö ze lí té sek hez, mely ben a te kin tély el vû ség a fe nye ge tõ és vál sá gos kö rül mé nyek re
adott vá lasz ként je le nik meg, mind pe dig az autoritarianizmus szociálisidentitás el mé let-alapú ma -
gya rá za tá hoz, mely sze rint a te kin tély el vû ség a fe nye ge tett csoportidentifikációra adott vá lasz,
mely nek funk ci ó ja az erõs, po zi tív tár sas iden ti tás hely re ál lí tá sa (DUCKITT 1989). 

Egy ko ráb bi ta nul mány ban (GIMES és mtsai 2009) Hunyady György fen teb bi ered mé nye -
i vel össz hang ban „te kin tély vá kuum nak” ne vez tük a ma gyar tár sa dal mat jel lem zõ ál la po tot, hoz -
zá té ve: „a te kin té lyek irán ti erõ sö dõ igény ál ta lá nos oka, hogy a mai ma gyar tár sa da lom tel -
jes ség gel nél kü lö zi a min tát és ér té ke ket adó te kin té lye ket” (18. o.). Ha son ló meg ál la pí tás ra jutott
késõbb Cse pe li, Mu rá nyi és Prazsák (2011: 23) is: „az új te kin tély el vû sé get nem a te kin tély meg -
lé te, ha nem hi á nya ter me li”.

A fen ti ek alap ján ta lán meg koc káz tat ha tó egy olyan a (to váb bi vizs gá la tok ban fel tá ran dó)
ál lí tás, hogy az anómia szo ci o ló gi ai és a te kin tély el vû ség pszi cho ló gi ai fo gal ma vol ta kép pen
szo ros ös  sze füg gés ben áll  egy más sal Bár nem fel tét le nül azo nos egyé nek ben és cso por tok ban
ta lál ko zik ös  sze a két té nye zõ, bi zo nyos, hogy az anómia táp lál ja a te kin tély el vû sé get. 
Az anómia az ok, a te kin tély el vû ség az oko zat, az anómia a „di ag nó zis”, a te kin té lyek hez és
rend hez ra gasz ko dás a „te rá pia”. A nor ma-, cél- és te kin tély nél kü li ség ér zé se a prob lé ma meg -
ha tá ro zá sa, ami re a rend re és ha gyo má nyos te kin té lyek re hi vat ko zó autoriter be ál lí tott ság je -
len ti a vá laszt. Míg az anómia a rom lott, zül lött, de ka dens Je len, a te kin tély el vû ség a (po li ti ka -
i lag is ar ti ku lált) Szebb Jö võ ígé re te. A tár sa dal mi és po li ti kai ér ték vesz tett ség, a rossz köz ér zet,
a kont ra sze lek ció él mé nyé bõl ki ala ku ló ál ta lá nos ha nyat lás ér zés le het ugyan is az él mény -
anyag, ami in do kolt tá te he ti a te kin té lye ket fe ti si zá ló és a sa ját cso por tot más cso por tok ro vá -
sá ra hely zet be hoz ni aka ró ra di ká lis vá la szo kat. Ép pen ez te szi le he tõ vé, hogy a te kin tély el vû -
ség ön tu da tos kép vi se lõi, ide o ló gu sai sa ját ma gu kat és cél ja i kat ép pen az anomikus
tár sa da lom mal szem ben ha tá roz zák meg.

9 Hasonló kö vet kez te tés re ju tott Fá bi án (1999) is a rend szer vál tás tár sa da lom-lé lek ta ni ha tá sá val kap cso -
lat ban a ki lenc ve nes évek ben vég zett te kin tély el vû ség-vizs gá la ta i ban.
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Az ön élet rajz író vá lasz adó – tíz év múl tán

V á lasz tás ku ta tá si ta nul má nya ink so rán Angelusz Ró bert tel a ki lenc ve nes évek
má so dik fe lé ben kezd tünk ko mo lyab ban fog lal koz ni azok kal a szisz te ma ti kus
tor zí tá sok kal, ame lyek a sze mé lyes vok sok ret ros pek tív ki fe je zé sé hez, a ko ráb -

bi vá lasz tá so kon le adott sza va za tok kér dõ íves fel idé zé sé hez, s ezen be lül a ko ráb ban gyõz tes,
s ál ta lá ban a na gyobb pár tok utó la gos fel ér té ke lõ dé sé hez, a vesz tes, il let ve ki sebb pár tok em -
lé ke zet bõl va ló ki ko pá sá hoz kapcsolódtak.1 Ha szer zõ társ ba rá tom meg ér te vol na, és ez út tal is
kö zös köz re mû kö dés me rült vol na fel, kön  nyen le het, hogy ugyan ez a té ma lett vol na eh hez az
el sõ öt let. Az em lé ke zet élet tör té ne ti és tár sa dal mi té nye zõ i nek együt te se, a kol lek tív em lé ke zet,
az éles fó ku szok és vak folt ok tár sa dal mi konst ruk ci ó ja, s a köz vet len té ma, a párt pre fe ren ci ák
tar tal mi ér de kes sé ge és meg is me ré sé nek mód szer ta ni buk ta tói egy aránt sze re pet ját szot tak ab -
ban, hogy az ide vo nat ko zó ta nul má nyok gyak ran fel idé zett, ked venc írá sa ink kö zé tar toz tak.2

És ta lán ha son ló moz za na tok ját szot tak ab ban is sze re pet, hogy a tör té ne ti tu dat és az ide o ló -
gi ai ori en tá ci ók fo nák vo ná sa i val, ön iga zo ló és múlt szé pí tõ ten den ci á i val ki tün te tet ten fog lal -
ko zó Hunyady György (így 2006) ér dek lõ dé sét is fel kel tet te né hány ide vo nat ko zó megállapítás.3

Ha e kö tet ke re tei közt a té mát most fel ele ve ní tem, ezt nem csu pán a jel zett sze mé lyes vo nat -
ko zá sok és ér dek lõ dé si szá lak mo ti vál ják. A kér dés vizs gá la tá hoz újabb ku ta tási ada lé kok is ren -
del ke zés re áll nak, nem be szél ve ar ról, hogy az ak tu a li tás sem ve szett el, ha jó né hány ke ret fel -
té tel meg is vál to zott köz ben. Per sze ér dek te le nebb is len ne mind ez, ha csupán a ré gi
meg ál la pí tá sok meg erõ sí té sé rõl, a ko ráb bi vizs gá ló dá sok egy sze rû új ra ját szá sá ról volna szó.

1 Folyóirat-publikációk után az ide kap cso ló dó elem zé sek Pár tok kö zött sza ba don cí mû kö te tünk
(ANGELUSZ–TARDOS 2000) I. 3. és III.1. fe je ze te i ként is meg je len tek.

2 Angelusz Ró ber tet mind vé gig meg lé võ és a ki lenc ve nes évek ben kü lö nö sen erõ tel je sen ki bon ta ko zott
tu dás szo ci o ló gi ai (azon be lül is olyan kog ni tív vo nat ko zá sok ra, pél dá ul a köz gon dol ko dás ban meg lé võ
op ti kai csa ló dá sok, vagy ki tün te tet ten az ún. plu ra liz mus ignorancia je len sé gé re irá nyu ló) ér dek lõ dé se
igen fo gé kon  nyá tet te a sze mé lyes és kol lek tív em lé ke zet tor zu lá sa i val ös  sze füg gõ kér dés kö rök iránt is
(lásd ANGELUSZ 2000).

3 Lásd A kont ra sze lek ció szo ci ál pszi cho ló gi á ja cí mû aka dé mi ai szék fog la ló ját (2002).
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Ke mény és pu ha ada tok, a ret ros pek tív tor zí tás ér tel me zé si ver zi ói

Az adott ter je del mi kor lá tok kö zött csak rö vi den fo gok vis  sza tér ni ar ra a ku ta tá si elõz mény re
(ANGELUSZ–TARDOS 1995), amely a ret ros pek tív vo nat ko zá sok egy tar tal mi lag sem mel lé kes
ele mé hez, a párt pre fe ren ci á kat meg ha tá ro zó té nye zõk kö zött az egy ko ri MSZMP-tag ság hoz,
illet ve en nek családi/network ös  sze füg gé se i hez kap cso ló dott. Min den eset re ez a vizs gá ló dás már
erõ tel je sen elõ tér be hoz ta az akár múlt be li vo nat ko zó voks ra, akár párt ál lás ra vo nat ko zó ön be -
so ro lás mód szer ta ni buk ta tó it, ame lyek per sze min dig fel me rül nek azok ban az el vi leg egy sze -
rûbb ese tek ben, ami kor a ku ta tás fó ku sza nem a jö võ be li po li ti kai vi sel ke dés re vo nat ko zó
„puha”, ha nem a ko ráb bi dön té se ken ala pu ló, el vi leg „ke mény” ada tok ra irá nyul. Ha son ló prob -
lé mák ba üt köz het tünk már a párt vá lasz tás sal kap cso la tos mo bi li tás ilyen jel le gû fluk tu á ci ó ra vo -
nat ko zó elem zé se ink ese té ben is (így ANGELUSZ–TARDOS 1992, hoz zá te het jük, a mód szer ta ni
ne héz sé gek nek ez a tí pu sa nem pusz tán a po li ti kai vi sel ke dés, ha nem akár a tri vi á li sabb sze -
mé lyi ada tok te rén is fel me rül – és itt nem is kell fel tét le nül olyan ele ve prob le ma ti ku sabb visz -
 sza te kin tõ mu ta tók ra gon dol ni, mint a szü lõk is ko lai vég zett sé ge, fog lal ko zá sa, vagy akár
a sze mé lyes élet kor, hi szen még a sze mé lyes is ko lai vég zett ség vagy fog lal ko zás – és nem is
fel tét le nül a fog lal ko zá si élet pá lya – meg is mé telt fel vé te li ada tai is szá mot te võ el té ré sek rõl ad -
tak szá mot). 

A múlt be li vok sok ról va ló meg nyil vá nu lá sok ér vé nyes sé gé nek mód szer ta ni szem pon tú vizs -
gá la ta an nál is ké zen fek võbb cél pont le he tett, mi vel az egyes vá lasz tá sok rész vé te li ará nya i ról
és lis tás ered mé nye i rõl ren del ke zés re ál ló sta tisz ti kák eh hez szá mos más tár sa dal mi jel lem zõ -
höz ké pest va ló ban „ke mé nyebb” hát tér ada to kat, egé szé ben igen jó ki in du ló pon tot nyúj ta nak.
A rész vé te li sta tisz ti kák kal ös  sze vet ve vis  sza té rõ ta pasz ta lat – s e te kin tet ben a nem zet kö zi ta -
pasz ta la tok is töb bé-ke vés bé egy be csen ge nek, leg fel jebb az el té rés mér té ké ben s a jel lem zõ tár -
sa dal mi kö ze ge it te kint ve lát ha tók kü lönb sé gek –, hogy a vá lasz adók ös  szes sé gük ben rend re
„felülbecslik” a meg elõ zõ vá lasz tá so kon va ló meg je le nést. E szo kás sze rû demoszkópiai meg -
fi gye lé sen túl a je len ség ér tel me zé se már több kér dést vet fel: men  nyi ben ját sza nak sze re pet az
em lé ke zés kog ni tív kor lát jai, eset leg a múlt be li rész vé tel fel idé zé sét bo nyo lí tó tár gyi kö rül mé -
nyek – pél dá ul a ha zai eset ben a több vá lasz tá si for du ló vagy az egy mást rö vid idõn be lül kö -
ve tõ or szág gyû lé si és ön kor mány za ti vá lasz tá sok –, és men  nyi ben az adott vi sel ke dés hez kap -
cso ló dó nor ma tív vá ra ko zá sok, a vá lasz adói vi sel ke dés ben meg je le nõ konformitáshatások, 
az ész lelt „tár sa dal mi kí vá na tos ság gal” ös  sze füg gõ tor zí tá sok. A ret ros pek tív párt pre fe ren ci ák -
nál, múlt be li vok sok ese té ben eh hez ké pest bo nyo lít ja a hely ze tet, hogy kon tex tus ról kon tex -
tus ra, szi tu á ci ó ról szi tu á ci ó ra vál to zik an nak jel le ge, mér té ke, hogy az ál ta lá no san ta pasz talt ten -
den ci ák (mint a je len pre fe ren ci ák vis  sza ve tí té se, a gyõz tes hez, vagy gyõz tes nek lát szó hoz va ló
csat la ko zás múlt be li ér vé nye sí té se, a ki sebb pár tok vis  sza me nõ le ges le ér té ke lé se, a von ze re jü -
ket, nép sze rû sé gü ket vesz tõ pár tok, a par la ment bõl ki esõk fo ko za tos el fe le dé se) mi lyen jel leg -
gel, mér ték ben jut nak ér vény re. 

Hartmut Esser (1986) em lé ke ze tes ta nul mány cí mé vel él ve „Ha zud hat nak-e a vá lasz -
adók?” va ló já ban nem fel tét le nül szük sé ges a té nyek szán dé kos ha mi sí tá sát fel té te lez nünk ah -
hoz, hogy a ret ros pek tív tor zí tá so kat ér tel mez ni tud juk. Ezt azért sem árt – ta lán a fel idé zett írá -
sa ink hoz ké pest is erõ seb ben – hang sú lyoz ni, mi vel a je len ség gel kap cso lat ban ké zen fek võ en
al kal ma zott au to bi og rá fi ai fo ga lom va ló ban szem lé le tes as  szo ci á ci ói kön  nyen su gall hat ják ezt
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a töb bé-ke vés bé pe jo ra tív ér tel me zé si irányt.4 Ahogy azon ban ma ga a hi vat ko zott cikk ben fog -
lalt kér dés alap hang sú lya is er rõl szól, a vá lasz adói ma ga tar tás – nem csak az ér té ke lõ be ál lí -
tó dá so kat, akár a ki fe je zet ten kog ni tív tar tal ma kat te kint ve – a mi fel fo gá sunk ban is komp le -
xebb, több ré te gû kép zõd mény ként ír ha tó le. Egyes ös  sze te võ it az in ter jú szi tu á ció jel le ge
más-más mó don moz gó sít ja at tól füg gõ en, hogy a ku ta tók és vizs gá la ti ala nyok, köz vet le neb -
bül a kér de zõk és a meg kér de zet tek köz ti in ter ak ció so rán az in ter jú szi tu á ció jel le ge mi lyen mó -
don kó do ló dik az utób bi ak ál tal a ki fe je zet ten nyil vá nos tól a ma gán be szél ge té sig ter je dõ ská -
lán, il let ve hogy a tár sa dal mi kom mu ni ká ció ál ta lá nos vi szo nyai – az eset le ges ta bu té mák, vagy
pusz tán az el is mert és a ke vés sé be vett nyil vá nos té mák konk rét együt te se – e vég pont ok mi -
lyen el kü lö nü lé sét kon di ci o nál ják. A vá lasz adás so rán egy aránt sze re pet ját szik a szi tu á ció ész -
lelt ko moly sá ga, vélt tét je – eset le ges ve szé lye –, nem be szél ve olyan tech ni kai kö rül mé nyek -
rõl, mint az in ter jú rit mu sa, a köz na pi in ter ak ci ó tól el té rõ li ne á ris jel le ge, ame lyek egy aránt
an nak az el sõ, leg ké zen fek võbb – és leg biz ton sá go sabb nak tû nõ – au to ma ti kus re a gá lás nak
a „lehí vá sát” ala poz zák meg a vá lasz adói re per to ár – szû keb ben vagy bõ veb ben ren del ke zés -
re ál ló – „kész le té bõl” (lásd er rõl ZALLER 1992), amely hez ké pest más szi tu á ci ó ban, más gon -
dol ko dá si fel té te lek kö zött eset leg je len tõ sen el té rõ vá la szok adód hat ná nak.

A ret ros pek tív sza va zat ön élet raj zi jel le ge pe jo ra tív ér tel me zé sé nek tom pí tá sá ban olyan álta -
lá no sabb kutatásmetodológiai prob lé mák, episztemológiai vi ták is sze re pet ját sza nak, ame lyek
az el telt idõ szak so rán, az el múlt egy-két év ti zed ben ke rül tek elõ tér be. A múlt be li vok sok for -
má ló dá sá nak szé le sebb be ágya zott sá gá val a kol lek tív em lé ke zet tár sa dal mi konst ru á lá sá nak fo -
gal mi ke re té ben an nak ide jén ma gunk is fog lal koz tunk. Ha nem is fel tét le nül a tár sa da lom ku -
ta tás em pi ri kus meg kö ze lí té se i vel kap cso la tos ál ta lá nos szkep szis ta la ján, az ilyen tí pu sú
kri ti kai ál lás pont ok erõ sö dõ meg lé té vel in do kolt volt szá mot vet ni (e tu do mány lo gi kai di lem -
mák ról, több pon ton éles vi ták ról egy több szö rö sen ref lex ív gon do la ti kon tex tus ban lásd
BOURDIEU 2005). Egy két év vel ez elõt ti – tör té ne te sen egy tisz te let kö tet ben meg je lent – írás -
ban az ob jek ti vi tás kér dés kö ré nek di lem mái kap csán (TARDOS 2009) ma gam is hang sú lyo san
utal tam ar ra a (tény le ges vagy lát szó la gos) el lent mon dás ra, amely a szub jek tív tor zí tá sok fel -
tá rá sá nak és kont rol lá lá sá nak igé nye, az ilyen té mák fó kusz ba ál lí tá sa, és nem is an  nyi ra
a tudo má nyos tárgy sze rû ség meg va ló sí tá sa, de e tárgy sze rû ség kül sõ kul ti vá lá sa kö zött fenn -
áll hat (s mely nek ki me ne te le nem utol só sor ban ma ga a ku ta tá si fo lya mat bel sõ hang sú lya in 
s kül sõ pre zen tá lá sán mú lik). 

Perzisztencia, sta bi li tás és a pa nel ku ta tá sok ku mu lált le he tő sé gei

A ki lenc ve nes évek má so dik fe lé ben vég zett vizs gá ló dá sa ink (leg alább is az 1990-es vá lasz tá -
so kon le adott sza va za to kat te kint ve) vi szony lag na gyobb idõ tá von, hos  szabb idõ so ron ala pultak

4 Azonban a ret ros pek tív tor zí tás kö rül mé nye i vel, le het sé ges mér sék lé sé vel fog lal ko zó egyes szer zõk (így
SCHACHAR–ECKSTEIN 2007) ma guk is úgy fo gal maz nak, hogy a je len pre fe ren ci á ik alap ján ily mó don
vis  sza ve tí tõ vá lasz adók ha zud nak az adott eset ben.
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és ke res het tek vá laszt nem utol só sor ban ar ra a kér dés re, hogy az idõ be li tá vol ság, a ret ros pek -
tív tárgy tól va ló tá vo lo dás mi lyen mér ték ben já rul hoz zá a vá lasz tás sta tisz ti kai ada tok tól,
a pár tok ra le adott sza va za tok tény le ges el osz lá sá tól va ló el tá vo lo dás hoz. Aho gyan a ki lenc ve -
nes évek ele ji el sõ több pár ti vá lasz tá sok idõ pont já tól egy re tá vo labb ke rül tünk, és aho gyan egy -
re több múlt be li voks és az ar ról va ló em lék ra kó dott egy más ra, úgy ve szí tett mód szer ta ni pla -
u zi bi li tá sá ból a kez de te kig rész le tek ben vis  sza me nõ sza va zá si múlt kér de zé sé nek le he tõ sé ge.
Míg a sze mé lyes élet tör té net nek pél dá ul a fog lal ko zá si vagy csa lá di élet út vo nat ko zá sai a sze -
mé lyes iden ti tás köz pon ti ele me it fog ják át – ame lyek nek egyes ál lo má sa i ról az em be rek több -
nyi re rész le tes, idõ pont ok hoz, konk rét vál tá sok hoz vi szony lag jól kö tõ dõ em lé kek kel ren del -
kez nek –, ke vés bé mond ha tó el ugyan ez a po li ti ka i lag nem an  nyi ra ak tív sza va zó kö zön ség
je len tõs ré szé rõl (s kü lö nö sen öt-hat vá lasz tás tá vo lá ból, és nem utol só sor ban azok ban az egy -
ál ta lán nem rit ka ese tek ben, ami kor több párt vá lasz tá sa is elõ for dult a múlt be li vok sok kö zött,
ti pi kus, bár nem ki zá ró la gos mó don a pár tok nép sze rû ség ének vál to zá sa it töb bé-ke vés bé köz -
vet le nül kö vet ve). A De mok rá cia Ku ta tá sok Ma gyar Köz pont ja Ala pít vány égi sze alat ti Ma gyar
Vá lasz tás ku ta tás Prog ram fel vé te lei so rán a 2003-as Po li ti kai Ta go ló dás vizs gá lat ese té ben még
sze re pel tek az 1990-ig vis  sza nyú ló múlt be li voks kér dé sek, a ké sõb bi ek ben ilyen rész le tes ség -
gel er re már nem, csak a leg utol só vá lasz tás ra vo nat ko zó an ke rült sor (e fel vé te lek mód szer ta -
ni do ku men tá ci ó ját lásd: www.választáskutatás.hu). A Rész vé tel és kép vi se let pro jekt 2008-ben
és 2009-ben le folyt pa nel fel vé te lei ezt a hi ányt bi zo nyos plusz le he tõ sé gek kel kom pen zál ták (az
ide vo nat ko zó kér dõ íve ket lásd szin tén a fen ti hon la pon). A leg fon to sabbak közt em lít he tõ maga
a pa nel fel vé tel kö rül mé nye, amely nem csu pán az idõ ben be kö vet ke zõ vál to zá sok nyo mon kö -
ve té sét, ha nem (pél dá ul a múlt be li vok sok ese té ben) a ko ráb bi in for má ci ók ki egé szí té sé nek le -
he tõ sé gét, vol ta kép pen egy múlt be li ak tus so ro zat em lé ke zet be li ele me i nek fo ko za tos fel töl té -
sét kí nál ja. De mód szer ta ni szem pont ból nem je len ték te len az a most be ve ze tett kér dés so ro zat,
az az újon nan al kal ma zott ál ta lá no sí tott ret ros pek tív tech ni ka sem, amely az im már két év ti ze -
des idõ táv egye di vá lasz tá sa i ra vo nat ko zó, kü lön-kü lön alig ha meg va ló sít ha tó kér dé sek so ro -
za ta he lyett ele ve na gyobb idõ táv ra irá nyult, több vá lasz tást együt te sen át fog va. A kér dés blokk
el sõ lé pés ben a be vont pár tok ra va ló bár mi kor ko ráb ban tör té nõ sza va zás ról ér dek lõ dött, majd po -
zi tív vá lasz ese tén en nek gya ko ri sá gá ra vo nat ko zó kér dést fog lalt ma gá ba. Míg a kér dés so ro zat
ke reszt met sze ti jel le gû – egy al ka lom mal tör té nõ – al kal ma zá sa is a tá gabb múlt be li sza va zá si re -
per to ár meg kö ze lí té sét te szi le he tõ vé, még in kább így le het ez a pa nel fel vé te lek több hul lá má nak
együt tes fel hasz ná lá sa ese tén, az egy-egy hul lám ban ki esõ – vé let le nül vagy ke vés bé vé let le nül
el fe le dett – sza va zá si moz za na tok kor rek ci ó ja, köl csö nös ki egé szí té se ré vén.

Ez a rö vid re fo gott dol go zat nem iga zán al kal mas an nak a demoszkópiai kö rül mény nek
a rész le tes tár gya lá sá ra, amely az utób bi egy-két év ti zed ben a cím el érés fo ko za tos rom lá sá val,
en nek okai közt a vá lasz adá si kész ség mér sék lõ dé sé vel függ ös  sze. Ha a survey rep re zen ta ti -
vi tás men  nyi sé gi ol da lán ilyen prob lé mák kal van dol gunk, kü lö nö sen nagy te her há rul a fel vé -
te lek olyan mi nõ sé gi moz za na ta i ra, mint az egye di ada tok, adategyüttesek pon tos sá ga, in for -
má ció tar tal ma, egé szé ben vé ve ezek le het sé ges „ke mé nyí té se”. No ha pél dá ul a jö võ be li
sza va zá si szán dé kok hoz, pre fe ren ci ák hoz, po li ti kai at ti tû dök höz ké pest a múlt be li sza va zá si szo -
ká sok ese té ben min den kép pen tény sze rûbb moz za na tok ról van szó, ez utób bi ak együt te sét is
fel fog hat juk olyan – köz ve tet ten meg fi gyelt – la tens vál to zók ként, ame lye ket az itemsorozatok,
eset leg a kü lön bö zõ fel vé te lek so rán ki nyil vá ní tott vá la szok köz vet len ada ta i nak együt te sé vel
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kí sér lünk meg kö ze lí te ni. Egé szé ben vé ve, mi nél több ilyen in for má ci ónk van, an nál na gyobb
a vizs gált vi sel ke dé si ak tu sok, a múlt be li sza va za tok va ló ságkö ze li kö ze lí té sé nek esé lye (több -
hul lá mos el nyú ló pa nel vizs gá la tok ese té ben az idõ be li tá vo lo dás rom ló em lé ke zé si fel tét elei
szab hat nak itt bi zo nyos kor lá tot). Per sze nem kell fel tét le nül egy ka lap alá ven nünk min den
olyan sza va zót, aki egyik vagy má sik al ka lom mal tör té ne te sen va la mely párt ra ad ta vok sát, azok -
kal, akik min den egyes al ka lom mal ki tar tot tak az el sõ ként vá lasz tott po li ti kai erõ mel lett. S itt
nem is csak a meg bíz ha tó ság mód szer ta ni kér dé sé rõl van szó (az egy sze ri em lí té sek nél na gyobb
va ló szí nû ség gel té te lez he tünk fel vé let len sze rû en be csú szott ret ros pek tív meg nyil vá nu lást,
netán al kal mi lag „ki csú szott” sza va zást). Tar tal mi ho za dék ként, több hul lám együt tes fi gye lem -
be vé te lé vel olyan sza va zói ti po ló gi ák kör vo na laz ha tók, ame lyek az egyes pár tok hû sé ges tá mo -
ga tói mag ját azok hold ud var sze rû gyû rû jé tõl, il let ve az eset le ges, szituativ jel leg gel fluk tu á ló
cso port ja i tól kü lön böz te ti meg.5 Vol ta kép pen még az egye di sza va zá si ak tus ra, ti pi kus eset ben
a leg utol só vá lasz tás ra vo nat ko zó an sem zár ha tó ki a sza va zók ilyen jel le gû ret ros pek tív ala pú
csoportosítása.6

A be mu ta tan dó ered mé nyek kö zül az el sõ ként sor ra ke rü lõ táb lá zat ez utób bi ha gyo má nyo -
sabb tí pu sú egy sze rû ret ros pek tív ada tok ra, a meg elõ zõ 2006-os vá lasz tá so kon le adott sza va -
za tok ra épül a már em lí tett 2008-as és 2009-es pa nel fel vé te lek alapján.7 A pa nel vizs gá lat ki in -
du ló 2008-as fel vé te le mint egy há rom ezer fõs or szá gos (te rü le ti leg ré teg zett) rep re zen ta tív min tát
fog lalt ma gá ba, mely nek a kö vet ke zõ hul lá ma so rán a vá lasz adók nak gya kor la ti lag a fe lét, 1523
sze mélyt si ke rült is mét fel ke res ni. A fel vé te lek re mind két év ese té ben ta vas  szal – nagy részt
má jus ra kon cent rál va, de a fel vé te lek pa nel jel le gé vel és mi nõ sé gi cél ja i val ös  sze füg gés ben
mint egy öt-hat hét re szét húz va – ke rült sor (2008-ban a már ci u si nép sza va zást kö ve tõ en, 2009-
ben a jú ni u si EP-választást meg elõ zõ en; a fel vé te lek mód szer ta ni do ku men tá ci ó ját lásd
www.választáskutatás.hu).

A szó ban for gó alap ada to kat az 1. táb lá zat el sõ né hány osz lo pa tar tal maz za, háttér in for má cióként
mind járt ki e gé szül ve a leg köz vet le neb bül ös  sze vet he tõ vá lasz tás sta tisz ti ká val, az adott vá lasz tás el -
sõ for du ló já nak lis tás sza va zat meg osz lá sá val. A ret ros pek tív alap ada tok hoz a már jel zett mó don egy-
egy panelválaszadó két hul lám ból szár ma zó vá la sza it egy be fog la ló ku mu lált ada tok tár sul nak. A kö -
vet ke zõ osz lo pok a ret ros pek tív sza va zat em lé ke ze ti perzisztenciáját (szá za lé kos) át fe dé si, il let ve 
(az át fe dés vár ha tó ér ték tõl va ló el té ré sé nek mér té két jel zõ) esély há nya dos mu ta tó ré vén jel lem zik.

5 Ezekkel a kap cso lat há ló za ti ös  sze füg gé se ket is tar tal ma zó vo nat ko zá sok kal a kö vet ke zõ elem zé sek egy rész -
moz za na ta kü lön fog lal ko zik; a fel ve tett el mé le ti vo nat ko zá sok ban min de nek elõtt Fuchs (2001), egy tá gabb
ér te lem ben Erickson (1997), s még tá gab ban Converse (1964) klas  szi kus mun ká ja ér de mel fi gyel met.

6 Ha a szo ká so san al kal ma zott kér dés té tel sze rû en az el sõ for du lós lis tás sza va zás ra vo nat ko zik is, az egyé -
ni je löl tek re le adott má so dik sza va zat és a má so dik for du lós voks té nye ért he tõ en egy be mo só dik ez zel
a meg kér de zet tek szá mot te võ részének em lé ke ze té ben.

7 Noha a szó ban for gó 2009-es fel vé tel a pa nelmin ta részt az adott te rü le ti egy sé gek rõl újabb vá lasz adók
be vo ná sá val is mét mint egy 3000 fõ re egé szí tet te ki. Je len elem zé sek csak az elõb bi pa nel mo dult fog lal -
ják ma guk ba, er re is fel hasz nál va a négy alap vál to zón – is ko lai vég zett ség, élet kor, nem, te le pü lés tí pus –
és mind két éven ala pu ló súly kor rek ci ót. (A sú lyo zott és sú lyo zat lan vál to zat köz ti el té ré se ket jel le mez -
ve, a két ve ze tõ pár tot te kint ve a két év ben félsz áza lék nyi vagy ki sebb kü lönb sé gek adód tak.)
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Mi vel a mos ta ni elem zés – nem utol só sor ban a cik lu son belü li rend kí vül je len tõs párt pre fe ren cia -
átrende zõ dés sel ös  sze füg gés ben – az ak tu á lis tá mo ga tott ság ala ku lá sá ra, s en nek az adott kér -
dés ben ját szott sze re pé re kü lön súlyt he lyez, a táb lá zat egy kö vet ke zõ blokk ja az er re vo nat ko zó 2008-
as és 2009-es alap ada to kat is tar tal maz za, ame lyek gya kor la ti lag elõ re ve tí tet ték a 2009-es Eu ró pa
Par la ment és a 2010-es or szág gyû lé si vá lasz tá sok ered mé nye it. Az (elõb bi perzisztenciajellemzõkhöz
ha son ló an kép zett) párt pre fe ren cia-sta bi li tás mu ta tó kat kö ve tõ en a táb lá zat utol só mo dul ja az utób -
bi ak ra vo nat ko zó tény sze rû ada to kat, hát tér sta tisz ti ká kat tar tal maz za. 

1. táb lá zat. Ret ros pek tív sza va za tok és ak tu á lis párt pre fe ren ci ák alap- és ku mu lált ada tai, perzisztencia-
és sta bi li tás mu ta tói (szá za lé kos, il let ve át fe dé si esély há nya dos – sztenderdizált reziduális – ke reszt táb -
la-mu ta tók; a DKMKA MVP 2008–09-es pa nel vizs gá lat, il let ve a 2006-os és 2010-es or szág gyû lé si és
a 2009-es EP-választás tény ada tai alap ján)

For rás: DKMKA MVP Rész vé tel és kép vi se let 2008–2009 pa nel vizs gá lat

Az ered mé nyek nagy részt meg erõ sí tik a ko ráb bi ta pasz ta la to kat a vá la szok egé szét te kint -
ve a si ke res pár tok fe lül-, s a ver seny ben le ma ra dók alul becs lé sé re vo nat ko zó an a múlt be li sza -
va za tok fel idé zé se kor. Ha az utol só lis tás vok suk fel ele ve ní té se kor bi zony ta lan (de a vá lasz tá -
son va ló rész vé tel ük rõl be szá mo ló) vizs gá la ti sze mé lyek vá la sza it ki szûr jük, a Fi desz ese té ben
a táb lá zat ban fog lalt ada tok hoz ké pest va la mi vel na gyobb, mind két év ben tíz szá za lék kö rü li
ér té ket ért el a szó ban for gó ret ros pek tív több let, míg az MSZP ese té ben négy-öt szá za lé kot
ugyan ez ne ga tív elõ jel lel. Egy be cseng a ko ráb bi meg fi gye lé sek kel a 2008-ban és 2009-ben mû -
kö dõ ki sebb par la men ti pár tok, az SZDSZ és az MDF je len tõ sebb (mint egy öt ven szá za lék nyi)

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 266 (Black plate)



267

Az önéletrajzíró válaszadó – tíz év múltán

ret ros pek tív sza va za ti vesz te sé ge is (amely ha son ló vagy né mi leg ki sebb volt a par la ment bõl
már ko ráb ban ki esett, de a Job bik kal va ló át me ne ti vá lasz tá si szö vet ség, és an nak köz ben tör -
tént fel fu tá sa ré vén az em lé ke ze ti tér ké pen né mi képp át po zi ci o ná ló dott MIÉP ese té ben). A pár -
tok ös  szes sé gét te kint ve mind két év ben húsz-hu szon öt szá za lék nyi az el té rés a le adott vok sok
tény le ges el osz lá sá hoz ké pest. Ez né mi képp ala cso nyabb, mint a ko ráb bi eset ben a ha son ló ér -
ték az 1990-es és 1994-es vá lasz tá sok ra vo nat ko zó an adó dott az eze ket két-há rom év vel kö ve -
tõ fel vé te lek ada ta i ból. (A vá lasz tá sok tól tá vo lod va né mi képp nö vek võ mó don, ezek az ös  sze -
sí tett kü lönb sé gek ak kor hu szon öt és har minc öt szá za lék kö zött mo zog tak; nem mel lé kes
kö rül mény, hogy több par la men ti párt sze re pelt még, ami ön ma ga is az ös  szes el té rés né mi növe -
lé se irá nyá ban ha tott.) 

Az el té ré sek rész ben még a fen ti ada lé kok hoz kap cso lód nak. Míg az 1990-es és 1994-es
vá lasz tá sok ra vo nat ko zó an a fe lül becs lõ tor zu lás mind két eset ben nagy részt az adott vá lasz tá -
son ara tott gyõ ze lem té nyé hez kap cso ló dott (az MDF-re, majd az MSZP-re vo nat ko zó an), s ak -
kor is fenn állt (1993-ban, il let ve 1996-ban), ami kor az adott pár tok je len tõ sen ve szí tet tek már
ko ráb bi tá mo ga tá suk ból, a mos ta ni eset e te kin tet ben szá mot te võ en el tért: az el sõ hul lám al kal -
má val már 2008-ban is a Fi desz tû nik fel „gyõz tes”, s az MSZP „vesz tes párt ként” (így a vizs -
gá lat kö zép pont já ban ál ló ret ros pek tív ér te lem ben). No ha köz vet len ada lé kok kal nem ren del -
ke zünk, de a köz vet le nül meg elõ zõ 2008. már ci u si nép sza va zá son va ló rész vé tel és vok so lás
kér dõ íves ös  sze füg gé sei is azt su gall ják, hogy az adott re fe ren dum vá lasz tás hoz fog ha tó át ren -
de zõ dé se ket ered mé nye zett – il let ve erõ sí tett meg hos  szabb táv ra – a párt pre fe ren ci ák te rén.
A ko ráb bi ak hoz ké pest a ret ros pek tív sza va za tok il lé kony sá gá nak bi zo nyos mér sék lõ dé sé re –
a fel idé zett/tény le ges voks em lí tett kü lönb sé gé nek né mi csök ke né sén kí vül – a két pa nel évet
te kint ve a fel idé zett sza va za tok meg le he tõ sen sta bil el osz lá sa utal. (Ta lán nem fe les le ges itt is
meg em lí te ni a vá lasz adók sze mé lyé nek az egyes min tá kon be lü li pa nel sze rû azo nos sá gát; 
az egyév nyi idõ táv a két hul lám kö zött ugyan ak kor meg le he tõ sen nagy volt ah hoz, hogy je len -
tõ sebb pa nel ha tás, pusz tán az is mét lõ dés bõl adó dó válaszkonzisztencia ko mo lyab ban ne jöj jön
szá mí tás ba.) De nem csak a két év köz ti min tán be lü li vál to zás mér té ke igen ala csony (pár ton -
ként jó val az egy szá za lé kos át lag ma rad), ha nem az egyé nen kén ti fluk tu á ció is; a pa nel ada tok
meg lé te, s az ezen ala pu ló perzisztenciamutatók er rõl ez út tal köz vet len fel vi lá go sí tás sal szol gál -
nak, s meg erõ sí tik a már jel zett ten den ci á kat a fel fe lé és le fe lé ten dá ló, de min de nek elõtt a nagyobb
és ki sebb pár tok ret ros pek tív von ze re je köz ti el té ré sek rõl. A táb lá zat ban fog lalt ada tok ki egé -
szí té se ként: a ma gas sza va za ti kon cent rá ci ó ból adó dó an (a két ve ze tõ párt tá mo ga tói a sza va -
zói min ta szeg mens több mint 80%-át tet ték ki) a Fi desz és az MSZP ese té ben meg fi gyelt ma -
gas perzisztenciamutatók nagy részt a po pu lá ció egé szé re is vo nat koz tat ha tók (így a két év ada tai
köz ti át fe dés há rom ne gyed kö rü li ér té ket ért el, míg az esély há nya dos-mu ta tók a ki sebb pár tok
ese té ben is vi szony lag je len tõ sek, a vár ha tó ér té ket leg alább ti zen öt ször meg ha la dók vol tak). 

A sza va za ti kon cent rá ció és a po li ti kai homofília sze re pe

Kü lön vizs gá la tot ér ne meg, hogy az ilyen ér tel mû (pusz tán adatmeg bíz ha tó sá gi szem pont ból
ked ve zõ en ér té kel he tõ) ál lan dó ság ese ten ként nem em lé ke ze ti tor zu lás rög zü lé sét tük rö zi-e.
A ren del ke zés re ál ló ada tok, el vég zett elem zé sek alap ján a meg fi gyelt perzisztencia né hány 
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le het sé ges for rá sa kö ze lít he tõ meg. Fon tos e te kin tet ben ma ga az idõ té nye zõ: az egy mást kö -
ve tõ vá lasz tá sok so ro za ta min den kép pen nö vel het te a rész vé tel és sza va zá si szo ká sok ru tin sze -
rû sé gét, s az ez zel kap cso la tos be ideg zõ dé se ket. Nem mel lé kes per sze az az ez zel kap cso la tos
tar tal mi vo nás sem, hogy a ki lenc ve nes évek má so dik fe lé tõl a ha zai párt rend szer fo lya ma tos
kon cent rá ci ó ja, majd homogenizációja ment vég be (en nek bi zo nyos ös  sze füg gé se i rõl lásd
ANGELUSZ–TARDOS 2011), s ez az – ele in te na gyobb töm bök re, majd pár tok ra vo nat ko zó an is
ér vé nye sü lõ – le egy sze rû sö dés ön ma gá ban is a párt szim pá ti ák spekt ru má nak, az op ci ós tér he -
te ro ge ne i tá sá nak a szû kü lé sét, egé szé ben a sza va zá si mo bi li tás mér sék lõ dé sét ered mé nyez te.
Ha pe dig már vég be ment egy je len tõ sebb át ren de zõ dés – és ahogy a fen ti táb lá zat ada tai is jel -
zik, ez 2006 és 2008 kö zött gya kor la ti lag már tel je sen meg tör tént –, a 2010-es vá lasz tá sok felé
ha lad va a kö vet ke zõ évek ben már arány lag sta bi lan fennmaradt.8 S ahogy a ret ros pek tív vok -
so kat te kint ve meg le he tõs perzisztencia raj zo ló dott ki az egyes hul lá mok egyé ni szin tû pa nelös -
 sze ve té sei alap ján, kö zel olyan át fe dé si és esély há nya dos-mu ta tók kal ta lál koz ha tunk az ak tu -
á lis párt pre fe ren ci ák 2008-as és 2009-es ada ta i ra vo nat ko zó an (te gyük hoz zá, míg az elõb bi
eset ben, azo nos tárgy ra vo nat ko zó an elv ben nem an  nyi ra meg le põ a szó ban for gó egy be esés
ma gas fo ka, a párt pre fe ren ci ák ese té ben nem vol na el vi aka dá lya a fluk tu á ció bár mi lyen fo -
ká nak).   

A párt pre fe ren ci ák kon cent rá ló dá sa-ho mo ge ni zá ló dá sa, a je len pa nel vizs gá lat ál tal is nyo -
mon kö ve tett idõ be ni ala ku lá sa és a ret ros pek tív sza va za tok köz ti szo ros kap cso la tot vi lá go san
tük rö zi a Füg ge lék ben kö zölt F1 táb lá zat, amely itt már csak a vá lasz adók nagy több sé gét ma -
gá ba fog la ló Fi desz- és MSZP-sza va za tok ra fó ku szál, és a szó ban for gó múlt be li voks-, il let -
ve ak tu á lis párt pre fe ren cia-ada to kat idõ ben ku mu lá ló ered mé nye ket tar tal maz. A mind két vo -
nat ko zás ban öt-öt ka te gó ri át ma gá ba fog la ló ská la pó lu sa in az egyik vagy má sik párt iránt –
ret ros pek tív jel leg gel vagy ak tu á li san – is mé tel ten el kö te le zett, köz bül sõ he lyén az „in gá zó”,
egyik vagy má sik irány ba „át sza va zó” tí pu sok sze re pel nek (a pó lu sok tól egy fok ra pe dig a két
nagy párt ra egy al ka lom mal sza va zó – a má sik al ka lom mal bi zony ta lan, vagy va la me lyik kis
pár tot em lí tõ – vá lasz adók). E mu ta tók fel hasz ná lá sa ré vén a ret ros pek tív voks és az ak tu á lis
párt pre fe ren cia, il let ve ezek idõ be li ala ku lá sa kö zöt ti rend kí vül szo ros ös  sze füg gés mu tat ko zik.
A szó ban for gó együtt já rást, ro kon kap cso la tot meg je le ní tõ át ló cel lák az ese tek kö zel há rom -
ne gyed ét fog lal ják ma guk ba, s en nek fe lel meg a ke reszt táb la-ös  sze füg gés szo ros sá gát ki fe je -
zõ rend kí vül ma gas ér ték is (C = ,78). 

E ke re tek közt csu pán érin tõ le ge sen fog lal koz ha tunk a párt pre fe ren ci ák be ágya zó dá sá ban
min den bi zon  nyal je len tõs sze re pet ját szó network moz za nat tal, a sze mé lyes kon tak tu sok po -
li ti kai jel le gé vel (a fent hi vat ko zott ta nul má nyunk rész le te sen fog lal ko zott ez utób bi ak tömb -

8 Így a Fi desz és az MSZP tá mo ga tott sá ga köz ti két és fél sze res, há rom szo ros kü lönb ség, amely már csak
eny hén nõtt 2008-ról 2009-re. Sõt mi köz ben együt tes tá mo ga tott sá gi ará nyuk va la me lyest csök kent e min -
tán be lül – s ez a Fi deszt is érin tet te –, ez a le mor zso ló dás nem az SZDSZ és MDF mind két év ben gyen -
ge (és a szét esés ké sõb bi fej le mé nye it is elõ re ve tí tõ) tá mo ga tott sá gá nak, ha nem a Job bik ol da lán je lent
meg (amely nek vá lasz tott sá ga – igaz, még igen ala csony ki in du ló szint rõl – már itt is több szö rö sé re nõtt).
A po li ti kai szín té ren csak 2009-ben meg je lent LMP-rõl a párt pre fe ren cia-kér dé sek még nem, csak a 2009-
es po li ti kai po zí ció ge ne rá tor (pártnetwork) kér dés so ro zat szol gál tat ott bi zo nyos ada lé ko kat.
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sze rû kü lön vá lá sá val, homofíl jel le gé nek fel erõ sö dé sé vel a 2009-es má so dik pa nel hul lám so -
rán be ve ze tett po li ti kai po zí ció ge ne rá to ros tech ni ka ered mé nye it fel hasz nál va). A Füg ge lék ben
kö zölt F2 táb lá zat a kon tak tu sok po li ti kai szí ne ze té nek, egy ne mû vagy he te ro gén vol ta és a ret -
ros pek tív sza va za tok jel le ge köz ti ös  sze füg gé se ket vizs gál ja (az elõb bit il le tõ en a tá gabb is me -
ret sé gi kap cso lat há ló zat vi szony lag erõ sebb kö té sû szeg men sé re, az utób bi té nye zõ cso port ese -
té ben már a meg elõ zõ öt vá lasz tás egé szét be vo nó vá lasz so ro za ton ala pu ló ti po ló gi á ra is
épít ve), s ha nem is az elõ zõ ös  sze füg gés hez ha son ló mér té kû, de ezek ben az ese tek ben is igen
preg náns kap cso la to kat je lez (C = ,45, il let ve ,43 a rö vi debb, il let ve a hos  szabb tá vú vi szony -
lat ban). Akár a rö vi debb, akár a hos  szabb tá vú ret ros pek tív vo nat ko zást te kint jük, a ho mo gén
po li ti kai kon tak tu sok hoz – akár a Fi desz, akár az MSZP ol da lán – a múlt be li voks po li ti kai szí -
ne zet ben és idõ ben lé nye ge sen ha tá ro zot tabb vál fa jai kap cso lód nak (a két-két idõ be li és párt -
be li vo nat ko zást te kint ve, a szó ban for gó po li ti kai kon tak tus tí pu sok ese té ben a két har mad tól
a négy ötö dig ter jedt – sõt az MSZP ese té ben ezt va la me lyest még meg is ha lad ta – a kong ru -
ens és idõ ben tar tós ret ros pek tív vok sok ará nya). Ahogy az elõ zõ ös  sze füg gés ese té ben, itt sem
egy sze rûbb a ka u zá lis irány (s egy ál ta lán e kap cso la tok ka u za li tá sá nak) kér dé se, aho gyan az el -
múlt évek networkirodalmának né hány újabb ered mé nye, fõ ként dif fú zi ós meg ál la pí tá sai kap -
csán meg is élén kült az er re vo nat ko zó vita.9

Míg ezek a kap cso la ti me cha niz mu sok to váb bi be ha tó vizs gá la to kat igé nyel nek – ha té mánk
szem pont já ból nem is tûn nek el sõd le ges je len tõ sé gû ek nek –, azok az alap ered mé nyek, ame lyek
a múlt be li vok sok hos  szabb tá vú meg kö ze lí té sé bõl adód nak, ön ma guk ban is ta nul má nyo zás ra
ér de me sek. Bi zo nyos fo kig már az elõ zõ ek ben be mu ta tott 1. táb lá zat rö vi debb tá vú ret ros pek -
tív ada ta i nak ku mu lált ered mé nyei is a re a li tás hoz kö ze lí tõ el osz lá so kat ered mé nyez tek (ahogy
ezt az il le tõ táb lá zat ne gye dik osz lo pa je lez te). Ugyan ez még in kább el vár ha tó a hos  szabb távú
meg kö ze lí tés, az er re vo nat ko zó kér dés so ro zat al kal ma zá sa alapján.10

Szem ben a rö vid táv ra vo nat ko zó ret ros pek tív sza va za tok kal, ahol vi szo nyí tá si ala pul
pon tos vá lasz tás sta tisz ti kák áll hat nak ren del ke zé sünk re, több vá lasz tás együt te sé re vo nat ko zó -
an ugyan ez már nem mond ha tó el, még ha te he tünk is kö ze lí tõ becs lé se ket az egyes pár tok ra
le adott leg na gyobb sza va zat arány, a kü lön bö zõ vá lasz tá sok so rán a párt lis tán va ló sze rep lé se -
ik szá ma, s nem utol só sor ban sza va zó ik kor ös  sze té te le (il let ve a si ke re sebb sze rep lé se ik óta el -
telt idõ s a fel te he tõ mor ta li tá si rá ta) fi gye lem be vé te lé vel. Egy-két ese tet (mint pél dá ul a tá mo -
ga tó it te kint ve an nak ide jén igen ma gas át lag élet ko rú, s arány lag si ke res sze rep lé se i ket te kint ve
még a ki lenc ve nes évek hez kap cso ló dó Kis gaz da pár tot és a Mun kás pár tot) le szá mít va, fel té -
te lez het jük, hogy az el ért leg na gyobb sza va zat ará nyuk hoz ké pest va la mi vel ma ga sabb ra te hetõ
az egyes pár tok idõ ben ös  sze sí tett sza va zói kö re. Bár az ada tok kal akár kü lön-kü lön pár ton ként

9 A do hány zá si szo ká sok tól a ma gas vagy ala csony test súly té má já ig, a kap cso lat há ló za ti homofília és kü -
lön bö zõ je len sé gek networkszerû sû rû sö dé se közt meg fi gyelt kap cso la tok, a le het sé ges ha tás me cha niz -
mu sok kü lön bö zõ ér tel me zé si irá nyai je len tõ sen el tér nek egy más tól.

10 „1. Ké rem, gon dol jon vis  sza azok ra az or szág gyû lé si vá lasz tá sok ra, ame lye ken az el múlt egy-két év ti -
zed ben részt vett, és vá las  sza ki a VÁLASZLAP-ról azo kat a pár to kat, ame lyek re egy vagy több al ka -
lom mal sza va zott ezek so rán. HA SZA VA ZOTT RÁ: 2. Hány al ka lom mal sza va zott a …-ra, egy szer,
több al ka lom mal, vagy min dig, ahány szor sza va zott?”
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rész le te seb ben is fog lal koz hat nánk (a Fi desz ese té ben pél dá ul va ló szí nû sít het jük, hogy a 2008–
2009-es vá lasz adók egy ré sze már meg elõ le gez te e kér dés nél a 2010-es sza va za tát), egé szé ben
vé ve a táb lá zat ki emelt osz lo pá nak ada tai, az idõ ben ku mu lált múlt be li sza va zat arány ok va ló -
ság-kö ze li nek tûn nek. Egye di fel vé te lek egye di ret ros pek tív ada ta i val el len tét ben – ahol egyes
pár tok az elõ for du ló vá lasz ará nyok alap ján szin te már a fe le dés ho má lyá ba tûn nek – az itt al -
kal ma zott meg kö ze lí tés alap ján re á li san ele mez he tõ ret ros pek tív nagy ság rend ben tûn nek fel. Sõt,
ahogy az elõ for du lá sok ös  sze sí té se (akár csak a Fi desz és az MSZP együt te sé nek száz szá za -
lé kot jó val meg ha la dó ös  sze ge is) jel zi, mind ez olyan vá lasz kom bi ná ci ók ban – ese ten ként po -
li ti kai töm bök kö zöt ti együt tes elõ for du lá sok ban – je le nik meg, amely a po li ti kai pre fe ren ci ák
múlt be li kon fi gu rá ci ó i nak be ha tóbb elem zé sé hez is ala pul szol gál hat.

2. táb lá zat. A meg elõ zõ egy-két év ti zed sza va zá si szo ká sa i ra vo nat ko zó ret ros pek tív ada tok (N = 1523)

For rás: DKMKA MVP Rész vé tel és kép vi se let 2008–2009 pa nel vizs gá lat

Je len ta nul mány fõ ként me to do ló gi ai kér dé se in túl, leg alább fel vil lan ta ni ér de mes egy-két
to váb bi, tar tal mi lag sem ér dek te len ered ményt, akár a ko ráb bi ta pasz ta la tok meg erõ sí té sé vel.
Ezek egy szer re utal nak a múlt be li vok sok fel idé zé sé vel kap cso la tos bi zony ta lan ság, pon tat lan -
ság is ko lá zott sá gi ös  sze füg gé sé re – egé szé ben vé ve a várt irány ban a kul tu rá lis szint emel ke -
dé sé vel –, más fe lõl a tár sa dal mi po zí ci ó nak az elõb bi ten den ci át bi zo nyos fo kig ke resz te zõ sze -
re pé re. Így nemcsak az évek köz ti párt pre fe ren cia-vál tás, ha nem a ret ros pek tív sza va zat
(po li ti kai töm bö ket is át fo gó) ve gyes tí pu sa is a fog lal ko zá si cso por tok közt a – po li ti kai hul -
lám ve ré sek re, trend vál tá sok ra ér zé ke nyeb ben re a gá ló – ma ga sabb szin tû ve ze tõ ál lá sú ak közt
for dult elõ az át la gost jó val meg ha la dó arány ban. Mód szer ta ni és tar tal mi ér de kes ség gel is ren -
del kez nek a be ve ze tõ ben érin tett to váb bi ret ros pek tív kér dés kör rel, az egy ko ri MSZMP-tag ság
elõ for du lá sá nak fel idé zé sé vel kap cso la tos (a ma negy ven éven fe lü li kor osz tály ok ra vo nat ko -
zó) ada lé kok. Az egy-egy év ben igen ala csony elõ for du lás a szó ban for gó két évet ku mu lál va
már ez eset ben is re á lis nagy sá got ért el (ahol e szeg men sen be lül – a ret ros pek tív vá la szok 
itte ni cse kély át fe dé sé vel ös  sze füg gés ben – egy szûk mag és egy na gyobb ter je del mû, ak tu á lis
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po li ti kai at ti tûd je i ben ugyan ak kor ke vés bé kon tú ros gyû rû volt el kü lö nít he tõ egy más tól a szó -
ban for gó ada tok alapján).11

***

Ha e dol go zat mód szer ta ni hang sú lyai vol tak erõ tel je seb bek, ab ban az al kal ma zott új meg kö -
ze lí té sek mel lett az em pi ri kus tár sa da lom ku ta tás ak tu á lis prob lé mái, a kér dõ íves survey-
technikák bi zo nyos meg erõ sí té sé nek igé nye is köz re ját szott. Ta lán nem erõl te tett is mét hang -
sú lyoz ni a ret ros pek tív szavazás12 té má já nak ki tün te tett sze re pét, ahol az ér vé nyes ség vizs gá la tát
te kint ve ki vé te les adott ság a tény le ges sza va za tok el osz lá sá val ren del ke zés re ál ló kont roll-
le he tõ ség. Va ló já ban a té ma re le van ci á ja túl megy a po li ti kai-ide o ló gi ai, s per sze az ilyen szem -
pont ból nyil ván köz vet le nül érin tett tör té ne ti tu dat kér dés kö rö kön. Bár a párt pre fe ren ci ák vizs -
gá la tá hoz ké pest rit káb ban jön szó ba a retrospektív/aktuális/szándék jel le gû meg kü lön böz te tés,
a kér dõ íves vizs gá la tok so rán al kal ma zott kér dé sek szá mot te võ ré sze (a szo ká so san al kal ma -
zott, leg egy sze rûbb szociodemográfiai ada to kat is be le ért ve) vol ta kép pen ret ros pek tív ada tok -
ra irá nyul. Je len vizs gá ló dás pa nel fel vé te len ala pu ló, ku mu la tív szám ba vé telt is al kal ma zó meg -
ol dá sai vél he tõ en ked ve zõ üze ne tek kel szol gál hat nak az ilyen ada tok iránt to vább ra is nyi tott
ku ta tók szá má ra. Mind ez jó hír le het Hunyady György szá má ra is, aki nek kö zel múlt ban meg -
je lent, egé szen friss elem zé se ket ma gá ban fog la ló kö te te (HUNYADY 2010) jól il luszt rál ja a kö -
zel múlt tör té ne té nek, ide o ló gi ai-po li ti kai vi szo nya i nak, köz gon dol ko dá sá nak ta nul má nyo zá sá -
ban meg nyil vá nu ló, s re mél he tõ leg még hos  szan foly ta tó dó ku ta tói vi ta li tást. 

11 Míg az egy ko ri MSZMP-tag ság ra vo nat ko zó ret ros pek tív vá lasz arány 2008-ban még 6 és fél, 2009-ben
(az il le tõ almintákon be lül) már csak négy és fél szá za lé kos volt, a ku mu la tív ver zió kö zel nyolc szá -
za lé kos elõ for du lást jel zett (me lyen be lül ugyan ak kor csak mint egy más fél szá za lé kos volt a mind két
eset ben egy ko ri párt tag ság ról be szá mo lók ará nya. (Ez utób bi kör ben ugyan ak kor mind a ret ros pek tív,
mind az ak tu á lis párt pre fe ren ci át il le tõ en igen ma gas, há rom ne gyed, il let ve két har mad ke rü li volt a sta -
bi lan MSZP-t vá lasz tók ará nya, míg a bi zony ta la nabb gyû rûn be lül ez szá mot te võ en ala cso nyabb volt
– igaz, az elõb bi nél az öt ven szá za lék fe let ti, az utób bi nál az egy ne gye det meg ha la dó arány is lé nye -
ge sen ma ga sabb, mint a né pes ség egyéb ré szé ben, ahol ezek az elõ for du lá sok csak hu szon öt, il let ve tíz
szá za lék kö rül mo zog tak).

12 Ha a je len té ma szem pont já ból nem is köz vet le nül re le váns, a ret ros pek tív sza va zás té má já nak
szubsztantív vo nat ko zá sa i ról szól va nem vol na sze ren csés meg fe led kez nünk ar ról a – ha son ló el ne ve -
zé sû – ku ta tá si irány ról, amely a vá lasz tá si dön té sek ben meg ha tá ro zó sze re pet jut tat egy-egy párt kor -
mány za ti tel je sít mé nyé nek, kü lö nös te kin tet tel a meg fo gal ma zott cél ki tû zé sek hez ké pest el ért gaz da -
sá gi ered mé nyek re (lásd FIORINA 1981).
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FÜG GE LÉK

F1 táb lá zat. Az ak tu á lis párt pre fe ren cia és a ret ros pek tív sza va za tok ös  sze füg gé se a DKMKA MVP
2008-as és 2009-es fel vé te le i nek pa nel fel vé te le alap ján (szá za lék, sztenderdizált reziduális, N = 800) 

* p < ,000, C = ,776.
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F2 táb lá zat. 2006-os, il let ve 1990 és 2006 köz ti ret ros pek tív sza va za tok és po li ti kai kon tak tustí pu sok 
(szá za lék, sztenderdizált reziduális N = 556, il let ve 934)

For rás: DKMKA MVP Rész vé tel és kép vi se let 2008–2009 pa nel vizs gá lat 
* p < ,000 mind két eset ben, C = ,445, il let ve ,432
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’Public Morale’ – az ame ri kai köz gon dol ko dás
be fo lyá so lá sa és mé ré se 

a má so dik vi lág há bo rú elõ est éjén

A z Egye sült Ál la mo kat 1941. de cem ber 7-én ja pán lé gi tá ma dás ér te a Ha waii -
szi ge te ken, ahol Pearl Harbornál, Ho no lu lu mel lett, ja pán bom bá zók meg tá -
mad ták az USA ha di flot tá já nak itt ál lo má so zó egy sé gét, és sú lyos csa pást

mér tek a ten ge ré sze ti bá zis ra. Több mint 2400 ten ge rész és ka to na esett el, több mint ez ren se be -
sül tek meg, 15 kü lön fé le ha di ha jó sül  lyedt el vagy ka pott vég ze tes ta lá la tot (egyi kük ron csai ma
is meg te kint he tõ ek a ten ger ben a fö lé je épí tett tu ris ta híd ról), 188 re pü lõ gép pusz tult el. Frank lin
Delano Roose velt el nök (1882–1945) más nap, de cem ber 8-án nagy ere jû be szé det mon dott
a Kong res  szus mind két há za elõtt, mely nek nyo mán azu tán az Egye sült Ál la mok (egyet lenegy
kép vi se lõ há zi el len sza va zat tal) ha dat üzent a Ja pán Császárságnak.1 Ja pán, Né met or szág és
Olasz or szág de cem ber 10–11-én ha dat üzent az Egye sült Ál la mok nak. Ame ri ka be lé pett a vi -
lág tör té ne lem leg na gyobb konf lik tu sá ba (BRINKLEY 2010: 666–667; JO NES 1976: 630; GARRATY

1979: 690). 

Public morale: köz szel lem, köz gon dol ko dás, köz vé le mény

Pearl Harbor egyi ke az Egye sült Ál la mok nagy nem ze ti tra u má i nak, jelentôsége a Lin coln- és
a Ken nedy-gyil kos ság hoz, a New York és Wa shing ton, D.C. el le ni 2001. szep tem ber 11-i lé gi -
tá ma dás hoz fog ha tó. A tra u mát min dig ké szü let len ség okoz za vagy fo koz za, Pearl Harbor ese -
té ben ez azon ban csak rész ben volt igaz. A há bo rú ba lé pés kény sze re a va ló ság ban nem ér te vá -
rat la nul az Egye sült Ál la mo kat, az ame ri kai ka to nai hír szer zés elõ re je lez te a vár ha tó tá ma dást
(GARRATY 1979: 689). Mi köz ben azon ban az eu ró pai dik ta tú rák kal és Ja pán nal szem ben egy -
re nö ve ke dett az el len szenv, majd az ir tó zat, az ame ri kai kül po li ti ká ban ki ala kult in ter na ci o na -
liz mus és izolacionizmus konf lik tu sa, s ez a kor tár si ame ri kai pub li cisz ti ká ban a há bo rú ba lé -
pés elõtt egy re erõ sebb vissz han got vál tott ki (BUELL 1940: 90; FLYNN 1956: 293–298). A hos  szú

1 F. D. Roose velt be szé de: http://www.historyplace.com/speeches/fdr-infamy.htm (Le töl tés ide je: 2012. ja nu ár 24.)
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év ti ze dek óta, lé nye gé ben az el sõ vi lág há bo rú vé gé tõl tar tó izolacionista kül po li ti ka, a gaz da -
sá gi vi lág vál ság és az ame ri kai köz vé le mény be zár kó zá sa vi szony lag fel ké szü let len né tet te az
or szá got egy új vi lág há bo rú ra. Ez a fel ké szü let len ség kü lö nö sen a köz gon dol ko dás, a világ gal
szem be ni men ta li tás te rén volt jel lem zõ és ve szé lyes. Az el for du lás a nagy vi lág tól, a há bo rús
le he tõ ség gel va ló szá mo lás hi á nya nem – vagy nem el sõ sor ban – a vé de ke zõ vagy tá ma dó had -
mû ve le tek re, a fegy ver ke zés mér té ké re és szín vo nal ára, a ha dá sza ti ter ve zés re és a kül po li ti -
ká ra vo nat ko zott, bár sok szem pont ból ott is ha gyott kí ván niva lót ma ga után (BRINKLEY 2010:
667–668). Bár a Roose velt -kor mány zat (1933–1945) fo ko za to san (és Roose velt új ra vá lasz tá -
si kam pá nya kö ze pet te kü lö nö sen óva to san) igye ke zett ki nyit ni az or szá got a tá vo lab bi vi lág
fe nye ge tõ je len sé gei elõtt (FLYNN 1956: 297–298), a public morale,2 az az a köz gon dol ko dás,
a köz vé le mény, a köz tu dat, a tár sa dal mi nyil vá nos ság iga zá ból még is fel ké szü let len ma radt,
hiány zott a köz aka rat, a gon do la ti kö zös ség a to ta li tá ri us ha tal mak mind nyil ván va lóbb há bo rús
ki hí vá sá val szem ben. Nem mint ha az or szág nak ne lett vol na ta pasz ta la ta, gya kor la ta a világ há -
bo rús pro pa gan da, a pro pa gan da há bo rú te rén, amely bõl de re ka san ki ju tott az ame ri ka i ak nak az
el sõ vi lág há bo rú so rán. Ak kor eze ket a mû ve le te ket Ge or ge Creel (1876–1953) irá nyí tot ta
a Committee on Public Information (1917–1919) élén, mû kö dé sük nagy ban hoz zá já rult Ame -
ri ka ak ko ri gyõzelméhez.3 A bi zott ság ne ves mun ka tár sai kö zé tar to zott Edward L. Bernays
(1891–1995), a pro pa gan da egyik leg ko ráb bi, bé csi szü le té sû ame ri kai szak ér tõ je és Vira
Boarman Whitehouse (1875–1957), aki Né met or szág ban vég zett ame ri kai pro pa gan da- és 
– bizo nyá ra – kém te vé keny sé get (MANNING-ROMERSTEIN 2004). Creel ak ko ri mód sze re i hez
hoz zá tar to zott „Ame ri ka rek lá mo zá sa” (CREEL 1920), a film fel hasz ná lá sa, de ese ten ként nem
ide gen ke dett a cen zú rá zás, a ha zug sá gok, a hí resz te lés gya kor la tá tól sem. Mind eh hez tá mo ga -
tást ka pott Woodrow Wilson el nök tõl (1856–1924), aki jó né ven vet te mun ka tár sá tól azok nak
az esz kö zök nek a fel hasz ná lá sát, ame lye ket õ ma ga el nök ként nem en ged he tett meg ma gá nak.
Kriti ku sai, kö zöt tük a be fo lyá sos pub li cis ta, Walter Lippmann (1889–1974) sze mé re ve tet ték
a pol gá ri sza bad ság jog ok meg sér té sét, ar ro gáns po li ti zá lá sát, cen zú rá já nak vá lo ga tás nél kü li
mód sze re it (STEEL 1980: 125–126, 141–147; FLEMING 2003: 335; LUSKIN 1972: 36). Egé szé -
ben azon ban a Creel-bizottság jól töl töt te be ak ko ri ban még szo kat lan mun ka kör ét, meg fe le lõ -
en han gol ta ös  sze te vé keny sé gét Wilson el nök kel és kor mány za tá val, és nyo mot ha gyott
Woodrow Wilson ne ve ze tes 14 pont ján és a Pá rizs kör nyé ki bé ké ken (így Tri a no non) is (FRANK

[szerk.] 2002: 54–57).
Az Egye sült Ál la mok nem zet kö zi po li ti kai be zár kó zá sa a két vi lág há bo rú kö zött be zár ta

az ame ri kai gon dol ko dást is. En nek egyik leg el sõ je le Wilson el nök Nép szö vet ség-ter vé nek
Ame ri kán be lü li meg buk ta tá sa, a Pá rizs kör nyé ki bé kék sze ná tu si ra ti fi ká lá sá nak meg ta ga dá sa
volt. Há rom cik lu son át meg hi ú sult a de mok ra ta kor mány zás, s egy hos  szú izolacionista pe ri ó-
dus bon ta ko zott ki. Ame ri ka is mét a le kö szö nõ Ge or ge Wa shing ton el nök (1732–1799) egy ko ri

2 E dol go zat kulcs fo gal ma az an gol public morale ki fe je zés, ame lyet a ma gyar köz szel lem, köz gon dol ko dás, köz vé le -

mény, köz tu dat, tár sa dal mi nyil vá nos ság ki fe je zé sek kel igyek szem vis  sza ad ni.
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Committee_on_Public_Information (Le töl tés ide je: 2012. ja nu ár 22.)
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ne ve ze tes bú csú in tel me i re (1796) hall ga tott, s úgy érez te, nincs kö ze az eu ró pai ha tal mak kon -
fliktusaihoz.4

Mind ezek el le né re ma már bi zo nyí tott tény, hogy az Egye sült Ál la mok ban vol tak olyan
egyé nek és cso por tok, akik ké szül tek a há bo rú ra, sõt sür get ték az or szág had ba lé pé sét. Pearl
Harbor meg le pe tés volt, de nem ke ve sen szá mí tot tak is er re a meg le pe tés re. Ci vil cso por tok szer -
ve zõd tek, ame lyek elé ge det le nek vol tak a Roose velt -kor mány zat ide vá gó in téz ke dé se i vel.
Ame ri ka há bo rú ba lé pé se elõtt lé nye gé ben spon tán mó don lét re jö võ tes tü le tek re bíz ták a köz -
gon dol ko dás ál ta lá nos gon do zá sát, és még 1940 jú ni u sá ban, te hát Fran cia or szág le ro ha ná sa után
is ar ra hi vat koz tak, hogy az ame ri kai köz gon dol ko dás bár mi ne mû be fo lyá so lá sa a to ta li tá ri us
ha tal mak „pro pa gan da mal ma i ra”, a gon do lat sza bad ság kor lá to zá sá ra em lé kez tet ne (Committee
for National Morale 1, vö. BÕDY-URBÁN 2001: 147; BOORSTIN 1968: 224). 

A Committee for National Morale

Az el sõ ilyen szer ve ze tek egyi ke a Committee for National Morale el ne ve zé sû in for má lis cso port volt,
amely ja vas la to kat tett a hely zet ta nul má nyo zá sá ra, és aján lá so kat fo ga dott el a ki ala kult hely zet nek
meg fe le lõ köz szol gá lat lét re ho zá sá ra. A Committee ala pí tó el nö ke a ré gész-mû tör té nész Arthur Upham
Pope (1881–1969) volt, aki prog ram adó cik ké ben a morale ki fe je zés rõl és a fo ga lom fon tos sá gá ról ér -
te ke zett 1941-ben (POPE 1941). A Committee for National Morale a Council for Democracy el ne ve -
zé sû ci vil lob by- és PR-csoportosulás társ szer ve ze te ként jött lét re, New York-i székhellyel.5

A hely zet ve szé lye i re – jó val az ame ri kai had ba lé pés elõtt – a leg el sõk egyi ke ként Alfred E.
Cohn (1879–1957) ame ri kai szív gyógy ász fi gyelt fel. Cohn köz pon ti sze re pet ját szott 
a Ro cke fel ler Ala pít vány mo bi li zá lá sá ban. A dok tor 1911-tõl a Ro cke fel ler Institute of Medical
Research or vo sa volt, nem sok kal ké sõbb – egé szen 1944-ben tör tént nyug ál lo mány ba vo nu -
lá sá ig – a szív gyógy ásza ti la bo ra tó ri um és kli ni kai szol gá lat ve ze tõ je. Az ál ta la ve ze tett la bo -
ra tó ri um hoz zá já rult az ana tó mia, az emb ri o ló gia, a fi zi o ló gia, a bio ké mia, a pa to ló gia és
a far ma ko ló gia tu do mány ága i ban el ért ame ri kai ered mé nyek hez. Dr. Cohn szá mos szer ve zet ve -
ze tõ je vagy fon tos tag ja volt. Töb bek kö zött az Emergency Committee in Aid of Displaced
Foreign (ere de ti leg: German) Scholars and Displaced Foreign Physicians (FRANK 2009: 303–
321)6 égi sze alatt vál lalt sze re pet az eu ró pai me ne kül tek meg se gí té sé ben, és an nak a mint egy

4 „Európának meg van nak a ma ga el sõd le ges ér de kelt sé gei, me lyek hez ne künk nincs, vagy na gyon tá vo li kö zünk van.

En nek kö vet kez té ben Eu ró pa gya ko ri vi szá lyok ba bo nyo ló dik, me lyek nek in dí té kai alap ve tõ en ide ge nek a mi ér de -

kelt sé ge ink tõl. Eb bõl kö vet ke zõ en nem le het bölcs szá munk ra, ha mes ter sé ges kö te lé kek ál tal be le ke ve re dünk po li -

ti ká juk hét köz na pi vi szály ko dá sa i ba vagy az ott ki ala ku ló és fel bom ló ba rát sá gok ba vagy el len sé ges ke dé sek be.” 

Wa shing ton bú csú üze ne te, 1796. szep tem ber 17. In: BÕDY–URBÁN (szerk.) 2001: 147. Ere de ti je: Ge or ge Wa shing ton

Farewell Address 1796. In: BOORSTIN (ed.) 1968: 224.
5 A Committee for National Morale fej lé ces le vél pa pír ja, d. n. A. E. Cohn Papers, RG 450, C661-U, Box 3, Folder 5,

Ro cke fel ler Archive Cen ter, Sleepy Hollow, N.Y.
6 A szer ve zet irat tá rát ma a New York Public Library õr zi: Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign

Scholars records, 1933–1945.
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más fél mil lió dol lár nak az ös  sze gyûj té sé ben és el osz tá sá ban, amel  lyel a Ro cke fel ler Foundation
1933 és 1955 kö zött több mint 300 hon ta lan ná vált és ül dö zött eu ró pai tu dóst tá mo ga tott és jut -
ta tott ame ri kai egye te mi állásokhoz.7 Cohn sze re pet vál lalt egy sor egész ség ügyi szer ve zet, így
a New York Heart Association, a New York Academy of Medicine, a Sydenham Hospital,
a China Medical Board, to váb bá a Veterans Administration és az Asia Institute mun ká já ban.
Nagy ös  sze köt te té sek kel szu ve ré nül ren del ke zõ, agi lis és se gí tõ kész köz éle ti em ber volt, aki sok -
ol da lú an együtt mû kö dött a Ro cke fel ler Ala pít ván  nyal. Irat ha gya té ka vé gül a Ro cke fel ler -le vél -
tár ba ke rült (OAKHILL–ROSE 1989:. 37).

A Council for Democracy-t a negy ve nes évek leg ele jén hív ták élet re, az zal a cél lal, hogy
szem beszáll jon „min den fa sisz ta, ná ci, kom mu nis ta vagy pa ci fis ta pro pa gan dá val az Egye sült
Államokban”8 (COOK 1981: 122). Eb ben a leg fon to sabb sze re pet a Ti me ma ga zin fõ szer kesztõ-
he lyet te se, a Princetoni Egye te met vég zett és ké sõbb Eisenhower el nök be szé de it író C. D.
Jackson (1902–1964) ját szot ta, aki pro pa gan dá já val fõ leg a Charles Lindbergh ne ve ál tal fém -
jel zett America First ne vû szer ve zet tel s an nak izolacionista re to ri ká já val igye ke zett har col ni
(BRINKLEY 2010: 179, 227, 371, 386).9

Alig tit kol tan, a Committee for National Morale tag jai igye kez tek elõ ké szí te ni az Egye sült
Ál la mok rész vé tel ét az eu ró pai há bo rú ban. A bi zott ság tag ja volt töb bek kö zött szá mos egye te mi
ta nár, pub li cis ta, kül föl det járt vagy há bo rút vi selt kom mu ni ká ci ós szak em ber, így töb bek kö zött
a bib li og rá fus Thomas W. Huntington, aki hos  szan élt Olasz or szág ban, Ed mond Taylor, aki ép -
pen ak ko ri ban tért ha za Fran cia or szág ból, s aki az ame ri kai köz vé le mény ak ko ri ál la po tát a szét -
zül lött fran ci á hoz ha son lí tot ta. Csat la ko zott a bi zott ság hoz dr. Foster Ken nedy ne u ro ló gus, John
Gunther, ne ves pub li cis ta, po li ti kai új ság író (vö. FRANK [szerk.] 2002: 57–58) és El mer Da vis új -
ság író, utóbb a United States Office of War Information (az Egye sült Ál la mok Há bo rús In for má -
ci ós Hi va ta lá nak) igaz ga tó ja, Robert M. Yerkes pro fes  szor, a pszi cho ló gi ai had vi se lés ve ze tõ je az
el sõ vi lág há bo rú ban, Ralph Barton Perry, a Har vard Egye tem pro fes  szo ra, Edward L. Munson
tábor nok, a had se reg „Morale Ser vi ce” had osz tá lyá nak pa rancs no ka és má sok. 

A mi szá munk ra kü lö nö sen ér de kes a ma gyar Fa ra gó Lász ló [Ladislas Farago] (1906–1980)
sze re pe a bi zott ság ban, aki nek egy – fel té te le zé sünk sze rint ne vé hez köt he tõ – mun ká já val alább
is mer ked he tünk meg. A tör té net írás már sok ol da lú an ki mu tat ta, hogy az ül dö zött és me ne kü lõ
eu ró pai (fõ ként né met) zsi dó tu dó sok mi lyen je len tõs sze re pet ját szot tak az ame ri kai tu do má -
nyos ság fej lõ dé sé ben és ho gyan igye kez tek rá éb resz te ni az or szá got a fe nye ge tõ há bo rús ve -
szély re. Ne ve ze tes pél da volt er re a sok ezer atom tu dós, mû sza ki szak em ber és ma te ma ti kus 
(kö zöt tük a ma gyar Szi lárd Leó, Neu mann Já nos, Wigner Je nõ, Teller Ede, Kár mán Tó dor),
a nagy né met írók, mint Thomas Mann, Bertolt Brecht, Franz Werfel, Lion Feuchwanger, s mind -
azok a zsi dó mû vé szek, tu dó sok, egye te mi ta ná rok, köz éle ti em be rek, aki ket Hit ler Né met or -
szá gá ból me ne kü lés re kényszerítettek (FRANK 2009: 243–349; FRANK 2010: 151–169;
HARGITTAI 2006; MÉ SZÁ ROS 2008: 101–157; RÖDER–STRAUSS I–III 1980–1999). 

7 Rockefeller Foundation Archives (Sleepy Hollow, NY: Ro cke fel ler Archive Cen ter, d.n.).
8 Lásd még http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Council_for_Democracy (Le töl tés ide je: 2012. ja nu ár 24.)
9 Uo.
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Hunyady György a har min cas évek be ván dor lá si hul lá má nak az ame ri kai szo ci ál pszi cho -
ló gia fej lõ dé sé re gya ko rolt ha tá sát ele mez ve ar ra a kö vet kez te té s re ju tott, hogy emögött át té -
te le sen „a tör té ne lem, a fa siz mus je lent ke zé se, a fa siz mus és a de mok rá ci ák ki bon ta ko zó, 
vi lág mé re tû küz del me állt. Az Eu ró pá ból el szár ma zó pszi cho ló gu sok, ha ko ráb ban sok kal ezo -
te ri ku sabb, tár sa dal mi-po li ti kai szem pont ból ke vés bé re le váns kér dé sek kel fog lal koz tak is,
a föl zak la tó kö rül mé nyek, a kény sze rû me ne kü lés ha tá sá ra tár sa dal mi-po li ti kai prob lé mák fe -
lé for dul tak”. Hunyady itt el sõ sor ban az Eu ró pá ból el me ne kült len gyel–ame ri kai Kurt Lewin
(1890–1947) mun kás sá gá ra utal, de meg em lí ti a né met–ame ri kai Erich Fromm (1900–1980) és
Theodor W. Adorno (1903–1969) ku ta tá sa it is (HUNYADY 2002: 12–13, idé zet 12.; vö. HUNYADY

2001: 7–50). 
A Committee for National Morale ta nul má nyo kat kez de mé nye zett és kon fe ren ci á kat szer -

ve zett 1940 jú li u sa és szep tem be re kö zött. 1940 szep tem be ré ben egy újabb cso port csat la ko -
zott a bi zott ság hoz, ben ne olyan szak te kin té lyek kel, mint a Har vard Egye tem rõl meg hí vott
Gordon W. Allport és Walter B. Cannon pszi cho ló guspro fes  szo r, il let ve ugyan on nan a pszi chi -
á ter Hen ry A. Murray és az ál lam tu dós Carl Friedrich, vagy a New York-i Gardner Murphy pro -
fes  szor (Coll ege of the City of New York), Leonard Carmichael, az Ame ri kai Pszi cho ló gi ai Tár -
sa ság és a Tufts Coll ege el nö ke, James Rowland Angell, a Yale Egye tem volt el nö ke és az NBC
rá dió tár sa ság ne ve lés ügyi igaz ga tó ja, a pszi chi á ter Karl Bowman és S. Bernard Wortis, a pszi -
cho ana li ti kus David M. Levy, Ge or ge Gal lup, az Ame ri kai Közvélemény[kutató] In té zet
(American Institute of Public Opinion, a ké sõb bi Gal lup In té zet) ala pí tó ja és má sok (Committee
for National Morale 2–3).

Az il luszt ris bi zott ság ar ra a kön  nyen el vár ha tó kö vet kez te tés re ju tott, hogy a köz gon dol ko -
dást (morale) se gí tõ szol gá lat lét re ho zá sa „élet be vá gó fel adat, s hogy a köz gon dol ko dás prob lé má -
i nak meg ol dá sa nem kép zel he tõ el meg fe le lõ en egy át fo gó, ala po san szer ve zett szem lé let és egy -
sé ges el len õr zés nél kül” (Committee for National Morale 3). A do ku men tum ta nú sá ga sze rint az
ame ri kai kor mány zat köz vé le mény-for má ló po li ti ká ja ál ta lá nos ság ban meg fe le lõ, „de aho gyan a vál -
ság mé lyül, és ne héz sé gek kö vet kez nek, a prob lé mák mind sú lyo sab bak lesz nek, és spe ci a lis ták szer -
ve zett cso port já nak szol gá la tá ra lesz szük ség” (Committee for National Morale 3).

A Committee for National Morale-ról szó ló, min den jel sze rint 1940 ko ra õszén kelt ös  sze -
fog la lás hoz-terv hez más fél ol da las mel lék le tet csa tol tak Introduction (Be ve ze tés) cím mel. 
Ez a ki lenc pont ból ál ló gon do lat sor va ló szí nû leg a bi zott ság ál tal ké szí tett (vagy ké szí ten dõ)
ta nul mány, il let ve az ál ta la aján lott cse lek vé si terv váz la ta, ben ne mind azon fo gal mak és te en -
dõk ma gya rá za tá val, ame lyek re az adott té ma kör meg ér té sé hez szé les kör ben szük ség mu tat -
ko zott. A do ku men tum sze rint az Egye sült Ál la mo kat „a leg ha tal ma sabb mé re tû, to ta li tá ri us ag -
res  szió fe nye ge ti, ben ne egy ve szé lyes há bo rú le he tõ sé gé vel, gaz da sá gi és tár sa dal mi
fe szült sé gek kel és az ame ri kai élet for ma tel jes pró ba té tel ének lehetõségével”.10 Az irat le szö -
ge zi, hogy „a nem zet biz ton sá ga to tá lis vé del met igé nyel”, s hoz zá te szi, hogy „a to tá lis vé de lem
rög tö ni, ha té kony mo bi li zá lást és min den (pénz ügyi, ipa ri, ka to nai, pszi cho ló gi ai) for rás ko or -
di ná lá sát je len ti, nemcsak azo két, ame lyek is mer tek, ha nem azo két is, ame lye ket szo ká so san 

10 Introduction. Csa tol va a Committee for National Morale cí mû do ku men tum hoz, 1. Ki eme lé sek az ere de ti szö vegben.
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el ha nya gol nak, vagy ame lyek még fel fe de zés re vár nak” (Introduction 1). Az irat szer zõi ki eme -
lik, hogy „mind ezen for rá sok kö zül a leg in kább nél kü löz he tet len a »morale« [a köz szel lem],
amely min den más vál lal ko zás nak is alap ja és a leg gyor sab ban mo bi li zál ha tó. Ak tu á lis nak tart -
ják Na pó le on ál lí tó la gos mon dá sát, amely sze rint »a há bo rú ban a [jobb] köz mo rál nyer«”
(Introduction 1). „A jó köz szel lem meg te rem ti és meg sok szo roz za az em be ri ener gi á kat, ame lye -
ket a gát lá sok, ha tá ro zat lan sá gok és konf lik tu sok meg bék lyóz nak. […] Di na mi kus, cél tu da tos
és ha té kony egy sé get ké pez egyén és cso port kö zött. […] A rossz köz szel le met apá tia, erõt len -
ség, ta nács ta lan ság, ön ma gunk ba, a ve ze tõk be, a cso port ba és a cé lok ba ve tett hit hi á nya jel -
lem zi. A meg nem fe le lõ vagy le rom lott köz szel lem alá ak náz za a ha tá ro zott sá got, rom bol ja a ko hé -
zi ót és a ha té kony sá got, szét hú zást pro vo kál, pá nik hoz és ös  sze om lás hoz ve zet” (Introduction 1).
Az irat VII. pont ja sze rint a jó köz szel lem „nem csak a vál ság ban nél kü löz he tet len, de az erõ -
tel jes nem ze ti lét fel té te le. […] A jó köz szel lem meg te rem té se az egész nem zet ben és en nek fenn -
tar tá sa egy hos  szú és sú lyos vál ság ban ha tal mas és ne héz fel adat” (Introduction 1, ki eme lé sek
az ere de ti ben). Az irat ki eme li, hogy a most fe nye ge tõ rop pant pszi cho ló gi ai of fen zí va fé nyé -
ben e prob lé ma el ha nya go lá sa ka taszt ró fá hoz ve zet het. A há bo rús Nagy-Bri tan nia és Fran cia -
or szág pél dá ján szem lél te ti a köz szel lem épí té sé nek el ha nya go lá sá val já ró ve szé lye ket, mi köz -
ben a ná ci Né met or szág min den ere jé vel to vább fej lesz ti az el sõ vi lág há bo rú ban fel épí tett és
be vált gé pe ze tét, amely tu do má nyo san irá nyí tott pszi cho ló gi ai of fen zí vát ho zott lét re. Ös  sze -
fog la lás ként a do ku men tum hang sú lyoz za „a nem ze ti szin ten el len õr zött köz szel lem gon do zó
szol gá lat sür gõs szük sé gét, amely a prob lé ma min den as pek tu sá val át fo gó an, mód sze re sen és
tu do má nyo san fog lal ko zik majd” (Introduction 1–2). 

Mé rés tech ni kák

A Committee for National Morale 1941. feb ru ár 19-i dá tum mal bi zal mas do ku men tu mot tett köz -
zé, amely ben fel tár ta és be mu tat ta a köz szel lem mé ré sé nek tu do má nyos tech ni ká it (Scientific
Techniques for Measuring Morale 1941). A 11 ol da las, gép ira tos ta nul mány foly tat ja a bi zott -
ság ko ráb bi gon do lat me net ét, de az elõ zõ ek nél sok kal mód sze re seb ben és szak sze rûb ben ad ve -
zér fo na lat a köz szel lem épí té sé hez és mé ré sé hez. Rész le tek be megy a köz szel lem ke ze lé sé nek
tech ni ká it, esz kö ze it és mód szer ta nát il le tõ en – va ló sá gos szo ci ál pszi cho ló gi ai ta nul mány. 
Az aláb bi ak ban e nagy ér té kû, is me re te im sze rint mind ez ide ig pub li ká lat lan mód szer ta ni do -
ku men tum ki vo na to san is bõ sé ges is mer te té sét adom (Scientific Techniques 1941: 1).

A dol go zat leg el sõ meg ál la pí tá sa sze rint a köz szel lem épí té se ak kor lesz ha té kony, ha 
„a de mok rá cia ügyé re néz ve ked ve zõ és ked ve zõt len vé le mé nyek, at ti tû dök és ma ga tar tá sok pon -
tos is me re té re épül nek” (Scientific Techniques 1941: 1). Az irat meg kü lön böz tet ma gas ko hé -
zi ó jú és ala csony ko hé zi ó jú köz szel le met, s az elõb bit a ha té kony ka to nai mo bi li zá ció si ke re
szem pont já ból alap ve tõ fon tos sá gú nak tart ja. A ka to nai ak ci ók si ke rét és ku dar cát nagy ban befo -
lyá sol ja a ci vil la kos ság szel le mi sé ge. Ha pél dá ul a szü lõk el len áll nak fi a ik ka to nai be hí vá sá -
nak, ez ron ta ni fog az újon cok ha di szel le mén és kés lel te ti iga zo dá su kat a ka to nai szol gá lat hoz.
Az ipa ri mun kás ság ala csony köz szel le me sztráj kok hoz, mun ka las sí tás hoz és a mun ka mi nõ ség
rom lá sá hoz ve zet het. A ki sebb sé gi cso por tok meg nem ér té se a nem zet vál sá gos idõ sza ka i ban
za va rok hoz ve zet het. Az ilyes fé le fél re ér té se ket ak kor kell fel tár ni és ki küsz öbölni, ami kor 
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a fe szült sé gek még nem men nek át erõ szak ba. „A had se reg köz szel le me ugyan ka to nai kér dés,
amely hez azon ban a mo dern tár sa da lom ku ta tás tech ni ká i nak tel jes tár há zát be kell vet ni”
(Scientific Techniques 1941: 2). A bi zott ság úgy érez te, hogy a jó köz szel lem nem épít he tõ pusz -
tán sza vak ból. Amen  nyi ben a köz szel lem ala csony ko hé zi ó jú, vál toz tat ni kell an nak gaz da sá gi,
tár sa dal mi és po li ti kai hát te rén, oka in is. Ami kor a kö zön sé get meg akar juk nyer ni a vál toz ta tá -
sok nak, a mó do sí tá so kat ugyan úgy kell tesz tel ni, mint aho gyan ezt a mo dern rek lám ügy nök ség
te szi, az az a kam pány meg in dí tá sa elõtt min tát kell ven ni az adott po pu lá ci ó ból. A bi zott ság
a köz gon dol ko dás ala kí tá sá hoz is a mo dern pi ac ku ta tás esz köz tá rát ajánl ja. 

A do ku men tum be ve ze tõ sza ka sza a nem aján la tos mód sze re ket szem lé zi.
A bi zott ság vé le mé nye sze rint ve szély hely zet ben nem jár ha tók a kom mu ni ká ció ha gyo má -

nyos út jai, me lyek az ál lam pol gár tól a kor mány za tig ve zet nek. A vá lasz tá sok rit kák, nem mé -
rik az egyes ügyek re vo nat ko zó at ti tû dö ket, és nem ér nek el egyes ki sebb sé gi cso por to kat, mint
ami lye nek pél dá ul a fegy ve res erõk vagy a kül föl di ek. A nép sza va zás drá ga és ezért rit ka al ka -
lom a vé le mény szon dá zás ra. Az egyes ér dek cso por tok nem kép vi se lik a vá lasz tók összes sé gét,
és gyak ran eti kai hát te rük is kér dé ses. A kor mány zat hoz kül dött ma gán le ve lek és táv irat ok elé -
ge det len, bár han gos ki sebb sé gek tõl ér kez nek kü lön fé le cím zet tek hez, és so ha sem ke rül nek egy
kéz be. A pos tai sza va zá sok nem ará nyo san kép vi se lik a né pes sé get, s nem te szik le he tõ vé azt
a faj ta in ter jú tech ni kát, amely a vé le mé nyek hát te ré ben meg bú vó mo ti vá ció meg ér té sé hez
szük sé ges len ne. A ma gán kez de mé nye zés re lét re jö võ vé le mény fel mé ré sek a je len cé lok ra nem
al kal ma sak, mi u tán szer kesz tõi cen zú rá nak van nak ki té ve. Emel lett a kö zön ség hez in té zett kér -
dé sek ered mé nye it a köz szel lem ér de ké ben nem aján la tos köz zéten ni, mi e lõtt a nem kí vá na tos
hely zet ben nincs vál to zás. S vé gül: az új ság írás ban hasz ná la tos ka te go ri kus kér dé sek nem tár -
ják fel azo kat az at ti tû dö ket, ame lyek a köz szel lem mö gött meg hú zód nak.

A fen ti al ter na tí vák kal szem ben a bi zott ság azo kat a mé ré si tech ni ká kat ré sze sí tet te elõny -
ben, ame lye ket pszi cho ló gu sok, szo ci o ló gu sok, kultúr- és szociálantropológusok és pi ac ku ta -
tók fej lesz tet tek ki a köz szel lem alap ját ké pe zõ köz vé le mény, az at ti tû dök és a ma ga tar tás köz -
vet len és köz ve tett mé ré sé re. A bi zott ság a kö vet ke zõ tech ni kák tól vár ta a meg ha tá ro zó
mo tí vu mok fel tá rá sát:
1. Köz vé le mény-ku ta tás
2. Pa nel mód szer
3. Rá dió hall ga tá si szo ká sok
4. Kva li ta tív tár sa da lom ku ta tá sok
5. Rej tett in di ká to rok hasz ná la ta
6. Köz ve tett, ob jek tív mu ta tók hasz ná la ta (Scientific Techniques 1941, 4–10)

A köz vé le mény ku ta tás a verbalizált at ti tû dök gyors és pon tos ki fe je zé sét ké pes mér ni.
Alkal mas pél dá ul a to ta li tá ri us ide o ló gia be ha to lá sá nak mé ré sé re élet kor, nem, gaz da sá gi hely -
zet, szár ma zá si or szág stb. sze rint. Az egyik, ma gán kéz ben lé võ ku ta tá si ügy nök ség pél dá ul
a fa ji elõ í té let ten den ci á it vizs gál ta kö zel há rom éven át. Mint hogy a meg ren de lõ és a kor mány -
zat egy aránt a fa ji elõ í té let csök ken té sé ben volt ér de kelt, eze ket a mód sze re ket és ered mé nye -
ket a köz szel le met vizs gá ló bi zott ság ren del ke zé sé re le he tett bocsájtani (Scientific Techniques
1941: 4). 

A köz vé le ményt mé rõ pa nel tech ni kák al kal ma zá sa kor min dig egy rep re zen ta tív min tát vizs -
gál nak meg, ame lyet is mé tel ten meg kér dez nek. Ahe lyett te hát, hogy fel mé ré sen ként min dig más
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min tát ké pez né nek, ugyan azo kat a vá lasz adó kat ke re sik fel, akik így egy „pa nelt” ké pez nek. 
E mód szer nek van nak elõ nyei és hát rá nyai is. Az elõ nyök kö zé so rol ja a bi zott ság, hogy
a mód szer min den olyan hely zet ben hasz nál ha tó, ami kor a cél egy fo lya ma to san tar tó vagy egy
bi zo nyos idõ szak ban le bo nyo ló dó ese mény re vagy ál la pot ra vo nat ko zó re ak ci ók mé ré se.
Ugyan azon sze mé lyek meg is mé telt kér de zé se le he tõ vé te szi, hogy meg is mer jük õket, és vé le -
mé nyü ket sze mé lyes tu laj don sá ga ik ra ve tít ve vizs gál juk. A kér de zõ és kér de zett kö zöt ti fo lya -
ma tos kap cso lat rész le te zõbb és az oko kat is ma gya rá zó vá la szok hoz ve zet het. Tech ni ka i lag köny-
 nyebb egyet len jó rep re zen ta tív min tát ös  sze ál lí ta ni, mint szá mo sat ös  sze hoz ni, s no ha a pa nel
le kér de zé se ál ta lá ban költ sé ge sebb, e mód szer rel az össz ki adás ok még is csök kent he tõk.

A pa nel mód szer hát rá nya ként je lö li meg a do ku men tum, hogy a pa nel tag jai egy sze rû en
a pa nel ba va ló be ke rü lé sük ré vén el ve szí tik rep re zen ta ti vi tá su kat. Ar ti ku lál tab bak, kri ti ku sab -
bak, tü rel me seb bek, ati pi ku sab bak lesz nek, pusz tán is mé telt meg kér de zé sük tõl. Ez a ve szély
min den fé le kép pen fenn áll, még ha a Co lum bia Egye tem rá dió ku ta tó rész le gé nek e po ten ci á lis
hát rány fel de rí té sé re ké szült fel mé ré se eze ket a hát rá nyo kat nem is mu tat ta olyan fe nye ge tõ -
nek. Egy má sik ve szély még na gyobb: az, ha a cso port tag ja i nak bi zo nyos, nem kis há nya da me -
net köz ben ki vo nul a vizs gá lat ból. A több kér dõ ívet ki töl tõ részt ve võk nek ér té kes nek kell ta -
lál ni uk a ku ta tást, vagy pénzt kell kap ni uk hoz zá já ru lá su kért. Min dent egy be vet ve,
a pa nel mód szer na gyon al kal mas bi zo nyos tí pu sú ku ta tá sok hoz, elõ nyei szá mo sab bak hát rá nya -
i nál (Scientific Techniques 1941: 4–6).

A köz gon dol ko dás mé ré sé re a rá dió hall ga tás szo ká sai is al kal ma sak, ha a mû so rok ter mé -
sze té vel ös  sze füg gés ben vizs gál juk õket. A Co lum bia Broadcasting System (CBS) vizs gá la tot
vég zett F. D. Roose velt el nök 1940. de cem ber 29-i, va sár na pi nem zet biz ton sá gi rá dió üze ne té -
rõl („A de mok rá cia arzenálja”),11 amely nek ha tá sát az egész or szág ban mér ték. Az ered mé nye -
ket más nap dél elõtt 10:30-kor je len tet ték te le fo non. A be szé det 16,5 mil lió csa lád ban 53 mil -
lió em ber hall gat ta, va gyis a rá dió hall ga tók 79%-a. Ez volt a va la ha is leg na gyobb kö zön ség,
amely bár mi lyen rá dió adást meg hall ga tott (Scientific Techniques 1941: 6–7). 

A bi zott sá gi je len tés a sta tisz ti kai tech ni kák kal nyert min ta vé telt ki egé szí ten dõ nek vél te kva -
li ta tív meg fi gye lé sek kel is. Ah hoz – hang sú lyoz ták -, hogy a köz vé le mény és az at ti tû dök ob -
jek tív mé ré sé nek je len tõ sé gét job ban meg ért hes sük, töb bet kell tud nunk a vé le mé nyü ket nyil -
vá ní tó egyé nek „bel sõ éle té rõl és sze mé lyes szokásairól… a vé le mé nyek és at ti tû dök nem
izo lált je len sé gek, be le szö võd nek a tár sa dal mi fo lya mat komp lex szö ve té be” (Scientific
Techniques 1941: 7). A je len tés az em be ri élet ös  sze tett hát te ré nek kva li ta tív vizs gá la tát há -
rom disz cip lí ná tól vár ja: a szo ci o ló gi á tól a cso port szer ke zet elem zé sét és de mog rá fi ai ada lé -
ko kat, a szociálantropológiától a kul tu rá lis min tá za tok és sztenderd mo ti vá ci ók meg ál la pí tá -
sát, a pszi chi át ri á tól és a szo ci á lis mun ká sok tól a di ag nosz ti kus in ter jú tech ni ká kat. A kva li ta tív
tár sa da lom tu do mány ok ki egé szí tik a min ta vé tel kvan ti ta tív el já rá sa it (Scientific Techniques
1941: 7–8).

A je len tés ér de kes pél dát hoz az ame ri kai köz vé le mény 1941 ele ji ala ku lá sá ról a nem zet -
kö zi hely zet vo nat ko zá sá ban. A köz vé le mény-ku ta tá sok már ek kor nö vek võ há bo rús kész séget

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Arsenal_of_Democracy (Le töl tés ide je: 2012. feb ru ár 5.)
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mér tek Ja pán nal szem ben és Kí na meg se gí té sét sür ge tõ at ti tû döt. A ku ta tók két fé le mo ti -
vá ci ót lát tak e ten den cia mö gött: a) a né met pro pa gan da ha tá sát, mely Eu ró pa he lyett
a csen des-óce á ni tér ség ben sze ret te vol na be von ni az Egye sült Ál la mo kat; b) nö vek võ
vágyat a de mok rá cia meg vé dé sé re, amit azon ban be ár nyé kolt az Ang lia meg se gí té sé tõl
való ódz ko dás, mi vel a bri tek az elõ zõ há bo rú fo lyo má nya ként még tar toz tak Ame ri ká nak.
Ki vá lasz tott in for má to rok gon dos in ter jú vo lá sa és a kü lön bö zõ ame ri kai föld raj zi tér sé -
gek pon tos tár sa da lom ké pe tovább se gít he ti a vé le mény vál to zá sok meg ér té sét (Scientific
Techniques 1941: 8). 

A bi zott ság mód szer ta ni aján lá sai kö zött to váb bi ér de kes el já rá sok ról ol vas ha tunk. Van nak
pél dá ul a köz gon dol ko dás nak olyan köz ve tett in di ká to rai, ame lye ket el le het rej te ni a rutin-
in ter júk ban vagy vizs gá la tok ban. Ilyen le het pél dá ul az, ami kor mun ká so kat vagy ten ge ré sze -
ket ar ról fag gat nak, hogy sze ret nék-e ma gu kat át he lyez tet ni va la mely azo nos vagy ép pen más -
faj ta te lep hely re, gyár- vagy ten ge ré sze ti egy ség be, azo nos fi ze tés sel vagy rang ban. Ha sok ilyen
át he lye zé si kí ván ság ra de rül fény, ak kor az adott gyár te le pen vagy ten ge ré sze ti bá zi son biz to -
san rossz a köz szel lem. Rossz ko hé zi ó jú a köz szel lem ott is, ahol nagy szá mú fér fi me ne kül
hazug ság ba, csak hogy el ke rül je a ka to nai szol gá la tot (Scientific Techniques 1941, 9).

Az 1920-as évek vé gé tõl olyan, ún. pencil-and-paper, va gyis ön kér dõ íves tesz te ket dol goz -
tak ki, ame lyek ré vén a meg kér de zet tek ké pes sé ge i rõl, kész sé ge i rõl, ér dek lõ dé sé rõl, mun ka be -
li is me re te i rõl le he tett tá jé ko zód ni, ugyan ak kor a ha zug sá got is tet ten ér het ték (Scientific
Techniques 1941: 9–10). Ilyen volt az ame ri kai pszi cho ló gu sok kö zött egy kor leg nép sze rûbb,
a sze mély ze ti mun ká ban hasz ná la tos Bernreuter Personality Inventory (BPI 1933)
(BROTEMARKLE 1933: 559–563; SARTAIN 1946: 255–259) el ne ve zé sû sze mé lyi ség teszt, amely
egye bek mel lett alap ve tõ szel le mi ké pes sé ge ket, komp lex men tá lis fo lya ma to kat, ta nu lá si ké -
pes sé ge ket mért. A pszi chi át ri ai szû rés hez 1935-tõl al kal maz ták a Humm-Wadsworth Tem pe -
ra ment Scale-t (HUMM–WADSWORTH 1935: 163–200). A sze mé lyi ség meg is me ré sé hez, pá lya -
ori en tá ci ós ta nács adás hoz kí nált se gít sé get az E. K. Strong, Jr. pszi cho ló gus ál tal 1927-ben
ki fej lesz tett Strong In te rest Inventory (DONNAY 1997: 2).12 Ezek nek és a hoz zá juk ha son ló tesz -
tek nek nagy sze rep ju tott a had se reg ben, ahol a köz szel lem fel mé ré sé hez nyúj tot tak óri á si se -
gít sé get. Fon tos sa já tos sá ga volt a vizs gá lat nak, hogy a meg kér de zett ka to nák so ha sem tud hat -
ták meg, ha ha zug sá gon kap ták õket (Scientific Techniques 1941: 9–10). 

A bi zott ság szám ba vet te a köz gon dol ko dás olyan in di rekt ob jek tív mu ta tó it is, ame lyek
a ne u ro ti ku sok és pszi cho pa ták szá mát mu tat ták ki kü lön fé le idõ in ter val lu mok ban, vagy ép pen
az ön gyil kos sá gi rá tát, a lu xus áru cik ke ket érin tõ vá sár lá si szo ká so kat, a tõzs dein de xet, a va -
ló ság tól me ne kü lõ szó ra ko zá si for mák nép sze rû ség ét vagy ép pen a lin cse lés gya ko ri sá gát
(Scientific Techniques 1941: 10). 

Be fe je zé sül a je len tés ki tért a ku ta tá si mód sze rek kel va ló vis  sza élés ve szé lye i re, meg ál la -
pít ván, hogy olyan tu do má nyos esz köz nem lé te zik, ame lyet er köl csi skru pu lu sok tól men tes 

12 http://en.wikipedia.org/wiki/Strong_Interest_Inventory; http://www.yourlifespath.com/?view=Assessments_strong

(Le töl tés ide je: 2012. feb ru ár 24.)
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em be rek ne tud ná nak rossz ra hasz nál ni. A Morale Commission sze rint a kö vet ke zõ el vek véd -
he tik meg az aján lott mód sze re ket a vis  sza élé sek tõl és – leg in kább – a po li ti ka be fo lyá sá tól:
– a mód sze rek nek po li ti ka men te sek nek kell len ni ük és ma rad ni uk;
– az egyes mi nisz té ri u mok ban (pl. a me zõ gaz da sá gi tár cá nál) vég zett fel mé ré sek nek fo ko za -
to san át kell ke rül ni ük a ci vil szer ve ze tek ke zé be, és ki kell jut ni uk a kor mány za ti be fo lyás alól; 
– a köz szel le met mé rõ te vé keny sé get a lé te zõ pi ac ku ta tó ügy nök sé gek ke zé be kell ad ni, hogy
el ke rül he tõ le gyen a po li ti kai ál lá sok ki ala kí tá sá nak vád ja;
– más hon vé del mi te vé keny sé get is le het szer zõ dé ses for má ban mû köd tet ni, no ha ezt a le -
he tõ sé get ki pró bál ták Ang li á ban is, ahol nem vált be, mi vel a kü lön fé le szer ve ze tek ál tal al kal -
ma zott tech ni kák nem hoz tak ös  sze ha son lít ha tó ered mé nye ket. Ezen kí vül a ma gán szer ve ze tek
lo ja li tá sa sa ját kli en tú rá juk irá nyá ban aka dál  lyá vál hat (Scientific Techniques 1941: 10–11).

A köz szel lem Ma gyar or szá gon

A Committee for National Morale ira tai kö zött, a Ro cke fel ler Archive Cen ter gyûj te mé nyé ben
fenn ma radt egy 1941 feb ru ár já ban kelt bi zal mas do ku men tum a ma gyar or szá gi köz szel lem rõl,
köz gon dol ko dás ról is. Is mer ve a Committee mû kö dé sét, alig ha té ve dünk, ha ezt az öt sû rû ol -
da las át te kin tést Fa ra gó Lász ló nak tu laj do nít juk, no ha az irat a szer zõ ne ve nél kül ma radt fenn,
gép irat ban (Morale in Hun ga ry 1941). Más nem ze tek morale-járól egy elõ re nem ke rült elõ ha -
son ló je len tés, s csak va ló szí nû sít het jük, hogy ké szül tek ilye nek. 

A bi zott ság ma gyar szár ma zá sú tag ja, Fa ra gó Lász ló ter mé keny pub li cis ta volt, aki töb bek
kö zött a né met köz gon dol ko dás ala ku lá sát és a né met pro pa gan daszer ve ze tek mun ká ját is ta -
nul má nyoz ta, s aki – egy egy ko rú do ku men tum sze rint – tisz tá ban volt ezek ve szé lye i vel az ame -
ri kai köz gon dol ko dás ra néz ve (Committee for National Morale 2). 

A csur gói szü le té sû Fa ra gó sok ol da lú és sok mû fa jú szer zõ volt. Elõbb, 1928–1935 kö zött
a The New York Ti mes ber li ni tu dó sí tó ja volt, és köz ben, 1930-ban az Associated Press eti ó pi -
ai mun ka tár sa ként is dol go zott. 1935-ben Lon don ba köl tö zött, majd on nan 1937-ben, Ka na dán
ke resz tül ki ván do rolt az Egye sült Ál la mok ba. Itt ele in te a Committee for National Morale szá -
má ra dol go zott, egye bek kö zött – két mun ka tár sá val együtt – köny vet szer kesz tett German
Psychological Warfare (A né met pszi cho ló gi ai had vi se lés) cí men, ame lyet a bi zott ság adott ki,
ben ne szá mos ve ze tõ ame ri kai tár sa da lom tu dós ta nul má nyá val (FARAGO et al. 1941). Fel te he -
tõ en Faragóéknak ez a köny ve ve zet te be leg elõ ször a „pszi cho ló gi ai had vi se lés nek” a kö tet cí -
mé ben is sze rep lõ fo gal mát. Ez a kö tet a pro pa gan da és a hír szer zés tit kos, proaktív pszi cho -
ló gi ai for má i nak egyik ve ze tõ ame ri kai szak te kin tély évé avat ta Fa ra gót. Ami kor az Egye sült
Ál la mok be lé pett a má so dik vi lág há bo rú ba, a bi zott ság kap cso lat ba ke rült az OSS-szel (Office
of Strategic Services – a CIA elõd je, a há bo rú alat ti ame ri kai hír szer zés szer ve ze ti ke re te), és
Fa ra gó pol gá ri sze mély ként csat la ko zott a ha di ten ge ré sze ti hír szer zés hez. Mint ma gyar be ván -
dor ló „el len sé ges ide gen nek” szá mí tott, és nem dol goz ha tott a had se reg nek, nem mû köd he tett
az eu ró pai fron ton, en nél fog va a ja pá nok el le ni pszi cho ló gi ai had vi se lés ame ri kai egy sé ge i hez
ren del ték. The Japanese: Character and Morale (A ja pá nok: jel le mük és szel le mük) cí men 1946-
ban könyv hos  szú sá gú, tit ko sí tott elem zést ké szí tett a ja pá nok ról (FARAGO 1946). 1942–1946
kö zött a Corps Diplomatique-nak is dol go zott. 
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A há bo rú után, 1947–1950 kö zött a Sza bad Európa Rá dió osz tály ve ze tõ je és a UN World
kiadó ja is volt. Köny ve i ben a hír szer zés, a lé lek ta ni had vi se lés és a nem zet kö zi pro pa gan da 
tör té ne tét dol goz ta fel, több mun ká já ból film, rá dió- és té vé já ték is ké szült (KE NYE RES [fõszerk.]
1994: 238; FARAGO 1954, 1962, 1966, 1967, 1971).13

Minden nek alap ján erõ sen va ló szí nû sít he tõ, hogy a ma gyar or szá gi köz gon dol ko dás ról
szó ló bi zott sá gi je len tés Ladislas Farago [Fa ra gó Lász ló] mun ká ja. A ma gyar tár sa dal mi és po -
li ti kai vi szo nyok ban igen jár tas, el sõ ran gú an (s nagy va ló szí nû ség gel sa ját sze mé lyes ta pasz -
ta la tai alap ján) tá jé ko zott szer zõ je len té se hat szá mo zott rész bõl áll, kö zép pont já ban a ná ci ve -
szély ma gyar or szá gi tér hó dí tá sá val. Az el sõ ben a szer zõ a ma gyar or szá gi osz tály vi szo nyok ról
szá mol be, hat tár sa dal mi osz tályt, il let ve ré te get kü lö nít ve el egy más tól.

Az ural ko dó osz tály – a szer zõ vé le mé nye sze rint – ezer éve ugyan az: a bir to kos arisz -
tok rá cia és a ne mes ség. Az utol só száz év ben ezek kész sé ges szö vet sé ges re ta lál tak a nagy -
ipa rosok, a ban ká rok, a ka to na tisz tek si ke re sen fel tö rek võ cso port ja i ban, aki ket a ha gyo má -
nyos elit ma gá ba fo ga dott. A pri vi le gi zált osz tá lyok tö ké le te sen ural ják a nem ze ti élet min den
ágát, a tör vény ho zást, a tör vény ke zést, a had se re get, a vas utat, a pos tát stb. Az ural ko dó osz -
tá lyok azon ban csak az erõ sen cent ra li zált tiszt vi se lõi kar köz be jöt té vel ké pe sek mar kuk ban
tar ta ni az or szá got. A tiszt vi se lõi kar leg több tag ja a bel ügy mi nisz ter el len õr zé se alá tar to zik,
aki az ural ko dó osz tály leg re ak ci ó sabb kép vi se lõi kö zül ke rül ki, fel ada ta a nem ze ti élet min -
den rész le té nek köz vet len kont roll ja. A tiszt vi se lõi kar ban csak nem ja pán min tá jú na ci o na -
liz mus ural ko dik: ké szek akár meg hal ni is ama hi tü kért, mely sze rint osz tály ér de ke ik Ma gyar -
or szág va ló di nem ze ti szel le mét és raison d’être-jét, létokát ké pe zik. A tiszt vi se lõk exk lu zív
fraternitást ké pez nek, ba rát nak, sõt szin te ro kon nak te kin tik egy mást, s akár el sõ lá tás ra te -
ge zõd nek. A ma gyar költ ség ve tés nek több mint 50%-át fi ze té sek re for dít ják (Morale in
Hungary 1941: 1).

Ami a bur zso á zi át il le ti, a nem ze ti élet bõl ki szo rí tott zsi dó kon kí vül alig tar to zik ide va la -
ki, akit az ural ko dó osz tály nem szí vott vol na már is ma gá ba és ha van ilyen, ak kor en nek egye -
dü li am bí ci ó ja az, hogy ez ve le is meg tör tén jék (Morale in Hungary 1941: 1). 

A kis pol gár ság is nagy részt zsi dó, s ha nem az, ak kor nin cse nek ha gyo má nyai és kul tu rá -
lis szín vo na la erõ sen ké tes. Ez a fruszt rált osz tály igen gyak ran né met ere de tû, és fi a ta labb tag -
jai (a di á kok, a kocs má ro sok fi ai, a ta ná rok, a bol to sok és a kor mány hi va ta li szol gák) ad ják a ma -
gyar ná cik törzs kö zön ség ét. 

A kis föld bir to kos ok vagy far me rek pa rasz ti hát tér bõl jön nek, elég gé kon zer va tí vok, és ta -
pasz ta lat ból tud ják, hogy nem okos szem be száll ni a ha ta lom mal. Dü höd ten an ti kom mu nis ták,
több sé gük gya nak vó a ná cik kal szem ben. Okos ve ze tés sel és ke ve sebb kor mány za ti nyo más -
sal azon ban ha la dó elem mé vál hat nak (Morale in Hungary 1941: 1–2).

13 http://en.wikipedia.org/wiki/Ladislas_Farago (Le töl tés ide je: 2012. ja nu ár 23.) Nagy részt Farago Pat ton: Ordeal and

Triumph (Barker, Lon don, 1966) cí mû köny ve alap ján ké szült a Pat ton cí mû ame ri kai film 1970-ben, töb bek kö zött

a The Broken Seal: The Story of Operation Magic and the Pearl Harbor Disaster (Random House, New York, 1967)

cí mû mun ká ja ins pi rál ta a Pearl Harborról szó ló, 1970-es ame ri kai–ja pán fil met, „To ra! To ra! To ra!” cím mel.
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A pa rasz tok az össz la kos ság több mint egy har ma dát ké pe zik, sze gény ség és nyo mor kö zött
ten gõd nek. Tel je sen szer ve zet le nek, s így min den for ra dal mi moz ga lom, akár bol se vik, akár ná -
ci, tö me gé vel ta lál hat kö zöt tük lel kes tün te tõ ket és za var kel tõ ket. Ugyan ak kor em be ri leg jó mi -
nõ sé get je len te nek, és egy meg fe le lõ ag rár re form elé ge dett és szor gos osz tályt fa rag hat na be -
lõ lük (Morale in Hungary 1941: 2). 

Vé gül a mun ká so kat ugyan hi va ta lo san gya nús fi gu rák nak te kin tik, akik nek nincs be le szó -
lá sa a dol gok ba, jól szer ve zett, ön tu da tos tö me get ké pez nek, aki ket a szak szer ve ze tek ne vel nek.
Po li ti kai ori en tá ci ó juk meg le põ en sta bil. A ná cik irá nyá ba tör té nõ gra vi tá lá suk el ha nya gol ha -
tó, ala csony szin ten mo zog (Morale in Hungary 1941: 2). Ezek te hát az el sõ fe je zet leg fõbb meg -
ál la pí tá sai.

A mun ka má so dik, rö vid al fe je ze te az egy há zak ról kö zöl meg fi gye lé se ket. A ka to li ciz mus -
ról meg ál la pít ja, hogy az ál lam val lás. A ka to li kus egy ház ha gyo má nyai sze rint re ak ci ós, és min -
dig az ural ko dó osz tályt tá mo gat ja, kü lö nö sen mi vel rop pant anya gi ter mé sze tû pri vi lé gi u mai
és fel be csül he tet len ér té kû föld bir to kai van nak. A pro tes táns egy há zak nem olyan arisz tok ra ti -
ku sak és gaz da gok, de alig li be rá li sab bak a ka to li ku sok nál. Vi lá gi ve ze tõ i ket az arisz tok ra ták
kö zül vá laszt ják (Morale in Hungary 1941: 2).

A had se reg rõl szól ván a je len tés hang sú lyoz za, hogy az egy el len for ra da lom ter mé ke, en nél -
fog va re ak ci ós és va dul an ti kom mu nis ta. Ki vá ló an szer ve zett és fe gyel me zett ala ku la tok ból áll,
me lyek nek küz dõ ké pes sé ge igen jó. A je len tés kel té hez (1941. feb ru ár 20.) ké pest mint egy négy
év vel az elõt tig Hor thy Mik lós kor mány zó (1868–1957) tel jes mér ték ben el len õr zé se alatt tar tot -
ta, az utób bi évek ben azon ban a fi a tal tisz tek nagy há nya da a ná cik hoz állt. Ha egy ná ci puccs tör -
ne ki, kér dé ses, hogy az egész had se reg hû sé ge sen tá mo gat ná-e a je len le gi rend szert (Morale in
Hungary 1941: 2). [A je len tés jós la ta 1944-ben be vált, vö. SAKMYSTER 2001: 340.]

A ma gyar bel po li ti ká ról szó ló rész ben a szer zõ a leg na gyobb hang súl  lyal a zsi dók jog- és
tu laj don fosz tá sá ról szól, ami vel a ma gyar ural ko dó osz tály az ál ta la gyû lölt szél sõ jobb vi tor -
lá já ból akar ta ki fog ni a sze let. Mint hogy a kom mu nis tá kat és a szo ci a lis tá kat ma guk eli mi nál -
ták, töb bé nin csen szük sé gük a szél sõ jobb ra ah hoz, hogy õk vé gez zék el ezt a mun kát – ál la -
pít ja meg az írás (Morale in Hungary 1941: 3). 

A ma gyar ná cik – ír ja az 1941. évi je len tés – az ural ko dó osz tály ve szé lyes ri vá li sá nak szá -
mí ta nak. Igen nagy szá mú kö ve tõ jük van, akár az össz la kos ság 1/3 ré sze. Ugyan ak kor meg osz -
tot tak, s nincs meg fe le lõ ve ze tõ jük és te het sé ges kép vi se lõ jük sem. El ve ik kon fú zu sak, or szág -
gyû lé si kép vi se lõ ik mû ve let le nek, nem ki vá ló ak, nincs szó no ki te het sé gük. Min den más idõ ben
po li ti kai ku darc ra len né nek ítél ve és bi zo nyos nak lát szik, hogy né met se gít ség nél kül so hasem
lesz nek ké pe sek a ha ta lom meg ra ga dá sá ra (Morale in Hungary 1941: 3). [A je len tés nek ez a jós -
la ta is be vált 1944-ben.]

A kis bir to kos ok párt ja, a te het sé ges és am bi ci ó zus Eckhardt Ti bor (1888–1972) ve ze té se
alatt ál ló Kis gaz da párt jól szer ve zett po li ti kai erõ. Eckhardt nyíl tan az an go lok ba rát ja, s egy
kö ze li an gol gyõ ze lem ese tén fon tos par la men ti el len zé ke le het ne a mos ta ni ural ko dó erõk nek,
ame lyek a ten gely ha tal mak hoz kö tõd nek (Morale in Hungary 1941: 3). [Eckhardt az irat ke let -
ke zé sé hez ké pest alig két hét tel ké sõbb, 1941. már ci us 7-én el hagy ta Ma gyar or szá got, és vég -
leg le te le pe dett az Egye sült Ál la mok ban, vö. KÁ DÁR LYNN 2006: 66.]

A szo ci ál de mok ra tá kat a ma gyar kor mány zat a Dollfuß-eset (1892–1934) mi att nem ker -
get te szét, mi u tán nem akar ta, hogy a mun ká sok a [ma gyar] ná ci párt hoz csat la koz za nak 
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(vö. BUSSHOFF 1968).14 25 év alatt e párt jó par la men ti ha gyo má nyo kat épí tett ki. Ve ze tõ i nek
jó ké pes sé gei van nak, be csü le te sek és jó szer ve zõk. Mi u tán a ma gyar mun kás moz ga lom ban igen
ke vés kom mu nis ta van (a Kom mu nis ta pár tot tör vé nyen kí vül he lyez ték), a mun kás párt egy -
sé ges és vál ság hely zet ben erõs ten gely sze re pét játsz hat ná, eset leg a kis gaz dák kal kö tött szö -
vet ség ben (Morale in Hungary 1941: 3). 

Amint a je len tés foly tat ja, Ma gyar or szá gon hi ány zik a li be rá lis párt, leg fel jebb né hány libe -
rá lis po li ti kus ma radt. A leg fon to sabb kon zer va tív-li be rá lis po li ti kus gróf Beth len Ist ván (1874–
1946), a ná ciz mus el len sé ge és a szö vet sé ge sek ba rát ja. Bár az ag rár kér dés ben re ak ci ós, min -
den faj ta dik ta tú rá nak el len sé ge. Õ va ló szí nû leg Ma gyar or szág leg éle sebb eszû ál lam fér fi ja
(Morale in Hungary 1941: 4). 

A ma gyar kül po li ti ká ról szó ló V. rész az zal a meg ál la pí tás sal kez dõ dik, amely sze rint
a magyar ve ze tõk azért me ne tel nek együtt Hit ler Né met or szá gá val, hogy a [ma gyar] ná ci kat
a hatal mon kí vül tart sák és meg õriz zék sa ját ha tal mu kat. A né me tek vi szont azért nem akar nak
meg sza ba dul ni a je len le gi ta pasz talt ve ze tõk tõl, mert a fel tö rek võ ma gyar ná cik nem mu tat ták
még a te het ség je le it, és fel te he tõ en szét ver nék az or szág ter me lõ ké pes ség ét. Ál ta lá no san el fo -
ga dott axi ó ma, hogy Ma gyar or szág mind ad dig nem akar na szem be sze gül ni a né met dik tá tu mok -
kal, amíg a né me tek telj ha tal mú ak a kon ti nen sen. Ha né met–orosz konf lik tus tör ne ki, a mai ma -
gyar kor mány az egész nem ze tet csa ta sor ba ál lí ta ná a szov je tek el len. Ez a bé csi dön té sek tit ka
is, ame lyek ben a Kár pá tok egész hegy vo nu la tát Ma gyar or szág hoz csa tol ták. A né me tek tud ták,
hogy a ma gyar had se reg sok kal ha tá ro zot tab ban vé de né meg a te rü le tét, mint a ro má nok
(Morale in Hungary 1941:4).

Az utol só, VI. rész ben tár gyal ja a je len tés a köz gon dol ko dás hely ze tét Ma gyar or szá gon.
A köz ér zü let a szer zõ vé le mé nye sze rint meg osz tott: a föld bir to kos ok gyû lö lik a pa rasz to kat és
for dít va, a fe hér gal lé ros ok [a tiszt vi se lõi ré teg] gyû lö lik a zsi dó kat, akik nek el tá vo lí tá sa a gaz -
da sá gi élet bõl vi szont ko mo lyan meg za var ta a nem zet gaz da sá got. Ezen köz ben a tiszt vi se lõi kar,
a had se reg és a rend õr ség ha té kony köz pon ti irá nyí tá sa ös  sze tart ja az or szá got, és meg gá tol min -
den faj ta de zin teg rá ci ót. Za var ra ad okot azon ban a nyers anyag és élel mi szer foly to no san nö -
vek võ men  nyi sé gû né met or szá gi ex port ja. A cuk rot, ká vét, te át, a fû sze re ket, a húst és Ma gyar -
or szág fõ ter mény ét, a lisz tet jegy rend szer ben oszt ják el, és még így is ne héz eze ket be sze rez ni.
Az árak az égig men nek, no ha le szo rí tá suk ra szi go rú ren del ke zé sek van nak ér vény ben. Nö vek -
szik a fé le lem a né met in vá zi ó tól. A ná ci prog ram an ti sze mi ta ígé re tei ha tot tak a né pes ség je -
len tõs ré szé re, és a pa rasz tok nak tet szett a föld osz tás ígé re te. De a né met do mi nan ci át so sem
fo gad ták el Ma gyar or szá gon. A köz vé le mény sok fé le irány ban meg osz tott, nincs egy sé ges, szo -
lid köz gon dol ko dás egyet len ér te lem ben sem. Az ál ta lá nos vé le mény az, hogy Ma gyar or szág
sor sát a ma gyar ha tá ro kon kí vül fog ják el dön te ni. A nyil vá nos ság bi zony ta lan sá gai és in sta bi -
li tá sa ar ra mu tat, hogy az or szág nak bár mely po li ti kai rend szert el kell fo gad nia, ame lyet egy

14 Engelbert Dollfuß oszt rák kan cel lár (1932–34) fo lya ma to san és pro vo ka tív mó don fel lé pett az oszt rák Szo ci ál de mok -

ra ta Párt el len, 1934 feb ru ár já ban le vert egy szo ci a lis ta fel ke lést, majd fel osz lat ta a Szo ci ál de mok ra ta Pár tot. Így el -

ve szí tet te a bal ol dal tá mo ga tá sát, ép pen ak kor, ami kor egy re fe nye ge tõb bé vált a ná ci ve sze de lem Auszt ri á ban

(KEREKES 1966: 77–114).
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gyõz tes nagy ha ta lom tá mo gat, s ame lyet va la mely okos és ala pos pro pa gan da elõ ké szít. A ma -
gyar tö me gek sor sa tisz tán kül sõ ese mé nyek tõl függ, s így elé ge det le nek, fél nek, és sö té ten lát -
ják a jö võt. En nek foly tán bár mely prog ram ál tal kön  nyen be fo lyá sol ha tók, amely né mi re ményt
ad na gyobb igaz sá gos ság ra, biz ton ság ra és sta bi li tás ra. Az ural ko dó osz tá lyok ha té ko nyak, a ná -
cik han go sak, és a tö me gek bi zony ta la nok. Imád koz nak egy meg vál tó ért, de Adolf Hit lert (1889–
1945) nem te kin tik an nak (Morale in Hungary 1941: 4–5).

A ma gyar or szá gi hely ze tet be mu ta tó tö mör ös  sze fog la lás sze re pet játsz ha tott Ma gyar or szág
meg íté lé sé nek ame ri kai ala ku lá sá ban, ha tá sa le he tett az ame ri kai bé ke ter vek re (vö. ROMSICS

1992: 222–227, 230), és az or szág meg íté lé sé re a má so dik vi lág há bo rú alatt és után. No ha ez
az irat nem tük röz te a köz gon dol ko dás pszi cho ló gi ai mé ré sé nek tu do má nyos igé nyû mód sze -
re it, ta golt és tisz ta fe jû ké pet adott a ma gyar köz gon dol ko dás el lent mon dá sa i ról, a ná ci Né met -
or szág és a ná ciz mus ma gyar or szá gi per cep ci ó já ról, a „zsi dó kér dés” ala ku lá sá ról, a ma gyar szél -
sõ jobb meg íté lé sé rõl, a ma gyar tár sa da lom, a bel po li ti kai hely zet za va ra i ról. Mint an  nyi szor,
az or szág ké pét fel te he tõ en ma gyar for rás ból raj zol ták meg, a bel sõ ér té ke lés ma gyar köz ve tí -
tõn ke resz tül ke rült a nem zet kö zi köz vé le mény elé. A Committee for National Morale 1941 feb -
ru ár já ban adek vát ké pet ka pott és al ko tott Ma gyar or szág ról.

Ös  szeg zés

A má so dik vi lág há bo rú ba tör té nõ be lé pé se elõtt az Egye sült Ál la mok ban meg nõtt az ér dek lõ -
dés a public morale, az az a köz gon dol ko dás, a köz vé le mény, a köz szel lem ala ku lá sa és mé ré -
se iránt, mind ame ri kai, mind nem zet kö zi vo nat ko zás ban. E gya kor la ti as, ak tu á lis cél mel lett
a tör té ne lem sod rá ban új tu do má nyos is ko la is ki fej lõ dött. A fel ada tot elõ ször ci vil szer ve ze -
tek igye kez tek vál lal ni, ben ne a nagy egye te mek (el sõ sor ban a Har vard) szak ér tõi, más ki vá ló
pszi cho ló gu sok, szo ci o ló gu sok, kultúr- és szociálantropológusok, köz vé le mény-ku ta tók, pub -
li cis ták köz re mû kö dé sé vel.

A részt ve võk egy ré sze eu ró pai szü le té sû ame ri kai, vagy zsi dó szár ma zá sa mi att me ne kü -
lés re kényszerített eu ró pai tu dós vagy pub li cis ta volt. A tu do má nyos mun ká la tok so rán hasz -
no sí tot ták az 1920-as, 1930-as évek ide vá gó, új ku ta tá si ered mé nye it, s öt vöz ték eze ket a po -
li ti kai és ka to nai ese mé nyek ál tal élet re hí vott kor sze rû új ság írói fo gá sok kal. Mind eb bõl
iz gal mas, új tu do má nyos disz cip lí na szü le tett, mind az ame ri kai, mind a nem zet kö zi köz vé le -
mény ter mé szet raj zá ról, ala ku lá sá ról. A ku ta tá sok és azok ered mé nyei bi zo nyos mér ték ben meg -
ala poz ták, fel te he tõ en elõ ké szí tet ték a há bo rú utá ni bé ke tár gya lás ok és a nem zet kö zi ren de zés
szem pont ja it, a há bo rú ban részt ve võ or szá gok ame ri kai per cep ci ó ját és az Egye sült Ál la mok
má so dik vi lág há bo rú utá ni ma ga tar tá sát. Je len tõs sze re pük volt a nem zet kö zi hír szer zés, a há -
bo rús pro pa gan da, a pszi cho ló gi ai had vi se lés ame ri kai mód sze re i nek, tech ni ká i nak, szem -
pont rend sze ré nek az el sõ vi lág há bo rú hoz kép es ti to vább fej lesz té sé ben. Egy szer smind hoz zá -
já rul tak a szo ci ál pszi cho ló gia új, in ter disz cip li ná ris haj tá sá nak ki fej lõ dé sé hez, po li ti ka és
tu do mány, tör té ne lem és tár sa da lom ku ta tás ter mé keny köl csön ha tá sá hoz. 
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Pörzse Ka ta lin
MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport

A mi 20–21. szá za dunk

A cím el sõ sor ban Hunyady György azon ku ta tá sa i ra utal, ame lyek a tár sa dalmi, tör -
té nel mi fo lya ma tok és az ez zel ös  sze füg gõ né zet rend sze rek vál to zá sá nak, ala ku -
lá sá nak ös  sze füg gé se i re pró bál tak fényt de rí te ni az el múlt hos  szú év ti ze dek alatt.

Má sod sor ban ar ra is vo nat ko zik a cím, hogy e vizs gá la tok majd mind egyi ké ben va la mi lyen mó don
részt vet tem. Együtt mun kál ko dá sunk – rö vi debb, hos  szabb ide ig tar tó meg sza kí tá sok kal – negy ven -
öt (!) éve alatt szin te majd nem ugyan en  nyi vizs gá la tot bo nyo lí tot tunk le, kezd ve a szo ci o met ri á tól, a sze -
mély per cep ci ón és szte re o tí pi á kon át a tör té ne ti, tár sa dal mi, po li ti kai né zet rend sze rek vizs gá la tá ig.
Utób bi ak azok, mely nek ku ta tá sai leg in kább át nyúl nak a szá zad- (ezred)-fordulón, hi szen ezek gon -
do la ti, mód szer ta ni alap ja it a múlt szá zad het ve nes éve i nek ele jén a Tö meg kom mu ni ká ci ós Ku ta tó -
köz pont ke re te in be lül te rem tet te meg Hunyady György, il let ve kö zö sen te rem tet tük meg ve le.

A ku ta tá si ered mé nyek szám ta lan köny vé ben, ta nul má nyá ban, elõ adá sá ban lát tak nap vi lá -
got. A hos  szú évek so rán fel hal mo zott adat hal maz ok ból még is ki le het emel ni olya no kat, me -
lyek ala po sabb át te kin té sé re nem ju tott ide je. Ezek fel dol go zá sa, egy sé ges el mé le ti ke ret be ágya -
zá sa még hos  szú évek re je lent el fog lalt sá got. A jö võ be li mun kál ko dá sá hoz, kedv csi ná ló nak
szán tam az aláb bi a kat, mely két múlt és két e szá za di vizs gá lat egyes azon ada ta i nak ös  sze ha -
son lí tá sát je len tik, me lyek re ed dig nem ke rült sor. 

Az ada tok ös  sze ve té se csak el na gyolt, mód szer ta ni lag nem tel je sen kor rekt, hisz a het ve -
nes évek adat bá zi sa nem áll ren del ke zé sünk re, mi vel az ak ko ri „szo bá nyi” szá mí tó gé pek adatai
csak pa pír for má tum ban vol tak el ér he tõk. Ezért csak a ta nul má nyok ban kö zölt, a tel jes min tá -
ra vo nat ko zó ada tok áll tak a ren del ke zés re. Így az ös  sze ha son lí tá sok bi zo nyos ten den ci ák ra,
rang sor ok ra vo nat koz nak. 

1. Csa lád tör té net

A köz gon dol ko dás sal, a tár sa da lom ra vo nat ko zó né zet rend sze rek vál to zá sa i val fog lal ko zó sok
ké sõb bi vizs gá la tot ala poz tunk meg 1971-ben, ami kor „Csa lád tör té net” cím szó alatt a 20. szá -
zad köz tu dat ban élõ tör té ne tét ku tat tuk. Nem a csa lá dok tu laj don kép pe ni tör té ne tét, ha nem
a meg fo gal ma zott csa lád tör té ne ti vé le ke dé se ket (a tár sa da lom tör té ne ti né ze tek kel va ló tu da ti
vi szo nyuk ban) ta nul má nyoz tuk. 

E vizs gá la tunk ké pez te ge rin cét a 2002-ben vég zett ku ta tá sunk nak, mely nek szin tén a „Család -
tör té net” cí met ad tuk (71-ben 500 fõs, 2002-ben 1000 fõs or szá gos rep re zen ta tív min tát kér dez -
tünk le). A há rom ge ne rá ci ós csa lád tör té net és a pár hu za mos köz tör té net a szá zad kü lön bö zõ kor -
sza ka i nak ér té ke lé sét is ma gá ba foglalta: „Többek kö zött olyan kér dé sek re ke res tünk vá laszt:
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– ho gyan ér zé ke lik a csa lád múlt ját, men  nyi ben lát nak kü lönb sé ge ket e te kin tet ben a szá zad
kü lön bö zõ sza ka szai kö zött,
– a 20. szá zad ma gyar tör té net egyes idõ sza ka it ho gyan íté lik meg tár sa dal mi as pek tus ból,
a vá la szok ból ki bont ha tó-e ezek nek a pe ri ó du sok nak va la mi fé le ér té ke lé si rendje” (HUNYADY–
PÖRZSE 1976: 6). 

Eb bõl kö vet ke zik, hogy ar ra is kí ván csi ak vol tunk, mi lyen vi szony ban áll nak egy más sal
a tár sa da lom és a csa lád tör té ne té rõl kö zölt be nyo má sok, ér té ke lé sek, mi ben össz hang zik és mi -
ben tér el a két fé le meg íté lés. E tör té nel mi pe ri ó du sok ér té ke lé sé nek ös  sze ve té se – a 20. és a 21.
szá zad vizs gá la tok alap ján – ké pe zi az el sõ fe je zet tár gyát. A vizs gált kor szak ok a két vizs gá -
lat ban, mind a tár sa da lom, mind a csa lád éle té re vo nat ko zó an:
1. a szá zad for du ló tól az el sõ vi lág há bo rú ig (1900–14)
2. a Hor thy -kor szak a má so dik vi lág há bo rú ig (1919–39)
3. a ko a lí ci ós idõ szak (1945–48)
4. a for du lat évé tõl a sze mé lyi kul tusz bí rá la tá ig (1948–53), 2002-ben: 1948–56
5. 1957–71-ig, 2002-ben: 1960–80.

1.1. Tör té ne ti pe ri ó du sok a csa lád éle té ben 

Az er re vo nat ko zó kér dés így hang zott: „Mi lyen anya gi és tár sa dal mi kö rül mé nyek kö zött élt
eb ben az idõ szak ban az Ön csa lád ja?”

A vá la szo kat öt fo kú ská lán ad ták meg a kér de zet tek a kö vet ke zõ melléknévpárok kö zött:
bé kes ség ben-zak la tot tan, füg get le nül-ki szol gál ta tot tan, jó mód ban-nél kü löz ve, meg be csül ten-
lenéz ve, elé ge det ten-elé ge det le nül. 

Az egyes kor szak ok ös  sze ve té sé hez el sõ lé pés ben a glo bá lis ér té ke lés mu ta tó ját, va gyis az
öt tu laj don ság ská lán adott íté le tek át la gát hasz nál tuk.

Az 1971-es ered mé nyek: „Ha egy be vet jük az egyes kor szak ok ra a min ta egé szé tõl ka pott
pon to kat, ak kor egyet len idõ szak vá lik el éle sen az ös  szes töb bi tõl, ez pe dig az 1957 utá ni pe -
ri ó dus. Ér vé nye sül az a ten den cia, hogy a 45 utá ni pe ri ó du so kat mind po zi tí vab ban mi nõ sí tik,
mint a 45 elõt ti e ket. (Meg jegy zen dõ, hogy ki fe je zet ten ne ga tí van csak az 1919–39 kö zöt ti idõ -
sza kot íté lik meg a csa lád éle te szem pont já ból)” (HUNYADY–PÖRZSE 1976: 61). 

A 2002-es ada tok ese té ben is ki emel ke dik a Ká dár-kor szak a glo bá lis ér té kek alap ján. A tör -
té nel mi pe ri ó du sok rang so rá ban ez után vi szont „he lyet cse rél nek” a má so dik vi lág há bo rú elõt -
ti és utá ni idõ szak ok. Az az, most az 1960–80-at az 1900–14-es és a Hor thy -kor szak kö ve ti, majd
a Rá ko si-éra, s vé gül a ko a lí ci ós évek kö vet kez nek. Egy kis sé el lent mon dá sos nak tû nik, hogy
mi köz ben elõ rébb ke rül tek a szá zad el sõ fe lé nek kor sza kai, a sze mé lyi kul tusz éve i nek ér té ke -
lé se is – ha hal vá nyan is – re la tí ve po zi tí vabb, mint 1971-ben. Le het sé ges ma gya rá zat, hogy az
1971-es min ta tag ja i nak ér té ke lé sé ben jó val na gyobb sze re pet ját szott a köz vet len ta pasz ta lat.

Ha tu laj don sá gon ként vizs gál juk meg a kor szak ok ér té ke lé sét, az 1971-es ada tok azt mu -
tat ják, hogy az egyes po zi tív tu laj don sá gok és a glo bá lis ér té ke lés az ese tek több sé gé ben
ugyan úgy ren de zõ dik el. Egye dül a jó mód ban-nél kü löz ve meg íté lé si szem pont ké pez ki vé telt,
a kér de zet tek 1945–48-nál e te kin tet ben ked ve zõb ben íté lik meg 1948–53-at.

2002-ben a glo bá lis ér té ke lé si rend min den tulajdonságpár ese té ben meg is mét lõ dik.
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1. áb ra. Csa lá dok éle té nek ér té ke lé se a kü lön bö zõ kor szak ok ban

Ha ös  sze ha son lít juk a két idõ pont ban ké szült vizs gá lat ered mé nye it, négy tulajdonságpár
ese té ben azt ta pasz tal juk, hogy ugyan az a pro fil bon ta ko zik ki, mint a glo bá lis ér té ke lé sek men -
tén. Ki vé telt a meg be csül ve-ke vés re be csül ve ké pez. A két vi lág há bo rú elõt ti pe ri ó du sok át la -
ga szin te tel je sen egy for ma a két min tá nál, a há bo rú utá ni ak nál vi szont na gyok ká vál nak a kü -
lönb sé gek, a 71-es kér de zet tek át la gai jó val po zi tí vab bak.

Ös  sze fog lal va: a 20. szá zad tör té ne té nek a csa lád éle té vel ös  sze füg gés ben ér té kelt kor sza -
ka i nak el té rõ rend je el le né re, azok szer ke ze ti vo nat ko zá sa i ban bi zo nyos ha son ló sá got is fel fe -
dez he tünk a két vizs gá lat ra vo nat ko zó an, s mely nek lé nye gét majd negy ven éve így ír tuk le:

„A csa lád múlt já ra vo nat ko zó ér té ke lõ vé le ménynyil vá ní tás ok ban bi zo nyos sze re pet ka pott,
a kü lön bö zõ kor szak ok meg íté lé se kor min dig ugyan ab ba az irány ba ha tott a kér de zet tek – mint
ko ráb ban utal tunk rá, zöm mel po zi tív – vi szo nyu lá sa csa lád juk hoz. Eb bõl ma gya ráz hat juk a csa -
lád tör té net kü lön bö zõ kor sza kai jel lem zé se i nek vis  sza-vis  sza té rõ, ál lan dó nak bi zo nyu ló struk -
tú rá ját. Úgy tû nik, hogy szin te min den kér de zett ré teg nek – ami kor elõ nyös ké pet kí ván nyúj -
ta ni a csa lá di élet rõl – lé nye gé ben egy be vág az ál lás pont ja ab ban: mi az ér ték a csa lád
szem pont já ból (bel sõ bé kes ség, kül sõ meg be csü lés), s mi az, ami nek meg kér dõ je le zé se nem vá -
lik ro vá sá ra, sõt ép pen köz vet ve di csé ri a csa lád elõ re vi võ ener gi á it (ilyen le het az anya gi jó -
lét, il let ve az adott hely zet tel va ló meg elé ge dés” (HUNYADY–PÖRZSE 1976: 73–74). 

1.2. Tár sa da lom tör té ne ti pe ri ó du sok jel lem zé se

Az a tör té nel mi ke ret, mely be a csa lá dok éle te be le ren de zõ dött az el múlt év szá zad so rán, az
a ma gyar tár sa da lom és po li ti ka több szö ri át ala ku lá so kat ho zó tör té ne te volt. Így ter mé sze te -
sen ar ra is kí ván csi ak vol tunk, hogy „az er re vo nat ko zó, ide o lo gi kus ál ta lá nos sá gok ban meg -
fo gal maz ott és a szá zad so rán több ször is át fo gal ma zott tör té ne ti ér té ke lé sek va jon mi lyen for -
má ban él nek a köz gon dol ko dás ban, mi lyen be ál lí tó dá so kat fe jez nek ki s mi lyen irány ba
ori en tál ják a múlt ta pasz ta la ta i nak fel dol go zá sát” (HUNYADY–PÖRZSE 1976: 75). 

Ugyan ar ra az öt sza kasz ra bon tot tuk a szá zad tör té ne tét, mint a csa lád múlt já ra vo nat ko zó -
an, és ar ra kér tük a kér de zet te ket, hogy a meg adott tu laj don sá gok men tén – öt fo kú ská la se gít sé -
gé vel – jel le mez zék, hogy ho gyan él tek ek kor ál ta lá ban az em be rek. A fel hasz nált tulajdonságpárok
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a kö vet ke zõk vol tak: nyu godt-küz del mes, fel sza ba dult-fé lel mek kel te li, bol dog-bol dog ta lan,
õszin te-ha zug, len dü le tes-ne héz sé gek kel te li.

Az 1971-es ku ta tás glo bá lis ér té ke lé se it ele mez ve azt ta pasz tal tuk, hogy a csa lád éle té hez
ha son ló an itt is az 1957 utá ni idõ szak kap ja a leg po zi tí vabb ös  szeg zett pont ér té ket (4,5). Az ez -
után kö vet ke zõ két kor szak át lag ér té ke lé se már a sem le ges, hár mas ér ték fe lé kö ze lít. Cse kély
mér ték ben ked ve zõbb az 1948–53-as, mint az 1945–48-as pe ri ó dus meg íté lé se. Át la go san ne -
ga tív ér té ke lést kap az 1900–14 kö zöt ti kor szak. A leg ne ga tí vabb ér té ke lést egy be hang zó an az
1919–1939-es idõ szak kap ja, itt a vég le te sen el ma rasz ta ló íté le tek ke rül nek túl súly ba
(átlag:1,95).

2. áb ra. A tár sa da lom ér té ke lé se a kü lön bö zõ kor szak ok ban

A 2002-es vizs gá lat ban is a tár sa da lom éle té re vo nat ko zó glo bá lis ér té ke lé si rang sort a Ká -
dár-kor szak nyit ja po zi tív, de a 71-es nél jó val vis  sza fo got tabb át lag gal (3,75), me lyet a szá zad -
elõ tõl sor ba kö vet ke zõ négy kor szak kö vet egy más után egy re csök ke nõ összértékeléssel.
A ská la hár mas ér té ke kö rül in ga do zik a két má so dik vi lág há bo rút meg elõ zõ idõ szak, és eny -
hén a ne ga tív tar to mány ba csú szik le a há bo rút kö ve tõ két kor szak.

Meg néz tük, hogy az idõ szak ok glo bá lis meg íté lé sé ben mu tat ko zó kü lönb sé gek nek mi
a tar tal ma, az az tulajdonságpáronként mi lyen el té ré sek mu tat koz nak az egyes kor szak ok kö zött.
1971-ben „a kor szak ok ér té ke lé si hi e rar chi á ja több nyi re min den vo nat ko zás ban új ra és új ra meg -
je le nik. A ko a lí ci ós és a sze mé lyi kul tusz idõ sza ka kö zött né mi leg el lent mon dá sos jel lem zés -
be li kü lönb sé gek adódnak… Há rom ki fe je zet ten ér té ke lõ jel le gû szem pont ból 1945–48-at jel -
lem zik ked ve zõb ben a kér de zet tek (azt tart ják né mi leg bol do gabb nak, õszin tébb nek,
fel sza ba dul tabb nak). 1948–53 glo bá li san ked ve zõbb mi nõ sí té se tu laj don kép pen ab ból adó dik,
hogy né mi leg len dü le te sebb nek ér zik, és lé nye ge sen ke vés bé tart ják küz del mes nek, mint
a meg elõ zõ idõ sza kot” (HUNYADY–PÖRZSE 1976: 78). 2002-ben is csak mi ni má lis el té ré se ket
ta lá lunk a kor szak ok glo bá lis és a tu laj don sá gok ki ala kult rend jé ben. A ki vé tel az, ami kor a két
1945 utá ni idõ sza kot úgy ér té ke lik, hogy azok ke vés bé vol tak ha zu gak és fé lel mek kel teliek,
mint a két há bo rú elõt ti kor szak.

1971-ben kor sza kon ként a tu laj don sá gok nak szisz te ma ti ku san vis  sza té rõ hi e rar chi á ja bon -
ta ko zik ki az el sõ négy kor szak jel lem zé sé ben, az 1957–1971 kö zött el telt idõ ér té ke lé sé ben más
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sza bály sze rû ség ta pasz tal ha tó. Az el sõ négy kor szak tól leg in kább azt vi tat ták el, hogy azok nyu -
god tak és len dü le te sek let tek vol na, s min den eset ben ezek tõl po zi tív irány ba tért el az õszin -
te, bol dog, fel sza ba dult. Az 1957–71-ig ter je dõ idõ szak ra leg jel lem zõbb vo nás a fel sza ba dult -
ság, amely hez a nyu ga lom áll a leg kö ze lebb, a há rom má sik vo nás sta tisz ti ka i lag je len tõs
mér ték ben ke vés bé. 

Kö zel sem ilyen se ma ti kus kor sza kon ként a tu laj don sá gok egy más hoz vi szo nyí tott hely -
ze te 2002-ben. Már in kább zak la tott nak, mint nyu god tnak mi nõ sí tik a 1919–56 kö zött el telt
há rom kor sza kot, már a nyu godt fe lé haj lik a szá zad elõ, s a Ká dár-kor szak nak – a kér de zet -
tek sze rint – ez a leg po zi tí vabb tu laj don sá ga. Fel tû nõ még, hogy az õszin te ség az el sõ há rom
idõ szak ese té ben ki emel ke dik, a Rá ko si-re zsim ese té ben eg  gyel hát rébb ke rül, s a Ká dár-korszak
ese té ben a töb bi tu laj don ság hoz vi szo nyít va a leg ala cso nyabb ér té ket kap ja. A len dü le tes ség
vi szont az el sõ két kor szak ese té ben hát tér be szo rul, a két há bo rú utá ni idõ szak nak leg jel lem -
zõbb vo ná sa.

Vé ge ze tül el mond hat juk, hogy mind a tár sa da lom, mind a csa lád éle té nek múlt szá za di tör -
té ne té nek ér té ke lé sé ben negy ven év alatt egy tar tal mi for du lat be kö vet ke zett: a má so dik vi lág há -
bo rú elõt ti és utá ni idõ szak ok ér té ke lé se he lyet cse rélt. Ezen jel lem zé se ken be lül a szer ke zet vál -
to zat lan nak tû nik: a glo bá lis ér té ke lé sek rá ve tül nek a tu laj don sá gok sze rin ti meg íté lés re.

Még két lé nye ges nek tû nõ kü lönb sé get ta pasz tal hat tunk. Az 1971-ben szü le tett íté le tek
a kor szak ok kö zött vég le te sebb kü lönb sé get mu tat nak, mind a tu laj don sá gok, mind a glo bá lis
ér té ke lés szint jén. Ugyan ak kor, 2002-ben, fõ leg a tár sa da lom tör té ne té re vo nat ko zó an, kor sza -
kon ként kü lön bö zõ a jel lem zõk hi e rar chi á ja, ami ta lán egy na gyobb fo kú dif fe ren ci ált ság ra utal. 

2.1. A ma gyar ság kép

A ha za fi ság ról, a ma gyar ság ról 1972-ben ké szült egy vizs gá lat 564 fõs or szá gos rep re zen ta tív
min tán. E ku ta tás ban al kal maz tunk elõ ször jó né hány olyan vizs gá la ti esz közt, me lyet az tán a 21.
szá zad ban is meg is mé tel tünk.

Ez a fe je zet a ma gyar ságkép vo nat ko zá sá ban idéz né hány ered ményt az 1972-es és a 2010-es
(Ér ték és ér zés) ku ta tá sok ös  sze ha son lí tá sá ból (Ér ték és ér zés 2010).

El sõ ku ta tá si kér dé sünk az volt, hogy ki te kint he tõ ma gyar nak, mi lyen is mér vek alap ján dön -
tik el ezt a kér de zet tek. Ezért tet tük fel azt az ál ta lá nos kér dést mind két al ka lom mal, hogy: „Kit
te kint Ön ma gyar nak?” A vá lasz ele mek gya ko ri sá gát és vál to za tos sá gát te kint ve gaz da gabb vá -
la szok szü let tek 1972-ben, s szimp láb bak, rö vi deb bek 2010-ben.

Nagy vo na lak ban két fõ rész re oszt ha tók a vá lasz tí pus ok. Az egyik sze rint: ma gyar nak len -
ni adott ság. 1972-ben a leg gya ko ribb ilyen vá lasz elem (26,4%) az volt, hogy az a ma gyar, aki
itt él és dol go zik, ez 2010-ben csak 11,6%. Negy ven éve két is mérv szin te egyen lõ arány ban
sze re pelt. 12% mond ta, hogy az a ma gyar, aki itt szü le tett, il let ve 11,8%, hogy az ál lam pol gár -
ság szá mít. Ezek 2010-ben 14,6% és 6,2%, ami azt mu tat ja, hogy míg a Ma gyar or szá gon va ló
szü le tés je len tõ sé ge né mi leg hang sú lyo sabb, az ál lam pol gár sá gé majd nem a fe lé re csök kent.

Ob jek tív kri té ri um ként mind két eset ben a leg gya ko ribb vá lasz, hogy az te kint he tõ ma gyar -
nak, aki nek õsei, szár ma zá sa, anya nyel ve ma gyar. Er re hi vat ko zik az 1972-es kér de zet tek
15,9%-a, vi szont a 2010-es min ta majd egy har ma da: 30,8%.

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 297 (Black plate)



298

Pörzse Katalin

A vá lasz ele mek má sik tí pu sa ar ra utal, hogy a ma gyar ság hoz tar to zás nak fon tos is mér ve,
hogy va la mi fé le sze mé lyes vi szony fû zi az il le tõt nem ze tünk höz, il let ve or szá gunk hoz. Az ilyen
jel le gû vá la szok közt 1972-ben a leg gya ko ribb, hogy tesz az or szá gért, ma gyar sá gért, ér te dol -
go zik (22,4%), s ez az is mérv szin te ele nyé szõ ará nyú 2010-ben (3,6%). Ugyan ilyen fel tû nõ
a vál to zás a ha za fi ság, ha za sze re tet kri té ri um ként va ló em lí té sé ben: 1972-ben 15,3% az ilyen
vá la szok gya ko ri sá ga, 2010-ben csu pán 1,7%. Van két olyan vá lasz elem, amely a 21. szá zad -
ban fel sem me rült, az egyik a po li ti kai hû ség (4,8%), a má sik pe dig a ha zá hoz va ló hû ség, csak
az le het ma gyar (11,8%), aki nem dis  szi dál. A vé gé re ma radt a ta lán leg szub jek tí vebb nek te -
kint he tõ is mérv, mely sze rint az a ma gyar, aki an nak vall ja, ér zi, mond ja ma gát. Így gon dol ta
a kér de zet tek 13,4%-a negy ven éve, szem ben a mos ta ni 20,8%-kal.

Ös  szes sé gé ben el mond hat juk, hogy az 1972-ben szü le tett vá la szok ki egyen sú lyo zot tak vol -
tak az ob jek tív és szub jek tív is mér vek vo nat ko zá sá ban, s ez utób bi ak ese té ben jó val vál to za to sab -
bak, mint 2010-ben. Mos tan ra hang sú lyos sá azok a nem ze ti is mér vek vál tak, ame lyek adott ság -
nak te kin tik va la ki nek a ma gyar sá gát. Ugyan ak kor szem ben a ré geb bi ki egyen sú lyo zott ság gal,
a je len idõk ben in kább po la ri zált nak lát sza nak az ob jek tív és szub jek tív vá lasz ele mek.

Az 1972-es ku ta tás ban „a ma gyar em ber meg ha tá ro zá sá ra tett kö tet len kí sér let bõl is ki tûnt,
hogy az em be rek sze mé ben a nem ze ti ho va tar to zás meg ál la pí tá sa kor az or szág nak, mint kö rül -
ha tá rolt te rü let nek és önál ló ál la mi ság nak mek ko ra sze re pe van” (HUNYADY és mtsai 1974: 59).
Ezt a sze re pet pró bál ta tisz táz ni né hány zárt kér dé sünk, me lye ket a 2010-es kér dõ ív ben is fel -
hasz nál tunk. Kér dé se ink így kez dõd tek: „Ami kor Ön a ma gyar nem zet re gon dol, be le ér ti-e
ebbe…”, s foly ta tás ként rá kér dez tünk a Ma gyar or szá gon élõ nem ze ti sé gek re, a szom szé dos,
vala mint a nyu ga ti or szá gok ban élõ ma gya rok ra.

Az ada tok ból ki tû nik, hogy a nyi tott kér dés re adott vá la szok hoz ha son ló an a negy ven év -
vel ez elõtt kér de zet tek há rom ne gye dé nél az or szág ha tár egyet je lent a nem zet hez tar to zás sal,
meg osz tott ság ta pasz tal ha tó a szom szé dos or szág ban élõ ma gya rok ese té ben, s egy ér tel mû
a nyu ga ton élõk ki re kesz té se. Ez zel szem ben 2010-ben nem az or szág ha tár vagy a ha za ön kén -
tes el ha gyá sá nak el íté lé se mû kö dik a nem zet hez tar to zás meg ha tá ro zá sá nál, ha nem több sé gé -
ben a szár ma zás a dön tõ. Az itt élõ nem ze ti sé ge ket, ha jó val ki sebb arány ban is, de a vá la szok
több sé ge sze rint a ma gyar nem zet hez tar to zók nak tart ják, s kb. an  nyi an nem tart ják õket ma -
gyar nak, mint a nyu gati or szá gok ban élõ ket, de ez utób bi eset ben igen ma gas a dön tés kép te le -
nek ará nya (17,6%). Vé gül is, míg 1972-ben a min ta több sé ge csak az or szág ban élõ nem ze ti -
sé ge ket so rol ta a nem zet hez tar to zó nak, ad dig most mind há rom cso por tot.

2.2. „Büsz ke ség és szé gyen”

A ma gyar ság hoz fû zõ dõ vi szony tisz tá zá sa cél já ból fel tet tünk olyan kér dé se ket is, hogy a kér -
de zet tek meg íté lé se sze rint mi re le he tünk büsz kék, il le tõ leg mit kell szé gyell nünk mint ma gya -
rok nak. El sõ kér dé sünk így hang zott: „Vé le mé nye sze rint büsz ké nek kell-e len nünk, vagy nem
kell büsz ké nek len nünk ar ra, hogy ma gya rok va gyunk?”. És ezt a kér dést fel tet tük ar ra vo nat -
ko zó an, hogy van-e, amit szé gyell nünk kell. 

Az el múlt negy ven év a fen ti ek kel kap cso la tos né ze tek ben a kö vet ke zõ vál to zá so kat hoz -
ta: Ke ve seb ben van nak most, akik sze rint büsz ké nek kell len nünk ma gyar sá gunk ra, és töb ben,

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 298 (Black plate)



299

A mi 20–21. századunk

akik sze rint nem (igen: 1972: 91,5%; 2010: 71,5%, nem: 1972: 6,7%; 2010: 21,6%). En nek meg -
fe le lõ en je len leg na gyobb arány ban ál lít ják, hogy van okunk szé gyen kez ni (1972: 35,5%,
2010: 48,3%), s va la mi vel ke ve seb ben, hogy nincs (1972: 50,3%, 2010: 45,1%), az el sõ vizs -
gá lat ban igen nagy (14,2%) volt a bi zony ta la nok ará nya.

A büsz ke ség oka i nak fel so ro lá sá ban mind két min ta ese té ben a leg gya ko ribb an nak az ál -
ta lá nos elv nek az em lí té se (1972: 35,3%, 2010: 21,3%), hogy – bár mely nem zet hez tar toz zék
is va la ki – ter mé sze te sen büsz ké nek kell len ni sa ját nem ze té re. A ma gya rok tör té nel mi, kul tu -
rá lis ér de me i re hi vat ko zik a 1972-es kér de zet tek 12,3%-a, a mos ta ni ak 15,4%-a. So kan utal -
tak ar ra negy ven éve, hogy a ma gya rok má sok sze mé ben ki vív ták meg be csü lé sü ket, jó hír név -
re tet tek szert (11,6%), s ez zel kap cso lat ban olyan vá la szok szü let tek, hogy min den ki sze re ti
a ma gya ro kat, em lí tik spor to ló in kat, mû vé sze in ket, tu dó sa in kat. Az ilyen faj ta, hír név re va ló uta -
lás a két év vel ez elõt ti vizs gá lat ban lát szó lag na gyobb ará nyú (18,8%), de eb be benne fog lal -
ta tik az a 13,8%, aki ki fe je zet ten tu dó sa ink ra, fel ta lá ló ink ra hi vat ko zik.

Kü lön ki eme len dõ a vá la szok nak egy meg le he tõ sen ál ta lá nos jel lem zõ vo ná sa, hogy a pozi -
tí vu mok mel lett, ép pen a po zi tí vu mok kont raszt sze rû ki eme lé se cél já ból negy ven éve vi szony -
lag sû rûn (21,5%) utal tak ar ra, hogy ha zánk kis or szág, il le tõ leg sok szen ve dé sen ke resz tül, 
ne héz fel té te lek kö zött ve ze tett tör té ne ti utunk, s ezek el le né re meg ma rad tunk, fenn ma rad tunk.
A je len ben az ilyen tí pu sú vá la szok mind ös  sze 5,7%-ot tesz nek ki.

A töb bi vá lasz elem olyan, ami csak az egyik, vagy csak a má sik min ta vá la sza i ban sze re -
pel. Így pél dá ul 2010-ben 11% em lí tett olyan po zi tív em be ri tu laj don sá go kat, ame lyek re jog gal
le he tünk büsz kék. Az így vá la szo lók majd nem fe le va la mi lyen men tá lis jel zõt (in tel li gens, okos,
mû velt stb.) em lí tett, va la mint utal tak ven dég sze re te tünk re, szor gal munk ra, mo rá lis tar tá sunk -
ra is. Negy ven éve vi szont a vá la szok 6,7%-a utalt ar ra, hogy or szá gunk ra, ter mé sze ti szép sé -
ge ink re, il let ve adott sá ga i ra is jog gal le he tünk büsz kék.

En nél jó val na gyobb arány ban em lí tik azt, hogy gaz da sá gi lag men  nyi re fej let tek va gyunk
(15,3%). Ez a vá lasz tí pus ve zet át nem ze ti szé gye ne ink fel so ro lá sá hoz, mi vel gaz da sá gi fej lett -
sé günk re csak 1972-ben vol tunk büsz kék, 2010-ben ez a szem pont az in dok lást adók 9,5%-a
sze rint szé gye nünk egyik for rá sa (gaz da sá gi fej let len ség, el ma ra dott ság, sze gény ség).

Az 1972-ben in dok lást adók majd har ma da sze rint leg na gyobb szé gye nünk a má so dik világ -
há bo rús rész vé te lünk. Ez az ok most már nem ké pez kü lön ka te gó ri át, ha nem csak ál ta lá ban em -
lí tik há bo rús és te rü le ti vesz te sé ge in ket (5,18%), s ez ilyen for má ban szin te ugyan ilyen arány -
ban je lent meg a vá la szok kö zött 1972-ben is. Nem ta lá lunk lé nye ges el té rést a két vizs gá lat
ered mé nyei kö zött ab ban sem, hogy ál ta lá nos em be ri hi bák is le het nek szé gyen ér ze tünk for rá -
sai (21, il let ve 22,3%). Ezek kö zül az em be ri hi bák kö zül 2010-re kü lön ka te gó ria lett, a szét -
hú zás, el len tét, irigy ség 16,4%-os em lí té si gya ko ri ság gal. 1972-ben szé gyen ként em lí tik még
15%-os arány ban a dis  szi dá lá sok té nyét, s 11,5%-ban utal nak a vá la szo lók 1956-ra. A há bo rú
elõt ti re ak ci ós rend sze rek és a fel sza ba du lás utá ni kor hi bá it majd egyen lõ arány ban (8,1, il let -
ve 7,5%) tart ják a szé gyen for rá sá nak. A 2010-es vá la szok ban nem le het en  nyi re konk ré tan el -
vá lasz ta ni múl tunk kor sza ka it, a szé gyell ni va ló kat em lí tõk 11%-a ál ta lá ban utal tör té nel münk
so rán el kö ve tett hi bá ink ra. Vi szont a kér de zet tek dup lá ja (23,1%) em lí ti je le nünk, kö zel múl tunk
po li ti kai hi bá it, mint ame lyek szé gyen ke zés re ad nak okot.

Ös  sze fog lal va a ma gyar ságkép pel kap cso la tos vál to zá so kat, el mond hat juk, hogy a 21. szá -
zad ra elõ tér be ke rül tek a nem zet hez tar to zás ob jek tív kri té ri u mai. Az or szá gon be lül élés vi szont
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erõ sen el hal vá nyult. Kér de zet te in ket kö zel sem olyan nagy arány ban töl ti el büsz ke ség ma gyar -
sá ga mi att, és töb ben van nak, akik szé gyen re lát nak okot, mint akik nem. 

3.1. Sző ké ket vagy bar ná kat

Az elõb bi két fõ té ma kör: a 20. szá zad tör té nel mi kor sza ka i nak meg íté lé se, és a ma gyar ság kép
vizs gá la ta a 20. szá zad ban kez dõ dött, s a mai na pig foly ta tó dik.

A vé gé re egy olyan prob lé ma kör ke rült, ami ki fe je zet ten 21. szá za di.
Ez pe dig egy olyan kér dés sor vá la sza i nak váz la tos be mu ta tá sa, me lyet el sõ sor ban kér de -

zés tech ni kai esz köz ként dol go zott ki Hunyady György 2002-ben, hogy a kér de zés fo lya mán ol -
da ni le hes sen a kont ra sze lek ci ós ská la 50 itemének mo no tó ni á ját. Így ke rült a 28. és 29. meg -
ál la pí tás kö zé az aláb bi kér dés sor:

Mit sze ret Ön job ban?

E kér dés sort la zí tás nak szán tuk a vizs gá la ti sze mé lyek szá má ra, én pe dig ezt a fe je ze tet arra,
hogy Hunyady György hu mor ér zé ké re apel lál va be mu tas sam e gro teszk nek tû nõ ös  sze ha son -
lí tá so kat. 

Há rom vizs gá lat ban is hasz nál tuk ezt a kér dés sort (Csa lád tör té net 2002, Tár sa dal mi né -
ze tek és em be ri kap cso la tok 2006, Ér ték és ér zés 2010), de az ada tok eddig még nem ke rül tek
fel dol go zás ra. Most két – az idõ ben tá vo lab bi – vizs gá lat, a 2002-es Csa lád tör té net és a 2010-es
Ér ték és ér zés ide vo nat ko zó ered mé nye it sze ret ném ál ta lá nos ság ban be mu tat ni. 
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Az egyes al ter na tí vák, me lyek kö zül a kér de zet tek nek vá lasz ta ni uk kel lett ön ma guk ra, illet -
ve az õket kö rül ve võ vi lág pre fe ren ci á i ra vo nat koz tak. Elõ ször ar ra tér nék ki, hogy ezek a pre -
fe ren ci ák men  nyi re egy for mák vagy meg osz tó ak, il let ve men  nyi re mu tat nak ha tá ro zott sá got
vagy bi zony ta lan sá got.

A 2002-es ada tok alap ján a leg egyön te tûbb vá la szok ab ban a vo nat ko zás ban szü let tek, hogy
a kér de zet tek a nyu gal mat ré sze sí tik elõny ben (73,9%) a ka land dal (14,7%?) szem ben, s 67%-uk
a me leg idõ já rást a hi deg gel (10,8%) szem ben. A min ta több mint fe le job ban pre fe rál ja a be -
csü le tes em be re ket, mint az oko sa kat, a ku tyá kat, mint a macs ká kat, a ki sebb koc ká za tot, mint
a na gyobb si kert, va la mint in kább ked ve lik a biz ton sá got, mint a sza bad sá got. En nél ki sebb
arány ban, de a gya ko ribb vá lasz az volt, hogy job ban sze re tik a köny vet szem ben a sport tal,
a bar ná kat szem ben a szõ kék kel, a ké sõi fek vést szem ben a ké sõi ke lés sel, va la mint a na gyobb
jö ve del met in kább, mint az ér de kes mun kát. Va la mi vel job ban ked ve lik a ha tá ro zott fér fi a kat,
mint a meg ér tõ e ket, s szin te egyen lõ arány ban a gyen géd és az ön tu da tos nõ ket.

Há rom olyan kér dés van, ami kor a leg gya ko ribb vá la szok azt jel zik, hogy a kér de zet tek ki -
tér nek a ha tá ro zott ál lás fog la lás elõl. A leg töb ben (57,8%) az idõ se ket-fi a ta lo kat al ter na tí va ese -
té ben je lö lik az is-is vá laszt (bár a fi a ta lo kat na gyobb arány ban sze re tik). A Bu da és Pest kö -
zöt ti vá lasz tást is na gyobb arány ban ke rü lik el, mint ad nak egy ér tel mû vá laszt (né hány
szá za lék kal töb ben ked ve lik Bu dát). Szin tén az ál lás fog la lás elõ li ki té rés gya ko ri sá ga a leg na -
gyobb a ré gi-új ös  sze ha son lí tás nál, s két al ter na tí va vá lasz tá sa szin te egy for mán ala kul.

A 2010-es vizs gá lat ered mé nyei azt mu tat ják, hogy a pre fe ren ci ák irá nya nem vál to zott,
vagyis az egyes al ter na tí vák kö zül ugyan azo kat je löl ték meg na gyobb gya ko ri ság gal, mint 2002-
ben. A fel tû nõ kü lönb ség az, hogy a fris sebb ada tok ese té ben a le het sé ges 16 eset bõl 10-ben az
is-is vá la szok a leg na gyobb ará nyú ak. Eb bõl öt eset ben a min ta több mint fe le így nyi lat ko zott.
Úgy tû nik, az em be rek jó ré sze – még ilyen hét köz na pi vá lasz tá si le he tõ sé gek ese té ben is – tar -
tóz ko dób bá vált a ha tá ro zott ál lás fog la lás sal szem ben. Az egy ér tel mû vé le mény nyil vá ní tás ok
ese tén most is a nyu ga lom ve zet a ka land dal szem ben, ame lyet a me leg a hi deg gel, a ku tya
a macs ká val, ki sebb koc ká zat a na gyobb si ker rel, a könyv a sport tal, és a ké sõi fek vés a ké sõi
ke lés sel el len tét ben ke rül fö lény be. 

Meg néz tem azt is, hogy a két vizs gá lat ban van-e is mét lõ dõ szig ni fi káns kü lönb ség az egyes
de mog rá fi ai cso por tok kö zött. Az is ko lai vég zett ség nem iga zán dif fe ren ci á ló té nye zõ eb ben
a kér dés so ro zat ban. Mind két eset ben az egyet len szisz te ma ti kus el té rés, hogy míg az érett sé -
gi nél ala cso nyabb vég zett sé gû ek a na gyobb jö ve del met ré sze sí tik elõny ben, ad dig az en nél is -
ko lá zot tab bak az ér de kes mun kát sze re tik in kább. A la kó hely tí pu sa alap ján a bu da pes ti ek emel -
ked nek ki a köny vek és az iga zán okos em be rek pre fe rá lá sá val. A köz ség ben élõk vi szont
a na gyobb jö ve del met ked ve lik az ér de kes mun ká val szem ben. Vár ha tó volt, hogy a fi a ta labb
kor osz tály ok az idõ seb bek nél job ban sze re tik az újat, mint a ré git, a na gyobb si kert, mint a ki -
sebb koc ká za tot, és a sza bad sá got, mint a biz ton sá got. Ter mé sze tes, hogy az idõ seb bek in kább
vá laszt ják a nyu gal mat, mint a ka lan dot. 

A leg több szig ni fi káns kü lönb sé get a ne mek kö zött ta lál juk, s ezek mind két vizs gá lat ban
egy for mán ala kul tak. Így ki de rül, hogy míg a fér fi ak a spor tot, ad dig a nõk a köny vet sze re tik.
A nõk kö zül töb ben sze re tik a macs ká kat, mint a fér fi ak kö zül, s ugyan így van a bar nák kont ra
szõ kék ese té ben is, va gyis a nõk a bar ná kat ked ve lik job ban. Míg a nõk in kább a meg ér tõ fér fi a -
kat pre fe rál ják, ad dig a fér fi ak a ha tá ro zot ta kat. En nek egye nes kö vet kez mé nye, hogy a fér fi ak
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a gyen géd nõ ket ked ve lik, a nõk pe dig az ön tu da tos nõ ket. Vé gül nem meg le põ az sem, hogy
míg a fér fi ak sze re tik a sza bad sá got és a ka lan dot, a nõk in kább a biz ton sá got és a nyu gal mat.

Lát hat tuk te hát, hogy az em be rek hét köz na pi éle tét, men ta li tá sát né mi leg tük rö zõ al ter na -
tí vák köz ti vá lasz tá sok köz ti mar káns kü lönb sé gek egy ré sze szin te elõ re meg jó sol ha tó, má sok
ese té ben pe dig né ha vá rat lan ered mé nyek szü let tek. 

3.2. 20. szá za di ma gyar tör té ne lem – sző ké ket vagy bar ná kat

A rö vid ta nul mány le zá rá sa ként, és hogy az el múlt több mint negy ven év ku ta tá sai ös  sze ér je -
nek, meg vizs gál tam, hogy az egyes al ter na tí vák kö zül egy ér tel mû en vá lasz tók kö zött van-e kü -
lönb ség más, „ko moly” kér dé sek re adott vá la szok men tén. Evi dens nek tûnt, hogy a 2002-es vizs -
gá lat ból azo kat a kér dé se ket vá lasz tom, ame lyek a 20. szá za di ma gyar tör té ne lem kü lön bö zõ
kor sza ka i nak ér té ke lé sé re vonatkoztak.

A tár sa da lom éle té vel kap cso lat ban alig adó dott szig ni fi káns el té rés az egyes pre fe ren ciák
kö zött. A Hor thy -kor sza kot ma ga sabb ra ér té ke lik azok, akik in kább az erõ se ket sze re tik, mint
a gyen gé ket. A ko a lí ci ós idõ sza kot glo bá li san po zi tí vabb nak lát ják a gyen géd nõ ket ked ve lõk,
szem ben a ha tá ro zott nõ ket elõny ben ré sze sí tõk kel (e mö gött nyil ván a ne mek kö zöt ti vá lasz -
tá si kü lönb ség hú zó dik meg). A Pes tet vá lasz tók át la gai ma ga sab bak, mint a Bu dát vá lasz tó ké
a Rá ko si-éra ér té ke lé sé ben (itt va ló szí nû leg po li ti kai be ál lí tott ság be li kü lönb ség van a hát tér -
ben). Vé gül a Ká dár-kor sza kot azok tart ják nagy ra, akik in kább a nyu gal mat sze re tik, mint
a kalan dot. Ezt az ered ményt két mö göt tes té nye zõ is okoz hat ja. Az egyik egy de mog rá fi ai
különb ség: az idõ seb bek kö zül töb ben ked ve lik a nyu gal mat, a fi a ta lok kö zül pe dig töb ben
a kalan dot. A má sik az le het, hogy ezen idõ szak tár sa dal mi éle té nek ér té ke lé sé ben a leg jel lem -
zõbb vo nás a nyu godt ság.

A csa lád éle té nek kü lön bö zõ idõ sza ka i nak ér té ke lé sé ben va la mi vel több, ma te ma ti ka -
i lag je len tõs el té rést ta lá lunk az egyes al ter na tí vá kat vá lasz tók kö zött. A leg több kü lönb ség
az 1900–14 kö zöt ti idõ szak vo nat ko zá sá ban adó dott, me lyet a ké sõi fek vést, az ér de kes mun -
kát, va la mint pa ra dox mó don az ön tu da tos nõ ket és a szõ ké ket ked ve lõk ér té kel nek ma ga -
sabb ra.

A Hor thy -kor szak ese té ben is a szõ ké ket-bar ná kat és az ér de kes mun kát-na gyobb jöve del -
met ked ve lõk kö zött van je len tõs kü lönb ség, ugyan az zal az irá nyult ság gal. A csa lád éle te
szem pont já ból is a ko a lí ci ós idõ sza kot az ér de kes mun kát sze re tõk eme lik ki. Egy ki csit vá rat -
lan, hogy kik lát nak több po zi tí vu mot az öt ve nes évek ben. Õk pe dig a hi deg idõ já rást, az ön -
tu da tos nõ ket és az ér de kes mun kát ked ve lõk. Vé gül a Ká dár-kor sza kot glo bá li san azok ér té -
ke lik job ban, akik a ki sebb koc ká za tot ré sze sí tik elõny ben a na gyobb si ker rel szem ben.

Lát hat tuk te hát a 20. szá zad tör té nel mi idõ sza ka i nak két szem pon tú ér té ke lé sé nek, s lát szat -
ra hét köz nap inak tû nõ pre fe ren ci ák ös  sze füg gé se it. Ezek egy ré szét ma gya ráz hat ják a vá lasz -
tott al ter na tí vák mö gött meg hú zó dó de mog rá fi ai sa já tos sá gok (pl. szõ ké ket ked ve lõk kö zött több
a fér fi). Más ese tek ben fel sej lik a kér de zet tek re jel lem zõ tu laj don sá gok, at ti tû dök az ér té ke lé -
se ket be fo lyá so ló sze re pe (ka land-nyu ga lom, ki sebb koc ká zat-na gyobb si ker, ér de kes mun ka-
na gyobb jö ve de lem stb.).
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3.3. Ma gyar nem zet – sző ké ket vagy bar ná kat

Utol só té ma kör, mel  lyel elem zé se i met zá rom, a 2010-es Ér ték és ér zés cí mû vizs gá la tunk ban
is sze rep lõ sze mé lyes pre fe ren ci ák, és a majd negy ven év után meg is mé telt, a ma gyar nem zet -
re vo nat ko zó kér dé sek ös  sze füg gé se i nek be mu ta tá sa. Az egyes al ter na tí vák köz ti vá lasz tá sok
kö zül, itt is, csak azo kat eme lem ki, ame lyek kö zött szig ni fi káns el té rés mu tat ko zik a ma gyar -
ságkép pel kap cso la tos vá la szok ban.

A „Kit te kint Ön ma gyar nak” kér dés nél egyet len eset ben mu tat ko zik lé nye ges kü lönb ség:
a ha tá ro zott fér fi a kat sze re tõk je len tõ sen na gyobb szám ban mond ják, hogy az a ma gyar, aki nek
õsei, szár ma zá sa, anya nyel ve ma gyar. Vi szont a gyen géd fér fi a kat elõny ben ré sze sí tõk sze rint az,
aki itt él (ne mek köz ti kü lönb ség hú zód hat a hát tér ben). A szom szé dos or szá gok ban élõ ma gya -
ro kat töb ben a nem zet hez tar to zó nak ér zik, az iga zán be csü le tes em be re ket sze re tõk szem ben az
okos em be re ket pre fe rá lók kal, va la mint a bar ná kat ked ve lõk szem ben a szõ ké ket ked ve lõk kel.
A nyu ga ti or szá gok ban élõ ket a köny vet és az ér de kes mun kát pre fe rá lók ér zik in kább a ma gyar -
ság hoz tar to zók nak (e mö gött nyil ván az is ko lai vég zett ség be fo lyá so ló sze re pe áll hat).

A Ma gyar or szá gon élõ nem ze ti sé ge ket fõ leg azok te kin tik ma gyar nak, akik job ban sze re -
tik a gyen gé ket, mint az erõ se ket. A sza bad sá got a biz ton ság gal szem ben elõny ben ré sze sí tõk
ha tá ro zot tan a ma gyar nem zet ré sze ként te kin te nek az itt élõ nem ze ti sé gek re, a biz ton ság ra
vágyók bi zony ta la nok e kér dés el dön té sé ben.

A „büsz ke ség és szé gyen” té ma kör ben is ta lál tam né hány ér de kes ös  sze füg gést, me lyek
továb bi elem zés re le het nek ér de me sek. A vá la szok alap ján mi lyen em ber ké pe bon ta ko zik ki
azok ról, akik sze rint büsz ké nek kell len nünk ar ra, hogy ma gya rok va gyunk? Az ered mé nyek
sze rint õk olya nok, akik in kább pre fe rál ják a ké sõi fek vést, a ré git, a ki sebb koc ká za tot és az
ér de kes mun kát (nyil ván az idõ seb bek töb ben vá la szol tak így). 

Akik sze rint nincs okunk büsz ke ség re, azok job ban sze re tik Bu dát, az újat és a na gyobb jö -
ve del met. Az ér de kes mun kát és a bar ná kat pre fe rá lók sze rint van okunk szé gyen kez ni, ne künk
ma gya rok nak. Míg a na gyobb jö ve del met, a szõ ké ket és az okos em be re ket ked ve lõk vé le mé -
nye alap ján er re nincs okunk.

A büsz ke ség re okot adó té nye zõk em lí té si gya ko ri sá gá ban is ta lál tunk szig ni fi káns kü lönb -
sé ge ket. Azt ta pasz tal tuk, hogy a fi a ta lo kat sze re tõk tu dó sa ink ra büsz kék, az idõ se ket ked ve -
lõk pe dig a ma gya rok po zi tív em be ri vo ná sa i ra, il let ve ar ra, hogy a sok vi szon tag ság el le né re
fenn ma rad tunk. Akik úgy nyi lat koz tak, hogy az ér de kes mun kát sze re tik, azok kö zött töb ben
van nak tör té nel mi, kul tu rá lis múl tunk ér té ke i re hi vat ko zók, s mi vel a na gyobb jö ve del met pre -
fe rá lók kö zött na gyobb szám ban for dul tak elõ „nem kell büsz ké nek len nünk” vá laszt adók, 
õk em be ri hi bá ink ra utal tak töb ben.

Szé gye nünk for rá sá nak meg je lö lé sé ben egyet len al ter na tí va ese té ben van lé nye ges el té rés,
ez pe dig a ki sebb koc ká zat, il let ve a na gyobb si ker köz ti vá lasz tás. Míg az elõb bit pre fe rá lók
sze rint tör té nel mi és em be ri hi bá ink mi att van okunk szé gyen kez ni, ad dig a si ker ori en tál tak po -
li ti kai hi bá in kat és gaz da sá gi el ma ra dott sá gun kat em lí tik lé nye ge sen na gyobb arány ban.

Gro teszk nek tûn he tett e két kér dés cso port ös  sze füg gé se i nek fel vá zo lá sa, de úgy gon do lom,
hogy azok az al ter na tí vák, ame lyek a kér de zet tek be ál lí tó dá sa i ra, tu laj don sá ga i ra, men ta li tá suk -
ra vo nat koz tak, egész jól mû köd tek köz bül sõ vál to zó ként a tör té ne ti né zet rend sze re ket fel tár -
ni pró bá ló kér dé se ink nél. 
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Az vi szont egy ér tel mû en ki de rült, hogy me lyek azok az al ter na tí vák, ame lyek leg job ban
meg oszt ják a kér de zet te ket. Ki emel ke dik – a szig ni fi káns kü lönb sé gek szá ma alap ján – az ér -
de kes mun ka-na gyobb jö ve de lem meg osz tó sze re pe. Ezt kö ve ti, fe le ilyen gya ko ri ság gal a bar -
nák-szõ kék köz ti vá lasz tás, majd a ki sebb koc ká zat-na gyobb si ker. Leg ke vés bé áll nak szem -
ben a vé le mé nyek a ku tya-macs ka, az idõ sek-fi a ta lok és hi deg-me leg idõ já rás al ter na tí vák köz ti
vá lasz tás ese té ben.

Né ha evi dens nek lát sza nak ezek az ös  sze füg gé sek, né ha pe dig vá rat la nok.
Ez utób bi ak tisz tá zá sa nyil ván még to váb bi elem zé se ket igé nyel an nak ér de ké ben, hogy fel

tud juk tár ni pl. a szõ ke-bar na, a ké sõn ke lés-fek vés, a Bu da-Pest kö zöt ti vá lasz tá sok nak tör té -
nel mi múl tunk meg íté lé sé ben ját szott sze re pét.

Post Scriptum

Re mé lem, si ke rült e há rom kis fe je zet tel rá vi lá gí ta ni ar ra a tény re, hogy men  nyi „adat kincs” áll
még ren del ke zé sed re – a töb bek kö zött – mun ká val el töl ten dõ év ti ze de id re.

Iro da lom

HUNYADY GY. – PÖRZSE K. (1976): Vé le ke dé sek a XX. szá zad tör té ne té rõl és a csa lá dok múlt -
já ról. Tö meg kom mu ni ká ci ós Ku ta tó köz pont, Bu da pest.

HUNYADY GY. és mtsai (1974): Né ze tek a ha za fi ság ról, a ma gyar ság ról és az in ter na ci o na liz -
mus ról. Tö meg kom mu ni ká ci ós Ku ta tó köz pont, Bu da pest.

HUNYADY GY. (1996): Szte re o tí pi ák a vál to zó köz gon dol ko dás ban. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest. 
HUNYADY GY. (2010): A tár sa dal mi köz ér zet hul lám ve ré se. Nap vi lág Ki adó, Bu da pest.
HUNYADY GY. – PÖRZSE K. (2010): A tör té ne lem és a ha za fi ság a köz gon dol ko dás ban: a ha zai

ku ta tá sok kez de tei a TK 70-es éve i ben. JEL-KÉP.
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EL TE PPK Interkulturális Pszi cho ló gi ai és Pe da gó gi ai Köz pont

A múlt kol lek tív rep re zen tá ci ói 
a je len ho má lyos tük ré ben

A múlt Kö zép-Eu ró pá ban min dig sok kal ak tu á li sabb nak lát szik, mint a ke vés -
bé tur bu lens múlt tal ren del ke zõ or szá gok ban. A je len és a kö zel múlt vál to -
zá sai fo lya ma to san hat nak a kol lek tív múlt konst ruk ci ó já ra: Kö zép-Eu ró -

pá ban min den leg alább egy rend szer vál tást át élt em ber szá má ra evi den cia, hogy a hi va ta los múlt
az ak tu á lis po li ti kai be ren dez ke dés sel vál to zik. A múlt ugyan ak kor nem egy sze rû en a cso port -
ho va tar to zás al ko tó ele me, ha nem kü lön bö zõ konst ruk ci ói – ame lyek szo ro san ös  sze függ nek
a rend szer vál to zás ok ér té ke lé sé vel – a po li ti kai ho va tar to zás kód ja i vá is vál hat nak, al ter na tív
vagy ver sen gõ kol lek tív múl ta kat hoz va lét re egy tár sa dal mon be lül.

A kol lek tív em lé ke zet egy részt – mint egy fel hal moz va a cso port tör té nel mi ta pasz ta la ta it –
ki ala kít ja a cso port szá má ra leg ked ve zõbb nek tû nõ ér zel mi és nar ra tív min tá za tot a múlt ról,
amely az tán a szo ci a li zá ció so rán át adó dik ge ne rá ci ó ról ge ne rá ci ó ra, mint a cso port jel leg ze -
tes meg küz dé si mód já nak mo dell je (lásd FÜ LÖP–LÁSZ LÓ 2011). Más részt a je len tár sa da lom -
pszi cho ló gi ai igé nyei ha tá roz zák meg, hogy egy ál ta lán mit te kint a cso port „hasz nál ha tó múlt -
nak”: mi szá mít em lé ke zet re ér de mes ese mény nek és mi nem. Az az ese mény, amely nem
re le váns a je len szem pont já ból, ki hul lik a kol lek tív em lé ke zet bõl, kü lö nö sen a kom mu ni ka tív
em lé ke zet bõl (WERTSCH 2002). 

A rend szer vál tás utá ni nyil vá nos meg em lé ke zé sek két kulcseleme1 egy fe lõl a ma gyar
holokauszt, más fe lõl a sztá li nis ta dik ta tú ra, va la mint az 1956-os for ra da lom vér be foj tá sa volt.
Hunyady ku ta tá si ered mé nyei sze rint azon ban a sze mé lyes tör té ne lem kép meg le põ en
immunisnak lát szik ezek kel a té mák kal kap cso lat ban, nem ezek a vi szo nyí tá si pont jai, ha nem
a Ká dár-kor szak (lásd HUNYADY 2010: 173–185). Az em be rek a Ká dár-kor szak hoz vi szo nyít -
ják nemcsak a két meg elõ zõ kor sza kot, ha nem a rend szer vál tást is. A sze mé lyes rep re zen tá ci -
ók ban erõs a Ká dár-kor szak irán ti nosz tal gia, an nak el le né re, hogy a nyil vá nos dis kur zus in kább
ne ga tív ez zel a kor szak kal kap cso lat ban.

1 Amelyekhez har ma dik ként az utób bi évek ben a tri a no ni bé ke dik tá tum mal kap cso la tos meg em lé ke zé sek
csat la koz tak, pél dá ul a „nem ze ti ös  sze tar to zás nap já nak” 2010-es be ve ze té sé vel és az is ko lai em lék nap
be ve ze té sé vel.
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Ha fel té te lez zük, hogy a je len per cep ci ó ja hoz zá já rul a múlt – új ra és új ra – ér tel me zé sé -
hez az ál tal, hogy sé mát nyújt a múlt ban tör tén tek (ki)ma gya rá za tá hoz, ak kor meg kell vizs gál -
nunk azt, hogy a kö zel múlt és je len tár sa dal mi hely ze té nek ér tel me zé se ho gyan ve tül rá a hét -
köz na pi em be rek múlt be li sze re pé nek ér té ke lé sé hez. Ha az em be rek úgy ér zik, hogy nincs
kont roll juk a je len fe lett, ak kor va ló szí nû leg fel té te le zik majd, hogy a ko ráb bi ge ne rá ci ók is csak
el szen ve dõi és nem ala kí tói vol tak a tör té ne lem nek. Ez a sé ma azon ban kön  nyen fel men tést is
ad az egy ko ri és a mos ta ni po li ti kai pas  szi vi tá sért, va la mint ki bú vót kí nál a kol lek tív fe le lõs -
ség vál la lás és bûn tu dat alól. A kö vet ke zõk ben ar ra ke res sük a vá laszt, mi ként operaciona li zál -
hat juk a „múlt fel dol go zás nak” ne ve zett kol lek tív em lé ke ze ti fo lya ma tot és ér tel mez ni pró bál -
juk a ma gyar múlt fel dol go zás sa já tos sá ga it és azok kö vet kez mé nye it.

„Múlt fel dol go zás”

Herman a pszi chés tra u ma fel dol go zá sá nak el sõd le ges fel té tel ének tart ja a tra u ma tár sa dal mi
el is me ré sét, azt, hogy a kö zös ség az ál do zat ol da lá ra áll jon, még ak kor is, ha a tra u ma pil la na -
tá ban az ál do zat irán ti kö zö nyé vel és a tör tén tek irán ti pas  szi vi tá sá val hoz zá já rult a tra uma be -
kö vet kez té hez. Herman sze rint a tra u ma el is me ré se csak olyan kö zeg ben tör tén het meg, ahol
az el kö ve tõ el vesz tet te ha tal mát, cse le ke de té nek ide o ló gi á ja il le gi tim mé vált (HERMAN 2003:
19–49) és a tár sa da lom olyan ér té kek mel lett kö te lez te el ma gát, ame lyek össze egyez tet he tet -
le nek a sa ját cso port egy ko ri ér té ke i vel és/vagy vi sel ke dé sé vel. 

A „múlt fel dol go zás” ki fe je zés ere de ti leg a nyu gat né met tár sa da lom nak a holokauszt múlt -
tal va ló meg küz dé sé nek több év ti ze des fo lya ma tá ra utal (lásd KO VÁCS 2010). Ezt so kan pél -
da ként ál lít ják más tár sa dal mak elé, amely nek õszin te vé gig já rá sa ré vén a né met tár sa da lom er -
köl csi gyõz tes ként sza ba dult meg a ter hes múlt ár nyé ká tól. A fo lya mat leg fon to sabb lé pé sei
a nyil vá nos bûn bá nat és bo csá nat ké rés, az anya gi kár pót lás, va la mint a holokauszt ok ta tá sá nak
és em lé ke ze té nek in téz mé nye sí té se vol tak. 

A né met tár sa da lom ál tal tett erõ fe szí té sek je len tõ sé gét és pél da ér té két nem vi tat va, töb ben
fel hív ták a fi gyel met ar ra, hogy egyé nek tár sa dal mi em lé ke ze té ben a szé gyen tel jes múlt nem
biz tos, hogy úgy je le nik meg, mint ahogy azt a nyil vá nos kol lek tív em lé ke zet fo lya ma to san is -
mé telt gesz tu sai alap ján vár hat nánk. A nyil vá nos em lé ke zet ben szin te tel je sen ta bu vá tett sa ját
csa lá di tra u mák – pél dá ul a né met la kos ság em ber te len szen ve dé sei a há bo rú vé gén vagy a há -
bo rú után kol lek tív bün te tés ként a né met ki sebb sé gek re mért ki te le pí té sek – a nyil vá nos kol -
lek tív em lé ke zet ál tal kí nált el kö ve tõ/be nem avat ko zó tör té ne tek he lyé be lép nek (ASSMANN

2005). 
Welzer és mun ka tár sai (2005) ku ta tá sa i ból az is ki de rült, hogy a csa lá di em lé ke zet és a hi -

va ta los em lé ke zet kö zöt ti sza ka dék oka nem csak a sa ját csa lád ál do zatmúlt já nak elõ tér be ke -
rü lé se, ha nem a po zi tív csa lá di iden ti tás ra va ló tö rek vés is, amely so rán az el kö ve tõk/be nem
avat ko zó csa lád tag ok fo ko za to san em ber men tõk ké-el len ál lók ká ala kul nak át. Az in ter júk so -
rán gyak ran fel buk kant az a tör té ne lem rõl al ko tott imp li cit el mé let is, mi sze rint a „kis em ber”
te he tet le nül ki szol gál ta tott ja a tör té ne lem vi ha ra i nak, aki nek nincs le he tõ sé ge ér dem ben vál toz -
tat ni az ese mé nye ken. Eb bõl az imp li cit el mé let bõl az kö vet ke zik, hogy mind a bûn tu dat ér zé -
se, mind a fe le lõs ség vál la lás csak ál la mi szin ten re le váns, hi szen a „kis em ber” nem volt és nem
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is le he tett fe le lõs a tör tén te kért. Ily mó don lét re jön egy olyan kol lek tív bûn tu dat, amely sze mé -
lye sen sen ki hez sem tar to zik. 

Ku ta tá suk so rán né met csa lá dok há rom ge ne rá ci ó já val ké szí tet tek in ter jú kat a nagy szü lõk
há bo rús sze re pé rõl. Az in ter júk ered mé nye sze rint a har ma dik ge ne rá ció, az az a há bo rú után szü -
le tett má so dik nem ze dék tag jai ugyan so kat tud tak a nem ze ti szo ci a lis ta rend szer rõl és
a holokausztról ál ta lá ban, ezt a tu dást azon ban nem kap csol ták ös  sze sa ját fel me nõ ik tör té ne -
té vel. Sõt, sa ját fel me nõ ik rõl ép pen ezen tu dás ré vén el sem tud ták kép zel ni, hogy bár mi lyen
mó don a rend szer tá mo ga tói vagy a bûn tet tek el kö ve tõi kö zé tar toz hat tak vol na. „Ez a tény rá -
mu tat a nem ze ti szo ci a lis ta múl tat és az az zal kap cso la tos bû nö ket érin tõ át fo gó fel vi lá go sí tás
pa ra dox kö vet kez mé nyé re: mi nél meg ala po zot tabb a tör té nel mi tu dás, an nál na gyobb a szub -
jek tív szük ség sze rû sé ge an nak, hogy a csa lá dot meg óv ják et tõl a tu dás tól. […] Új ra é led
a hagyo má nyos, bár rég meg ha la dott nak lát szó, nép sze rû el mé let, amely sze rint a »nácik« és
a »németek« két kü lön bö zõ cso port tag jai vol tak. A »németekre« úgy kell te kin te ni, mint a fél -
re ve ze tet tek, ki hasz nál tak, fi a tal sá guk tól meg fosz tot tak cso port já ra, akik ma guk is a nem ze ti -
szo ci a liz mus ál do za tai vol tak” (WELZER et al. 2005: 384).

Welzer és mun ka tár sai 2002-es rep re zen ta tív kér dõ íves fel mé ré se meg erõ sí tet te a ko ráb bi
kva li ta tív ku ta tá sok ered mé nye it: a meg kér de zet tek több mint fe le azt gon dol ta, hogy fel me nõ -
i nek ne ga tív vé le mé nye volt a ná ci rend szer rõl, míg ös  sze sen 2% vál lal ta, hogy fel me nõi na -
gyon po zi tív at ti tû dök kel bír tak a ná cik iránt. Ha son ló kép pen, a meg kér de zet tek nek csak 3%-a
gon dol ta úgy, hogy fel me nõi zsi dó el le ne sek vol tak, míg 26% úgy tud ta, hogy fel me nõi se gí tet -
ték a zsi dó kat, 35% sze rint pe dig igye kez tek el len áll ni, amen  nyi re le he tett. 

A ku ta tás ból az de rült ki, hogy még Né met or szág ban – a múlt fel dol go zás mintaországában –
is jel lem zõ az, hogy az em be rek több sé ge sa ját csa lád ját nem so rol ja az egy ko ri an ti sze mi ták
és ná cik kö zé. A holokauszttal kap cso la tos szé les kö rû is me re tek in kább ah hoz ve zet nek, hogy
a har ma dik ge ne rá ció tag jai fel me nõ it a rend szer el len sé ge i ként, em ber men tõk ként és el len ál -
lók ként ál lít ják be, így sza ba dít va meg a „né me te ket” – be le ért ve sa ját csa lád ju kat – a „ná cik”
ál tal el kö ve tett tet tek kel kap cso la tos bûn tu dat tól (WELZER 2005). 

Kol lek tív bűn tu dat és szé gyen

A „múlt fel dol go zás” kulcs ele me a cso port tet te i ért ér zett bûn tu dat át élé se és en nek ki fe je zé se
az ál do zatcso port irá nyá ban: a bo csá nat ké rés a két cso port kö zöt ti bi za lom meg te rem té sé nek
el sõ lé pé se (CEHAJIC et al. 2008). „A gyõz te sek bo csá nat ké rés for má já ban utó lag el- és be is -
me rik, hogy haj da nán becs te len mó don jár tak el […]. Ez zel pe dig mint egy vis  sza ad ják ne kik
a tör té nel mi lé te zés hez […] va ló jo gu kat […]. A hi va ta los bo csá nat ké ré sek mé lyebb ér tel me az
ugyan is, hogy a tet te sek és az ál do za tok (pon to sab ban azok mai kép vi se lõi) köl csö nös meg ál -
la po dás ra jut nak ar ról, mi tör tént va ló já ban ak kor és ott” (GYÁNI 2010: 374). 

Doosje és mun ka tár sai (2004) az ad dig meg je lent – kü lön bö zõ nem ze te ket és konf lik tu so -
kat vizs gá ló – ku ta tá so kat át te kint ve meg ál la pí tot ták, hogy az em be rek rit kán szá mol nak be
a cso port juk múlt ban el kö ve tett tet te i ért ér zett bûn tu dat ról: ál ta lá ban a ská lák kö zép pont ja alat ti ered -
mé nye ket kap tak a kü lön bö zõ min ták ban az adott or szá gok ál tal el kö ve tett tör té nel mi bû nökkel kap -
cso la tos bûn tu da tot fir ta tó vizs gá la tok. Egy 2000-es rep re zen ta tív fel mé rés sze rint pél dá ul
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az auszt rá lok több sé ge (52%) el le nez te azt a fel ve tést, hogy a kor mány nak bo csá na tot kel le ne
kér nie az õs la ko sok tól a ko ráb ban cso port juk iránt el kö ve tett tet tek mi att (lásd MCGARTY et al.
2005).

A kol lek tív bûn tu dat át élé sé nek fel té te le a cso port tal va ló azo no su lás, de mi nél erõ sebb
a cso port tal va ló azo no su lás, an nál va ló szí nûbb lesz, hogy a cso port tag min dent meg tesz azért,
hogy a po ten ci á lis bûn tu da tot kel tõ in for má ci ót el há rít sa, vagy a cso port egy ko ri tet tét iga zol -
ja (BRANSCOMBE–DOOSJE 2004). Er re pél da a má so dik vi lág há bo rú so rán ja pán nagy vá ros ok -
ra le do bott atom bom bák, vagy a né met nagy vá ros ok szõ nyeg bom bá zá sá nak „iga zo lá sa” ma ga -
sabb er köl csi – há bo rú mi elõb bi be fe je zé se – cél lal (lásd BRANSCOMBE et al. 2004). A bûn tu dat
há rí tá sá ra gyak ran al kal ma zott má sik stra té gia az ese mény más ha son ló, de sú lyo sabb ese mé -
nyek hez va ló ha son lí tá sa, ame lyek fé nyé ben az ke vés bé sú lyos nak lát szik. Ezt a stra té gi át al -
kal maz zák pél dá ul ak kor, ami kor a ja pán szár ma zá sú ame ri ka i ak in ter ná lótá bo rok ba va ló zá -
rá sát a má so dik vi lág há bo rú ide jén az egy ko ri né met ha lál tá bor ok kal ha son lít ják ös  sze
(BRANSCOMBE 2004).

Baumeister és Hastings (1997) hét tör té ne lemszé pí tõ stra té gi át gyûj tött ös  sze kü lön bö zõ
nem ze tek tör té nel mük rõl szó ló szé les kör ben el fo ga dott vé le ke dé se it vizs gál va, ame lyek ben az
a kö zös, hogy a té nyek nél – és kü lö nö sen az ag res  szió ál do za ta i nak ér tel me zé sé nél – ked ve zõbb
szín ben tûn te tik fel az adott nem ze tet. A tör té ne lemszé pí tést a po zi tív tár sas iden ti tás ra va ló tö -
rek vés mo ti vál ja és a ki sebb-na gyobb tor zí tá sok ge ne rá ci ó ról ge ne rá ci ó ra ha gyo má nyo zód nak,
mind azo nál tal a szer zõk sze rint az újabb ge ne rá ci ók sa ját szük ség le te ik hez és vi lág kép ük höz
is iga zít ják a ké pü ket a tör té ne lem rõl, ezért a tör té ne lem vál to zik is az idõk so rán.

Az el sõ ál ta luk em lí tett stra té gia a ki ha gyás: a kel le met len vagy az ak tu á li san el fo ga dott
ér ték rend del ös  sze nem egyez tet he tõ té nye ket a cso por tok meg pró bál ják „el fe lej te ni”. A szer -
zõk azok nak a ma is cso dált egy ko ri ame ri kai el nö kök nek a pél dá ját em lí tik, akik kel kap cso -
lat ban a tör té ne lem köny vek „el fe lej tik” be mu tat ni, hogy mi lyen „ma ra di an” gon dol kod tak
a rab szol ga ság ról, a rab szol ga ság ha szon él ve zõi vol tak, vagy a rab szol ga ság fenn tar tá sa mel -
lett emel tek szót. A ki ha gyás stra té gi á já nak el len té te a ki ta lá lás stra té gi á ja, ami kor egy meg nem
tör tént „ese ményt” va ló ság nak hisz nek. A har ma dik stra té gia – a fel na gyí tás és ki szí ne zés stra -
té gi á ja – ez utób bi val ro kon an  nyi ban, hogy nem úgy tör tént az ese mény, vagy nem volt olyan
je len tõ sé ge, mint ahogy azt az utó kor szá mon tart ja. 

A to váb bi stra té gi á kat együtt fel men tõ-ki ma gya rá zó stra té gi ák nak is cím kéz het nénk, mert
ezek mind egyi ké nek az a cél ja, hogy a meg tör tént és ma ne ga tí van ér té kelt tet tet úgy ma gya -
ráz zák, hogy az ne ves sen rossz fényt a cso port ra. Az ös  sze kö tés-szét vá lasz tás (bi zo nyos ese -
mé nyek egy ok sá gi lánc ba va ló szer ve zé se, vagy ép pen szét vá lasz tá sa), az ál do za tok oko lá -
sa (a sa ját cso port ag res  szi ó já nak ön vé de lem ként va ló be ál lí tá sa), a kö rül mé nyek oko lá sa
(pél dá ul az ame ri kai õs la ko sok el pusz tí tá sá ban a fer tõ zõ be teg sé gek sze re pé nek ki eme lé se,
szem ben a fe hé rek tet te i vel), il let ve az ér tel me zé si ke ret meg vá lasz tá sa mind olyan stra té gi -
ák, ame lyek kel az adott ese mé nyek, ha nem is ke vés bé ne ga tív vá, de „meg ért he tõ vé” te he -
tõk. Ez utób bi ra pél da, hogy míg a ja pán tör té ne lemkép ben sem mi lyen kap cso lat nem lel he -
tõ fel az ame ri kai atom tá ma dás és Pearl Harbor kö zött, és kü lö nö sen a má so dik atom bom ba
le do bá sát meg ma gya ráz ha tat lan tett nek tart ják, ad dig az ame ri ka i ak a Hi ro si má ra le do bott
atom bom bát a ja pá nok ál tal kez de mé nye zett há bo rú le zá rá sá hoz szük sé ges ka to nai csa pás -
nak tart ják.
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A vé de ke zé si stra té gi á kat vizs gál ta Brendler (1994 idé zi RENSMANN 2004) is né met kö zép -
is ko lás és egye te mis ta di á kok kö ré ben. Ered mé nyei sze rint a di á kok több sé ge ugyan ar ról szá -
molt be, hogy szé gyent (65%) és bûn tu da tot (41%) érez, ha a holokausztra gon dol, ugyan ak kor
kü lön bö zõ vé de ke zé si stra té gi á kat is al kal maz a szé gyen nel és a bûn tu dat tal szem ben. 

Az el sõ cso port ba azo kat so rol ta, akik ugyan a fel szí nen el is mer ték a tör té nel mi bû nö ket,
de nem so kat tud tak a tör tén tek rõl és nem mu tat tak em pá ti át az ál do za tok iránt. Õk haj la mo -
sak vol tak fel ma gasz tal ni a ná ci rend szer „jó ol da la it”, és ar ról pa nasz kod tak, hogy ezek rõl nem
le het nyíl tan be szél ni. A ku ta tás sze rint er re a cso port ra jel lem zõ volt a ma gas fo kú nem ze ti
azo no su lás és fo gé ko nyak vol tak az ún. má sod la gos an ti sze mi tiz mus ra, a zsi dók irán ti ne hez -
te lés re, amely nek hát te ré ben a holokauszttal va ló szem be sü lés kény sze re lap pang. A má sod -
la gos an ti sze mi tiz must ké sõbb Imhoff és Banse (2009) ha mis szon dás kí sér le ti hely zet ben is
vizs gál ta: ered mé nye ik sze rint né met egye te mis ták ne ga tí vab ban érez tek a zsi dók kal kap cso -
lat ban, ha elõt te ar ról ol vas tak, hogy a zsi dó túl élõk a mai na pig szen ved nek a holokauszt kö -
vet kez mé nye i tõl. 

Brendler em lí tett ku ta tá sá ban a má so dik cso port úgy igye ke zett el ke rül ni a múlt tal kap cso -
la tos bûn tu da tot, hogy a múlt le zá rá sát szor gal maz ta, ha szon ta lan nak bé lye gez ve a múlt tal va -
ló fog lal ko zást. A holokauszttal va ló szem be sí tés ese tük ben ön saj ná lat hoz ve ze tett. Õk sem érez -
tek együtt az ál do za tok kal, ag res  szív mó don vis  sza uta sí tot ták a bûn tu dat ér zé sét és igye kez tek
fel men tést ta lál ni az el kö ve tõk vi sel ke dé sé re. Rá juk is jel lem zõ volt az erõs nem ze ti azo no su -
lás, és an nak re mé nye, hogy a múl tat „le zár va” is mét le he tõ ség nyí lik az egy ko ri nem ze ti büsz -
ke ség tel jes vis  sza ál lí tá sá ra.

A har ma dik cso port ba tar toz tak az am bi va len sek, akik mé lyeb ben át él ték a holokauszttal
kap cso la tos bûn tu da tot, de õk is haj la mo sak vol tak vé de ke zõ stra té gi á kat al kal maz ni. Ezek a stra -
té gi ák, bár az el sõ két cso port stra té gi á i val szem ben ke vés bé ag res  szí vak vol tak az ál do za tok -
kal és az em lé ke zést szor gal ma zók kal szem ben, még is a tör tén tek „ki ma gya rá zá sát” szol gál -
ták. Ilyen volt pél dá ul az a gyak ran han goz ta tott ki je len tés, hogy az em be ri ség ál ta lá ban
haj la mos a vad ál la ti as ság ra. Ez a cso port sem mu ta tott nagy em pá ti át az ál do za tok iránt, és tagjai
na gyon mo ti váltak vol tak ar ra, hogy ja vít sa nak azon a ké pen, amely fel té te le zé sük sze rint a né -
me tek rõl más nem ze tek ben él. Úgy ér zé kel ték, hogy a né me tek kel szem ben el len sé ges kör nye -
zet vár ja el tõ lük a bûn tu da tot, amely nem be lül rõl fa kad, ha nem a vélt kül sõ el vá rá sok nak való
meg fe le lés vá gyá ból, így azt nem is te kin tet ték hi te les nek. Ugyan ak kor na gyon vágy tak ar ra,
hogy má sok meg bo csás sa nak a né me tek nek.

A ne gye dik cso port – aki ket „nem na ci o na lis ták nak” ne vez a szer zõ – volt az, amely nek tag -
jai ala cso nyan azo no sul tak a nem ze ti cso port tal és erõs em pá ti át mu tat tak a holokauszt ál do -
za tai iránt. Õk szin te egy ál ta lán nem hasz nál tak vé de ke zõ stra té gi á kat a múlt tal kap cso lat ban,
át él ték a kol lek tív bûn tu da tot és szor gal maz ták az ál do za tok nak nyúj tan dó jó vá té telt.

Welzer és mun ka tár sa i hoz ha son ló an, Brendler is azt ál la pí tot ta meg, hogy a holokauszttal
kap cso la tos in for má ci ók for rá sa a több ség szá má ra az is ko la. Fel té te lez het jük ugyan ak kor, hogy
a kü lön bö zõ vé de ke zé si stra té gi á kat és érv rend sze re ket in kább a csa lá di szo ci a li zá ció so rán sa -
já tít ják el a fi a ta lok, mint az is ko lá ban. Rep re zen ta tív min tán vég zett fel mé rés ered mé nye sze -
rint a né me tek több sé ge (68%) egyetér tett az zal az ál lí tás sal, hogy „le kel le ne már zár ni a múl -
tat”, bár a több ség (61%) ar ról azt is el is mer te, hogy szé gyent érez az zal kap cso lat ban, amit
a né me tek a zsi dók el len el kö vet tek (BERGMANN–ERB 1991, idé zi RENSMANN 2004). 
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Kol lek tív bűn tu dat és a ma gyar kol lek tív em lé ke zet

A 20. szá zad so rán Kö zép-Eu ró pá ban a tár sa dal mi tra u mák mint egy egy más ra tor lód tak, ma -
guk a tra u mák, majd a tra u mák el nem is me ré se, az el kö ve tõk és ál do za tok kény sze rû egy más
mel lett élé se, az ural mi rend gya ko ri vál to zá sa, va la mint a vi lág po li ti kai ki szol gál ta tott ság él -
mé nye nem csak egy más sal is ver sen gõ tra u mák so rát hoz ta lét re (GYÁNI 2010: 275–278), 
de egy a tör té ne lem és tár sa da lom fo lya ma ta i val kap cso la tos ön fel men tõ – rész ben ért he tõ – 
vi szonyt is (HUNYADY 2010: 50). En nek a tör té ne lemrep re zen tá ci ó nak in téz mé nye sült pél dá ja
a Ter ror Há za Mú ze um ál lan dó ki ál lí tá sa, ahol a 20. szá zad ma gyar tör té nel mé nek moz ga tóereje
a „ket tõs meg szál lás”, ami nek Ma gyar or szág alap ve tõ en ál do za ta volt, és amely hát tér elõtt mint -
egy el hal vá nyul még a ma gyar po li ti kai elit fe le lõs sé ge is, nem hogy a „kis em be re ké”.

Lát tuk, hogy a „kis em ber” fel men té se nem ma gyar sa já tos ság, még is kü lö nö sen jól rí mel ez
a tör té ne lem szem lé let a Ká dár-kor szak „tár sa dal mi szer zõ dé sé re”, amely a tár sa dal mi ha tó erõ fel -
adá sá ért cse ré be az egyé nek nek a pri vát szfé rá ban va ló nyu gal mat és a re la tív anya gi biz ton sá got
ígér te. A tár sa dal mi ha tó erõ nél kü li egyé nek au to nó mia hi á nyá ban tár sa dal mi pas  szi vi tás ra és a min -
den ko ri ha tal mon le võk nek va ló alá ren de lõ dés re ítél tet tek, más részt fel men tést is kap tak tör té nel -
mi – ak tív vagy pas  szív – sze re pe i kért. Em pi ri ku san szé pen alá tá maszt ják a fen ti e ket Hunyady
1970-es évek nem ze ti autosztereotípia-vizs gá la ta i nak ered mé nyei, mi sze rint 1973-ban húsz tu laj -
don ság kö zül a „po li ti zál” a ti zen nyol ca dik hely re szo rult, en nél ke vés bé már csak a „kö vet ke ze -
tes”-t és a „bé kés”-t ta lál ták a ma gya rok ra jel lem zõ nek a vá lasz adók. Egy 1991-es és 2000-es min -
ta vé tel ben pe dig ez volt az a tu laj don ság, ami ben a vá lasz adók kü lö nö sen nagy kü lönb sé get tet tek
az „eu ró pai” és az „ázsi ai” em ber jel lem zé se kor: az ázsi ai em ber re sok kal ke vés bé jel lem zõ nek tart -
va a „po li ti zál” tu laj don sá got. Ez zel szem ben az ame ri kai em ber re vo nat ko zó szte re o tí pi á ban ugyan -
ez a tu laj don ság igen elõ ke lõ sze re pet ka pott, ami kor tíz tu laj don ság kö zül a ne gye dik he lyen tar -
tot ták leg jel lem zõbb nek (lásd HUNYADY 2004: 12., 23., 24. és 35. áb ra). 

A tár sa dal mi ha tó erõ de fi cit jé nek per cep ci ó ja az au tok ra ti kus rend sze rek és dik ta tú rák örök -
sé ge, amely az autosztereotípia sze rint nem csak a nyu ga ti (eu ró pai és ame ri kai) em be rek tõl kü -
lön böz te ti meg a ma gya ro kat, de ön be tel je sí tõ jós lat ként is mû kö dik: az ön ma ga ha tó ere jé ben
nem bí zó pol gár nem is pró bál ja be fo lyá sol ni a tör té ne lem me ne tét, an nak va ló ban ki szol gál -
ta tott el szen ve dõ je ként éli meg tör té nel mi-tár sa dal mi ta pasz ta la ta it. 

Ezt az at ti tû döt ta nult tár sa dal mi te he tet len ség nek ne vez het jük, amely nek ré vén az egyén el vesz -
ti – vagy ki sem ala kít ja – tár sa dal mi ha tó ere jét, ugyan ak kor fel men tést is ad ma gá nak és a hoz zá
ha son ló „kis em be rek nek” a cso port ál tal el kö ve tett tör té nel mi bû nö kért, és a kol lek tív em lé ke ze tet
mint egy rá hagy ja a nyil vá nos em lé ke zet re, amely hez ne ki és csa lád já nak nincs is kö ze.

A holokauszt és a kom mu niz mus ál do za ta i nak em lé ke ze te és 
a ma gyar kol lek tív em lé ke zet

A múlt ról foly ta tott nyil vá nos dis kur zust úgy is ér tel mez het jük, mint a nyil vá nos ság sze rep lõ -
i nek – po li ti ku sok, mé dia, mú ze u mok és ki ál lí tá sok szer ve zõi – ar ra irá nyu ló erõ fe szí tés ét, hogy
egy-egy ese ményt beemel je nek vagy meg tart sa nak a kol lek tív em lé ke zet ben. Schuman és
mun ka tár sai (1998) do ku men tál ták pél dá ul, mi ként ka pott he lyet a lit ván kol lek tív em lé ke zetben
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az 1990–es évek ben egy év ti ze de kig el hall ga tott tör té nel mi ese mény, a Molotov–Ribbentrop-
paktum. Az ese mény jól il lesz ke dett a Szov jet uni ó tól ép pen el sza ka dó bal ti ál lam új tör té nel -
mi narratívájába, amely ben Lit vá nia a szov jet és né met im pe ri a liz mus egyik ál do za ta ként sze -
re pel, ezért gyor san ré szé vé vált a kol lek tív iden ti tá su kat ép pen for má ló fi a tal ge ne rá ci ók
tag jai kol lek tív em lé ke ze té nek, ho lott ma ga az ese mény hat van év vel ko ráb ban tör tént. Ugyan -
ak kor – ahogy pél dá ul a né met kol lek tívem lé ke zet-ku ta tá sok ered mé nyei is mu tat ták – a hi va -
ta los em lé ke zet mint egy át is ve he ti az egyé nek tõl a kol lek tív bûn tu dat ter hét, amen  nyi ben úgy
ér zik, hogy nincs kö zük ezek hez a rep re zen tá ci ók hoz.

Az a vé le mény, hogy Ma gyar or szá gon el ma radt a „múlt fel dol go zás”, szin te köz hely nek
szá mít, nem csak a holokauszt, de a kom mu nis ta rend szer vo nat ko zá sá ban is (VÁ SÁR HE LYI

2007). Töb bek sze rint a csa lád – kü lön bö zõ dik ta tú rák so rán – el szen ve dett sé rel mei és tár -
sa dal mi si ke rei irány tû ként szol gál nak az em be rek szá má ra nem csak a múlt meg íté lé se kor,
de a je len po li ti kai ori en tá ci ó já ban is (KA RÁ CSONY 2005, idé zi VÁ SÁR HE LYI 2007: 17;
VÁSÁRHE LYI 2007: 85–95) és egy más sal ve tél ke dõ kol lek tív em lé ke ze te ket hoz nak lét re
(GRANASZTÓI 2002–2003). 

2006-ban vég zett rep re zen ta tív kutatásunk2 so rán ar ra vol tunk kí ván csi ak, hogy a hét köz -
nap ok ban mi ként for má ló dik a kol lek tív em lé ke zet, ré szei-e egy ál ta lán a 20. szá zad dik ta tú rá -
i nak bû nei a kom mu ni ka tív em lé ke zet nek. Ered mé nye ink alá tá masz tot ták azt a fel té te le zé sün -
ket, hogy a sok szor „vég le tes meg osz tott ság”-ként (VÁ SÁR HE LYI 2007: 17) aposzt ro fált kol lek tív
em lé ke ze ti sza ka dék in kább a po li ti kai ho va tar to zás szim bo li kus ki fe je zõ dé se a köz vé le mény-
ku ta tók ál tal fel kí nált vé le mé nyek kö zöt ti vá lasz tá sok ese té ben, sem mint a kol lek tív em lé ke -
zet tük re.

Ered mé nye ink sze rint a meg kér de zet tek több mint két har ma da (68%) vá la szol ta, hogy szin -
te so ha, és to váb bi egy ötö dük (20%) mond ta, hogy rit kán szo kott ba rá ti vagy csa lá di kör ben
a holokausztról be szél get ni. Gyak ran vagy na gyon gyak ran a meg kér de zet tek nek csak ele nyé -
szõ ki sebb sé ge (3,5, il let ve 0,5%) szo kott er rõl a té má ról ma gán be szél ge tés ben szót vál ta ni. 
Ha son ló ered ményt kap tunk ak kor is, ami kor ar ra vo nat ko zott a kér dés, hogy mi lyen gyak ran
szok tak az em be rek azok ról a meg pró bál ta tá sok ról be szél ni, ame lye ket a kom mu nis ta rend szer
oko zott az or szág la kó i nak. Az ered mé nyek ar ra utal nak, hogy mind a két dik ta tú ra em lé ke –
el té rõ okok ból – ki hul lott vagy so hasem ke rült be a kom mu ni ka tív em lé ke zet be, az em be rek
nagy több sé gét egy ál ta lán nem fog lal koz tat ják ezek a té mák (1. áb ra). A holokauszt, il let ve
a kom mu nis ta rend szer ál do za ta i val kap cso la tos kol lek tív em lé ke zet te hát szin te ki zá ró lag hiva -
ta los kol lek tív em lé ke zet, a kom mu ni ka tív kol lek tív em lé ke zet ben nem je len nek meg.

2 A vizs gá la tot az EL TE PPK meg bí zá sá ból a ME DI ÁN Köz vé le mény- és Pi ac ku ta tó In té zet vé gez te el.
Az in té zet mun ka tár sai 1200 fõt ke res tek fel, akik együt te se nem, kor, la kó hely és is ko lai vég zett ség sze -
rint rep re zen tál ta a ma gyar or szá gi fel nõtt (18 év nél idõ sebb) la kos sá got. A sze mé lyes in ter júk kb. 45 per -
cig tar tot tak.
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1. áb ra. Mi lyen gyak ran szo kott Ön ba rá ti kör ben vagy csa lá di kör ben – szó val a ma gán élet ben – be szélni
a vi lág há bo rús ma gyar or szá gi zsi dó ül dö zé sek rõl, il let ve a meg pró bál ta tá sok ról, ame lye ket a kom mu nista
rend szer oko zott az or szág la kó i nak Ma gyar or szá gon? (%)

A 2000/2001-es tan év óta a ma gyar kö zép is ko lák éves ok ta tá si prog ram já ban egy-egy em -
lék nap sze re pel a holokauszt (áp ri lis 16.) és a kom mu nis ta dik ta tú rák (feb ru ár 25.) ál do za ta i -
ról va ló is ko lai meg em lé ke zé sek re. A kom mu ni ka tív em lé ke zet tel kap cso la tos ered mé nyek alap -
ján ar ra szá mí tot tunk, hogy az is ko lai em lék na po kat jó val töb ben fog ják tá mo gat ni, mint
ahá nyan be szél nek ezek rõl a tár sa dal mi tra u mák ról csa lá di kör ben, mint egy át há rít va a fe le lõs -
ség vál la lás és em lé ke zés ter hét az is ko lá ra és a hi va ta los em lé ke zet re. 

Az ered mé nyek vá ra ko zá sa ink nak meg fe lel tek: töb ben tá mo gat ták az em lék na po kat, mint
ahá nyan csa lá di vagy ba rá ti kör ben be szél get nek ezek rõl az ese mé nyek rõl. Ugyan ak kor meg -
le põ volt az, hogy – öt év vel az is ko lai em lék na pok be ve ze té se után – a meg kér de zet tek több -
sé ge nem tá mo gat ta egyik is ko lai em lék na pot sem, bár va la mi vel töb ben vá la szol ták azt, hogy
szük sé ges nek tart ják a kom mu niz mus ál do za ta i ról va ló is ko lai meg em lé ke zést (40,6%) a kö -
zép is ko lák ban, mint a holokausztnak szen telt em lék na pot (34,6%) (2. áb ra). Ez az ered mény
ar ra utal, hogy nem csak egy pas  szív fe lej té si fo lya mat ered mé nyét lát juk ab ban, hogy csa lá di
és ba rá ti kör ben nem be szél nek ezek rõl az ese mé nyek rõl, ha nem egy ak tí vabb tö rek vést is a múlt
le zá rá sá ra, és ez ös  sze füg gés ben áll hat a fe nye ge tõ bûn tu dat el ke rü lé sé nek tö rek vé sé vel, amit
Baumeister és Hastings (1997) a „ki ha gyás” stra té gi á já nak nevezett.3
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2. áb ra. Szük sé ges nek tart ja-e, hogy a kö zép is ko lák ban már ci us 15-ikéhez ha son ló em lék na pon em lé -
kez ze nek meg a zsi dó ül dö zé sek, il let ve a kom mu niz mus ál do za ta i ról? (%)

Meg vizs gál tuk a kér dést, va jon a kol lek tív em lé ke zet ben el fog lalt he lyért egy más sal ver -
sen gõ múl tak ról van-e szó, le ké pe zi-e a kol lek tív em lé ke zet a je len po li ti kai meg osz tott sá gát.
Az ered mé nyek sze rint, akik tá mo gat ják a holokausztról va ló is ko lai meg em lé ke zést, azok tá -
mo gat ják a kom mu niz mus ál do za ta i ról va ló meg em lé ke zést is, akik el len zik az egyi ket, azok
el len zik a má si kat is, és ugyan azok ta gad ják meg mind két eset ben a vá lasz adást (1. táb lá zat).
Te hát az is ko lai meg em lé ke zé sek hez va ló vi szony nem ab ban az ér te lem ben volt meg osz tott,
hogy egye sek az egyik, má sok a má sik is ko lai em lék na pot pár tol ták vol na, ha nem úgy, hogy
vol tak, akik mind két em lék na pot el uta sí tot ták – õk vol tak több ség ben –, és vol tak, akik mind -
ket tõt tá mo gat ták. Az ered mény ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy a két dik ta tú ra bûn tu dat tal ter -
hes em lé két nem fel tét le nül azok aktuálpolitikai „üze ne tei” he lye zik el, vagy ép pen tör lik ki
a kol lek tív em lé ke zet bõl, sok kal in kább a kol lek tív bûn tu dat há rí tá sá nak mo ti vá ci ó ja.

1. táb lá zat. Szük sé ges nek tart ja-e, hogy a kö zép is ko lák ban már ci us 15-ikéhez ha son ló em lék na pon em -
lé kez ze nek meg a zsi dó ül dö zé sek, il let ve a kom mu niz mus ál do za ta i ról? (fõ)

A holokauszttal kap cso la tos fe le lős ség

A holokauszttal kap cso la tos bûn tu dat prob lé má ját a fe le lõs ség vál la lás ra és fe le lõs ség tu laj do ní -
tás ra vo nat ko zó kér dé sek kel pró bál tuk meg kö ze lí te ni. Bár a ma gyar ál lam fe le lõs sé gé vel a meg -
kér de zet tek két har ma da kész sé ge sen egyet ér tett, csak a meg kér de zet tek egy har ma da ér tett egyet
az zal az ál lí tás sal, hogy a hét köz na pi em be rek is töb bet te het tek vol na a zsi dók meg men té sé ért.
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A vá lasz adók több mint fe le egyet ér tett az zal, hogy a zsi dók ül dö zé sét a nyi la so kon kí vül min -
den ki el le nez te (2. táb lá zat). A meg kér de zet tek két har ma da haj lott a „kis em be rek ” fel men té sé -
re még egy olyan súly ta lan ál lí tás ese tén is, hogy a „hét köz na pi em be rek töb bet te het tek vol na”
és a ko ráb ban lá tott né met-ná ci el ha tá ro ló dás a mi min tánk ra is jel lem zõ volt, kész sé ge sen el -
fo gad va, hogy a zsi dók ül dö zé sét a nyi la so kon kí vül min den ki el le nez te.

2. táb lá zat. Kár pót lás sal és fe le lõs ség gel kap cso la tos vé le mé nyek (%)

A kér dõ ív ben nem csak a – még oly át té te les – fe le lõs ség vál la lás ra, de a fe le lõs ség tu laj do -
ní tás ra is rá kér dez tünk. A meg ne ve zett le het sé ges fe le lõ sök a kö vet ke zõk voltak:4 Szov jet unió,
a ma gyar la kos ság, a ma gyar köz igaz ga tás, a né me tek, a ma gyar kor mány, a nyi la sok, az Ame -
ri kai Egye sült Ál la mok, Hor thy Mik lós kor mány zó, a ma gyar csend õr ség, és ma guk a zsi dók.
A faktoranalízis5 ered mé nye ként két fe le lõs ség tu laj do ní tás kü lö nült el, egy részt a ma gyar ál -
lam fe le lõs sé té te le (3. táb lá zat), más részt a bûn bak ke re sés (4. táb lá zat).

3. táb lá zat. Mi lyen mér ték ben fe le lõs a ma gyar or szá gi zsi dó ül dö zé se kért: ma gyar ál lam (5 = na gyon nagy
 mér ték ben, 1 = egy ál ta lán nem) (%)
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4 A kér dést a kö vet ke zõ kép pen tet tük fel: „Ön sze rint mi lyen mér ték ben ter he li fe le lõs ség a má so dik vi -
lág há bo rús ma gyar or szá gi zsidóüldözésért…” (öt fo kú ská lán)

5 Varimax Rotation. A két fak tor a variancia 47,7%-át ma gya ráz ta. Rossz il lesz ke dés mi att a kö vet ke zõ
té te le ket ki kel lett hagy ni: ma gyar köz igaz ga tás, ma gyar la kos ság, a né me tek, a nyi la sok: a szá za lé kos
meg osz lást ezek nek a sze rep lõk nek az ese té ben a 6. táb lá zat ban mu tat juk be.
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4. táb lá zat. Mi lyen mér ték ben fe le lõs a ma gyar or szá gi zsi dó ül dö zé se kért: SZU, USA, zsi dók: bûn bak ke re sés
(5 = na gyon nagy mér ték ben, 1 = egy ál ta lán nem) (%)

A bûn tu dat és fe le lõs ség vál la lás te kin te té ben kü lö nö sen ér de kes az az ered mé nyünk, hogy
a „kis em be rek” fe le lõs sé ge – „a ma gyar la kos ság” – nem kap cso ló dott ös  sze a ma gyar ál lam
fe le lõs sé gé vel, nem il lesz ke dett egyik fak tor ra sem (5. táb lá zat).

5. táb lá zat. Mi lyen mér ték ben fe le lõs a ma gyar or szá gi zsi dó ül dö zé se kért: egyéb sze rep lõk (5 = na gyon
nagy mér ték ben, 1 = egy ál ta lán nem) (%)

A vé le mé nyek gya ko ri sá gát át te kint ve jól lát ha tó, hogy a meg kér de zet tek nagy több sé ge
sze rint a né me te ket és a nyi la so kat ter he li a leg na gyobb fe le lõs ség (86 és 79% adott 4-est vagy
5-öst). De a meg kér de zet tek több mint fe le (55 és 57%) sú lyo san fe le lõs nek tar tot ta a ma gyar
kor mányt és csend õr sé get is, va la mi vel ke ve seb ben, de még min dig majd nem a meg kér de zet -
tek fe le tar tot ta fe le lõs nek ma gát Hor thy kor mány zót (48%), ugyan ak kor ér de kes mó don sok -
kal ke ve seb ben hi báz tat ták a ma gyar köz igaz ga tást (csak 15%). 

Bûn ba ko kat a vá la szo lók nak csak egy ki sebb sé ge hi báz ta tott (SZU-t 19%, USA-t 16%, ma -
gu kat a zsi dó kat 12%), ag gasz tó azon ban, hogy a bûn bak ke re sést csak a meg kér de zet tek fe le
uta sí tot ta el ha tá ro zot tan, míg a meg kér de zet tek több mint egy har ma da ha tá ro zat lan volt a kér -
dés ben (az az 3-ast adott, vagy nem adott vá laszt). A meg kér de zet tek csak nem fe le (26 és 21%)
sze rint a ma gyar la kos sá got nem ter he li fe le lõs ség a zsi dó ül dö zé se kért, és csak 15% sze rint tehe -
tõ nagy mér ték ben fe le lõs sé a ma gyar la kos ság. 

Meg vizs gál tuk, ho gyan függ ös  sze a holokausztmúlthoz va ló vi szony – an nak ta ga dá sa,
a múlt le zá rás ának szor gal ma zá sa, a kom mu niz mus-fa siz mus egyen lõ sé gé nek té te le zé se, il let -
ve a múlt ra va ló em lé ke zés szor gal ma zá sa – a fe le lõs ség tu laj do ní tás tí pu sa i val. Azok, akik el -
is mer ték a ma gyar ál lam fe le lõs sé gét, szig ni fi kán san in kább uta sí tot ták el a múlt le zá rá sát,
a holokauszt ta ga dá sát, és a kom mu niz mus-fa siz mus bû nei kö zöt ti egyen lõ sé get. Ez zel szem -
ben azok, akik bûn ba ko kat okol tak a ma gyar or szá gi zsi dó ül dö zé se kért, in kább el fo gad ták
a holokauszttagadást, a múlt le zá rá sá nak szor gal ma zá sát, a kom mu niz mus-fa siz mus bû nei kö -
zöt ti egyen lõ sé get, és szig ni fi kán san in kább uta sí tot ták el a holokauszt em lé ke ze té nek élet ben

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 315 (Black plate)



316

Kovács Mónika

tar tá sát (6. táb lá zat). A kol lek tív bûn tu dat fel vál la lá sa, il let ve há rí tá sa te hát jól lát ha tó an meg -
ha tá roz ta a holokausztmúlthoz va ló vi szonyt: a kol lek tív bûn tu da tot fel vál la lók vol tak azok, aki -
ket „múlt fel dol go zók nak” tart ha tunk, míg a bûn bak ke re sõk min den áron – akár a múlt tel jes
meg ha mi sí tá sa árán is – igye kez tek el há rí ta ni a cso port múlt já ért va ló fe le lõs sé get.

6. táb lá zat. A ma gyar or szá gi zsi dó ül dö zé se kért va ló fe le lõs ség és a holokausztmúlttal kap cso la tos vé le -
mé nyek ös  sze füg gé se (fak torkorrelációk6)

** szign. 001 * szign. 005

A kom mu niz mus ká ros vagy bû nös cse le ke de te i ért vi selt fe le lõs ség tekintetében7 – ahol
a fel kí nált fe le lõ sök a Szov jet unió, a ma gyar la kos ság pas  szi vi tá sa, akik ve ze tõ be osz tást vál -
lal tak a szo ci a lis ta rend szer ben, a nyu gat-eu ró pai kor má nyok, a ma gyar po li ti ku sok, az Ame -
ri kai Egye sült Ál la mok, Ká dár Já nos, az MSZMP tag sá ga és a zsi dók vol tak – szin tén ha son -
ló fak tor struk tú rát kaptunk:8 az egyik fak tor a ma gyar ve ze tés és az MSZMP-tag ság
fe le lõs ség fak tor (7. táb lá zat), a má sik pe dig itt is a bûn bak ke re sés fak to ra volt (8. táb lá zat).

7. táb lá zat. Mi lyen mér ték ben fe le lõs a ma gyar or szá gi kom mu nis ta rend szer ká ros vagy bû nös cse le ke -
de te i ért: a ma gyar ve ze tés és az MSZMP tag sá ga (5 = na gyon nagy mér ték ben, 1 = egy ál ta lán nem) (%)

6 Pearson Correlation.
7 A kér dést a kö vet ke zõ kép pen tet tük fel: „Ön sze rint mi lyen mér ték ben fe le lõs a ma gyar or szá gi kom mu -

nis ta rend szer ká ros vagy bû nös cselekedeteiért…” (öt fo kú ská lán)
8 Varimax Rotation. A két fak tor a variancia 68,6%-át ma gya ráz ta. Rossz il lesz ke dés mi att a kö vet ke zõ

té te le ket ki kel lett hagy ni: a Szov jet unió, a ma gyar la kos ság pas  szi vi tá sa.
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8. táb lá zat. Mi lyen mér ték ben fe le lõs a ma gyar or szá gi kom mu nis ta rend szer ká ros vagy bû nös cse le ke -
de te i ért: nyu gat-eu ró pai kor má nyo k, az USA, a zsi dó k: bûn bak ke re sés (5 = na gyon nagy mér ték ben, 1 =
egy ál ta lán nem) (%)

A ma gyar or szá gi kom mu nis ta rend szer ká ros vagy bû nös cse le ke de te i ért va ló fe le lõs ség -
gel kap cso lat ban nem csak a vé le mé nyek struk tú rá já ban – ki ala kult fak to rok –, ha nem a vé le -
mé nyek meg osz lá sá ban is na gyon ha son ló ered mé nye ket kap tunk, mint a zsi dó ül dö zé se kért va -
ló fe le lõs ség kér dé sé ben. Ez ar ra utal, hogy a fe le lõs ség tu laj do ní tá sá nak ál ta lá nos sé má it
hasz nál ták a meg kér de zet tek, füg get le nül a konk rét tör té nel mi ese mény tõl.

A ma gyar la kos ság fe le lõs sé gé nek el fo ga dá sa – mint a holokauszt ese té ben – nem kap cso -
ló dott ös  sze a ma gyar ál lam fe le lõs sé gé nek el fo ga dá sá val, a meg kér de zet tek egy har ma da hi -
báz tat ta a ma gyar la kos sá got pas  szi vi tá sá ért (9. táb lá zat).

9. táb lá zat. Mi lyen mér ték ben fe le lõs a ma gyar or szá gi kom mu nis ta rend szer ká ros vagy bû nös cse le ke -
de te i ért: egyéb sze rep lõk (5 = na gyon nagy mér ték ben, 1 = egy ál ta lán nem) (%)

A kom mu nis ta múlt tal kap cso la tos fe le lõs ség és a holokauszt, il let ve a kom mu nis ta múlt -
tal kap cso la tos vé le mé nyek ös  sze ve té sé bõl is mét jól lát szik, hogy a két dik ta tú ra em lé ke ze te nem
füg get len egy más tól (10. táb lá zat). Akik a kom mu nis ta múlt tal kap cso lat ban bûn bak ok ra há -
rí tot ták a fe le lõs sé get, azok így tet tek a holokausztmúlt tal kap cso lat ban is (a kor re lá ció na gyon
ma gas volt) és a holokauszttagadásra is haj lot tak. A kom mu nis ta elit fe le lõs sé té te le a kom mu -
niz mus hi bá i ért és bû ne i ért leg in kább a kom mu niz mus és fa siz mus bû nei kö zöt ti egyen lõ ség
té te le zé sé vel járt együtt, va la mint a ma gyar ál lam holokausztért va ló fe le lõs sé gé nek el fo ga dá -
sá val. 
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10. táb lá zat. A holokausztmúlt tal kap cso la tos vé le mé nyek és a kom mu nis ta múl tért vi selt fe le lõs ség 

ös  sze füg gé se (fak torkorrelációk9)

** szign. .001 

Kö vet kez te té sek

Ered mé nye ink sze rint az el múlt húsz év nyil vá nos em lé ke ze ti gesz tu sa i nak és a holokausztmúltra
és a kom mu niz mus ál do za ta i ra va ló em lé ke zés in téz mé nye sü lé sé nek el le né re a kol lek tív em -
lé ke zet meg le he tõ sen immunis ma radt a ma gyar la kos ság fe le lõs sé gé nek fel ve té sé vel kap cso -
lat ban. Az em be rek nem mo ti vál tak ar ra, hogy sze mé lye sen vi szo nyul ja nak a ma gyar tör té ne lem
ezen kor sza ka i hoz, nem ke rül nek be ezek az ese mé nyek a sze mé lyes kom mu ni ká ció te re i be. 

Meg koc káz tat tuk azt a hi po té zist, hogy a Ká dár-kor szak irán ti nosz tal gia, és az, hogy az
em be rek a Ká dár-kor sza kot hasz nál ják vi szo nyí tá si pont ként a 20. szá za di tör té ne lem ér té ke -
lé se kor, nem egy sze rû en az azt meg elõ zõ kor szak ok és a rend szer vál tás utá ni idõ szak és
a Kádár-kor szak rep res  szió utá ni ré szé nek re la tív ér té ke lé si kü lönb sé ge i bõl fa kad, amely nek fé -
nyé ben a Ká dár-kor szak fel ér té ke lõ dik, ha nem ab ból is, hogy ez a kor szak a leg ke vés bé bûn -
tu dat tal ter helt a sa ját cso port szem pont já ból. Mi vel na gyon erõs a mo ti vá ció a ko ráb bi két kor -
szak – holokauszt és Rá ko si-kor szak, va la mint az 1956 utá ni rep res  szió – „el fe lej té sé re”,
a Ká dár-kor szak vá lik a 20. szá zad tör té nel mé nek vál lal ha tó idõ sza ká vá. 

A Ká dár-kor szak ban el fo ga dot tá vált vi szo nyu lá si mód a tör té ne lem hez és a po li ti ká hoz,
amely nemcsak fel men tet te, ha nem ki mon dot tan el ta ná csol ta a „kis em bert” a po li ti ka és a tör -
té ne lem ala kí tá sá tól, ál ta lá nos sé má vá vált, a min den ko ri ha ta lom nak va ló be hó do lá sért és an -
nak bû ne i ben va ló kol la bo rá ci ó ért az ön vizs gá lat he lyett bûn bak ok ke re sé sé re, il let ve az ön fel -
men tõ fe lej tés re haj la mo sít. 

A rend szer vál tás óta a po li ti kai elit több-ke ve sebb si ker rel meg tet te azo kat az el vár ha tó gesz -
tu so kat – bo csá nat ké rés, kár pót lás, em lé ke zet in téz mé nye sí té se –, ame lye ket a dik ta tú rák ál do -
za ta i nak el szen ve dett tra u mái el is me ré sé nek te kint he tünk, a sze mé lyes és hét köz na pi szfé rá ban
azon ban nem lát juk en nek nyo mát. Ez le het az oka an nak a per cep ci ó nak, hogy Ma gyar or szágon

9 Pearson Correlation.
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nem tör tént meg a „múlt fel dol go zás”. A tár sa dal mi tra u mák azon ban mind ad dig mér gez ni fog -
ják a tár sa dal mi lég kört, amíg az ál do za tok nem érez he tik ma gu kat biz ton ság ban az ál tal, hogy
a tár sa da lom egy ér tel mû en az õ ol da luk ra állt. Eh hez olyan ön tu da tos ál lam pol gár ok fel lé pé se
szük sé ges, akik sza kí ta nak a ta nult tár sa dal mi te he tet len ség at ti tûd jé vel, mind a je len, mind
a múlt vo nat ko zá sá ban.
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Sza bó Mó ni ka 
EL TE PPK Interkulturális Pszi cho ló gi ai és Pe da gó gi ai Köz pont

Vál to zó szte re o tí pi ák, vál to zó tár sa da lom: 
az egyen lõt len sé gek ide o ló gi ái és 

a kri ti kai tár sa da lom-lé lek tan

1. Be ve ze tés

J e len so rok író ja erõ sen el kö te le zett azon ál lás pont mel lett, mi sze rint a tár sa da lom -
lé lek tan nak jel lem zõ je – sõt, meg koc káz tat ha tó an: nyíl tan fel vál lalt kö te les sé ge –
kell le gyen, hogy ne csak le ír ja és ma gya ráz za, de oly kor kri ti zál ja is vizs gá la ta tár -

gyát (lásd „kri ti kai tár sa da lom lé lek tan”, HUNYADY 2003). Ezen túl mu ta tó an pe dig azt is fon -
tos nak tart ja, hogy ez a kri ti ka ne ön cé lú le gyen, ha nem min den kor a job bí tó szán dék irá nyá -
ba mu ta tó an fo gal ma zód jon meg. Irány jel zõ ként szol gál va, a tár sa dal mi vál to zá sok
elõ re moz dí tá sá nak kí sér le te ként, egy faj ta tár sa dal mi fe le lõs ség vál la lás ként ér tel mez he tõ en,
a mél tá nyo sabb és egyen lõbb tár sa dal mi mû kö dés mó dok ki ala kí tá sá ra.

Ez a lá tás mód és el kö te le zett ség nem füg get len at tól a tár sa da lom tu do má nyi is ko lá tól, ahon -
nan a szer zõ el in dult majd’ két év ti ze de, és ahon nan a mai na pig is me rít, még ak kor is, ha 
– ma gát fe mi nis ta szo ci ál pszi cho ló gus ként azo no sít va – lát szó lag kis sé el tá vo lo dott a Mû hely -
tõl, „ide o ló gi ai el kö te le zett sé gét” és té má it te kint ve is. 

1.1. A tu do má nyos köz le ke dés rend sza bá lyai

A vi lág tu do má nyos meg is me ré sét egy uta zás hoz ha son lít va ha mar meg ál la pít ha tó, hogy ezen
a sztrá da rend sze ren ha lad ni nem kön  nyû fel adat. Ko moly írott és írat lan sza bá lyai van nak
a köz le ke dés nek. In for má ci ós és út jel zõ táb lák se gí tik ugyan a ha la dást, és fi gyel mez te tõ jel zé -
sek óv nak, ám köz ben til tó táb lák egész so ra rend sza bá lyoz za a „he lyes” köz le ke dést. A sza bály -
ta lan ko dók ezért elõbb-utóbb kí vül ta lál ják ma gu kat, és a to váb bi uta zá sa i kat csak mel lék út vo -
na la kon, föld uta kon, sõt, a tér ké pek ál tal még csak nem is je lölt, is me ret len, ne tán tit kos
ös vé nye ken foly tat hat ják. 

Az alap elv, ami men tén ez a köz le ke dé si sza bály rend szer szer ve zõ dik, az „ob jek ti vi tás”
fo gal má val ír ha tó le a leg egy sze rûb ben, szem be he lyez ve azt az el fo gult szub jek ti vi tás sal. 
Az el vá rás te hát, hogy sem mi fé le szem üve get ne vi sel jünk uta zás köz ben, mert az ilyen len csék
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tor zí ta nak. Meg aka dá lyoz zák az ér zel mi füg get len sé get, és fenn áll an nak a ve szé lye, hogy – azon
túl, hogy el fo gul tan vizs gál juk és ér tel mez zük – a jó-rossz ér ték di men zió men tén is pozicionáljuk
vizs gá la tunk tár gyát. Az ide o ló gia men tes ség te hát alap ve tõ kri té ri u ma a szé les kör ben el fo ga -
dott tu do má nyos ság nak. Ám ez az elv ma ga is gyak ran ide o ló gi a ként szol gál; el vi tat va az ér -
vé nyes sé gét min den olyan ku ta tás nak, amely nem ké pes rá, vagy ép pen ség gel nem is akar ja fel -
mu tat ni ezt az el várt és fel té te le zett vegy tisz ta ob jek ti vi tást. 

Je len írás nak nem cél ja en nek a tu do má nyos ság gal kap cso la tos episztemológiai vi tá nak a sok -
ré tû ki bon tá sa, a szer zõ csu pán – ma ga is érin tett lé vén a kér dés ben, egy fel vál lal tan ide o lo gi -
kus lá tás mód bir to ká ban – ér zé kel tet ni akar ta azt a di na mi kát, ami je len tõs vál to zá so kat idé zett
elõ a tu do má nyos dis kur zu sok ban, kü lö nö sen a tár sa da lom tu do mány ok vonatkozásában.1

1.2. Le író vs. kri ti kai tár sa da lom-lé lek tan: az el fo gu lat lan ság ál ar ca és 
a tár sa dal mi fe le lős ség vál la lás

Az ob jek ti vi tás vs. el fo gult ság dichotómia egy szû kebb ér te lem ben vett prob lé má já ra sze ret -
nénk most fó ku szál ni, még pe dig ar ra az attitüdinális vi szony ra, amely a ku ta tót és vizs gá la -
tá nak tár gyát ös  sze kö ti. A klas  szi kus nor ma sze rint az (érték)semlegesség az, amely a tu do -
má nyos ság ga ran ci á ját ad ja. A ku ta tó te hát pusz tán le ír ja és ér tel me zi a je len sé ge ket, ám azo kat
nem ér té ke li és/vagy kri ti zál ja. Ez utób bi ak ugyan is már egy sa já tos né zõ pon tot fel té te lez nek,
hi szen ér té kel ni min dig va la mi hez ké pest le het, egy tu do má nyos stan dard, egy ide o ló gi ai ke -
ret, eset leg va la mely po li ti kai ér ték rend stb. alap ján. A kér dés te hát az, hogy az ilyen ér te lem -
ben vett el fo gult ság ve szé lyez te ti-e a tu do má nyos sá got. Kö te les sé günk-e az értéksemleges el -
fo gu lat lan ság? 

A di lem mát ugyan ak kor kö ze lít het jük a fe le lõs ség kér dé se fe lõl is. Sza bad-e tár sa da lom -
ku ta tó ként pusz tán le ír ni és ma gya ráz ni a vizs gált tár sas-tár sa dal mi je len sé ge ket? Ob jek tív, tény -
sze rû le írá sát ad ni pél dá ul egy tár sa da lom ban meg lé võ egyen lõt len sé gek nek és igaz ság ta lan -
sá gok nak? Az nyil ván va ló, hogy le het, a kér dés in kább az, mi lyen ér tel me és hasz na van
an nak, ha pusz tán fel mu tat juk az ered mé nye in ket. Tük röt tar ta ni fon tos fel adat: a szem lé lõ né -
zi ön nön tü kör kép ét. De mit mond ha tunk mi, akik a tük röt tart juk, ar ról, amit lát? Szót emel -
he tünk-e, te he tünk-e ja vas la to kat a vál toz ta tás ra vo nat ko zó an? Sõt, kö te les sé günk-e, hogy
meg szó lal junk? Ku ta tó ként a bir to ká ban va gyunk sok fel hal mo zott tu dás nak ar ra vo nat ko zó -
an, aho gyan le het sé ge sek a vál to zá sok, vál toz ta tá sok. Sza bad-e hall gat ni, az el fo gu lat lan ság
álcája mö gé búj va? Eze ket a kér dé se ket fel kell ten nünk ma gunk nak. 

1 A mainstream meg kö ze lí tés egyes al ter na tí vá i ról lásd pél dá ul a fe mi nis ta tu do mány el mé letet 
(pl. CHRYSLER–SMITH 2004 vagy MCHUGH–COSGROVE 2004) vagy a szo ci á lis konst ruk ti viz must 
(pl. MARACEK et al. 2004). A kri ti kus hang vé te lû, „szub jek tív” írás ra jó pél da Bem dek la rál tan fe mi nis -
ta lá tás mód ja, ami kor a tár sa dal mi szin ten mû kö dõ és igaz ság ta la nul tor zí tó ne mi len csék és a ne mi iden -
ti tás csap dá i nak ös  sze füg gés rend sze rét ír ja le (BEM 1993). Spe ci á li san a szo ci ál pszi cho ló gi á ra vo nat koz -
tat va, az „ob jek tív” kí sér le ti meg kö ze lí tés és a szo ci á lis konst ruk ti viz mus konf lik tu sá ra vo nat ko zó an pe dig
lásd pl. KRUGLASNKI–JOST (2003) át te kin té sét.
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Egy té mánk ba vá gó konk rét pél dán is szem lél tet ve a kér dést, a nõk el le ni erõ szak prob le -
ma ti ká já ban szám ta lan ku ta tás szü le tik, ahol az oko kat, oko za to kat és ös  sze füg gé se ket is igye -
kez nek fel tár ni. Ami kor azon ban az „erõ szak ne mét” tematizálva a ku ta tó, a fér fi ak mint cso -
port fe le lõs sé gét ál lít ja a fó kusz ba, gyak ran meg kap ja a meg en ged he tet len (fe mi nis ta) el fo gult ság
bé lye gét, ku ta tá si ered mé nye it is meg kér dõ je lez ve ez ál tal.

1.3. A ne mek kö zöt ti tár sas-tár sa dal mi vi szo nyok szo ci ál pszi cho ló gi ai 
fo gal mi te re

A hi e rar chia ala pú, stá tus kü lönb sé gek el vén szer ve zõ dõ tár sas rend sze rek egyik mar káns pél -
dá ja a ne mek kö zöt ti vi szo nyok kér dé se. A fér fi ak és a nõk kö zöt ti, vélt vagy va lós kü lön bö -
zõ sé gek bõl fa ka dó egyenõtlenségekrõl és az eze ket legitimizáló ide o ló gi ák ról is ne héz – ha nem
le he tet len – „sem le ges” ál lás pont ból be szél ni. A ki in du lá si pont az a tény sze rû meg fi gye lés, mi -
sze rint min den tár sa da lom ban meg ta lál ha tó ak a ha ta lom- és a stá tus kü lönb sé gek, így min den
tár sa da lom ban el té rõ po zí ci ó ban van nak a fér fi ak és a nõk (pl. RIDGEWAY–BOURG 2004).
A tár sa dal mi rend sze rek dis kur zu sai pe dig ki ter me lik a ma guk sa já tos ne mi ide o ló gi á it, ame -
lyek egy szer re szol gál ják a per cep ci ó ját és a ra ci o na li zá ló iga zo lá sát is ezek nek az egyen lõt -
len sé gek nek. Eze ket a ne mi ide o ló gi á kat – szexizmusokat – vizs gál va te hát a tár sa dal mi rend -
sze rek tor zí tá sai és el fo gult sá gai jól fel tér ké pez he tõ ek és – amen  nyi ben er re szán dé kunk és
le he tõ sé günk van – kritizálhaltóak is.

A ne mi ide o ló gi ák vizs gá la ta kor ugyan ak kor a (fe mi nis ta) kri ti kai meg kö ze lí tés mel lett fon -
tos nak tart juk, hogy egy olyas faj ta tu do má nyos be ágya zott sá ga is le gyen a je len sé gek nek, amely
komp lex ér tel me zé si ke re tül szol gál hat; ezért fon tos, hogy a tár sa da lom-lé lek tan kontextuális
te ré be emel jük a ne mek kö zöt ti vi szo nyok vizs gá la tát is (lásd 1. áb ra).

1. áb ra. A ne mek kel kap cso la tos né zet rend sze rek „multilevel” kon tex tus ban

A leg tá gabb szo ci ál pszi cho ló gi ai ér tel me zõ ke ret a né zet rend szer fo gal ma, ame lyen itt egy
olyan komp lex szer eve zõ dést ér tünk, ahol egy más sal bo nyo lult köl csön ha tás ban ál ló kog ni tív
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és af fek tív tar tal mak ta lál ha tó ak, az egyén, a cso port és a tár sa da lom szint jén is ér tel mez he tõ
je len sé gek kel. En nek meg fe le lõ en (lásd pl. JOST 2003; HUNYADY 2003) há rom szin tet kü lö nít -
he tünk el eb ben a „multilevel” meg kö ze lí tés ben:

A leg fel sõ a „tár sa dal mi” szint. Ez a tár sas rep re zen tá ci ók és vi szony rend sze rek szint je sa -
já tos dis kur zu sok kal és gya kor la tok kal, a rend szer és an nak iga zo lá sa szint jén mû kö dõ me cha -
niz mu sok kal, mint pél dá ul a fog lal koz ta tá si szeg re gá ció, a mé dia ne mek kel kap cso la tos ké pei
vagy az egyen lõt len ség kü lön fé le ide o ló gi ái, ame lyek akár gaz da sá gi-po li ti kai té nye zõk ben is
tük rö zõd nek, pl. a csa lád tá mo ga tá si rend szer ben vagy az egyen lõ ség jo gi ga ran ci á i nak meg lé -
tében/hi á nyá ban. Az utób bi év ti zed ben a szo ci ál pszi cho ló gi ai szak iro da lom ban a ne mek kel kap -
cso la to san is fõ ként a cso port- vagy rend szer ala pú el mé le tek ke rül tek elõ tér be, ahol is a ne mek
kö zöt ti vi szo nyok kér dé sét a tár sa dal mi (nézet)rendszerekbe ágya zot tan, pl. a hi e rar chia struk -
tú ra vagy a do mi nan cia vi szo nyok kon tex tu sá ban ér tel me zik az elméletek.2

A köz bül sõ szin tet a „tár sas-cso port kö zi” je len ti. Itt vizs gál ha tó ak konk ré tab ban a ne mek
kö zöt ti vi szo nyok, a szte re o tí pi ák és ne mi sze rep at ti tû dök, te hát azok a fo gal mak, ame lyek a ne -
mi cso por tok ról va ló gon dol ko dást mint egy „fe lül né zet bõl” kö ze lí tik meg.

A leg ki sebb elem zé si egy ség pe dig az „egyé nek” szint je, aho gyan a ne mek kel kap cso la tos
rep re zen tá ci ó kat az én (szelf) „alul né zet bõl” ér tel me zi és in teg rál ja. Itt vizs gál ha tó ak pél dá ul
a ne mi ti pi zált ság, ne mi tár sas iden ti tás rep re zen tá ci ós és af fek tív vo nat ko zá sai.

Eb ben a há romszin tes mo dell ben vá lik komp le xen ér tel mez he tõ vé te hát a szexizmus je len -
ség kö re, amely alatt azo kat a hi e rar chia nö ve lõ, legitimizáló „mí to szo kat” ért jük, ame lyek in tel -
lek tu á lis és mo rá lis iga zo lá sát ad ják a ne mek kü lön bö zõ sé gé nek és egyen lõt len sé gé nek.
A szexizmus azon ban nemcsak né ze te ket és ne mek kel kap cso la tos hi e del me ket je lent, ha nem gya -
kor la to kat is, ame lyek a meg kü lön böz te tõ bá nás mód nak szám ta lan for má ját ered mé nye zik
(BENOKRAITIS 1997). A szexista elõ í té le tek rõl el mond ha tó to váb bá, hogy a társadalmi-gazdasági-
kulturális vál to zá sok ra re a gál va, tar tal munk ban, „mi nõ sé gük ben” ugyan ki mu tat ha tó an és mér -
he tõ en vál to zást mu tat nak, ám „men  nyi sé gi” ér te lem ben va ló já ban ke vés sé vál toz nak.

A ha gyo má nyos szexizmus a nõk fér fi ak hoz vi szo nyí tott sze re pe i rõl, fel ada ta i ról, jo ga i ról
és fe le lõs sé gé rõl va ló vé le ke dést je len ti, a tra di ci o ná lis sze rep el osz tás nak meg fe le lõ en (SPENCE–
HELMREICH 1972, idé zi KO VÁCS 2004; SWIM et al. 2001). A nõk sze re pe i rõl és le he tõ sé ge i rõl
va ló ha gyo má nyos, rigid és kor lá to zó gon dol ko dás a nõk alacsonyabbrendûségének ide o ló gi -
á ját is tar tal maz za. A tár sa dal mi vál to zás és dis kur zu sok – pl. a po li ti kai kor rekt ség vagy az
egyen lõ sé gi tö rek vé sek – ha tá sá ra ma már ezek a nyíl tan elõ í té le tes ide o ló gi ák nem el fo ga dot -
tak, a rend szer iga zo ló funk ció így sok kal ár nyal tab ban, mo dern for má ban je le nik meg (SWIM

et al. 2001; BENOKRAITIS 1997). A mo dern szexizmus fõ jel leg ze tes sé ge ezért az egyen lõ ség
il lú zi ó ja. En nek ér tel mé ben ta gad ja a fenn ál ló diszk ri mi ná ci ót, ezért el uta sít ja a nõ moz gal ma -
kat és a po zi tív diszk ri mi ná ci ót (mint pél dá ul a kvó ta rend szert), és el len zi a vál to zást cél zó szán -
dé ko kat és cse lek vé se ket. Mi vel tár sa dal mi szin ten nem ér zé ke li a meg kü lön böz te tést, ezért

2 Lásd pl. SIDANIUS–PRATTO 2005 a tár sa dal mi do mi nan ci á ról; JOST 2003 a rend szer iga zo lás ról;
RIDGEWAY–BOURG 2004 a stá tus ról, il let ve a sze rep rend sze rek kel ös  sze füg gés ben lásd EAGLY 1987 tár -
sa dal mi sze rep-el mé le tét.
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a fenn ál ló ne mi szeg re gá ci ót sok kal in kább bel sõ okok kal, az egyén bõl ere dõ nek vé li, sem mint
az elõ í té let és a diszk ri mi ná ció meg nyil vá nu lá sá nak. Sa já tos jel lem zõ je te hát a nõk elõ re ha la -
dá sá nak és tá mo ga tá sá nak ros  szal lá sa. Aki ezt a tí pu sú ide o ló gi át kép vi se li, gyak ran sa ját ma -
gát is egyen lõ ségpár ti nak tart ja, azt a hi e del met oszt va, hogy a ré gi egyen lõt len sé gek má ra már
meg szûn tek, így szük ség te len nek tart min den to váb bi, „erõl te tett” in téz ke dést (KO VÁCS 2004).
A ré gi és az új tí pu sú szexizmus, fel szí ni kü lönb sé ge ik el le né re tu laj don kép pen na gyon ha son -
lí ta nak egy más ra ab ban, hogy a nõk kel szem be ni ne ga tív vé le ke dé se ket tar tal maz nak. A leg -
újabb meg kö ze lí tés vi szont a szexista ide o ló gi ák dif fe ren ci ál tabb vol tát – ket tõs sé gét – eme li
ki. Az am bi va lens szexizmus egy szer re tar tal maz za a ne mek kö zöt ti struk tu rá lis ha ta lom ból kö -
vet ke zõ el len sé ges sé get, és az eg zisz ten ci á lis és ér zel mi füg gés mi at ti jó in du la tú elõ í té le te ket
(GLICK–FISKE 1996, 2006). Ez az am bi va len cia há rom di men zió men tén is ki mu tat ha tó. Egy -
részt a paternalizmusban, amely a vé del me zés és a le igá zás ket tõs sé ge ként je le nik meg a ha -
tal mi di na mi ká ban. Má sod részt a ne mi differenciációban is tet ten ér he tõ, amely vagy mint a két
nem egy mást ki egé szí tõ, „kel le mes” kü lönb sé ge, vagy pe dig mint a ne ga tív tu laj don sá gok és
a kü lön bö zõ sé gek mi at ti ver sen gés je le nik meg. Har mad részt pe dig a he te ro sze xu a li tás ban,
amely az in ti mi tás ban ös  sze kap csol ja, mint egy „egy más ra utal ja” a két ne met, ugyan ak kor, mint
el len sé ges ség és erõ szak is meg je len het a kap cso la tok ban. Az el len sé ges szexizmus nõ ké pe
ennek meg fe le lõ en egy ver sen gõ és/vagy sze xu á lis esz kö zök kel kont rollt sze rez ni igyek võ, nem
sze ret he tõ, ám kom pe tens sze mélyt ír le. En nek a nõ kép nek a fér fi pár ja egy erõ sza kos és le -
igá zó, a nõ ket sze xu á li san is ha tal ma alatt tar tó, do mi náns és kom pe tens sze mély. A jó in du la -
tú szexizmus ugyan ak kor egy tisz ta és bá jos te remt mény rõl be szél, aki tel jes sé te szi a fér fi ak
éle tét, mi köz ben rá szo rul azok vé del mé re és tá mo ga tá sá ra, te hát sze re tet re mél tó és in kom pe -
tens. Ez zel pár ba ál lít va a sze ret he tõ fér fi pe dig elõ zé ke nyen vé del me zõ, ugyan ak kor a nõ gon -
dos ko dá sá ra szo ru ló, és õt ki egé szí tõ és tel jes sé te võ sze mély.

A szer zõk ezek nek az am bi va lens ide o ló gi ák nak sa já tos funk ci ó kat tu laj do ní ta nak; a nõk -
kel szem be ni jó in du la tú, paternalisztikus ide o ló gia fõ funk ci ó ja pél dá ul a nõk „he lyü kön tar -
tá sa”. A ve le va ló azo no su lás hasz na nõk ese tén pe dig, hogy vé del met je lent az el len sé ges elõ -
í té le tek kel szem ben. (Nyil ván va ló ugyan ak kor, hogy csap da hely ze tet te remt, hi szen az
el fo ga dá sa és az „en ge del mes és sze re tet re mél tó” sze rep be va ló be le si mu lás az am bí ci ók el len
hat.) Az el len sé ges ide o ló gia egy részt a fér fi ak ma ga sabb stá tu sá nak iga zo lá sát ad ja, más részt
fe nye ge tõ bün te tés az elõ írt sze re pe ket meg sze gõ nõk szá má ra. A fér fi ak ra vo nat ko zó el len sé -
ges szexizmus a nõk ala cso nyabb stá tu sa okoz ta ne ga tív szo ci á lis iden ti tás kom pen zá lá sa ként,
a ma ga sabb stá tu sú ak biz ton sá gos kri ti zá lá sá nak le he tõ sé gét ad ja egy fe lõl, más részt pe dig
a paternalizmus és ag res  szió mi at ti ne hez te lés ki fe je zõ dé se a fér fi ak ne ga tív tu laj don sá gok kal
va ló fel ru há zá sa ál tal. A jó in du la tú ide o ló gi ák ban pe dig a fér fi ak tól va ló ér zel mi, sze xu á lis és
eg zisz ten ci á lis füg gés okán egy részt a ma gas stá tus nagy ra tar tá sa és el is me ré se fe je zõ dik ki,
más részt a nõk gon dos ko dó vi sel ke dé sé nek iga zo lá sa (GLICK–FISKE 1996, 2006).

A tár sa dal mi vál to zá sok kal ös  sze füg gés ben te hát a ha gyo má nyos, ré gi tí pu sú ide o ló gi ák he -
lyét újabb, ár nyal tabb, ös  sze tet tebb né zet rend sze rek vál tot ták fel. A jóindulaltú szexizmus „új -
sze rû ség ét” az is alá tá maszt ja, hogy a ku ta tá sok sze rint nem kor re lál sem a ré gi tí pu sú, sem a mo -
dern szexizmussal (az el len sé ges szexizmus ugyan ak kor kor re lál a mo dern tí pu sú val)
(GLICK–FISKE 1997). Swim újabb meg fi gye lé se sze rint en nek oka le het az is, hogy a sze mé -
lyek ezt a tí pu sú ne mi elõ í té le tet sok kal ke vés bé gon dol ják szexizmusnak, mint a ré gi tí pu sú
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vagy el len sé ges faj tát. Ku ta tá si ered mé nyei sze rint a sze mé lyek a tra di ci o ná lis és el len sé ges elõ -
í té le tet sok kal in kább ér tel mez ték szexizmusnak, míg a mo dern és jó in du la tú né ze te ket ke vés -
bé (SWIM et al. 2005). A szexista ide o ló gi ák vál to zó tí pu sú, de fo lya ma tos je len lé te is alá tá maszt -
ja, hogy a rend szer iga zo lá sá ban ezek az ide o ló gi ák fon tos sze re pet töl te nek be.

2. Tár sa dal mi vál to zá sok – a di na mi kus ne mi szte re o tí pi ák tük ré ben

A ne mi ide o ló gi ák és a tár sa dal mi vál to zá sok te hát ös  sze füg ge nek, egy mást köl csö nö sen tük -
rö zik és alakítják is egy ben. A né ze tek rend sze ré nek vizs gá la tá ban az egyik gyü möl csö zõ terü -
let a szte re o tí pi ák vizs gá la ta. Egy részt mert jó pil la nat kép ét ad ják a ki kris tá lyo so dott (je len eset -
ben ne mi) sze re pek nek, más részt pe dig a vál to zá su kat nyo mon kö vet ve a tár sa dal mi vál to zá sok
fo lya ma ta it is jól il luszt rál ják (lásd HUNYADY 1996).

A tu do má nyos ku ta tá sok így validálták azt a min den nap ok ban is jól ér zé kel he tõ ten den ciát,
mely sze rint a fér fi ak és nõk kö zöt ti ész lelt ne mi kü lönb sé gek csök ke nõ ben van nak; a ne mi sze -
re pek – és fel té te lez he tõ en ez zel ös  sze füg gés ben a szte re o tí pi ák is – kon ver gál nak (pl. TWENGE

2001; KONRAD et al. 2000). 
A leg újabb meg kö ze lí té sek pe dig már ma gát a vál to zás per cep ci ó ját eme lik a vizs gá ló dás

tár gyá vá. Itt nem az a kér dés, hogy men  nyit vál to zott mond juk az el múlt száz év ben a nõk szte -
re o tí pi á ja, ha nem az, hogy mit gon dol nak itt és most az em be rek ar ról, hogy ho gyan vál to zik.
Az imp li cit tár sa da lom el mé let sze rint ugyan is az em be rek, ahogy sa ját múlt juk kal és jö võ jük -
kel is te szik, a szo ci á lis cso por tok múlt já ról és jö võ jé rõl is gon dol kod nak (HUNYADY 2001a).
A di na mi kus szte re o tí pia meg kö ze lí tés er re a gon do lat ra rí me lõ en fel té te le zi, hogy az em be rek
mint imp li cit sze rep te o re ti ku sok a múlt-jelen-jövõ vo na lán ér té kel ve a ten den ci á kat meg al kot -
ják az imp li cit sta bi li tás/vál to zás el mé le tét. A jö võ re ál ta lá ban úgy gon dol nak, mint ami ben foly -
ta tó dik to vább a vál to zás, amen  nyi ben azt fel té te lez ték a múlt-je len vo na lán. Ez a fo lya mat a ne -
mek ké pé nek ala ku lá sá ban is jól tet ten ér he tõ a ku ta tá sok alap ján (EAGLY–DIEKMAN 2000, 2001;
DIEKMAN–EAGLY 2000; DIEKMAN et al. 2004; NGUYEN LUU 2001).

Ha zai ku ta tá sok meg erõ sí tik to váb bá azo kat a glo bá lis ered mé nye ket is, mi sze rint a nõi szte -
re o tí pia fel té te le zett vál to zá sa di na mi ku sabb – még pe dig a ha gyo má nyos fér fi kép irá nyá ba el -
moz dul va. Ez utób bi pe dig csak ke vés sé tû nik vál to zó nak (SZA BÓ 2004), il let ve az is egy érde -
kes ered mény, hogy a nõk rõl ki ala kí tott kép ked ve zõt le neb bé vá lik (HUNYADY 2001a).

Ös  szes sé gé ben te hát azt mond hat juk, hogy a ne mek sztereotipikus ké pé nek fel té te le zett vál -
to zá sai glo bá lis vé le mény ként meg ra gad ha tó ak: a ne mi sze re pek (fel té te le zett) vál to zá sa it – és
így a tár sa dal mi vál to zá so kat is – ér zé ke lik az egyé nek. Ugyan ak kor egy pon to sabb, dif fe ren -
ci ál tabb ös  sze füg gés rend szer fel raj zo lá sá hoz ér de mes fel de rí te ni az ezen ered mé nyek mö gött
meg hú zó dó fi no mabb min tá za to kat és az egyé ni kü lönb sé gek min tá za ta it is. Az aláb bi ak ban en -
nek il luszt rá ci ó ját sze ret nénk ad ni, egy na gyobb ku ta tás vo nat ko zó ered mé nye i nek rö vid ös  sze -
fog la ló já val.
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2.1. A ku ta tás cél ki tű zé sei és mód sze rei

Em pi ri kus ku ta tá sunk ban (SZA BÓ 2009) két fõ célt fo gal maz tunk meg: egy rész rõl a di na mi kus
ne mi szte re o tí pi ák és ön jel lem zé sek vizs gá la tát, más rész rõl pe dig a ne mek kel kap cso la tos tá -
gabb né zet rend sze rek, szte re o tí pi ák, at ti tû dök és ide o ló gi ák ös  sze füg gé se i nek ku ta tá sát. Ar ra
vál lal koz tunk, hogy el sõ sor ban az egyén szint jén ra gad juk meg az ös  sze füg gé se ket a ne mek -
kel kap cso la tos szexista né ze tek és egyes ér zel mi és mo ti vá ci ós té nye zõk kö zött. Ar ra vol tunk
kí ván csi ak, hogy az én nel (szelf), il let ve ál ta lá ban a ne mek kel kap cso la tos ér zel mek és ér té ke -
lõ vi szo nyu lá sok ho gyan füg ge nek ös  sze az egyé ni szexizmus fo ká val. Ar ra is kí sér le tet tet tünk,
hogy bi zo nyos szisz te ma ti kus kü lönb sé gek alap ján al cso por to kat – tí pu so kat – kü lö nít sünk el
a ne mek kel kap cso la tos nézetrendszerekbeli kü lönb sé gek men tén.

A ku ta tás ban ös  sze sen 677 fõ vett részt (fi a tal fel nõtt egye te mis ták min tá ja /n = 561, át lag -
élet kor: 20,6 ± 1,6/, va la mint egy ki sebb, idõ sebb alminta /n = 116 fõ, át lag élet kor: 38,0 ± 7,9/).
Cso por tos, ön ki töl tõs ano nim mód szer rel tör tént az adat fel vé tel, zárt vé gû ská lák kal és tu laj -
don ság lis ták kal, va la mint at ti tûd kér dõ ívek kel de rí tet tük fel a sze mé lyek ne mi szte re o tí pi á it,
a szexizmusokat, az ön jel lem zé se ket, a do mi náns cso port ál ta li ész lelt fe nye ge tett sé get és
a tár sas iden ti tást. 

Itt most a ku ta tás azon ki sebb sze le tét mu tat juk be, amely a ne mek ké pe i nek fel té te le zett
vál to zá sán ke resz tül a „tár sa dal mi vál to zás” per cep ci ó já nak le het sé ges vizs gá la tát illusztrálja.3

2.2. Ered mé nyek: fér fi ak és nők ké pé nek fel té te le zett vál to zá sa

A ne mi szte re o tí pi á kat klas  szi ku san, egy tu laj don ság lis tá val (lásd 2. áb ra) mér tük fel, mi kor is
ar ra kér tük a vá la szo ló kat, hogy ítél jék meg, hogy je len leg, il let ve a jö võ ben a fér fi ak és a nõk
hány szá za lé ká ra lesz jel lem zõ az adott tu laj don ság. A lis ta po zi tív és ne ga tív, ko ráb bi vizs gá -
la tok (pl. SZA BÓ 2004) alapán sztereotipikusan fér fi as vagy nõ i es tu laj don sá go kat tar tal ma zott.
A fel té te le zett vál to zást a „di ag nosz ti kus arány” (dgA) mé rõ szá má val ha tá roz tuk meg: a két
ér ték (je len/jö võ) há nya do sát szá mí tot tuk ki, és amen  nyi ben ez az ér ték szig ni fi kán san el tért az
1,00-tõl, úgy je len tõs nö ve ke dést (dgA < 1,00), il let ve csök ke nést (dgA > 1,00) je lent ez az
arány szám. Pél dá ul a „ve ze tõ tí pus” tu laj don ság ra nõk ese tén 0,82-es a há nya dos, ez szig ni fi -
kán san el tér az 1,00-tõl (szó rás: 0,39, t = –11,4 p = 0,00), ami azt je len ti, hogy a jö võ ben szig -
ni fi kán san több nõ rõl fel té te le zik a vá la szo lók, hogy jel lem zõ lesz rá ez a tu laj don ság.

Ös  szes sé gé ben néz ve a pro fi lok le fu tá sát (2. áb ra), a fér fi as tu laj don sá gok ban a nõk re vo -
nat koz tat va ki vé tel nél kül min den tu laj don ság ban nö ve ke dést fel té te lez nek (át lag: 0,88, szó rás:
0,21), fér fi ak ra vo nat ko zó an pe dig leg több ször csök ke nést, még ha ki sebb mér ték ben is (át lag:
1,02, szó rás: 0,21). A nõ i es tu laj don sá gok nál már ki csit ös  sze tet tebb a kép: a po zi tí vak ban mind -
két nem nél csök ke nést je lez nek, a ne ga tí vak ban vi szont csak a nõk nél té te le zik ezt fel, a fér fi -
ak tól nö ve ke dést vár nak (nõk nõ i es tul.csoport át lag: 1,09, szó rás: 0,19, fér fi ak nõ i es tul.csoport

3 A vizs gá lat min den rész let re ki ter je dõ be mu ta tá sát lásd SZA BÓ 2009.
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át lag: 1,01, szó rás: 0,25). A tu laj don sá gok ra adott di ag nosz ti kus ará nyok át la gos ér té kei te hát
in for ma tí vak, azt az ál ta lá nos ké pet mu tat ják, hogy a nõ ké pet di na mi ku sabb nak lát ják a sze mé -
lyek, és leg fõ kép pen a fér fi as tu laj don sá gok te kin te té ben. 

2. áb ra. A fér fi kép és a nõ kép vál to zá sá nak di ag nosz ti kus ará nyai tu laj don sá gon ként

3. áb ra. A fel té te le zett vál to zá sok meg osz lá sai a két nem szte re o tí pi á já nak ese té ben az egyes tu laj don -
ság cso por tok nál

Ugyan ak kor az át la go lás mint mód szer el fed szá mos fon tos in for má ci ót, az egyé ni kü lönb -
sé gek min tá za ta it, pél dá ul azt, hogy men  nyi re mond ha tó ak konszenzuálisnak a vé le mé nyek.
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A fen tebb zá ró jel ben meg adott át lag ér té kek kö rül meg le he tõ sen nagy szó rást fi gyel he tünk meg,
meg néz tük ezért ala po sab ban is a ne mi szte re o tí pi ák ra adott di ag nosz ti kus ará nyok el osz lá sait,
az az hogy a vá la szo lók mek ko ra ré sze prog nosz ti zál csök ke nést, stag ná lást, il let ve nö ve ke dést
az egyes tu laj don ság cso por tok ban. 

Ahogy az a gra fi kon ról is le ol vas ha tó (3. áb ra), a bár me lyik nem nél stag ná lást fel té te le -
zõk ará nya ala csony (5–15%); a glo bá lis be nyo más ban te hát a sze mé lyek túl nyo mó több sé ge
vál to zást té te lez fel a ne mek nél a kü lön bö zõ tu laj don ság cso por tok ban. Ami kü lö nö sen fi gye -
lem re mél tó ugyan ak kor, hogy míg a nõ kép nél egy irány ba mu tat nak a vá la szok, az az a nõk nél
a fér fi as tu laj don sá gok ban nö ve ke dést, a nõ i es tu laj don sá gok ban ös  szes sé gé ben csök ke nést vár -
nak in kább, ad dig a fér fi kép te kin te té ben sok kal ke vés bé konszenzuális a vé le mény. Kö rül be -
lül ugyan an  nyi an té te lez nek fel csök ke nést, mint nö ve ke dést, mind a fér fi as, mind pe dig a nõ -
i es tu laj don ság cso por tok ban. 

Az ös  sze füg gé sek elem zé sét még to vább le het fi no mí ta ni, egy re komp le xebb ké pet raj zol -
va a fel té te le zett tár sa dal mi vál to zá sok ról az újabb szem pont ok beeme lé sé vel. Ezek re a szer -
te ága zó ered mé nyek re itt most nem áll mó dunk ban ki tér ni, csu pán né hány ér de kes to váb bi ada -
tot sze ret nénk meg osz ta ni, il luszt rá ci ó já ul an nak, hogy a fér fi ne mi sze rep de fi ní ci ó ja és
fel té te le zett vál to zá sá ra vo nat ko zó an kö zel sincs ak ko ra kon szen zus, mint a nõi sze re pet il le -
tõ en. Ahogy az elõ zõ ek bõl is ki de rült, a meg íté lõk majd nem ugyan ak ko ra arány ban gon dol ják
úgy, hogy a fér fi ak még „fér fi a sab bak” lesz nek (49%), mint azt, hogy egy re ke vés bé „fér fi a -
sak” (41%). Azok kö zül pe dig, akik a „fér fi a so dás”-ra sza vaz nak, megint csak kö rül be lül fe le-
fe le arány ban van nak azok, akik köz ben úgy gon dol ják, hogy ez zel együtt a nõ i es tu laj don sá -
gok ban is nõ a szint (22%), il let ve azok, akik sze rint pe dig csök ken (24%). 

Az együt tes meg osz lá sok vizs gá la tán túl to váb bi, ne mek kel kap cso la tos né ze tek is beemel -
he tõ ek itt az ös  sze füg gé sek fel tér ké pe zé sé hez, így pél dá ul az énreprezentáció fel té te le zett vál -
to zá sai, vagy a szexista né ze tek kü lön fé le faj tái. Elõb bi vel kap cso lat ban pél dá ul, meg néz ve
a szte re o tí pia és a szelf fel té te le zett vál to zá sá nak vi szo nyát, egy mar káns diszk re pan cia je lent -
ke zik, mi sze rint a fér fi ak nál ál ta lá ban a ne ga tív tu laj don sá gok ban vár nak el mi ni má lis nö ve ke -
dést a vá la szo lók, míg sa ját ma guk ra vo nat koz tat va a po zi tí vak ban és je len tõ seb bet.

Lát ha tó te hát, hogy az el sõ re ál ta lá nos nak lát szó min tá zat, mi sze rint a fér fi ké pet ke vés sé
di na mi kus nak, vál to zó nak vé lik, kö zel sem olyan egy ér tel mû; hi szen itt a vá la szok va ló já ban
sok kal he te ro gé neb bek, ös  sze tet teb bek, mint a nõ kép fel té te le zett vál to zá sa i nak min tá za ta.

3. Zár szó a tár sa dal mi vál to zá sok ról

A tár sa da lom abszt rakt szint jé rõl a va ló di kap cso la tok te re pé re lép ve, a cso port kö zi vi szo nyok
ter mi nu sa i ban is ér tel mez he tõ ek azok a vál to zá sok, ame lyek a ne mi szte re o tí pi ák ban ki kris tá -
lyo sod va jól vizs gál ha tó ak. Ahogy az elõ zõ ek ben igye kez tünk en nek il luszt rá ci ó ját is ad ni, azt
sze ret nénk most ki emel ni, hogy dif fe ren ci ál tabb meg kö ze lí tés ben ér de mes a ne mi szte re o tí pi ák
di na mi kus ter mé sze tét vizs gál ni. Túl azon az ál ta lá nos ered mé nyen, mi sze rint a nõk ké pe di na -
mi ku sabb, a mé lyebb ös  sze füg gé sek vizs gá la ta kor ugyan ak kor lát ha tó vá vál nak pél dá ul a fér fi -
sze rep egyes prob lé mái. A kon szen zus hi á nya és a vé le mé nyek sok ré tû sé ge itt – az „irány mu ta -
tás” bi zony ta lan sá ga okán – egy má sik ér te lem ben vett fo ko zott di na mi kát ad : a fér fi sze rep pel
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kap cso la tos fe szült sé gek és konf lik tu sok di na mi ká ját. Egyé ni szin ten néz ve, a változáspártiság
fel vál la lá sát az is meg ne he zí ti, hogy a ma gu kat „nontradicionálisként” azo no sí tó fér fi ak szá -
má ra iga zá ból nem áll nak ren del ke zés re meg fe le lõ tár sas iden ti táskép zõ al ter na tí vák. A nõk „fe -
mi nis ta ként” azo no sít va ma gu kat po zi tív iden ti tást nyer het nek, még ha je len pil la nat ban sok -
kal in kább csak a sa ját cso port, sem mint az ál ta lá nos tár sa dal mi meg íté lés ál tal. Ez zel szem ben
a fér fi ak szá má ra nor ma tí van el fo ga dott ha son ló le het sé ges sze rep – je len leg – még nem iga -
zán ala kult ki (CAMERON–LALONDE 2001). 

Ezek nek a fo lya ma tok nak a mé lyebb meg is me ré se ugyan ak kor se gít het azon vá la szok meg -
ta lá lá sá ban, ame lyek a po zi tív ne mi tár sas iden ti tá sok ki ala ku lá sá hoz ve ze tõ uta kon irány jel -
zõk ként szol gál hat nak, fér fi ak és nõk szá má ra egy aránt. A fér fi és nõi ne mi sze re pek „egy más -
ra utalt sá ga” el vi tat ha tat lan, ám a vi szony rend sze rük ben meg je le nõ egyen lõt len sé gek
vi tat ha tó ak. Az ez zel kap cso la tos tár sa dal mi vál to zás egyik fon tos esz kö zé nek te kint jük a né -
zet rend sze rek tu da tos for má lá sát, amely ben a (kri ti kai) szo ci ál pszi cho ló gia mind el mé le ti,
mind pe dig gya kor la ti ta pasz ta la tai fel be csül he tet le nek le het nek. Akár az el fo gu lat lan ság ál ar -
cát vi sel ve is, de anél kül ta lán még in kább. 
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Köz po li ti kák és tár sa dal mi at ti tû dök 

1. Be ve ze tés

T a nul má nyunk ban a ren del ke zés re ál ló in for má ci ók ré vén a köz po li ti kák és a tár -
sa dal mi at ti tû dök vi szo nyát kí ván juk be mu tat ni, oly mó don, hogy elõ ször
rövi den át te kin tõ jel leg gel is mer tet jük, hogy a ha zai és a nem zet kö zi ku ta tá si

ta pasz ta la tok mi kép pen je le ní tik meg az il le gá lis pszichoaktívszer-használókkal kap cso la tos tár -
sa dal mi at ti tû dö ket, hogy mi lyen mér ték ben tart ja a la kos ság, il let ve bi zo nyos szak ér tõi cso por -
tok ve szé lyes nek és mi mó don tart ja ke zel he tõ nek a ká bí tó szer-prob lé mát. A ta nul mány kö vet -
ke zõ ré szé ben tör té ne ti kon tex tus ba is ágya zot tan te szünk kí sér le tet ar ra, hogy át te kint sük
a ká bí tó szer-prob lé má ra vo nat ko zó ér tel me zé si és az ezek re ala po zó be avat ko zá si mo del le ket.
Mind az at ti tûd ál la po tok, mind pe dig az ér tel me zé si, be avat ko zá si mo del lek mu tat ják, hogy itt
egy sok fé le kép pen ér tel me zett és meg ítélt je len ség rõl van szó, amely nek (fõ ként) be fo lyá so lá -
sá val kap cso lat ban élénk, mind a mai na pig tar tó vi ta bon ta ko zott ki szak mai, szak ma po li ti kai
és po li ti kai kö rök ben egy aránt. A kur rens drog po li ti kai dis kur zus rend kí vül szer te ága zó, en nek
be mu ta tá sá ra nem, azon ban bi zo nyos ele me i nek rö vid is mer te té sé re vál lal ko zunk a ta nul mány
ne gye dik te ma ti kus egy sé gé ben. A to váb bi ak ban, il luszt rá ci ó ként, be mu tat juk a ma gyar or szá -
gi drog po li ti ka ala ku lá sá nak rö vid tör té ne tét, bi zo nyos in di ká to rok men tén jel le mez zük an nak
sé rü lé keny sé gét, ki tett sé gét a po li ti kai irány vál tás ok nak. 

2.1. La kos sá gi at ti tű dök a ká bí tó sze rek kel, ká bí tó szer-hasz ná lat tal és 
ká bí tó szer-hasz ná lók kal kap cso lat ban 

A drog fo gyasz tás sal/drog fo gyasz tók kal kap cso la tos la kos sá gi at ti tûd ál la po tok kal kap cso la tos
szisz te ma ti kus kvan ti ta tív adat gyûj tés a la kos sá gi drogepidemiológiai vizs gá la tok ré sze ként (PAKSI

2003; ELE KES–PAK SI 2003; PAK SI és mtsai 2009), ezidáig há rom íz ben tör tént Ma gyar or szá gon,
2001-ben, 2003-ban, és 2007-ben.1 Ezen vizs gá la tok at ti tûd ál la po tok ra vo nat ko zó ada ta i nak 

1 A vizs gá la to kat Ele kes és Pak si (2001, 2003), va la mint Pak si (2007) vé gez te. Mind há rom vizs gá lat a 18–53
éves né pes ség re rep re zen ta tív min tán ké szült, az EMCDDA-standardoknak (EMCDDA 1999, 2000, 2002)
meg fe le lõ en.
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át te kin té sét vég zi el a Drog po li ti ka szá mok ban cí mû kö tet ben Pak si (2009), ami sze rint a kü -
lön bö zõ drog fo gyasz tó ma ga tar tá sok kal kap cso la tos ve szély ész le lés a ma gyar or szá gi fel nõtt la -
kos ság kö ré ben az ez red for du lót kö ve tõ en szig ni fi kán san (p < 0,05) nö ve ke dett. A kü lön bö zõ
sze rek, il let ve a kü lön bö zõ gya ko ri sá gú szer hasz ná ló ma ga tar tá sok meg íté lé se te kin te té ben nem
ta pasz tal ha tunk dif fe ren ci á ló dást eb ben a pe ri ó dus ban, va gyis a kü lön bö zõ til tott dro gok ve szé -
lyes sé ge – kü lö nö sen a rend sze res hasz ná lat ese té ben – a fel nõtt la kos ság gon dol ko dá sá ban meg -
le he tõ sen egy be mo só dik. A kü lön bö zõ gya ko ri sá gú fo gyasz tói ma ga tar tá sok ve szé lyes sé gé nek
meg íté lé se te kin te té ben va la me lyest kü lönb ség té tel fi gyel he tõ meg.

A ma gyar or szá gi fel nõtt la kos ság ve szély ész le lé se más eu ró pai or szá gok la kos sá gá é hoz ké -
pest – kü lö nö sen a ki pró bá ló ma ga tar tás sal kap cso lat ban – rend re meg ha lad ja az azok ban mért
ér té ke ket, s a ha zai né pes ség ve szély ész le lé sé ben – a sze rek és a hasz ná la ti gya ko ri sá gok men -
tén is – ki sebb mér té kû dif fe ren ci á lás jel lem zõ.

A fel nõtt né pes ség nagy fo kú ve szély ér ze te, s – kü lö nö sen a rend sze res fo gyasz tás sal kap -
cso lat ban – a vé le mé nyek ala csony dif fe ren ci ált sá ga nyo mot hagy a drog fo gyasz tók kal kap cso -
la tos tár sa dal mi at ti tû dök min den aspektusán.2

Ahogy ez Pak si és Ele kes vizs gá la ta i ból ki tû nik (ELE KES–PAK SI 2000, 2003; PAK SI 2003,
2009), a drog hasz ná lók, más tár sa dal mi cso por tok kal ös  sze ha son lít va (iszá ko sok, ho mo sze xu -
á li sok, ci gány szár ma zá sú ak, AIDS-be te gek, bör tön vi sel tek) a leg ke vés bé el fo ga dott tár sa dal -
mi cso port nak te kint he tõk. A ve lük szem ben tar tott tár sa dal mi tá vol ság te kin te té ben 2001 és
2007 kö zött csak mi ni má lis csök ke nés volt ta pasz tal ha tó a ma gyar tár sa da lom ban, s más tár -
sa dal mi cso portok hoz vi szo nyít va sem ke rül tek ked ve zõbb helyzetbe.3

2.2. A ká bí tó szer-prob lé ma ke ze lé sé vel kap cso la tos la kos sá gi vé le ke dé sek 

A ká bí tó szer-fo gyasz tás csök ken té sé nek kü lön bö zõ le het sé ges mód jai kö zül – az ez red for du -
lót kö ve tõ évek ben – a fel nõtt né pes ség egy ér tel mû en a „ká bí tó szer-ke res ke dõk szi go rúbb bün -
te té sét” tar tot ta leg in kább kö ve ten dõ nek. A má so dik leg töb bek ál tal vá lasz tott meg ol dás a „meg -
elõ zõ te vé keny ség ja ví tá sa” és csak ezt kö ve ti a „kö zös sé gek sze re pé nek erõ sí té se”. A kü lön bö zõ
be avat ko zá si mó dok pri o ri tássor rend jé ben, ahogy ez az elem zé sek bõl ki de rül (PAK SI 2009), 2001
és 2003 kö zött nem tör tént vál to zás, ugyan ak kor az egyes be avat ko zá si mó dok el fo ga dott sá ga
né mi leg vál to zott: nõtt azok ará nya, akik a bün te tõ igaz ság szol gál ta tás te rü le té re tar to zó meg -
ol dá si mó do kat lát ják kö ve ten dõ út nak, s né mi képp csök kent azo ké, akik a kö zös sé gek sze re -
pé nek erõ sí té sé ben lát ják a meg ol dást.

A fel nõtt né pes ség kö ré ben a 2001 és 2007 kö zöt ti idõ szak ban mind vé gig a represszív drog -
po li ti ká val va ló nagy mér té kû s egy re ha tá ro zot tabb egyet ér tés volt jel lem zõ (PAK SI 2009). 

2 A drog fo gyasz tás sal kap cso la tos ve szély ér ze tek in ten zi tá sát ki fe je zõ in dex szig ni fi káns ös  sze füg gést mu -
tat más at ti tûd ele mek kel (PAK SI 2003).

3 Az idé zett drogepidemiológiai vizs gá la tok ban a tár sa dal mi at ti tû dök mé ré sé re a Bogardus-féle tár sa dal -
mi tá vol ság ská lát al kal maz ták.
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A tár sa da lom túl nyo mó több sé ge más eu ró pai or szá gok ban sem ért egyet sem a kannabisz,
sem a he ro in fo gyasz tá sá nak „meg en ge dé sé vel” (PAK SI 2009 az EMCDDA ál tal ké szí tett
országjelentések alap ján), mind azo nál tal a ma gyar or szá gi la kos ság az át lag nál na gyobb mér -
ték ben áll a rest rik tív drog po li ti ka mel lett, s a ha zai vé le mé nyek ben ke vés bé je le nik meg a ma -
ri hu á na és a he ro in kö zöt ti drog po li ti kai kü lönb ség té tel.

A kvan ti ta tív vizs gá la tok mel lett a kva li ta tív in for má ci ók (ELE KES és mtsai 2005) ál tal is
jel zett, a nagy fo kú ve szély ész le lés sel és erõs fé lel mek kel össz hang ban a fel nõtt né pes ség
négy ötö de a ku ta tá sok kal le fe dett pe ri ó dus ban mind vé gig úgy ítél te, hogy a tár sa da lom nak „töb -
bet” vagy „sok kal töb bet” kel le ne köl te ni a drog prob lé mák mér sék lé sé re, meg elõz ve ez zel a jó -
val el ter jed tebb al ko ho liz mus vo nat ko zá sá ban ka pott ará nyo kat. Ugyan ak kor a ká bí tó szer-prob -
lé ma mér sék lé sé re for dí tan dó ös  szeg nö ve lé se mel lett ál lást fog la lók ará nya 2003 után
szig ni fi kán san csök kent (PAK SI 2009).

2.3. Egyes szak ér tői cso por tok vé le ke dé se a ká bí tó szer-hasz ná lók ról, 
a ká bí tó szer-prob lé ma ke ze lé sé ről 

Te kin tet tel ar ra, hogy a be te gek irán ti at ti tû dök alap ve tõ en ha tá roz zák meg az or vos-be teg kom -
mu ni ká ci ót, s ezen ke resz tül a ke ze lés ki me ne tel ét is (CAPLEHORN et al. 1998; CORTEN–PELC

1986; MIL LER és mtsai 1986; HOFFMAN és mtsai 2000; NURCO et al. 1988), így a drog hasz nálók -
kal (is) fog lal ko zó kü lön bö zõ szak mák kép vi se lõ i nek a drog hasz ná lók kal és a drog hasz ná lattal
kap cso la tos at ti tûd jei kü lö nö sen nagy je len tõ ség gel bír nak a drog prob lé ma ke ze lé se szem pont -
já ból. 

Pszi chi á te rek és addiktológusok vi szo nyu lá sai

Az el múlt évek ben két vizs gá lat ké szült az addiktológiai be te ge ket el sõd le ge sen el lá tó szak or -
vos ok – pszi chi á te rek, il let ve addiktológusok – kö ré ben (DEMETROVICS és mtsai 2004, 2007;
KUN és mtsai 2006).4 A la kos ság kö ré ben ta pasz tal tak hoz ké pest a pszichiáterek/addiktológusok
ese té ben a ká bí tó szer-fo gyasz tók kal szem ben tar tott tár sa dal mi tá vol ság va la me lyest ki sebb,
ugyan ak kor két har ma duk „ci vil ként” el uta sít ja a ká bí tó szer-fo gyasz tók kal va ló kap cso lat ba kerü -
lést, il let ve a pszi chi á te rek több sé ge nem szí ve sen vál lal szen ve dély be teg pá ci enst. Más be teg-
(pszi chi át ri ai be teg, AIDS-be teg), il let ve tár sa dal mi cso por tok kal ös  sze ha son lít va pe dig kü lö -
nö sen szem be tû nõ ezen or voscso port kö ré ben a szen ve dély szer-hasz ná lók kal szem ben mu ta -
tott el uta sí tás (PAK SI 2009; DEMETROVICS és mtsai 2009). 

A pszi chi á te rek túl nyo mó több sé ge a drog füg gõ ség ke ze lé sét ál ta lá nos ság ban nem pszi chiát -
ri ai prob lé ma ként azo no sí tot ta. 

4 Az adat fel vé tel 2001-ben a po pu lá ció kö zel 20%-os, 2004-ben pe dig mint egy két har ma dos, nem rep re -
zen ta tív min tá ján ké szült, önkitõltõs kér dõ ívek se gít sé gé vel.
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Há zi or vos ok vi szo nyu lá sai

A há zi or vos ok nak a drog prob lé ma ke ze lé sé nek szá mos te rü le tén – a pre ven ci ón túl me nõ en a ko -
rai fel is me rés ben és ko rai ke ze lés be vé tel ben, a pszichoszociális/közösségi mo dell hez il lesz ke -
dõ el lá tás ban, il le tõ leg a szak el lá tás ba uta lás ban – alap ve tõ sze re pük le het, így a drog prob lé -
má hoz, drog fo gyasz tók hoz va ló vi szo nyu lá suk je len tõs sze re pet játsz hat a ká bí tó szer-prob lé ma
ke ze lé se szem pont já ból.

Egy 2008-ban, a há zi or vos ok kö ré ben ké szült ku ta tás (DEMETROVICS és mtsai 2009;
GYOLLAI és mtsai 2011)5 sze rint a nor mál po pu lá ci ó hoz ké pest (PAK SI 2009) a há zi or vos ok is
va la me lyest ke vés bé el uta sí tó ak a pszichoaktív sze re ket hasz ná lók kal szem ben, s 10% alatt van
azok nak az ará nya, akik a drog füg gõt bû nö zõ nek (vagy bû nö zõ nek is) te kin tik. Mind azo nál tal
– más tár sa dal mi és be teg ség cso por tok kal ös  sze ha son lít va – kö rük ben is õk a leg in kább el uta -
sí tott po pu lá ció, a há zi or vos ok két har ma da a ká bí tó szer-fo gyasz tók kal va ló szom széd sá gi vi -
szonyt „el le nez né”, il let ve „in kább nem” vál lal ná (DEMETROVICS és mtsai 2009). 

Egy, a há zi or vos ok kö ré ben tör tént kva li ta tív adat gyûj tés (MÉ SZÁ ROS 2008) so rán a há zi -
or vos ok ká bí tó szer-fo gyasz tás sal kap cso la tos spon tán as  szo ci á ci ó it vizs gál va há rom – rész ben
fé lel mek bõl, rész ben a kom pe ten cia hi ány ból fa ka dó – gon do la ti-te ma ti kus me zõ raj zo ló dott
ki, és pe dig a bû nö zés, a füg gõ ség és a ve szé lyez te tett ség. A há zi or vos ok drog fo gyasz tók ról al -
ko tott ké pe il lesz ke dik a köz gon dol ko dás ban meg je le nõ szte re o tí pi ák hoz.

A Ká bí tó szer ügyi Egyez te tő Fó rum (KEF) tag ja i nak vi szo nyu lá sai

Egy, a Ká bí tó szer ügyi Egyez te tõ Fó ru mok tag jai kö ré ben vég zett vizs gá lat ban (DO MO KOS és
mtsai 2005)6 a kü lön bö zõ szer hasz ná ló ma ga tar tá sok egyé ni koc ká za tai te kin te té ben ki ala kult
pri o ri tás sor rend  ben az il le gá lis ká bí tó sze rek ke rül tek az el sõ hely re, amit az al ko hol fo gyasz tás
és a do hány zás kö ve tett, ne gye dik he lyen sze re pelt a rang sor ban a vis  sza élés sze rû gyógy szer -
fo gyasz tás, ötö dik, il let ve ha to dik he lyen pe dig az ener giaita lok és a ká vé fo gyasz tá sa. Tár sa -
da lom ra va ló ve szé lye ztetett sé get néz ve szin te ugyan ez a rang sor ala kul ki, az zal a – nem el -
ha nya gol ha tó – kü lönb ség gel, hogy a vá lasz adók sze rint az al ko hol ve szé lye sebb tár sa dal mi
szin ten, mint a ká bí tó szer. 

5 A ku ta tás az ér vé nyes pra xis sal ren del ke zõ fel nõtt és/vagy há zi gyer mek or vos ok 600 fõs (kö zel 10%-os),
pra xistí pus, il let ve pra xis mé ret sze rint ré teg zett vé let len min tá ján ké szült, te le fo nos meg kér de zés sel,
2008-ban.

6 A ku ta tás so rán ún. ön ki vá lasz tó min tát al kal maz tak, mel  lyel a 1048 KEF-tag 24%-át si ke rült el ér ni. Te -
kin tet tel ar ra, hogy az ada tok nem rep re zen tál ják a KEF-ta gok so ka sá gát, így az itt kö zölt ada tok in kább
kva li ta tív in for má ci ók ként ke ze len dõk.
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2.4. A ká bí tó szer-hasz ná lók ki re kesz tés sel/el uta sí tott ság gal kap cso la tos 
per cep ci ói

Mint azt a tár sa dal mi at ti tûd ál la po tok, il let ve az egyes szak ér tõi cso por tok ká bí tó szer-hasz ná -
lat tal és ká bí tó szer-hasz ná lók kal kap cso la tos vi szo nyu lá sa it át te kint ve lát hat tuk, a drog hasz ná -
lók egy olyan sa já tos po pu lá ci ót ké pez nek, il let ve a drog prob lé ma olyan spe ci á lis tár sa dal mi
prob lé mát je lent, akik hez/ami hez nem csak ál ta lá ban a tár sa da lom, de a ke ze lé sük re/ke ze lé sé -
re hi va tott szak em be rek is nagy arány ban el uta sí tó at ti tûd del vi szo nyul nak. Ez a tár sa dal mi vi -
szo nyu lás je lent ke zik a szer hasz ná lók per cep ci ó i ban is. 

Egy 2008-ban, drog hasz ná lók kö ré ben ké szült vizs gá lat (BU SA és mtsai 2008b)7 ered mé -
nyei sze rint a meg kér de zett szer hasz ná lók kö zel két har ma da (64,9%-a) sze rint „a jó za no dó dro -
go sok vis  sza il lesz ke dé sét a tár sa da lom ba leg in kább az em be rek elõ í té le tes sé ge és el uta sí tó hoz -
zá ál lá sa aka dá lyoz za”. 

A ku ta tás so rán el ért drog hasz ná lók több mint fe le ér zé kelt már va la mi lyen hát rá nyos
megkülönböztetést8 drog fo gyasz tá sa mi att va la mely ha tó ság ré szé rõl. Az is ko lá ban/mun ka he -
lyén, il let ve az egész ség ügy ben pe dig a drog hasz ná lók meg kö ze lí tõ en egy ne gye dét ér te ne ga -
tív diszk ri mi ná ció ká bí tó szer-hasz ná la ta kö vet kez té ben. Min den ti ze dik kli ens szá molt be ar -
ról, hogy hát rá nyos meg kü lön böz te tés ér te drog fo gyasz tá sa mi att olyan se gí tõ szer ve zet ré szé rõl
is, ame lyek te vé keny sé ge ki fe je zet ten drog hasz ná lók ra irá nyul.

A drog hasz ná lók kör nye ze té ben a sze mély kö zi kap cso lat szo ros sá gá nak nö ve ke dé sé vel
a drog hasz ná lat ra va ló el uta sí tó, il let ve tá vo lí tó re a gá lá sok ará nyá nak csök ke né sé rõl szá mol -
tak be a szer hasz ná lók, az az, míg a mun ka tár sak/is ko la tár sak ese té ben csak a meg kér de zet tek
ke ve sebb mint egy ötö de ér zé kelt se gí tõ hoz zá ál lást, a töb bi ek el uta sí tó an vagy kö zöm bö sen vi -
sel ked tek, ad dig a csa lád tag ok ese té ben dön tõ en se gí tõ en vi szo nyu lás ról szá mol tak be az el ért
drog hasz ná lók (BU SA és mtsai 2008b).

3. A ká bí tó szer-prob lé ma ke ze lé sé nek ér tel me zé si ke re tei, 
be fo lyá so lá sá nak le het sé ges mo dell jei

A ká bí tó szer-prob lé má val, a pszichoaktívszer-használattal va ló fog lal ko zás nem te kint he tõ új
keletûnek, ugyan ak kor az an nak sza bá lyo zá sá val kap cso la tos in téz ke dé sek, majd pe dig az át -
fo gó kont roll rend sze rek meg je le né se alig több mint 100–200 év re te he tõ (RÁCZ 2005; BAYER

2000). Ezek a mo del lek sa já tos fej lõ dés tör té ne tet mu tat nak, ugyan ak kor egy más sal pár hu za mos
lé te zé sük is meg ta pasz tal ha tó. Az ér tel me zé si mo del lek fõ ként ab ból a szem pont ból bír nak je -
len tõ ség gel, hogy an nak fé nyé ben, hogy mit fel té te le zünk, il let ve lá tunk az em pi ri kus ku ta tások

7 A ku ta tás a drog am bu lan ci ák és szen ve dély be teg-el lá tás sal fog lal ko zó szer ve ze tek kli en sei kö ré ben ké -
szült, az ország 18 vá ro sá ban. A vá la szo lók szá ma 846 fõ, a min ta nem rep re zen ta tív. A meg kér de zet -
tek át la go san kö zel hét és fél évig hasz nál tak ká bí tó szert.

8 A ku ta tás so rán hát rá nyos meg kü lön böz te tés nek te kin tet ték mind azt, amit a vá lasz adó an nak ész lelt.
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ál tal meg ala po zott nak, mun kál juk ki a prob lé ma ke ze lé sé re leg in kább al kal mas nak vélt be avat -
ko zá si rend sze re ket. Ter mé sze te sen a szak ma po li ti ká kat ál ta lá ban és konk ré tan a drog po li ti ká -
kat is a je len ség ér tel me zé sén túl még szá mos egyéb té nye zõ is be fo lyá sol ja, pl. az ér dek hor -
do zók, dön tés ho zók szub jek tív meg gyõ zõ dé se, az egyéb ér dek cso por tok ál tal kép vi selt
ér tel me zé si ke re tek, a köz vé le ke dé sek ala ku lá sa, a po li ti kai ta golt ság, a gaz da sá gi hely zet
nyúj tot ta le he tõ sé gek stb. A to váb bi ak ban azo kat a prob lé ma ér tel me zé si és ke ze lé si mo del le -
ket te kint jük át rö vi den, ame lyek el sõ sor ban az eu ró pai, il let ve az észak-ame ri kai drog po li ti -
kai gon dol ko dás ban mar kán san meg je len nek. Ezek a be avat ko zá si rend sze rek sem te kint he tõ -
ek az ese tek több sé gé ben „vegy tisz tá nak”, ugyan ak kor va la mely or szág drog po li ti kai
irá nyult sá gá nak jel lem zé sé re le he tõ sé get te rem te nek. 

A mo rá lis, il let ve kriminalizációs mo dell re épü lõ meg ol dá sok

A két el mé le ti mo dell bõl le ve zet he tõ az ún. prohibicionalista meg kö ze lí té se, mely a ká bí tó sze rek
il le gá lis hasz ná la tá nak tel jes ti lal mán ala pul. Az en nek hát te ré ben meg hú zó dó meg gyõ zõ dé sek ér -
tel mé ben a (i) dro gok ros  szak; (ii) a dro gok ve szé lye sek és füg gõ sé get ge ne rál nak; (iii) sen ki sem
hasz nál hat dro go kat az örömmaximalizáció ér de ké ben; (iv) az el len õr zés, a biz ton ság el sõbb sé get
él vez a sze mé lyes dön té si sza bad ság gal szem ben. Je len leg a nem zet kö zi egyez mé nyek értelmében9

a ká bí tó szer nek mi nõ sü lõ anyagokhoz10 kap cso ló dó tör vény be üt kö zõ cse lek mé nye ket (ter mesz -
tés, ter jesz tés, tar tás) va la men  nyi, az egyez mé nyek hez csat la ko zott or szág ban szank ci o nál ják, bár
je len tõs kü lönb sé ge ket ta pasz tal ha tunk a szank ci ók nagy sá gá ban, a szank ci o ná lan dó cse lek mé nyek
és ma ga tar tás for mák te kin te té ben (ilyen ma ga tar tás for ma pl. a fo gyasz tás).

Ezen prob lé ma ke ze lé si meg kö ze lí tés sze rint a ká bí tó sze rek hez va ló hoz zá ju tás meg aka dá -
lyo zá sa, a ter jesz tés és a fo gyasz tás szank ci o ná lá sa meg fog ja aka dá lyoz ni a fo gyasz tás ter je -
dé sét és vég sõ so ron, hos  szú tá von a je len ség tel jes fel szá mo lá sát ered mé nye zi. No ha ez
a meg kö ze lí tés a fo gyasz tót a ter jesz tõ ál do za tá nak tart ja, ugyan ak kor úgy vé li, hogy a fo gyasz -
tó cse lek mé nye is olyan mér ték ben ve szé lyez te ti kör nye ze tét és a tár sa dal mat, hogy ezt a cse -
lek ményt is bün tet ni szük sé ges. A mo dell nem tesz kü lönb sé get a ká bí tó sze rek kö zött.

A medikalizációs mo del lek bõl kö vet ke zõ ke ze lé si mó dok:
A lel ki be teg ség-mo dell alap ján szá mos konk rét prog ram fo gal ma zó dott meg, ezek kö zös

jel lem zõ je, hogy az individuálpszi cho ló gi ai, vagy az el sõd le ges szo ci a li zá ci ós rend szer (csa lád)
funk ció za va ra it ál lít ják a kö zép pont ba (DEMETROVICS és mtsai 2004). A medikalizációs mo dell
egy má sik meg fo gal ma zá sa sze rint „a füg gõ ség egy komp lex vi sel ke désza var, me lyet bi o ló giai,
pszi cho ló gi ai és szo ci o ló gi ai té nye zõk ha tá roz nak meg, ti pi kus bio-pszicho-szociális za var”
(CARTER–CAPPS HALL [szerk.] 2009: 21). 

A prob lé ma ke ze lé se szem pont já ból a prohibicionista meg kö ze lí tés sel szö ges el len tét ben
fo gal ma zó dik meg a nor ma li zá ló meg kö ze lí tés, vagy legalizációs tö rek vés. Ezen be lül is

9 Egységes ká bí tó szer-egyez mény 1961; Egyez mény a pszichotróp anya gok ról 1971; A ká bí tó sze rek és
pszichotróp anya gok til tott ke res ke del me el le ni egyez mény 1988.

10 Az úgy ne ve zett lis tán sze rep lõ ve gyü le tek.
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számos fo ko za tot le het el kü lö ní te ni, ál ta lá nos is mér ve azon ban az a meg fon to lás, hogy egy fe lõl a tár -
sa da lom nak, a po li ti ká nak nincs jo ga az egyé nek min den na pi vá lasz tá sa i ba be avat koz ni, to váb bá
fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy a ká bí tó szer-ke res ke de lem, mely ér te lem sze rû en il le gá lis csa tor ná -
kon ke resz tül va ló sul meg, a szer ve zett bû nö zés pro fit ját nö ve li és ez zel pár hu za mo san a sze re ket
hasz ná lók ol da lán egész ség ügyi és szo ci á lis ár tal ma kat ge ne rál, me lyek ke ze lé sé re az ál la mok nem
ren del kez nek ki elé gí tõ for rá sok kal (FRIEDMAN 1998). A prob lé ma ke ze lésmód ja te kin te té ben ez
a meg kö ze lí tés va la men  nyi vagy né mely je len leg il le gá lis szer leg ali zá lá sát, va gyis a til tás he lyett
a kont rollt pár tol ja, ami nek kö vet kez té ben a gyár tás, a for gal ma zás ál la mi lag fel ügyelt, adóz ta tott
len ne, va la mint a prob lé má val küz dõk ke ze lé sé re, el lá tá sá ra, a pre ven ci ós prog ra mok fi nan szí ro -
zá sá ra több letfor rá so kat le het ne át irá nyí tani. Ez a meg kö ze lí tés se hol sem ér vé nye sül a ma ga tel -
jes sé gé ben, mint hogy a már ko ráb ban emlí tett ENSZ- és EU-egyezmények szel le mi sé gé vel nem
ös  sze egyez tet he tõ, sok or szág ban an nak derivátumai ugyan ak kor meg je len nek pl. a fo gyasz tói ma -
ga tar tás dekriminalizálása ré vén, illet ve oly mó don, hogy kannabiszszár ma zé kok kis ke res ke del mi
for gal mát ki von ják az ál ta lá nos til tás alól. A meg kö ze lí tés elõ re tö ré sét nagy ban be fo lyá sol ta
a nyolc va nas évek má so dik fe lé ben meg je le nõ, majd elõ re tö rõ HIV–AIDS-járvány, ame lyik a nép -
egész ség ügyi meg ol dá sok je len tõ sé gét hang sú lyoz ta, s me lyek nyo mán – a ké sõbb is sok vi tát ki -
vál tó – ár ta lom csök ken tõ prog ra mok meg fo gal ma zód tak. 

A szo ci o ló gi ai mo dell a be avat ko zá si mó dok szem pont já ból azt je len ti, hogy a prob lé ma
ke ze lé se so rán nemcsak az egyént, ha nem azo kat a tár sa dal mi je len sé ge ket is meg kell vál toztat -
ni, ame lyek kel a ká bí tó szer-fo gyasz tás, il let ve az ká bí tó szer-fo gyasz tás sal kap cso la tos prob lé -
mák tár sa dal mi ará nyai ös  sze füg gést mu tat nak. 

A multidiszciplináris mo dell szel le mi sé gé ben meg fo gal ma zó dó be avat ko zá sok ban va la -
mennyi, az elõ zõ ek ben már em lí tett meg kö ze lí tés sze re pet kap, ezért bel sõ ös  sze ren de zett sé ge
prob lé má kat vet fel. Nap ja ink ban ez a leg szé le sebb kör ben el fo ga dott és a nem ze ti drog stra té -
gi ák ban is ki nyil vá ní tott prob lé ma ke ze lé si mo dell, amely a kí ná lat és a ke res let  csök ken té sé -
nek egyen sú lyá ra he lye zi a hang súlyt. En nek lé nye ge, hogy a le het sé ges leg na gyobb mér ték -
ben szük sé ges a ká bí tó sze rek hez va ló hoz zá fé rést meg aka dá lyoz ni, de ugyan ak kor az
egész ség ügyi és szo ci á lis prob lé má kat, me lyek a ká bí tó szer-hasz ná lat hoz kap cso ló dó an meg -
je len nek, hat ha tós esz kö zök kel szük sé ges ke zel ni, to váb bá szé les kör ben szük sé ges a pre ven -
ci ós be avat ko zá so kat is ki mun kál ni és – fõ leg a fi a tal kor osz tály ok szá má ra – biz to sí ta ni. 

4. A ká bí tó szer-prob lé ma ke ze lé sé vel ös  sze füg gő vi ták né hány ele me 

Ahogy ezt már a ko ráb bi ak ban lát hat tuk, mind a ká bí tó szer-hasz ná lat (vagy ál ta lá ban
a pszichoaktívszer-használat) ki ala ku lá sát ma gya rá zó, mind pe dig az an nak ke ze lé sét cél zó mo -
del lek sok pon ton egy más sal el len té tes ál lí tá so kat fo gal maz nak meg, és élénk szak mai, va la -
mint po li ti kai vi tá kat ge ne rál nak. Az el múlt évek ben szá mos tanulmány lá tott nap vi lá got, ame -
lyek eze ket a vi tá kat ér tel mez ni, kontextuálni igye kez tek. A legkülönbözõbb elem zé si szin tek
je len tek meg ezek ben. Van kö zöt tük olyan, ame lyik a kohlbergi mo rá lis fej lõ dés (1969) sza -
ka szai men tén igyek szik el he lyez ni a kü lön bö zõ drogpolitkai al ter na tí vák kép vi se lõ it
(PARKER 2004). Vé le mé nye sze rint az, hogy mit te kin tünk kí vá na tos ke ze lé si/meg ol dá si
módnak, meg ha tá roz hat ja a bün te tés tõl va ló fé le lem (prekonvencionális sza kasz), a má sok nak
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va ló megfelelés/tetszés/el- és be fo ga dás igé nye (kon ven ci o ná lis sza kasz), il let ve a posztkon -
ven cionális er köl csi fej lõ dé si sza kasz ra jel lem zõ, in for mált sá gon ala pu ló sze mé lyes meg gyõ -
zõ dés az zal kap cso la to san, hogy mi a he lyes, mi a hely te len.

Azt nem ál lít hat juk biz ton ság gal, hogy a drog po li ti kai pre fe ren ci ák egy ér tel mû en kap cso -
lat ba hoz ha tó ak a kohlbergi mo rá lis fej lõ dés re vo nat ko zó el mé let tel, ugyan ak kor azt ál lít hat -
juk, hogy a drog po li ti kai kér dé sek alap ve tõ mo rá lis di lem má kat ál lí ta nak a dis kur zu sok ke reszt -
tü zé be. Parker elem zé se so rán ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy a prohibicionalista né zõ pon tot
kép vi se lõk, dön tés ho zói cso por tok egy fe lõl a kö vet kez mé nyek tõl va ló fé le lem, más fe lõl a tár -
sas-tár sa dal mi el fo ga dás ér de ké ben ala kít ják ki ilyen for mán ál lás pont ju kat, né ze te ik ben, dön -
té se ik ben a kohlbergi prekonvencionális-kon ven ci o ná lis fej lõ dé si stá di u mok je len nek meg. 

Az ár ta lom csök ken tõ po li ti ka hí vei ön ma gu kat, dön té se i ket bi zo nyí ték ala pú nak és
önreflexívnek te kin tik, azt hir de tik, hogy ta pasz ta la tok ra kell szert ten ni, majd eze ken okul va
bölcs be avat ko zá si gya kor la to kat kell ki mun kál ni. Amen  nyi ben a mo rá lis fej lõ dés ka te gó ri á i -
ban akar juk ér tel mez ni ezt a meg kö ze lí tést, ak kor azt mond hat juk, hogy a posztkonvencionális
sza kasz sa já tos sá ga it vi se li ma gán. 

Parker sze rint a legalizációs meg kö ze lí tés hí vei túl lép nek az ár ta lom csök ken tõ meg kö ze -
lí tés szem lé le té ben fog lal ta kon és azt ál lít ják, hogy a dekriminalizáció, il let ve az ár ta lom csök -
ken tõ be avat ko zá sok csak fél me gol dást kí nál nak és sem mi lyen ha tást nem gya ko rol nak az il -
le gá lis drog ke res ke de lem re. Parker vé le mé nye sze rint a drog li be ra li zá ci ós ál lás pont kép vi se lõi
van nak leg kö ze lebb a kohlbergi mo rá lis fej lõ dés posztkonvencionális szint jé hez, az ezt kép vi -
se lõk mél tá nyol ják az uni ver zá lis eti kai el ve ket, az el fo ga dást, a to le ran ci át és az egyen lõ sé get,
va la mint fel is me rik, hogy a he lyes mo rá lis dön té sek al kal ma sint túl te kin te nek a kon ven ci o ná -
li san el fo ga dott jo gi sza bá lyo zás nyúj tot ta le he tõ sé ge ken.

Parker meg ál la pít ja, hogy azo no sít ha tó ak azok az uni ver zá lis ér té kek, ame lyek ben mind
a pro hi bí ció, mind az ár ta lom csök ken tés, mind pe dig a legalizáció hí vei egyet ér te nek, ezek a biz -
ton sá gos tár sa da lom, mely tá mo gat ja a pol gá rok egész sé gét és fej lõ dé si le he tõ sé ge it. Egyet -
ér te nek ab ban is, hogy min den em be ri élet ér té kes, ugyan ak kor el té rõ en gon dol kod nak ab ban
a te kin tet ben, hogy mi mó don le het meg vé de ni a pol gá ro kat, va la mint hogy az egész ség vé del -
me és fej lesz té se mit is je lent va ló já ban. Ab ban is egyet ér te nek, hogy az em be rek nek és  sze rû
kor lá to zá so kat kell al kal maz ni uk a pszichoaktív sze rek hasz ná la tá val kap cso lat ban, ugyan ak -
kor je len tõs vi ták bon ta koz nak ki az zal ös  sze füg gés ben, hogy ez a kor lá to zás sal kap cso la tos cél
mi kép pen re a li zál ha tó, ér vé nye sít he tõ a né pes ség kö ré ben.

Egy má sik elem zés (JELSMA 2008) szin tén a drog po li ti kai vi ták „ter mé szet raj zá val” fog lal -
ko zik azon tö rek vés tõl át hat va, hogy egy a je len le gi nél ha té ko nyabb és ér vé nye sebb drog po li -
ti ka ki ala ku lá sá nak a fel tét elei te rem tõd je nek meg. A szer zõ az aláb bi fõbb vi ta pon to kat azo no -
sít ja a 2000-es évek ele jén meg je le nõ drog po li ti kai vi ták to po sza i nak is mer te té se so rán. 

Ár ta lom csök ken tés: az el múlt év ti zed ben az ár ta lom csök ken tõ be avat ko zá sok (tû cse re prog -
ra mok, szubsz ti tú ci ós prog ra mok) szé les kör ben pol gár jo got nyer tek a leg több eu ró pai és
észak-ame ri kai or szág ban, an nak el le né re, hogy preg náns ár ta lom csök ken tõ po li ti ka csak na gyon
ke vés or szág ban fo gal ma zó dott meg. Ér de kes sé ge en nek a fej lõ dés nek, hogy még azok ban az
or szá gok ban is mar kán san meg je len tek ezek az ár ta lom csök ken tõ be avat ko zá sok, ahol egyéb -
ként az ál la mi drog po li ti kák szél sõ sé ge sen bün te tés/til tás pár tú ak vol tak, pl. Kí ná ban. Az ár ta -
lom csök ken tõ be avat ko zá sok egy spe ci á lis al eset ét je len tik az or vo si lag fel ügyelt fo gyasz tói 
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szo bák (safe injecting rooms), ame lyek meg íté lé sét, hasz nos sá gát még az ár ta lom csök ken tés el -
kö te le zett hí vei kö zött is ag gá lyok öve zik, de min den kép pen el lent mon dá sos nak tart ják. Az ár -
ta lom csök ken tés te kin te té ben a vi ta te hát több sí kon bon ta ko zik ki:
– ár ta lom csök ken tés vs. pre ven ció és/vagy ke ze lés
– ár ta lom csök ken tés vs. bün te tés, pro hi bí ció
– ár ta lom csök ken tés és az or vo si lag fel ügyelt be lö võszo bák 

A kö vet ke zõ Jelsma ál tal azo no sí tott vi ta pont az úgyne ve zett al ter na tív fej lesz té sek kel
(alternative developments) kap cso lat ban bon ta ko zik ki. En nek a kér dés kör nek sok kal ke vés bé
a nem ze ti drog po li ti kák, mint in kább a glo bá lis drogkontrollrendszerekkel ös  sze füg gés ben van
je len tõ sé gük. Az át fo gó drog kont roll-stra té gi ák meg fo gal ma zá sa kor (Egy sé ges Ká bí tó szer-
egyez mény 1961), sõt már azo kat is meg elõ zõ en (el sõ és má so dik ópi um há bo rú, lásd BAYER

2000) meg fo gal ma zó dott a vi lág két rész re osz tá sa, mond ván, hogy van nak ká bí tó sze re ket ter -
me lõ és azt fo gyasz tó or szá gok. Ez a ha sí tás fõ leg a nö vé nyi ala pú ká bí tó sze rek vo nat ko zá sá -
ban volt ér tel mez he tõ (te hát a szin te ti kus ká bí tó sze rek meg je le né se és tér hó dí tá sa elõtt). Az Egy -
sé ges Ká bí tó szer-egyez mény 15, il let ve 25 évet adott az egyez mény hez csat la ko zó or szá gok nak,
hogy fel szá mol ják a ká bí tó szer-fo gyasz tás ra al kal mas nö vé nyi kultúrákat.11 Az al ter na tív fej -
lesz té sek fo gal ma el sõ al ka lom mal az af ga nisz tá ni új já épí té si fo lya mat so rán ar ti ku lá ló dott,
ennek lé nye ge, hogy a me zõ gaz da sá gi ter me lés ben ér de kelt, ab ból élõ pa rasz to kat rá kell bír -
ni ar ra, hogy az ópi um elõ ál lí tá sá ra al kal mas mák he lyett más nö vé nyek ter me lé sé bõl te remt -
sék meg a meg él he té sü ket. A mos to ha kö rül mé nyek kö zött gaz dál ko dók csak erõs (oly kor erõ -
sza kos, a fe nye ge tés tõl és fi zi kai erõ szak tól sem men tes) rá ha tás ra tér tek át más te vé keny ség re,
s fõ leg a kü lö nö sen is ki szol gál ta tott hely zet ben lé võk en ged tek en nek a kény szer nek. A vi ta
szá mos as pek tus ban bon ta ko zott ki e te rü le ten, pl. hogy a fej lesz té si tá mo ga tá sok fel té tel hez köt -
he tõ ek-e, il let ve hogy amed dig az ere de ti leg ká bí tó szer-elõ ál lí tá si cél ból ter mesz tett nö vény le -
gá lis csa tor ná kon tör té nõ ér té ke sí té sé re nincs el já rás rend, ad dig va jon le het-e erõ sza kos esz kö -
zök kel fel lép ni a gaz dák a kö ré ben? Egy to váb bi vi ta pont a ká bí tó szer-hasz ná lat (nem
a ter jesz tés!) bün tet he tõ sé ge és a bör tö nök ben ta pasz talt krí zishely ze tek kap csán fo gal ma zó dik
meg. Eb ben a kér dés ben egy fe lõl az vet fel prob lé má kat, hogy a bör tön né pes ség je len té keny
há nya da (ese ten ként 60%-uk) bi zo nyos or szá gok ban (pl. USA, Nagy-Britannia, dél-ame ri kai
or szá gok) ká bí tó sze rek kel va ló vis  sza élés okán ke rült a bün te tés-vég re haj tó in téz mé nyek be,
más fe lõl a kü lön bö zõ or szá gok ban ér vé nyes jog sza bá lyi kör nye zet – egyéb ként össz hang ban
a ká bí tó szer-egyez mé nyek ál tal kí nált fle xi bi lis ér tel me zé si me zõ vel – rop pant sok fé le, el té rõ
sza bá lyo zá si és vég re haj tá si szi gor ral bá nik a ká bí tó szer-hasz ná lók kal. Az Eu ró pai Uni ó nak csak
a ká bí tó szer-ke res ke de lem mel össze füg gés ben van ha tá ro zott iránymutatása.12 A bün te té si té -
te lek és a vi sel ke dé sek bün te tõ jo gi ér tel me zé sé ben ta pasz tal ha tó di ver gen cia el sõ sor ban a fo -
gyasz tói ma ga tar tás sal kap cso la tos jog sza bá lyi kör nye zet kri ti kus fe lül vizs gá la tát ten né szük sé -
ges sé, va la mint an nak az alap ve tõ és so kak ál tal vi ta tott kér dés nek az el fo gu lat lan meg vi ta tá sát,

11 Ez el sõ sor ban a mák, a kannabisz és a kokacserje ter mõ te rü le te i nek fel szá mo lá sát je len tet te.
12 Council Framework Decision 2004/757/JHA of 25 October 2004 laying down mi ni mum provisions on

the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking.
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hogy a fogva tartás glo bá lis mé re tek ben ké pes-e mér sé kel ni, me der ben tar ta ni a pszichoaktívszer-
használat ter je dé sét. Eh hez a vi ta pont hoz csat la ko zik a rész le ges legalizáció, va gyis a kannabisz
és szár ma zé ka i nak legalizációja kap csán ki bon ta ko zó drog po li ti kai dis kur zus. A vi lág kábítószer-
jelentés13 sze rint mint egy két száz mil lió em ber fo gyaszt kannabiszt vi lág szer te. A szer el ter jedt
hasz ná la ta szá mos kér dést vet fel, ezek kö zül az el sõ, hogy tart ha tó-e va jon az a hely zet, mi -
sze rint a ma ri hu á na épp olyan ve szé lyes sé gi ka te gó ri á ba ke rült be so ro lás ra, mint a he ro in vagy
a ko ka in? Vi tá ra kész tet so ka kat az is, hogy a kü lön bö zõ or szá gok, no ha csat la koz tak az Egy -
sé ges Ká bí tó szer-egyez mény hez, el té rõ szank ci o ná lá si gya kor la tokat ve zet nek be ép pen an nak
ér de ké ben, hogy a kannabiszke res ke del met le tud ják vá lasz ta ni egyéb, ve szé lye sebb ká bí tó sze -
rek ke res ke del mé rõl. 

A drog po li ti kai vi ták egy má sik vo nu la ta, ami a ma gyar or szá gi drog po li ti kai dis kur zus ban
is hang sú lyo san meg je le nik, a le gá lis és il le gá lis sze rek meg kü lön böz te té sé nek (a til tott sze rek
demonizálása, az al ko hol promóciója) prob le ma ti ká já val fog lal ko zik. El sõ sor ban az zal az as -
pek tus sal, hogy va jon mi te szi in do kolt tá, hogy ha son ló vagy azo nos addikciós po ten ci ál lal ren -
del ke zõ sze rek ese té ben al kal ma sint a szak mai, de a köz- és a po li ti kai gon dol ko dás is, az ese -
tek meg ha tá ro zó több sé gé ben, tel je sen el té rõ meg íté lést al kal maz és en nek meg fe le lõ en is
cse lek szik, mind a sze rek fo gyasz tá sa, mind pe dig a kap cso ló dó sza bá lyo zá sok te kin te té ben. 
En nek a sze rnek men tén el té rõ vé le ke dés nek a min tá zó dá sá ról tá jé ko ztat nak mind a la kos sá -
gi, mind pe dig a szak em be rek kö ré ben vég zett at ti tûdvizs gá la tok (PAK SI 2009; PAK SI és mtsai
2005; DEMETROVICS és mtsai 2004, 2009; DO MO KOS és mtsai 2005). 

5. A ma gyar or szá gi drog po li ti ka kon tex tu sa

Ez utób bi prob lé ma kör rel kap cso lat ban Ma gyar or szá gon egy meg le he tõ sen sa já tos fej lõ dés tör -
té net nek le he tünk ta núi, ahogy ezt Ele kes (2009) rész le te sen elem zi. Az al ko holprob lé ma sú -
lyos sá gá ra és va ló ban prob le ma ti kus jel le gé re az 1980-as évek vé gén éb red tek rá, il let ve eb ben
a pe ri ó dus ban fo gal ma zód tak meg a rend szer sze rû be avat ko zást sür ge tõ han gok, ugyan ak kor
ez a len dü let csak né hány évig tar tott. A ki lenc ve nes évek má so dik fe lé ben a tár sa da lom és a po -
li ti ka prob lé ma ér zé keny sé ge is át te re lõ dött az il le gá lis sze rek te rü le té re. Eb ben a pe ri ó dus ban
a mo rá lis pá nik is mér ve it le het azo no sí ta ni a ma gyar or szá gi köz gon dol ko dás ban. Úgy, ahogy
ezt Kitzinger (2000) Cohen (1972) mû ve alap ján az aláb bi ak sze rint jel lem zi: „Egy cso port vagy
egy bi zo nyos cso port hoz kap cso ló dó je len ség az adott tár sa da lom ide a li zált rend jét (ha gyo má -
nyos élet mód ját vagy alap ve tõ ér ték rend szer ét, konst ru ált, konszenzuális va ló sá gát) fe nye ge -
tõ ve szély ként tu da to sul a tár sa da lom tag ja i ban. 

A mé dia szen zá ció kel tõ és le egy sze rû sí tõ be mu ta tá sa nyo mán a fe nye ge tést hor do zó cso -
port kön  nyen azo no sít ha tó vá vá lik. A mé di á nak ez a te vé keny sé ge autoritatív meg ol dá so kat
sür ge tõ köz han gu la tot ala kít ki. A ha tó sá gok er re az igény re tör vé nyi szi go rí tá sok kal vá la szol -
nak. A fo ko zott in téz mé nyi és köz fi gye lem ha tá sá ra nö vek szik a je len ség re giszt rált ese te inek

13 World Drug Report, 2011.
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szá ma, így le gi ti mál va a rend hely re ál lí tá sa ér de kében tett lé pé se ket. A mo rá lis pá nik nyo -
mot hagy hat a tár sa da lom jog rend sze rén, a tár sa dal mi rend fenn tar tá sá val meg bí zott in téz -
mé nyek el já rá sa in, a tár sa dal mi nor mák rend sze rén. A fo lya mat so rán al ko tott szim bo li kus
kép ze tek be épül nek a tár sa dal mi hi e de lem rend szer be, az itt ki ala kult nép sze rû ké pek le egy -
sze rû sí tõ ma gya rá za tot biz to sí ta nak a tár sa dal mi rend rõl szó ló la i kus el kép ze lé sek szá má ra.”
(i. m.: 23–24. ) A mo rá lis pá nik is mér vei az érin tett ség ér zé sé nek nö ve ke dé se; el len sé ges han -
gu lat ki ala ku lá sa; arány ta lan ság, ami a je len ség sú lyá nak, a fe nye ge tett ség mér té ké nek el túl -
zá sá ra utal; vál to zé kony ság. A ká bí tó szer-prob lé má val kap cso la tos tár sa dal mi vé le ke dé sek és
be avat ko zá sok át te kin té se ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy a ki lenc ve nes évek má so dik fe lé -
ben, a 2000-es évek ele jén va ló ban egy faj ta mo rá lis pá nik bon ta ko zott ki e tár sa dal mi je len -
ség kör nye ze té ben, ami a vo nat ko zó jog sza bály ok szi go rí tá sá ban, a köz igaz ga tá si vá lasz kész -
ség ja ví tá sá ban, bõ vü lõ költ ség ve té si for rá sok ban, át fo gó drog po li ti kai do ku men tum ban,
fej lõ dõ in téz mény rend szer ben is meg fi gyel he tõ volt. Majd – szin tén a mo rá lis pá nik di na mi -
ká já nak meg fe le lõ en – 2005 után, a vál to zé kony ság je gyé ben, meg ta pasz tal hat tuk a je len ség
eljelentéktelenedését. Er re a pe ri ó dus ra is meg ma rad tak azon ban bi zo nyos ele mek a mo rá lis
pá nik is mér ve i bõl, a ká bí tó szer-hasz ná lat to vább ra is stigmatizált vi sel ke dés ma radt és to vább -
ra is jel lem zõ volt a ha sí tás a le gá lis és il le gá lis pszichoaktív sze rek te kin te té ben, 
to váb bá a té ma kör po li ti kai át ita tott sá ga, a je len ség gel és a be avat ko zá sok kal kap cso la tos 
mo rá lis ítél ke zés is. 

6. Drog stra té gi ák Ma gyar or szá gon – a szak ma po li ti kák sé rü lé keny sé ge

Ma gyar or szá gon ed dig két át fo gó drog stra té gia po li ti kai el fo ga dá sá ra ke rült sor (2000, 2009).
Az el sõ át fo gó nem ze ti drog stra té gia ki mun ká lá sa 1999-ben kez dõ dött ab ban a po li ti kai klí má -
ban, ami kor a ká bí tó szer-prob lé ma ma gas po zí ci ót fog lalt el a po li ti kai na pi ren den, va la mint ami -
kor a ká bí tó szer-hasz ná lat el ter jedt sé gé vel kap cso lat ban ag gasz tó ada to kat tárt fel az epi de mi -
o ló gi ai ku ta tás (ELE KES–PAK SI 2000). Ezek az ada tok azt mu tat ták, hogy a 16 éves fi a ta lok
kö ré ben az il le gá lis sze re ket ki pró bá lók ará nya négy év alatt (1995 és 1999 kö zött) két és fél -
sze re sé re nö ve ke dett. A hely zet má sik jel leg ze tes sé ge pe dig a fris sen ha tá lyos sá vált bün te tõ -
po li ti kai szi go rí tás volt, amely nek ér tel mé ben a szer fo gyasz tók (nem ter jesz tõk!) csak ak kor
men te sül het tek a bün te tõ el já rás alól, ha az igaz ság ügyi or vosszak ér tõ füg gõ nek mi nõ sí tet te õket.
A 2000-es drog stra té gi á nak te hát egy olyan hely zet ben kel lett a prob lé ma ke ze lé sé re vál lal koz -
nia, ami kor az volt sejt he tõ, hogy a ká bí tó szer-prob lé ma esz ka lá ló dik az or szág ban, va la mint
ál ta lá ban Eu ró pá ban. Ek kor (is) Eu ró pa egyik leg szi go rúbb bün te tõ jo gi sza bá lyo zá sa ér vé nye -
sült, ugyan ak kor nem ren del kez tünk meg bíz ha tó ada tok kal a prob lé más ká bí tó szer-hasz ná lók
szá má val kap cso lat ban, még alig volt a té má val fog lal ko zó szak sze rû pre ven ci ós prog ram és
a prob lé ma ke ze lé sét cél zó in téz mény rend szer is fej let len volt. A 2009-ben el fo ga dott drog stra -
té gia kon tex tu sa már je len té keny mér ték ben kü lön bö zött az elõb bi ek ben le ír tak tól. No ha
a kábí tó szer hely zet ös  szes sé gé ben me der ben tart ha tó nak tûnt, szû kü lõ költ ség ve té si for rá sok,
ha nyat ló ál lam igaz ga tá si po zí ció, po li ti kai le gi ti má ció nél kül mû kö dõ kor mány és min den kor -
mány za ti kez de mé nye zést ref lex bõl el uta sí tó el len zé ki ma ga tar tás volt jel lem zõ eb ben a pe rió -
dus ban. 
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A 2000-es stra té gia ki ala kí tá sa mint egy ti zen két hó na pot vett igény be, szé les kö rû szak mai
és tár sa dal mi egyez te tés övez te, vél he tõ leg ez is hoz zá já rult ah hoz a pél dát lan tel je sít mény hez,
hogy az Or szág gyû lés egy han gú an meg sza vaz ta azt.14

Mind két stra té gia ese té ben az ér té ke lés (ame lyik nél er re sor ke rült), il let ve a szak ér tõi ál -
lás fog la lás ok fé nyé ben el mond ha tó, hogy ma gas szín vo na lú szak mai do ku men tum ke let ke zett.
A 2000-es stra té gia meg fo gal maz ta a prob lé ma ke ze lé sé vel ös  sze füg gõ alap ve tõ szak mai ér té -
ke ket, to váb bá hos  szú, kö zép- és rö vid tá vú cé lo kat azo no sí tott, ame lyek négy tar tal mi pil lér
kö ré szer ve zõd tek: (i) Kö zös ség és együtt mû kö dés, (ii) meg elõ zés, (iii) ke ze lés-el lá tás, (iv) kí -
ná lat csök ken tés. Az egyik tar tal mi pil lér egy ben át íve lõ fi lo zó fi a ként is funk ci o nált. Ös  sze sen
95 cél ki tû zés fo gal ma zó dott meg az egyes te rü le te ken. A stra té gia meg va ló sí tá sát ak ció ter vek
se gí tet ték. A 2000-es stra té gia struk tú rá ját az 1. áb ra mu tat ja. 

1. áb ra. A 2000-es nem ze ti stra té gia szer ke ze te: te ma ti kus pil lé rek és át íve lõ esz kö zök

A 2009-es stra té gia az elõ zõ esz me i sé gét vit te to vább, ki egyen sú lyo zott meg kö ze lí tést kí -
vánt kép vi sel ni, va gyis a ke res let- és kí ná latcsök ken tés te rü le tén egyi de jû leg fo gal ma zott meg
cé lo kat. Ugyan ak kor tük rö zõ dött ben ne az in for má ci ók kal va ló jobb el lá tott ság, a ká bí tó szer-
prob lé ma ko ráb bi nál dif fe ren ci ál tabb ér tel me zé se. A stra té gia szer ke ze te a be avat ko zá so kat a tér -
ben (va gyis há rom di men zi ó ban) ké pez te le, ahogy ezt a 2. áb ra is mu tat ja.

A pil lé rek a konk rét fej lesz té si te rü le te ket, cél rend sze re ket je le ní tet ték meg, az át íve lõ esz -
kö zök azo kat a szem pon to kat, ame lye ket min den egyes konk rét be avat ko zás ese té ben szem elõtt
kell tar ta ni, a pri o ri tá sok pe dig ar ra kí ván ták a fi gyel met fel hív ni, hogy for rásszû kös pe ri ó du -
sok ban mi lyen szem pont ok szem elõtt tar tá sá val le het biz to sí ta ni, hogy a kez de mé nye zé sek jól
cé loz za nak (vulnerabilitás, eset sú lyos ság). Új don ság volt az elõ zõ stra té gi á hoz ké pest, hogy a ke -
ze lés el lá tás-pil lér im már ki mon dot tan, meg ne ve zé sé ben is tar tal maz ta az ár ta lom csök ken tést. 

A 2000-es stra té gia meg va ló sí tá sá nak el sõ két éve so rán gya kor la ti lag ki épült az az in téz -
mény-rend szer, amely csak nem min den te kin tet ben ha son lí tott a fej lett EU-tagállamok vo nat -
ko zó in téz mény rend sze ré re. A 2002-es kor mány vál tás sem tör te meg ér dem ben a kon szen zu -
sos stra té gia meg va ló sí tá sá nak a fo lya ma tát, egy rö vid ide ig még tar tott a for rás bõ vü lés,
va la mint ki fe je zet ten ked ve zõ fej le mény ként is mét sor ke rült a bün te tõ  tör vény könyv mó do sí -
tá sá ra (2002), ami eny hí tett a 99-es szi go rí tá son. Sor ke rült a stra té gia fél idõs, füg get len szak -

14 A stra té gia ki ala kí tá sá nak fo lya ma tá ról rész le te sen lásd TOPOLÁNSZKY 2009.
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ér tõk ál ta li ér té ke lé sé re is (TRAUTMANN et al. 2005). Az ér té ke lõ ta nul mány el is mer te a stra té -
gia prog res  szív szem lé le tét, va la mint azt is, hogy ma ra dék ta la nul il lesz ke dik az Eu ró pai Unió
drog po li ti kai irány mu ta tá sa i hoz, ugyan ak kor prob le ma ti kus nak ítél te túl zot tan am bi ci ó zus mi -
vol tát, va la mint a cé lok és cél rend sze rek bel sõ ko he ren ci á já nak mér té két. A 2006-os kor mány -
vál tást kö ve tõ en már ér zé kel he tõ vé vált, hogy a kor mány el vesz tet te ér dek lõ dé sét a prob lé ma
iránt, nem gon dol ta, hogy ezen prob lé ma kap csán tud ná po li ti kai arc él ét ki fe je zés re jut tat ni (Kiss
Pé ter mi nisz ter sze mé lyes köz lé se 2006). A 2000-ben el fo ga dott stra té gia fu tam ide jé nek a vé -
gé re te hát ös  sze fog la ló an azt ál la pít hat juk meg, hogy a kez de ti len dü let szá mos fej lesz tés
meg in du lá sát tet te le he tõ vé, ki ala kult a prob lé ma ke ze lé sé re hi va tott in téz mény rend szer, bi zo -
nyos te vé keny sé gek mû köd te té se im már nor ma tív vagy kvá zi nor ma tív fi nan szí ro zás alap ján
volt biz to sít ha tó (ala csony kü szö bû el lá tá sok, is ko lai pre ven ció). A ká bí tó szer-hasz ná lat ra vo -
nat ko zó kü lön bö zõ ada tok ar ra mu tat tak, hogy az 1995–1999-es pe ri ó dus hoz ké pest a drog fo -
gyasz tás nö ve ke dé si üte me – az eu ró pai ten den ci ák kal össz hang ban – Ma gyar or szá gon is
csök kent (lásd pl. PAK SI 2009), s ez zel pár hu za mo san a po li ti ka és a la kos ság ér dek lõ dé se is hal -
vá nyo dott a te rü let iránt (ELE KES 2009). 

2. áb ra. A 2009-es nem ze ti stra té gia szer ke ze te: te ma ti kus pil lé rek, át íve lõ esz kö zök, be avat ko zá si pri o -
ri tá sok

A ká bí tó szer-prob lé ma irán ti po li ti kai el kö te le zõ dés hát tér be szo ru lá sá nak jól kö vet he tõ mu -
ta tó ja a fej lesz té si cé lú költ ség ve té si for rá sok csök ke né se. A 3. áb ra mu tat ja a csök ke nés mér -
té két.
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3. áb ra. A ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ós költ ség ve tés ala ku lá sa éven te 1999 és 2010 kö zött (mil lió Ft)
inf lá ci ósin dex-kor rek ció nél kül (For rás: TOPOLÁNSZKY 2009; Por tö rõ 2010)

Ter mé sze te sen a ká bí tó szer-prob lé ma ke ze lé sé re for dí tott költ ség ve té si ki adá sok nem azo -
no sít ha tó ak a ká bí tó szer ügyi ko or di ná ció szá má ra ren del ke zés re ál ló fej lesz té si for rá sok kal. 
A 4. áb ra va la men  nyi olyan költ ség ve té si ki adás te kin te té ben mu tat ja be a rá for dí tá sok ala ku -
lá sát, ame lyek kap cso lat ba hoz ha tó ak a ká bí tó szer-prob lé ma ke ze lé sé vel. 

4. áb ra. A Ká bí tó szer ügyi Köz ki adá sok (KÖKK) nagy sá ga fõ te vé keny sé gi te rü le tek sze rint, fo lyó
áron15 (For rás: HAJ NAL 2009)

15 Nem tren de ket, ha nem pont becs lé ses el já rás ré vén szer zett ada to kat tar tal maz az ábra.
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A te rü let re for dí tott köz ki adá sok mér té ke ál ta lá ban csök kent 2003 után, ugyan ak kor a kí -
ná lat csök ken té si be avat ko zá sok re la tív ré sze se dé se min den vizs gált év ben rend re a több szö rö -
se volt a ke res let csök ken té si cé lú rá for dí tá sok nak (5. áb ra).

5. áb ra. A ke res let- és kí ná lat csök ken té si be avat ko zá sok ra for dí tott köz ki adá sok szá za lé kos ará nyá nak
ala ku lá sa (For rás: HAJ NAL 2009)

A köz ki adá sok ala ku lá sa, de fõ ként a te rü let irán ti el kö te le zõ dés mér té ké nek a meg íté lé se
szem pont já ból ér de mes azt is meg vizs gál ni, hogy a kü lön bö zõ be avat ko zá si te rü le tek re a kü -
lön bö zõ or szá gok költ ség ve té si rá for dí tá sa i nak ará nyá ban mi lyen ké pet mu tat nak. Ma gyar or -
szá gon ez az arány nem éri el az össz költ ség ve tés 0,1%-át, míg pl. Ang li á ban 0,3%, Svéd or -
szág ban 0,8%. (lásd 6. áb ra). Eze ket az ará nyo kat a ká bí tó szer ügyi köz ki adá sok ala ku lá sa
szem pont já ból ha zánk ban még a leg ked ve zõbb évek ben sem tud tuk el ér ni, és a fej lesz té si célok
te kin te té ben a hely zet 2007 óta to vább rom lott.

A 2009-ben el fo ga dott stra té gia meg va ló sí tá sá ra már nem ke rült sor, a 2010 ta va szán ha -
ta lom ra ke rült új kor mány 2010 de cem be ré ben po li ti ka i lag (esz mei-ide o ló gi ai meg fon to lá sok -
ra hi vat koz va) el fo gad ha tat lan nak ítél te mind a do ku men tu mot, mind pe dig az an nak ki dol go -
zá sá ban részt ve võ szak em be re ket, egyi de jû leg új stra té gia ki mun ká lá sát ren del te el.

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 347 (Black plate)



348

Felvinczi Katalin 

6. áb ra. A KÖKK ré sze se dé se a kor mány za ti össz ki adás ok ból Ma gyar or szá gon 2000–2007 kö zött, va la -
mint né hány eu ró pai or szág ban a 2005. év ben (For rás: HAJ NAL 2009)

Ös  sze fog la lás

Az a mód, ahogy a po li ti kai ha ta lom eh hez a te rü let hez vi szo nyult, szá mos prob lé má ra rá vi lá -
gít, és szá mos ne he zen meg vá la szol ha tó kér dést vet fel. Az egyik ilyen kér dés, hogy va jon mi -
lyen sa já tos sá gai le het nek egy olyan tár sa dal mi je len ség nek, ami nek ke ze lé sé vel kap cso la tos
in téz ke dé sek ilyen mér ték ben ki tet tek a po li ti kai szél já rás nak? 

A tár sa dal mi at ti tû dök ala ku lá sá nak be mu ta tá sá val ér zé kel tet tük, hogy a ma gyar tár sa da -
lom mar káns ve szély ként ész le li a ká bí tó szer-fo gyasz tást, va la mint hogy el uta sí tó at ti tû dö ket
fo gal maz meg a ká bí tó szer-hasz ná ló val szem ben. A ve szé lyes ség re vo nat ko zó meg íté lés nem
eny hült a 2000-es évek so rán, sõt in kább fo ko zó dott, de a szer hasz ná lók el uta sí tott sá gá nak mér -
té ke ér zé kel he tõ mér ték ben csök kent. A tár sa dal mi at ti tû dök ala ku lá sá ból lát ha tó, hogy nem ál -
ta lá nos eu ró pai ten den ci á ról van szó, ha nem sa já tos „ma gyar út ról”, hi szen más or szá gok ban
is ta pasz tal ha tó a ká bí tó szer-hasz ná lat tal kap cso la tos fo ko zott ve szély ész le lés, ugyan ak kor
a kü lön bö zõ szer hasz ná la ti min tá za tok meg íté lé sé ben lé nye ge sen dif fe ren ci ál tab b a vé le ke dés,
mint ná lunk. A prob lé ma be fo lyá so lá sá val kap cso la tos vé le ke dé sek alap ján el mond ha tó, hogy
a ma gyar or szá gi la kos ság az át lag nál na gyobb mér ték ben áll a rest rik tív drog po li ti ka mel lett,
s a vé le mé nyek ben ke vés bé je le nik meg a kü lön bö zõ sze rek ál tal oko zott prob lé mák kí vá na tos
ke ze lé se kap csán a kü lönb ség té tel. A ká bí tó szer-hasz ná lat tal és ke ze lé sé nek leg jobb mód já val
kap cso lat ban nem lé te zik glo bá lis, min den szak em ber ál tal el fo ga dott meg ol dás, sok kal in kább
a szer hasz ná la ti mo del lek hez kap cso ló dó pár hu za mos stra té gi ák, szak mai vi ták jel lem zõek. A ha -
zai drog po li ti ká ra jel lem zõ, hogy a dön tés ho zók prob lé má hoz va ló vi szo nyu lá sa egy fe lõl vis -
 sza tük rö zi a la kos sá gi vé le ke dé se ket, és elõny ben ré sze sí ti a represszív meg ol dá so kat (bün te -
tõ po li ti kai szi go rí tás). Más fe lõl pe dig ér dek lõ dé sük a prob lé ma iránt egy faj ta cik li kus sá got
kö vet: a nagy fo kú oda fi gye lést a prob lé ma el en ge dé se kö ve ti. Mind ezek alap ján in do kolt nak
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te kint jük azt ál lí ta ni, hogy a drogpolitkák ál ta lá ban és ha zánk ban is rend kí vül sé rü lé ke nyek.
A nem ze ti drog po li ti kák ban em lí tés re mél tó irány vál tás ok ta pasz tal ha tó ak, ame lyek ke vés bé a je -
len ség pro fil vál tá sá hoz, sok kal in kább a po li ti kai meg ol dás ke re sés tü rel met len sé gé hez kap cso -
lód nak. Meg íté lé sünk sze rint a drog po li ti ka sé rü lé keny sé gét a fen ti té nye zõk mel lett a szak ma -
po li ti kai ér té ke lé si kul tú ra fej let len sé ge is okoz za. Ezért len ne fon tos olyan vizs gá la ti tech ni ká kat
ki mun kál ni és meg ho no sí ta ni, ame lyek le he tõ vé te szik a szak mai alap ve té sek és a po li ti kai re -
a li tá sok egy sé ges rend szer ben tör té nõ ke ze lé sét, s me lyek az zal a re mén  nyel ke cseg tet nek, hogy
a ká bí tó szer-prob lé ma és más mo rá lis ide o ló gi ai meg osz tott ság gal öve zett tár sa dal mi je len sé -
gek ered mé nyes ke ze lé sét elõ moz dí tó szak po li ti kák ki ala kí tá sát tud ják mo ti vál ni.
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EL TE PPK Pszi cho ló gi ai Intézet 

Büsz ke ség, ön ér té ke lés és el kö te le zõ dés: 
egy irány ba mu tat nak 

a cso port kö zi vi sel ke dés alap ve tõ erõi?

T er mé sze te sen a tu do má nyos al ko tás fo lya ma tát is te kint het jük az iden ti tás és annak
for má ló dá sa fe lõl. A zá ró vizs gá ra ké szül ve ta lán min den fi a tal szak em ber úgy
ér zi, hogy a szak dol go za ta éle té nek meg ha tá ro zó al ko tá sa, ha son ló kép pen

a dok to ri ér te ke zés és ké sõbb egy-egy alap ve tõ je len tõ sé gû írás sem csak a ku ta tói ér dek lõ dés
vál to zó irá nya i ról és a kö zölt tárgy ról tu dó sít, de mér föld kõ ként is te kint he tõ a ku ta tói élet út -
ban. A ko rai szi por kák ként meg fo gal ma zott dip lo ma mun kák tól a ké sõb bi al ko tá sok ab ban kü -
lön böz nek leg in kább, hogy egy szû kebb vagy tá gabb ku ta tói kö zös ség egé sze szá má ra is je len -
tõ ség gel bír nak, for dí ta nak egyet a tu do mány ke re kén. Az ün ne pi kö tet, mû fa ja sze rint, ezt
a vissz han got do ku men tál ja önál ló ta nul má nyok, re zo ná ló gon do la tok for má já ban. Er re ké szült
ez a ta nul mány is. 

Je len ta nul mány Hen ri Tajfel tár sa dal mi iden ti tás el mé le té ben (TAJFEL–TURNER 1979)
mint tu do má nyos mik ro koz mosz ban tesz ki rán du lást. A Tajfel élet mû vét meg ko ro ná zó el mé -
le tet Hunyady pro fes  szor a tõ le meg szo kott – alap ve tõ em ber is me re tet és egy-egy té ma szel le -
mi ki bon ta ko zá sát egy aránt meg ra ga dó – szo ci ál pszi cho ló gia-tör té ne ti sû rí tett mon da tá ban
va la hogy így jel le mez né: Ez egy sze ren csés alap öt let, me lyet utóbb ma gas szín vo na lon fej te -
nek ki, visz nek to vább az el kö te le zett és te het sé ges eu ró pai és nem mel les leg ame ri kai ta nít vá -
nyok a sa ját ku ta tá sa ik ban. In nen néz ve nem is a ki pat ta nó gon do lat tu do mány tör té ne ti je len -
tõ sé gû ön ma gá ban, ha nem a tõ le el vá laszt ha tat lan ér tel me zé sek, ké sõb bi ki bon tá sok eme lik
a szo ci ál pszi cho ló gi ai tör té ne té ben két ség kí vül ki tün te tett rang ra. Az el mé let el sõ meg fo gal ma -
zá sá ban in kább egy ön el lent mon dás ok kal is tar kí tott, szé les ecset vo nás ok kal fel raj zolt váz lat,
ami tar tal maz za a kom po zí ció alap ve tõ ele me it, de nem baj ló dik még a kulcs fon tos sá gú rész -
le tek ap ró lé kos ki fej té sé vel sem. 

Va ló ban fel tû nõ, hogy men  nyi fi ók el mé let kap cso ló dik az ere de ti leg a cso port kö zi meg kü -
lön böz te tés ma gya rá za tá nak szánt el gon do lás hoz. John C. Turner önkategorizációs el mé le te,
Marilynn Brewer op ti má lis meg kü lön böz te tett ség mo dell je, Glynis M. Breakwell iden ti tás fe -
nye ge tés sel kap cso la tos ös  sze füg gés rend sze re, Steve Reicher kol lek tív vi sel ke dés re vagy a veze -
tés re adott ma gya rá za tai is a nö ve ke dé sük höz szük sé ges fon tos ös  sze te võ ket ta lál ják meg
a tár sa dal mi iden ti tásel mé let ál tal nyúj tott táp ta laj ban. Be né pe sí tik a szá muk ra ked ve zõ szel -
le mi kör nye ze tet, nö ve ke dé sük kel ki te re bé lye sí tik a kez de ti gon do lat csí rá kat. Mert azt is el kell
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is mer nünk, hogy az újabb és újabb el gon do lá so kat az ere de ti gon do lat szel le mi ere je hajt ja
és bár mes  szi re jut nak, még is utóbb vis  sza ér kez nek azok kö zé az el kép ze lé sek kö zé, ame lye -
ket Tajfel egy év ti ze den ke resz tül, a má so dik vi lág há bo rú után új já szü le tõ eu ró pai szo ci ál -
pszi cho ló gia út tö rõ je ként, hang sú lyo zot tan tár sa da lom-lé lek ta ni ös  sze füg gé sek ként meg fo -
gal ma zott. 

Nem ol dó dik fel a tár sa dal mi iden ti tás el mé le te át fo gó, ám sok szor la zán il lesz tett ku ta tá -
si pa ra dig má vá, szem lé le ti ke ret té, ami kor az intrapszichikus fo lya ma to kat a tár sas vi sel ke dés
je len ség kö rén ke resz tül a tár sa dal mi fo lya ma tok kal igyek szik összekötni.1 Ép pen az elem zé si
szin tek és a moz gó sí tott fo gal mak rop pant tá vol sá ga mi att ugyan ak kor haj me resz tõ kö tél tánc -
hoz ha son lít ez a vál lal ko zás. Az ál ta la meg fo gal ma zott el mé le ti ös  sze füg gé sek vé kony ka kö -
te lén ne ki in dul va, egyik ol da lon a mi ni má lis cso port vizs gá la tá nak pa ra dig má ja, má sik ol da -
lon az ön ér té ke lés fenn tar tá sá ra va ló ál ta lá nos em be ri tö rek vés és a tár sa dal mi kategorizáció
pszi cho ló gi ai alap me cha niz mu sai le het nek azok a sú lyok és el len súly ok, me lye ket biz tos kéz -
zel tart va vág hat ne ki a me rész szo ci ál pszi cho ló gus az út nak, mi köz ben né hány tár sa da lom el -
mé le ti meg fon to lás sal erõ sí ti ma gát. 

Az ol va sót most ar ra in vi tá lom, hogy az el mé let szá má ra is alap ve tõ tá maszt, az én és a cso -
port vi szo nyá ban ál ta lá no san is ér de kes ös  sze füg gést tár junk fel né hány rész le té ben. Azt vizs -
gál juk meg, hogy mi ként fo gal maz ha tó meg az ön ér té ke lés, az azo no su lás és meg kü lön böz te -
tés di na mi ká ja a szo ci á lis iden ti tás el mé le te nyo mán a cso port kö zi vi szo nyok intrapszichikus
elõ te ré ben. El sõ pil lan tás ra nem ki fe je zet ten tár sa da lom-lé lek ta ni ez a prob lé ma, egye ne sen ezo -
te ri kus nak tûn het, ha Tajfel gon do lat me net ében azt tart juk kor sza kos je len tõ sé gû nek, ahogy
a cso por tot az egyé ni tu da ton ke resz tül pszi cho ló gi ai re a li tás ként te rem ti meg, és ami lyen ter -
mé sze tes ség gel azu tán a cso port kö zi vi szo nyo kat tár sa dal mi kon tex tus ba il lesz ti. Min den bi -
zon  nyal len ne mit ki bon ta ni, új ra fo gal maz ni a cso port, a tár sa da lom ol da lá ról is az el mé let tel
ös  sze füg gés ben. Más részt azon ban az sem vi tat ha tó ér de me Tajfel tö rek vé se i nek, hogy az elõ -
í té le tek, diszk ri mi ná ció tár sa dal mi-tör té ne ti je len sé gé re ha mi sí tat lan pszi cho ló gi ai meg ol dást
ke res, az egyé nen be lü li moz ga tó ru gó kat és meg is me ré si mó do kat igyek szik okok ként vizs gál -
ni a tár sa dal mi je len sé gek hát te ré ben. Eb ben az irány ban in du lunk te hát ez al ka lom mal a tár -
sa dal mi iden ti tás el mé le té nek fel de rí té sé ben. 

De elõt te még egy utol só sze mé lyes ki té rõ a be ve ze tõ ben. A tu do mány szo ci o ló gia je len -
tõs gon do la tá vá vált Mannheim Kár oly meg ál la pí tá sa, mely sze rint a kor szel lem hez kap cso ló -
dó an ala ku ló sze mé lyes vi lág kép fi a tal fel nõtt kor ban jut el ah hoz a ki kris tá lyo so dá si pont hoz,
ami a ké sõb bi ek ben is ki raj zol ja a po li ti kai ide o ló gi á ban és viselkedésben ala pot je len tõ ér té -
ke ket és az irányt mu ta tó ide á lo kat (lásd HUNYADY 1999). Ha a ge ne rá ci ós ta pasz ta lat a szak -

1 A kor társ szo ci ál pszi cho ló gi á ban nem rit ka ság ez, elég csak a po li ti kai kon zer va ti viz must sze mé lyi ség -
je gyek kel (JOST et al. 2003) vagy jobb-bal ol da li sá got alap ve tõ mo tí vu mok kal és eb bõl kö vet ke zõ morá -
lis el vek kel (GRAHAM et al. 2009) meg ra ga dó mo del lek ál tal át fo gott, szé dí tõ tá vol sá gok ra gon dol ni. A tár -
sa dal mi iden ti tás el mé le te azon ban ezek nél is komp le xebb ha tás me cha niz must ke zel, ha váz la to sab ban
is. Itt a tár sa da lom „vis  sza hat”, az egyén meg élt szo ci á lis iden ti tá sát, a be lõ le kö vet ke zõ cso port kö zi vi -
sel ke dést önál ló ok ként be fo lyá sol ja és nem egy sze rû en csak te re pe a pszi cho ló gi ai ten den ci ák ki fe je -
zõ dé sé nek.
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mai alap ér té kek és vi lág kép ki ala ku lá sá ra is ugyan eb ben az élet kor ban és ha son ló mó don jár
együtt az el mé le ti és mód szer ta ni tá jé ko zó dá si pon tok ki ala kí tá sá val, ak kor biz tos, hogy rám
a Hunyady pro fes  szor ál tal ve ze tett, a bu da pes ti pszi cho ló gia sza kon ép pen ak kor in du ló Tár -
sa dal mi kér dé sek pszi cho ló gi á ja cí mû prog ram szak mai és köz éle ti kér dé se ket, a rend szer vál -
to zás fris sen át élt ta pasz ta la tát és a hos  szú éve kig ki tár gya lat lan tár sa da lom tu do má nyi gon do -
la tok új ra fel fe de zés ét egy aránt je len tõ sze mi ná ri u mai ha tot tak meg ha tá ro zó mó don. A vi ták
kö zép pont já ban ak kor a ma gyar nem ze ti iden ti tás, az elõ í té le tek, a po li ti ku sok sze mé lyé nek és
kör nye ze tük köl csön vi szo nyá nak elem zé se és más di rekt mó don tár sa da lom-lé lek ta ni alap kér -
dé sek áll tak. In kább ha son lí tot tunk szel lem tör té ne ti vi ta kör re, mint szo ci ál pszi cho ló gi ai la bo -
ra tó ri um ra. Ál ta lá ban is tá vol állt tõ lünk a pszi cho ló gi ai la bo ra tó ri um ste ri li tá sa. Azt hi szem,
a nem ze ti iden ti tás vizs gá la ta irán ti el kö te le zõ dé sem ezek nek a szö kõ ár sze rû fel szí ni hul lá mok -
nak kö szön he tõ. Ha ge ne rá ci ós szak mai iden ti tá so mat kel le ne meg fo gal maz nom, ak kor cso port -
fo lya ma tok és a cso port kö zi di na mi ka tár sa dal mi hát té ren va ló vizs gá la ta is ezek bõl a ta pasz -
ta la tok ból ered.

Az ak kor ké szü lõ, ké sõbb 1996-ban meg je le nõ kö tet (Hunyady György: Szte re o tí pi ák a vál -
to zó köz gon dol ko dás ban. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest) fon tos al ko tó ele me it osz tot ta meg ve -
lünk Hunyady pro fes  szor a sze mi ná ri u mi be szél ge té sek so rán. Ezek ben ak kor iz gal mas újí tás
volt, ahogy a kogníció ele mi pszi cho ló gi ai fo lya ma ta it kap csol ta a tár sa dal mi-tör té ne ti fo lya -
ma tok hoz. Té te le sen is ki fej tet te ezt azu tán a szo ci ál pszi cho ló gi ai ku ta tás kor szel lem éhez gon -
do lat me net ében il lesz ke dõ, mód szer ta ni kér dé sek ben vi szont a sa ját út ját já ró kö tet is. Hunyady
pro fes  szor ha tá sa azon ban nem csu pán a fel szí ni hul lá mok sod rá sá ban, de mé lyebb áram la tok
for má já ban is ha tott. Az uta lá sok ban és szel le mi mér le ge lé sek ben gaz dag elõ adá sa i ban, re fe rá -
tu mok hoz fû zött kom men tár ja i ban így sok más kö zött egy má sik alap ve tõ intrapszichikus kér -
dést is vis  sza té rõ en érin tett. Sej tel mes mo so lyá val – a kül sõ cso port ho mo ge ni tá sá nak el len té -
te ként – a sa ját cso port dif fe ren ci ált sá gá ra hív ta fel a fi gyel met, eb ben lát ta és lát tat ta jel zés sze rû en
is fon tos nak az én meg kü lön böz te té sét a tár sak tól. A szo ci ál pszi cho ló gia és az élet nagy kér -
dé se it még in kább csak ke re sõ, mint meg ta pasz ta ló if jú egye te mis ta ként úgy érez tem, hogy ez
egy a szo ci ál pszi cho ló gus ala pos mér le ge lé sé re ér de mes, a gaz dag ku ta tói élet ta pasz ta lat ál tal
is meg ér lelt, fon tos di lem ma, ta lán ezért is em lék szem rá ma is. Sa ját vizs gá ló dá sa im ban
ugyan ak kor el sõ sor ban ab ban lát tam hos  szú éve kig a ki hí vást, hogy az én nek a cso port ban való
fel ol dó dá sá nak mód ja it, pszi cho ló gi ai me cha niz mu sa it ke res sem. A ké sõbb, 2003-ban meg írt
dok to ri ér te ke zé sem ben ezért vált kö z pon ti je len tõ sé gû vé a kol lek tív ön ér té ke lés és a cso port -
hoz va ló kap cso ló dást kog ni tív me cha niz mus ként meg ala po zó önkategorizáció fo gal ma. Jelen
ta nul mány azon ban a meg kü lön böz te tés és a fel ol dó dás ol da lát egy aránt igyek szik be mu tat ni
a szo ci á lis iden ti tás el mé le té nek kulcs ele me i vel kap cso la tos tu do mány te rü le ti vi ta és épít ke zés
hát te rén. Ugyan ak kor an nak a kis sé meg ké sett do ku men tu ma is sze ret ne len ni, hogy a je len ség
vizs gá la tá hoz a nem zet kö zi szak iro da lom ban hasz nált esz kö zö ket, így Rosenberg (1965) ön -
ér té ke lés ská lá ját, va la mint Crocker és Luhtanen (1992) kol lek tív ön ér té ke lé si ská lá ját ho gyan
adap tál tam az im már hos  szú évek so rán vég zett ku ta tá sa im ban.
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Fo ga lom, tör té net

Bár a tár sa dal mi iden ti tás el mé le té nek alap gon do la ta jól is mert, még sem fe les le ges ta lán, ha egy
váz la tos át te kin tés sel együtt az ere de ti pub li ká ci ók hang sú lya it is meg idéz zük. Meg le põ mó -
don Tajfel mun ká já ban ko ráb ban jár nak be a mi ni má lis cso port tal kap cso la tos kí sér le tek szak -
mai si kert, mint ahogy az azo kat egy sé ges ke ret be fog la ló el mé le ti gon do la tok rögzülnek.2

A hat va nas-het ve nes évek for du ló ján, el sõ ként egy mód szer ta ni „fegy ver ke zé si ver senyt” nyert
meg Tajfel kol lé gá i val (TAJFEL et al. 1971). Ne kik si ke rült a leg mi ni má li sabb cso port hely ze -
tet lét re hoz ni uk, mely ben kö zös sors nél kü li, pusz tán a kategorizációra épü lõ ma ni pu lá ció is elõ -
idé zett vél he tõ en cso port tu da tot, és a leg fon to sabb mér he tõ kö vet kez ményt: a sa ját és má sik cso -
port kö zöt ti ér té ke lõ kü lönb ség té telt. Ám eze ket az ered mé nye ket még a tár sa dal mi nor mák
el mé le ti ke re té ben igye kez tek ma gya ráz ni. Tajfel ta nít vá nyá val, John C. Turnerrel együtt ön ti
ké sõbb egy sé ges ke ret be a tár sa dal mi és pszi chi kus fo lya ma to kat is ma gá ban fog la ló el mé le -
tét (lásd TAJFEL–TURNER 1979). Ez kap csol ja ös  sze azu tán a ko rai kategorizációs ku ta tá sa it,
a mi ni má lis cso port pa ra dig má ban mu tat ko zó sa ját cso port irán ti el fo gult ság je len sé gét, an nak
az ön ér té ke lés sel va ló mo ti vá ci ós ma gya rá za tát és a tár sa dal mi fo lya ma tok kal kap cso la tos, 
ko ráb ban szór vá nyo san pub li kált el kép ze lé se it.

Tajfel és Turner (1979) ta nul má nya alap ján a tár sa dal mi iden ti tás el mé le te kog ni tív (az én
cso port tag ként ka te go ri zá lá sa), af fek tív-mo ti vá ci ós (po zi tív ön ér té ke lés fenn tar tá sa) és tár sa -
dal mi (a cso por tok ha tá ra i nak át jár ha tó sá ga, a cso port kö zi hi e rar chia ide o ló gi ai kör nye ze te) ösz -
 sze te võ ket egy aránt tar tal maz. El mé le ti el ru gasz ko dá si pont ja Sherif (1966) re á lis konf lik tus el -
mé le te, gon do la ti ka pasz ko dó ja Festinger (1954) tár sas ös  sze ha son lí tá si el mé le te. A cso port kö zi
vi szo nyok ban a diszk ri mi ná ci ót és elõ í té le tet olyan hely ze tek ben is ke re si és ma gya ráz ni
igyek szik, ami kor a cso por tok kö zött nin csen nyílt ér dek konf lik tus. Az el mé let al ko tói hév ugyan -
ak kor nem a re á lis konf lik tus el mé le te el len, ha nem an nak ki egé szí té sé re irá nyul. Ab ból in dul -
nak ki, hogy a cso port tal va ló azo no su lás nem já ru lé kos ele me a cso port ver seny nek, ha nem
önma gá ban is ha tó té nye zõ a cso port kö zi vi sel ke dés ben. Hang sú lyoz zák sa ját em pi ri kus ta pasz -
ta la ta ik alap ján is, hogy nem kell in téz mé nye sí tett, ob jek tív és exp li cit konf lik tus a cso port kö -
zi el fo gult ság hoz. Elég a sze mély cso port ba so ro lá sa és a má sik cso port tól va ló kü lönb ség té -
tel le he tõ sé ge is. 

Ab ból in dul nak ki, hogy a cso port kö zi és a sze mély kö zi egy más sal el len té tes pó lu sai
a tár sas vi sel ke dés egy fon tos di men zi ó já nak. Az utób bi vég let ben a sze mé lyek egyé ni jel lem -
zõi, míg az elõb bi ben a csoport-hovatartozásuk len ne a meg ha tá ro zó. Azt is meg ál la pít ják azon -
ban, hogy az élet ben a ket tõ va la mi lyen ke ve ré ke áll elõ a leg gyak rab ban. Emel lett egy ke ve -
seb bet em le ge tett má sik el len tét párt és így lét re jö võ kontinuumot is be épí te nek a cso port kö zi
vi sel ke dés ma gya rá za tá ba, mely a tár sa dal mi mo bi li tás – tár sa dal mi vál to zás kö zött hú zó dik.
A mo bi li tás ra a cso por tok kö zöt ti nagy fo kú át jár ha tó ság ad sze rin tük le he tõ sé get, míg az egyéni

2 Nem ti pi kus el mé le ti épít ke zés ez, sem mi kép pen nem ha son lít ha tó pél dá ul Festinger vas lo gi ká já ra, mely
a fe sze sen szer kesz tett kí sér le te ket kis il luszt rá ci ók ként ál lít ja elõ az el söp rõ gon do lat ere jé nek ér zé kel -
te té sé re.
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fel emel ke dés gát lá sá val a cso por tok kö zöt ti ver seny ma rad, mely a fenn ál ló (eb ben a ko rai elem -
zés ben is szük ség kép pen hi e rar chi kus nak be ál lí tott cso port kö zi vi szo nyok kö zött) tár sa dal mi
be ren dez ke dés meg vál toz ta tá sá val jár.3 Fon tos ál ta lá nos kö vet kez te té sük még, hogy a cso port -
stá tusz a tár sa dal mi iden ti tás el mé le te sze rint nem te kint he tõ a cso port kö zi vi sel ke dés ki in du -
ló pont ja ként je lent ke zõ szû kös erõ for rás nak (mint a ha ta lom, gaz dag ság), ha nem an nak kö vet -
kez mé nye ként, a cso port kö zi ös  sze ha son lí tás ered mé nye. Cso port tag ként a sze mély
ön ér té ke lé sét ezért a cso port po zi tív ér té ke lé se, el is mert sé ge fû ti. Az elõ fel te vé se i ket így fog -
lal ják te hát ös  sze (TAJFEL–TURNER 1979: 40):
1. Az egyé nek igye kez nek a po zi tív ön ér té ke lé sü ket fenn tar ta ni, nö vel ni.
2. A tár sa dal mi cso por tok hoz ál ta lá ban kap cso ló dik po zi tív vagy ne ga tív ér té ke lõ je len tés.
3. A sa ját cso por tot nem ab szo lút ér te lem ben, ha nem más cso por tok hoz ké pest ér té kel jük.

Az elõ fel te vé sek bõl le ve ze tett ál ta lá nos el mé le ti meg fon to lá sa ik pe dig:
1. Az egyé nek tö reked nek a po zi tív tár sa dal mi iden ti tás fenn tar tá sá ra.
2. A po zi tív iden ti tás alap ve tõ en a ked ve zõ ös  sze ha son lí tá sok ered mé nye.
3. Ha a tár sa dal mi iden ti tás nem ki elé gí tõ, az egyé nek tö reked nek el hagy ni a cso port ju kat
és/vagy a sa ját cso port ju kat igye kez nek po zi tí van meg kü lön böz tet ni.

Tajfel és Turner (1979) mind ezek után ab ban lát ják el mé le tük ér té két, hogy egy sé ges és tesz -
tel he tõ ke ret be fog lal ja a szo ci á lis iden ti fi ká ci ó ban meg je le nõ kategorizációs és ön ér té ke lé si
folya ma to kat a cso port kö zi ös  sze ha son lí tás sal, amely így se gít meg ma gya ráz ni a cso port kö zi
vi sel ke dés kü lön bö zõ for má it, a tár sa dal mi konf lik tu so kat és a tár sa dal mi vál to zást is (TAJFEL–
TURNER 1979: 46). 

A szo ci á lis iden ti tás bel ső ös  sze füg gé sei: az ön ér té ke lés sze re pe

Meg gyõ zõ en ér vel va ló ban a tár sa dal mi iden ti tás el mé le te a mi ni má lis cso port hely zet ben fel -
lé põ fo lya ma tok kal kap cso la to san, in tu i tív ere je van an nak, hogy a sze mé lyes ön ér té ke lést össze -
kö ti a cso port ér té ke lé sé vel, mely kap cso lat csak erõ söd het a cso port irán ti el kö te le zõ dés nö -
ve ke dé sé vel. Ám egy za va ró kö rül mény re már elég ko rán fény de rült. El mé le ti leg sem volt
tisz tá zott, hogy a cso port kö zi meg kü lön böz te tés és a sze mé lyes ön ér té ke lés té nye zõi kö zül me -
lyik az ok és me lyik az oko zat. Va jon a sa ját cso port elõny ben ré sze sí té sé nek kö vet kez mé nye
a po zi tív sze mé lyes ön ér té ke lés vagy ép pen for dít va?

Fon tos ko rai ki egé szí tést tesz Lemyre és Smith (1985), kí sér le tük ben a ka te gó ri á ba so ro -
lást és a cso por tok kö zöt ti kü lönb ség té tel le he tõ sé gét egy más sal pár hu za mo san ma ni pu lál va,
az in ter ak ci ós ha tá so kon ke resz tül mu tat ják ki mi ni má lis cso port hely zet ben, hogy a tár sa dalmi

3 A tár sa dal mi iden ti tás el mé le tét kri ti zál ják a cso port kö zi vi szo nyok kor társ el mé le tei, hogy a po zi tív ön -
ér té ke lés re va ló tö rek vés egyet len mo tí vu ma nem ad pszi cho ló gi ai ma gya rá za tot ar ra, hogy mi ért ke rül -
het sor a ki sebb sé gi cso por tok tag ja i nak vi szony la gos meg bé ké lé sé re hely ze tük kel. A klas  szi kus el mé -
let az zal vág hat vis  sza er re a kri ti ká ra, hogy a tár sa dal mi vál to zá sok fo gal mi meg ra ga dá sa pe dig ép pen
ezek nek a sta bil tár sa dal mi be ren dez ke dé sek bõl ki in du ló el mé le tek nek a gyen gé je.
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kategorizáció ön ma gá ban fe nye ge ti a sze mé lyes ön ér té ke lést, amit azu tán a tár sas ver sen gés és
ben ne a meg kü lön böz te tés le he tõ sé ge old fel. Más rész rõl vi szont a vo nás sze rû en ala csony vagy
ma gas ön ér té ke lés jó sol ja-e be in kább a sa ját cso port elõny ben ré sze sí té sét? Lemyre és Smith
kí sér le te en nek ha tá sát nem tud ta tesz tel ni, ezért Abrams és Hogg (1988) kü lön bö zõ kor re lá ciós
vizs gá la tok ered mé nyé rõl szá mol  be, ame lyek ben jel lem zõ en ala csony, kö ze pes erõs sé gû po -
zi tív kap cso la tot ta lál tak a kez de ti ön ér té ke lés és a cso port elõny ben ré sze sí té se kö zött. A ki -
sebb sé gi cso por tok ban kü lö nö sen la za volt a kap cso lat a sze mé lyes ön ér té ke lés és a sa ját cso -
port irán ti el fo gult ság kö zött.

Abrams és Hogg (1988) ala pos fo gal mi elem zés alá ve szi a szo ci á lis iden ti tás el mé le té nek
ere de ti ál lí tá sa it. Bár az ön ér té ke lés moz ga tó ere jét nem von ják két ség be, még is ar ra jut nak, hogy
va ló di cso por tok ban az anya gi ja vak, ha ta lom el osz tá sa, a cso port cé lok vi szo nya, a kü lön bö zõ
val lá si vagy kul tu rá lis ér té kek in kább van nak ha tás sal a cso port kö zi vi sel ke dés re, mint ön ma -
gá ban a po zi tív ön ér té ke lés fenn tar tá sá nak igé nye. Az ön ér té ke lést a pszi cho ló gi ai okok kö zött
fon tos nak tart ják, ám más mo tí vu mo kat is ja va sol nak, így pél dá ul a ko he rens én kép vagy a meg -
is me rés irán ti igényt a cso port kö zi diszk ri mi ná ció hát te ré ül. 

Hul lá mok az el mé let bel ső ös  sze füg gé se i nek vizs gá la tá ban

Már a fen ti két pub li ká ci ó ból ki bom ló ku ta tói kér dés-fe le let alap ján is azt mond hat juk, hogy
ér de ke sen ala kul a tár sa dal mi iden ti tás el mé le té nek kulcs je len tõ sé gû ös  sze te võ i vel kap cso la -
tos el mé le ti vi ta és em pi ri kus bi zo nyí tás. Tajfel és Turner (1979) te hát a tár sa dal mi iden ti tás
el mé le té nek meg fo gal ma zá sa kor a mi ni má lis cso port pa ra dig má ban ko ráb ban vég zett kí sér -
le tek (TAJFEL et al. 1971) ered mé nye i re tá masz ko dik. Má so dik lé pés ben – ahogy az a fen ti -
ek ben lát tuk – a sze mé lyes ön ér té ke lés sze re pét kí sér le ti esz kö zök kel, jel lem zõ en a mi ni má -
lis cso port pa ra dig má já val vizs gál ták a cso port kö zi meg kü lön böz te tés kö vet kez mé nye ként és
kor re lá ci ós vizs gá la tok ban vo nás jel le gû elõz mé nye ként egy aránt. A vo nás szin tû vizs gá la tok
leg gya ko ribb esz kö ze Rosenberg ön ér té ke lés-ská lá ja volt. Ez után Abrams és Hogg (1988) tanul -
má nya azért is fon tos mér föld kõ, mert õk vis  sza tér nek a Tajfel és Turner kon cep tu á lis ki in du -
ló pont já hoz, és nem csak tesz te lik, de az el mé let alap ján gaz da gít ják is a cso port kö zi el fo gult -
ság hát te ré ben fel vá zolt mo tí vu mo kat. Tajfel ere de ti gon do la ta i tól nem tá vo lod nak el mes  szi re,
mi kor más énreleváns mo tí vu mo k sze re pét (pl. igény a ko he ren ci á ra) is fel ve tik az én fel na -
gyítás mel lett.

Fon tos kö vet ke zõ lé pés ezen az úton Marilynn Brewer (1991) op ti má lis meg kü lön böz te -
tett ség el mé le te. Az önkategorizációs el mé let tel össz hang ban õ is a szelfet az egy re át fo góbb
tár sa dal mi ka te gó ri ák kon cent ri kus kö re i ben kép ze li el, ahol egy adott ka te gó ri á val va ló azo -
no su lás egy szer smind az azon kí vül-felül lé võ cso por tok tól va ló el ha tá ro ló dást is je lent.
A deindividuáció és a meg kü lön böz te tett ség egy más sal el len té tes szük ség le te i ként fo gal maz -
za meg az iden ti fi ká ci ót meg ha tá ro zó erõ ket, me lyek szél sõ sé ges for má ik ban nem kí vá na to sak,
hi szen az elõb bi a tel jes el szi ge te lõ dés sel já ró stigmatizációt, az utób bi az én ös  sze ha son lí tá -
son ala pu ló meg fo gal ma zá sá nak le he tet len sé gét je len te né, ha ön ma gá ban ér vé nye sül ne. A mo -
dell bõl fa ka dó predikció, hogy a két erõ egyen sú lya ként meg je le nõ tár sa dal mi ka te gó ri ák kal azo -
no sul leg in kább az egyén. Ez az op ti má lis meg kü lön böz te tés alap eset ben füg get len
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a cso port tag ság ér té ke lõ töl te té tõl. A két erõ nek el té rõ le het az ere je, más részt az adott tár sa -
dal mi ka te gó ria meg kü lön böz te tett sé gé nek szint je is kontextusfüggõ, te hát az egyen súly ki ala -
ku lá sát szá mos kö rül mény be fo lyá sol ja. Tajfel hû ta nít vá nya ként Brewer ar ra jut, hogy az egyé -
ni szin ten tör té nõ énmeghatározás ál ta lá ban nem je len ti a fen ti erõk ere dõ je ként ki ala ku ló
op ti mu mot, ami az in di vi du a lis ta ha gyo má nyok tól át ita tott ame ri kai szo ci ál pszi cho ló gi á ban vál -
lal tan dis  szo nán san hang zik.

Abrams és Hogg, il let ve Brewer el gon do lá sa i tól már csak egy lé pés, hogy szisz te ma ti ku -
san vizs gál juk a cso port kö zi vi sel ke dés hát te ré ben meg je le nõ kü lön fé le iden ti tás mo tí vu mok
sze re pét. Egy er re tett ér de kes kí sér le tet a zá rófe je zet ben ta lá lunk majd, az el jö ven dõ ku ta tá -
sok kér dés fel ve té se it la tol ga tan dó. Most azon ban azt ja vas lom, hogy az egyé ni és a cso port -
szint kö zöt ti ha tár vo na lat vizs gál juk to vább egy ki csit tü ze te seb ben az ön ér té ke lés je len ség -
kö rén be lül.

Ön ér té ke lés és kol lek tív ön ér té ke lés vi szo nya

Bár a ko rai ku ta tá sok az egyé ni ön ér té ke lés sel kö töt ték ös  sze a cso port kö zi vi sel ke dést, ha mar
ki de rült, el sõ sor ban a ki sebb ségi cso por tok vizs gá la tá ban, hogy koc ká za tos és si ker rel csak hel  lyel-
köz zel ke cseg te tõ vál lal ko zás a sze mé lyes pszi cho ló gi ai fo lya ma tok és a cso port szin tû visel -
ke dés szo ros kap cso la tát ke res ni.

A kol lek tív ön ér té ke lés fo gal mát nagy já ból az Abrams és Hogg ál tal fel ve tett el mé le ti szem -
pont ok és a tár sa dal mi iden ti tás el mé le té vel kap cso la tos vi ták kö ze pet te fo gal maz ta meg
Luhtanen és Crocker (1992). Több egy más tól meg kü lön böz tet he tõ fak to rá nak vizs gá la tá ra al -
kal mas, komp lex ská lát is ek kor pub li kál tak. Ez zel vég zett vizs gá la ta ik ban azt ta lál ták, hogy
a Rosenberg-skálával mért sze mé lyes ön ér té ke lés nem járt együtt a cso port irán ti el fo gult ság -
gal, míg a kol lek tív ön ér té ke lés igen. A kol lek tív ön ér té ke lést olyan egyé ni kü lönb sé gek re ér -
zé keny mu ta tó nak tart ják, amely azt vi lá gít ja meg, ho gyan tart juk fenn az adott tár sa dal mi iden -
ti tá sun kat. Az zal lát ják szo ros ös  sze füg gés ben, hogy mi lyen erõ fe szí té se ket tesz a sze mély
a szo ci á lis iden ti tás meg vé dé sé re, po zi tív szín ben fel tün te té sé re, ha az fe nye get ve van. A kol -
lek tív ön ér té ke lés nek, a tár sa dal mi iden ti tás el mé le té vel ös  sze füg gés ben, négy kom po nen sét kü -
lön böz tet ték meg:
– sze mé lyes kol lek tív ön ér té ke lés – a sa ját cso port po zi tív ér té ke lé se;
– azo no su lás a cso port tal – mi lyen fon tos az egyén én ké pe szem pont já ból a cso port tag ság;
– tag sá gi kol lek tív ön ér té ke lés – men  nyi re íté li ma gát je len tõs cso port tag nak a sze mély;
– nyil vá nos kol lek tív ön ér té ke lés – mit gon dol, má sok ho gyan ér té ke lik a cso port ját.

Egy mi ni má lis cso port kö zi hely zet ben vég zett kí sér le tük ben (CROCKER–LUHTANEN 1990)
azt ta lál ták, hogy míg a ma gas kol lek tív ön ér té ke lés nö ve li a sa ját cso port irán ti el fo gult sá got,
ad dig a sze mé lyes ön ér té ke lés nin csen ilyen ha tás sal. Hous ton és Andreopoulou (2003) egy ké -
sõb bi ku ta tá suk ban, va lós tár sa dal mi ka te gó ri ák (gö rög hall ga tók ítél ték meg a tö rö kö ket és ame -
ri ka i a kat) ese té ben is ha son ló ös  sze füg gést ta lál t. A ma ga sabb elõ ze tes CSE ma ga sabb in- és
outgroup-értékeléshez ve ze tett, mi köz ben az el fo gult sá got nem nö vel te. Az utó lag mért CSE po -
zi tív kap cso lat ban állt az el fo gult ság gal, po zi tív kap cso lat ban volt a sa ját cso port ér té ke lé sé vel
és ne ga tív kap cso lat ban a má sik cso port ér té ke lé sé vel. De Cramer és Oosterwegel (1999)
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szintén azt ta lál ta, hogy a ma gas kol lek tív ön ér té ke lé sû ek haj lot tak a sa ját cso port po zi tí vabb
ér té ke lé sé re, míg az ala cso nyak a má sik cso por tot ér té kel ték ne ga tí vab ban. Nem ta lál ták a sze -
mé lyes ön ér té ke lés nek sze re pét a cso por tok ér té ke lé sé ben.

Em pi ri kus esz kö zök adap tá lá sa, el ső ered mé nyek

Két ská la, Rosenberg (1965) ön ér té ke lé si ská lá ja és Luhtanen, Crocker (1992) kol lek tív ön ér -
té ke lé si ská lá ja évek kel ko ráb bi ha zai adap tá ci ó já val kap cso la tos ered mé nyek rõl szá mo lok be
rö vi den a ta nul mány aláb bi em pi ri kus ré szé ben. A vizs gá lat ér té két nö ve li, hogy rep re zen ta tív
or szá gos min tán nemcsak eze ket, de más pszi cho ló gi ai ská lát sem sû rûn van al kal munk be mér -
ni. A 800 fõs min ta le ké pe zi a ma gyar la kos ság élet ko ri (18 év nél idõ seb bek), ne mi és te le pü -
lés tí pu sok (fõ vá ros, vi dé ki vá ro sok és köz sé gek) sze rin ti meg osz lá sát. A vé let len min tát a né -
pes ség-nyil ván tar tás ból ki vá lasz tott cí mek ad ták. A le kér de zés re 2006 ta va szán ke rült sor, az
or szá gos par la men ti vá lasz tá sok elõtt több mint egy hó nap pal.

Rosenberg-skála a sze mé lyes ön ér té ke lés mé ré sé re

A sze mé lyes ön ér té ke lés kü lön bö zõ as pek tu sa i nak vizs gá la ta el vi leg komp lex mé rõ esz közt kí -
ván. Rosenberg (1965) klas  szi kus ská lá já nak azon ban ép pen kon zisz ten ci á ja az erõs sé ge, ezért
a leg nép sze rûbb mé rõ esz köz a vo nás jel le gû, át fo gó sze mé lyes ön ér té ke lés mé ré sé ben. Szé les
kör ben hasz nál ják év ti ze dek óta a leg kü lön bö zõbb pszi cho ló gi ai ku ta tá sok ban. Fen tebb azt is
lát tuk, hogy a tár sa dal mi iden ti tás el mé le té hez köt ve sze mé lyes ön ér té ke lé si korrelátumainak
is fon tos mé rõ esz kö ze. Ezt a ská lát for dí tot tuk le ma gyar ra, és en nek ered mé nye i rõl szá mo lok
be az aláb bi ak ban.

A ská la té te lei a vá ra ko zá sok nak meg fe le lõ en vi sel ked nek a ma gyar min tán is. A le író sta -
tisz ti kai ada tok ál ta lá nos ság ban azt tük rö zik, hogy a ne ga tív áll tá sok varianciája na gyobb, ami
ta lán el is vár ha tó. A vá lasz el uta sí tás nem jel lem zi egyik té telt sem, úgy tû nik, mind egyik értel -
mez he tõ és nem ri asz tó a meg kér de zet tek nek. Egy di men zi ós ská la ként fon tos, hogy a té te lek
fõ kom po nens-elem zé se va ló ban egy erõs (40%) fak tort ta lál meg, mely hez egy sok kal gyen -
gébb (14%) tár sul. A két fak tor for ga tá sá val (mel  lyel két kö zel ha son ló sú lyú fak tort ta lá lunk,
lásd mel lék let) az is ki de rül, hogy va ló já ban a ne ga tív és po zi tív ál lí tá sok ra adott vá la szok külö -
nül nek el eb ben a két di men zi ós tér ben. Mind ezek alap ján jo gos nak lát szik az ös  szes té telt ma -
gába fog la ló meg bíz ha tó sá gi elem zés el vég zé se.

A Cronbach-alfa mu ta tó 0,82-es ér té ke meg gyõ zõ mér té kû kon zisz ten ci át mu tat a ská la téte -
lei kö zött. Az egyes té te lek item-totál kor re lá ci ó ját vizs gál va azt ta lál juk, hogy azok vi szony -
lag ma ga sak (0,39 < r-ek <0,66). Je len cél ja ink ra a ská la ér té ket a té te lek re adott vá la szok egy -
sze rû (sú lyo zat lan) át la ga ad ja. Ez az ér ték in terp re tál ha tó leg kön  nyeb ben, hi szen az ere de ti
ská lán be lül ér tel mez he tõ (ezért te hát prak ti ku sabb, mint a vá la szok ös  sze ge). 

A ská la meg bíz ha tó sá ga mel lett, eb ben az el sõ vizs gá la ti sza kasz ban is igye kez tem olyan
mu ta tó kat és ös  sze füg gé se ket ke res ni, ame lyek az ered mé nyek ér vé nyes sé gé re en ged nek kö vet-
kez tet ni. Szo ros kap cso la ta a Ryff ál tal ké szí tett, az élet tel va ló sze mé lyes elé ge dett ség ská lán
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(RYFF–KEYES 1995) mért ér té kek kel volt, mely mél tán nép sze rû mé rõ esz köz és hat di men zi -
ó já val az ös  sze tet tebb konstruktumok kö zé tar to zik. Ha son ló an po zi tív kap cso lat ban áll a bol -
dog ság af fek tív ol da lát mé rõ elé ge dett ségér zé sek kel (négy-négy po zi tív és ne ga tív han gu lat jel -
zõt hasz nál tunk) a Rosenberg-skálán mért ön ér té ke lés. Ne ga tív a kap cso lat ban a szin tén
Rosenberg ne vé hez köt he tõ má sok kal kap cso la tos bi zal mat lan ság ská lá já val áll (ROSENBERG

1957). Ez leg in kább a po zi tív tár sas ön ér té ke lést jel lem zõ en elõ se gí tõ tár sas tá mo ga tás hi á nyá -
nak ha tá sá val ma gya ráz ha tó. A kap cso lat itt lé nye ge sen gyen gébb, ami azért az ös  sze füg gé sek
ke re sé sé ben óva tos ság ra int.

1. táb lá zat. Ön ér té ke lés és más, a sze mé lyes jól lét re vo nat ko zó konstruktumok együtt já rá sa

** p < 0,01

A rep re zen ta tív min ta kü lön bö zõ tár sa dal mi ré te ge it ös  sze ha son lí tó elem zés a mért
konstruktumban meg lé võ tár sa dal mi kü lönb sé gek nek le het el sõ in di ká to ra, ez a kö vet ke zõ ket
mu tat ja:
– nin csen kor cso port ok kö zöt ti kü lönb ség (F (3, 1591) = 1,869, p = n.s.)
– nin csen la kó hely sze rin ti kü lönb ség (F (2,1593) = 1,887, p = n.s.)
– nin csen ne mek kö zöt ti kü lönb ség (t (1594) = 0,942, p = n.s.)

Lé nye gé ben nem ta lá lunk a há rom leg gyak rab ban vizs gált de mog rá fi ai té nye zõ men tén kü -
lönb sé get az ön ér té ke lés ben. Ez alap ve tõ en nem meg le põ. Ta lán a ne mek kö zöt ti kü lönb sé gek
el ma ra dá sa mi att len ne ér de mes to váb bi vizs gá la to kat vé gez ni, hi szen ál ta lá nos ös  sze füg gés -
ként ál ta lá ban a fér fi ak ön ér té ke lé sét ma ga sabb ra vár ják a ku ta tók, mint a nõ két. Még is az ered -
mé nyek azt mu tat ják, hogy itt alap ve tõ en az egyé ni kü lönb sé ge ket tük rö zõ sze mé lyi ségvál to -
zó ról van szó, mely nem ér zé keny az alap ve tõ tár sa dal mi kon tex tu sok kü lönb sé gé re. 

A kol lek tív ön ér té ke lés mé ré se

A kol lek tív ön ér té ke lés ská la (LUHTANEN–CROCKER 1992) a cso port ér té ke lé sé nek sze mé lyes
és nyil vá nos as pek tu sai mel lett az azo no su lás és tag ság ér té ke lé sét is tar tal maz za. Ez utób bi ket -
tõ in kább a tár sa dal mi ka te gó ri á val va ló iden ti fi ká ció erõs sé gét mé ri, mint an nak ér té ke lé sét.
A szer zõk ská lá juk kal az egyé ni kü lönb sé gek mé ré sét tûz ték cé lul a szo ci á lis iden ti fi ká ci ó ban.
Em lé ke ze tes, hogy a mi ni má liscso port-kí sér le tek nél a sze mély egyik vagy má sik cso port hoz tar -
to zá sa min den vagy sem mi ala pon tör té nik. Nin csen mód a sze mé lyes azo no su lás mér té ké nek
szám ba vé te lé re és ha tá sa i nak vizs gá la tá ra. Ez a ská la er re tesz kí sér le tet. A kol lek tív ön ér té ke lés
fo gal ma azért is ér de kes, mert el len tét ben más szer zõk kel Luhtanen és Crocker (1992) azt hang -
sú lyoz za, hogy az iden ti fi ká ci ót nem csu pán, és ta lán nem is el sõ sorban a sze mé lyes csopor tok,
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ha nem na gyobb tár sa dal mi ka te gó ri ák (pl. nem, et ni kum) ese té ben ér de mes vizs gál ni. A ská -
lá ju kat ezért már ne vé ben is meg kü lön böz te tik más cso port ér té ke lést mé rõ ská lák tól. Ugyan -
ak kor a kol lek tív ön ér té ke lés ská la ne vé ben hor doz za az uta lást a sze mé lyes ön ér té ke lés re. Azon -
ban a ská la ké szí tõi sze rint is la za ez a kap cso lat. Fõ ként ki sebb sé gi cso por tok ese té ben ér de kes
meg fi gyel ni a jel lem zõ en po zi tív sze mé lyes ön ér té ke lés és a tár sa dal mi cso port am bi va lens vagy
ne ga tív ér té ke lé se kö zöt ti di na mi kát.

Az ere de ti, 16 té te les ská lát erõ sen rö vi dí tett for má ban adap tál tuk ma gyar ra. A négy di men -
zió mind egyi két két-két té tel rep re zen tál ja csu pán eb ben az el sõ ma gyar vál to zat ban, ami egy -
sze rû sí ti és rö vi dí ti a vá lasz adást, ám a ská la szá mí tást bo nyo lul tab bá te szi. Az egyes di men zi -
ók egyet len po zi tív és egyet len ne ga tív té tel bõl áll nak. A té te le ket úgy vá lasz tot tam ki, hogy azok
a leg hang sú lyo sab ban kép vi sel jék az adott di men zi ót. A kol lek tív ön ér té ke lés ská la ilyen rö vi -
debb ver zi ó ját hos  szabb ide je hasz nál tam ma gya rul és an go lul is a nem ze ti iden ti tás vizs gá la -
tá ban (KISS 2003). Ed dig is jól ér tel mez he tõ volt, hogy az egyes fak to ro kat nem em pi ri kus úton,
ha nem el mé le ti ala pon ké pez tem, a meg fe le lõ po zi tív és (meg for dí tott) ne ga tív té te lek re adott
vá la szok át la go lá sá val. A nem zet pél dá ul in kább ki vál tot ta a kol lek tív ön ér té ke lé sen be lül az
azo no su lást, mint Eu ró pa, míg ala cso nyabb ra ér té kel ték a nyil vá nos kol lek tív ér té ke lés di menzió -
já ban. Mind két tár sa dal mi ka te gó ria elég gé he te ro gén, ke vés sé entitatív, ezért tag sá gi di men -
zi ó ban ka pott ala cso nyabb ér té kek sem okoz tak meg le pe tést. 

Az itt be mu ta tott rep re zen ta tív min tán is, ha az egyes di men zi ók áb rá zo lá sá hoz (el vi ala -
pon) ös  sze von juk a két-két té tel re adott vá laszt, ak kor azt lát juk, hogy a vá lasz adók nem ze ti kol -
lek tív ön ér té ke lé sé re jel lem zõ a po zi tív sze mé lyes ér té ke lés, mely a kül sõ né zõ pont ból ész lelt
le ér té ke lés sel né mi képp feszültségteli össz ha tást kelt, ám ko ránt sem szo kat lan a ki sebb presz -
tí zsû nem ze ti cso por tok ese té ben. A ko ráb bi, ho mo gén min tán vég zett vizs gá la ta im ban is visz -
 sza té rõ en ha son ló ös  sze füg gést kap tam. Az azo no su lás és fõ ként a tag sá gi sze rep pel kap cso la -
tos meg íté lés di men zi ó ja mu tat ja ugyan ak kor a la zább kap cso ló dást eh hez az át fo gó tár sa dal mi
ka te gó ri á hoz. 

A vizs gá lat ban a nem ze ti iden ti tás mel lett a mun ka he lyi iden ti tást is vizs gál tuk egy meg -
is mé telt ská lán, ugyan azo kat a té te le ket a mun ka hely re/is ko lá ra vo nat koz tat va. A mun ka hely -
hez va ló kap cso ló dás ki sebb ér zel mi hõ fo kú, ten den ci a sze rû ös  sze füg gés ként (t (453) = 1,56, 
p = 0,12), amit a sze mé lyes kol lek tív ön ér té ke lés ala cso nyabb ér té kei mu tat nak (1. áb ra). A mun -
ka he lyi cso port ese té ben lé nye ge sen ma ga sabb a nyil vá nos kol lek tív ön ér té ke lés (t (436) = –11,29,
p < 0,001). Nyil ván ki sebb a meg élt fe nye ge tett ség más na gyobb presz tí zsû cso por tok ál tal ebben
a tár sa dal mi kon tex tus ban. A tag sá gi ér té ke lés di men zi ó já ban is ma ga sab bak (t (445) = –2,25,
p < 0,05) a mun ka he lyi iden ti fi ká ció ér té kei. Fon to sabb nak érez he ti ma gát az egyén en nek a kö -
rül ír tabb tár sa dal mi ka te gó ri á nak tag ja ként, mint a nem zet ese té ben, mely jó val he te ro gé nebb
és na gyobb mé re tû is. Az azo no su lás vi szont ki sebb hõ fo kú a mun ka hellyel, mint a nem ze ti sa -
ját cso port tal (t (449) = 5,87, p < 0,001). Ez utób bi tár sa dal mi ka te gó ria – megint az el vár tak -
nak meg fe le lõ en – in kább al kot ja ré szét a sze mé lyes iden ti tás nak. Ös  szes sé gé ben azt a ta nul -
sá got fo gal maz hat juk meg, hogy a kol lek tív ön ér té ke lés ská la ér zé keny ar ra, hogy mi lyen
tár sa dal mi ka te gó ri á hoz va ló vi szony ra kér de zünk rá. Nem meg le põ, hogy a sok szem pont ból
el té rõ ka te gó ri ák kal mi nõ sé gi leg el té rõ a sze mé lyes kap cso lat, amit az egyes di men zi ók ösz -
 sze ha son lí tá sá val mér he tünk fel.
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1. áb ra. A nem ze ti és a mun ka he lyi kol lek tív ön ér té ke lés egyes alskáláinak át la gai

A rep re zen ta tív min ta kü lön bö zõ tár sa dal mi ré te ge it ös  sze ha son lí tó elem zés a nem ze ti
kol lek tív ön ér té ke lés ben meg lé võ tár sa dal mi kü lönb sé gek nek le het el sõ in di ká to ra, ez a kö vet -
ke zõ ket mu tat ja:
– kor cso port ok kö zött van kü lönb ség (F (3, 793) = 4,60, p < 0,01), a hat van év fe let ti ek kü -
lön böz tek szig ni fi kán san a két fi a ta labb kor cso port tól;
– la kó hely tí pu sa sze rint van kü lönb ség (F (2,794) = 4,479, p < 0,05), köz ség ben élõ ké ma -
ga sabb, mint a na gyobb te le pü lé se ken élõ ké;
– ne mek kö zött ten den ci a sze rû kü lönb ség (t (795) = –1,670, p < 0,10) mu tat ha tó ki, a nõ ké
né mi kép pen ma ga sabb.

A nem ze ti iden ti tás ku ta tá sá ban gyak ran ta lált tár sa dal mi-de mog rá fi ai kü lönb sé ge ket tük -
rö zi, hogy az idõ seb bek nem ze ti el kö te le zett sé ge lé nye ge sen erõ sebb, mint a fi a ta labb kor osz -
tály oké, míg az is, hogy a ki sebb te le pü lé se ken élõk nem ze ti ér zel mei erõ seb bek a vá ros la kó -
ké nál.

Sze mé lyes és kol lek tív ön ér té ke lés ös  sze füg gé sei

Ha az ön ér té ke lést és az elé ge dett séget más mu ta tó i hoz va ló vi szo nyá ban szem lél jük, ak kor azt
ta lál juk, hogy a kol lek tív ön ér té ke lés egyes fak to rai po zi tív, ám ko ránt sem el söp rõ erõs sé gû kap -
cso lat ban áll nak a sze mé lyes ön ér té ke lés sel. Ezen ada tok alap ján, ha kap cso lat ban áll is a sze -
mé lyes és a kol lek tív szint, még sem he lyet te sít he tõ a kol lek tív ön ér té ke lés egyik di men zi ó ja sem
a sze mé lyes ön ér té ke lés sel. 

A kol lek tív ön ér té ke lés fo gal mi jel lem zõ i vel és ko ráb bi vizs gá la ta i val ugyan ak kor az is össz -
hang ban áll, hogy a sze mé lyes kol lek tív ön ér té ke lés fak to rá val (az az a cso port ér té ke lé sé vel)
jár leg in kább együtt a Rosenberg-skálán mért sze mé lyes ön ér té ke lés mind két tár sa dal mi ka te -
gó ria ese té ben. Az is be le il lik a kép be, hogy pont az azo no su lás di men zi ó já val nin csen sem mi -
lyen kap cso la ta a sze mé lyes ön ér té ke lés nek, hi szen ez az as pek tus nem hor doz ér té ke lõ töl tetet,
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az egyén iden ti fi ká ci ó já nak mér té két tük rö zi a cso port tal. A kol lek tív ön ér té ke lés tag sá gi fak -
to rá nak ma ga sabb ér té kei tük röz he tik azt, hogy a sze mély fon tos nak ér zi ma gát (akár a ké sõbb
tár gya lan dó hübrisztikus büsz ke ség gel is össz hang ba hoz ha tó mó don) a kör nye ze té ben ész lelt
tár sas meg erõ sí tés ál tal. Ezért a vá ra ko zá sok kal egy be vág, hogy ez a fak tor van a má so dik leg -
erõ sebb kap cso lat ban a sze mé lyes ön ér té ke lés sel mind a két tár sa dal mi ka te gó ria ese té ben.

2. táb lá zat. Az ön ér té ke lés és a két tár sa dal mi ka te gó ri á hoz kap cso ló dó kol lek tív ön ér té ke lés egyes di men -
zi ó i nak kor re lá ci ói

Luhtanen és Crocker (1992) ere de ti el kép ze lé sét meg erõ sí ti, hogy a két tár sa dal mi ka te gó -
ri á hoz kap cso ló dó kol lek tív ön ér té ke lés, bár ha son ló min tá za tú, de a sze mé lyes ön ér té ke lés sel
va ló együtt já rás ab szo lút mér té ké ben azért lé nye ges kü lönb sé get is mu tat. Itt is meg ta lál juk,
mint ko ráb ban a fak to rok ra bon tott át la gok ös  sze ha son lí tá sá ban, hogy a nem ze ti iden ti tás nyil -
vá nos kol lek tív ön ér té ke lé si di men zi ó ja a ne ga tív ér té ke i nek kö szön he tõ en el sza kad a sze mé -
lyes ön ér té ke lés tõl. Az is ér de kes ered mény, hogy a ma ga sabb entitativitású, a sze mély szá má -
ra köz vet le nebb tár sa dal mi ka te gó ri a ként, mun ka hely hez kap cso ló dó sze mé lyes kol lek tív
ön ér té ke lés (amely te hát a cso port nak a sze mély szá má ra meg fo gal ma zott ér té ke lé sét hor doz -
za) erõ sebb kap cso lat ban van a sze mé lyes ön ér té ke lés sel, mint a tá vo lab bi és he te ro gé nebb nem -
ze ti sa ját cso port ha son ló ér té ke lé se. A rep re zen ta tív min tán vég zett je len vizs gá lat óta is ku ta -
tom a mun ka hely hez (egye tem hez) kap cso ló dó kol lek tív ön ér té ke lést (KISS 2010), per sze nem
hagy va el az ere de ti, a nem ze ti iden ti tás hoz kö tõ dõ prob lé má kat sem (KISS 2006). 

Új ér tel me zé si ke re tek: a tár sas mo tí vu mok és énérzelmek szám ba vé te le

A fe je zet vé ge fe lé re mé nye im sze rint már lát ha tó, mi ért fon tos kér dé se a tár sa dal mi iden ti tás elmé -
le té nek, hogy mi moz gat ja a cso port kö zi vi szo nyo kat, mi mo ti vál ja a sa ját (vagy ép pen a má sik)
cso port irán ti el fo gult sá got. Hunyady György (2001) a szte re o tí pia ku ta tás leg alább más fél év ti ze -
des si ker kor sza ká nak mér le gét meg von va elem zi ez zel ro ko nít ha tó prob lé ma ként a szte re o tí pi ák

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 364 (Black plate)



365

Büszkeség, önértékelés és elköteleződés...

funk ci ó it az egyé ni pszi ché és a tár sa da lom mû kö dé sé ben. A négy ál ta la meg fo gal ma zott szte re o -
tí pia funk ció kö zül az el sõ a tár sas vi lág ban va ló el iga zo dást szol gál ja, a má so dik a cso por to kat egy -
más hoz ké pest ren de zi el, a har ma dik funk ció az egyén ön meg ha tá ro zá sát se gí ti, ön ér té ke lé sét hor -
go nyoz za le, a ne gye dik a szte re o tí pia ide o lo gi kus sze re pet be tölt ve vesz részt a tár sa dal mi 
(cso port kö zi) vi szo nyok ala kí tá sá ban. Át te kin tõ írá sá ban eze ket egy-egy ku ta tá si tra dí ci ó hoz is kö -
ti. Nem ne héz azon ban az egyén szint jén meg je le nõ mo tí vu ma i hoz is kap csol nunk e funk ci ó kat,
a meg ér tés tõl, a va la ho va tar to zá son ke resz tül a tár sas vi lág kont roll já ig.

A szo ci á lis iden ti fi ká ció mo ti vá ci ós hát te re

A mai szo ci ál pszi cho ló gi ai me ta nyelv ré sze, hogy gyak ran evo lú ci ós ke ret ben ér tel me zett tár -
sas mo tí vu mok hoz hor go nyoz zunk le egy-egy ko ráb ban is vizs gált je len sé get. A tár sa dal mi iden -
ti tás el mé le te tál cán kí nál ja a le he tõ sé get az énfelnagyítás mo tí vu má hoz kö tés re. Vignoles (2011)
ma is tar tó el mé le ti épít ke zé se azon ban en nél to vább megy, és szisz te ma ti ku san vizs gál ja, hogy
mi lyen mo ti vá ci ós hát té ren tud juk az iden ti fi ká ci ós fo lya ma to kat el kép zel ni. El sõ ként a meg -
kü lön böz te tett ség és a va la ho va tar to zás mo tí vu ma i nak ha tá sát mu tat ta ki az iden ti fi ká ci ó val
in ter ak ci ó ban (VIGNOLES 2007). Az er re épít ve ki bon ta ko zó el mé let ben a vi szony lag fi a tal szer -
zõ igyek szik kö zös ne ve zõ re hoz ni a ko ráb bi el mé le ti meg kö ze lí té se ket és a be lõ lük fa ka dó iden -
ti tásmo tí vu mo kat.

Az iden ti tást – a ra di ká lis konst ruk ti vis ta meg kö ze lí té se ket ugyan né mi fenn tar tás sal ke -
zel ve, de – sze mé lyes és tár sas-tár sa dal mi konst ruk ci ó ként fog ja fel, amely ben meg kü lön böz -
te ti az identitásmeghatározás és az iden ti tás meg va ló sí tás fo lya ma ta it. El kép ze lé sé nek a mo ti -
vált iden ti tás konst ruk ció el mé le te ne vet ad ja, mely sa já tos, identitásfenntartó mo tí vu mok egész
kol lek ci ó ját gyûj ti ös  sze az ál ta la ki ala kí tott ér tel me zé si ke ret ben. En nek jel lem zõ je evo lú ci ós
és kul tu rá lis fo lya ma tok egy más sal együtt mû kö dõ ha tá sá nak fel té te le zé se. Az így meg fo gal ma -
zott iden ti tás mo tí vu mok az új sze rû ér tel me zé si ke ret el le né re sem hang za nak ide ge nül (ön ér -
té ke lés, foly to nos ság, meg kü lön böz te tés, sze mé lyes je len tés, ha té kony ság, va la hová tar to zás mo -
tí vu mai). Eze ket lát ja az iden ti tás ala ku lá sá nak moz ga tó i ként, és sze re pü ket a kultúrközi
ös  sze ha son lí tást sem nél kü lö zõ ku ta tá sa i ban igyek szik is ki mu tat ni. 

Az ek lek ti kus el mé let fon tos meg ál la pí tá sa, hogy mind ezen mo tí vu mok vizs gá la tá ban
fon tos sze re pet kell kap ni uk az imp li cit mé rõ esz kö zök nek, hi szen a leg több mo tí vum ma ga is
tu dat ta lan, és mû kö dé sük alap ve tõ en át for mál ja a tu da tos ön be szá mo lón ala pu ló vá la szo kat (lásd
kul tu rá lis kü lönb sé gek a po zi tív ön ér té ke lés kom mu ni ká ci ó já ban). Emel lett fon tos cö ve ke ket
is le ver, ame lyek ki je lö lik az el mé le ti befogadókészség ha tá ra it. Ilyen fon tos té te le, hogy egy -
ség ként ke ze li a sze mé lyes és a tár sa dal mi iden ti tás fo lya ma ta it. Lát tuk, hogy a kol lek tív ön -
ér té ke lés fo gal má nak élet re hí vá sát ép pen a két szint el kü lö ní té sé vel in do kol ták, és leg alább is
ve gyes ered mé nye ket kap tak kü lön fé le szer zõk a sze mé lyes ön ér té ke lés és a cso port kö zi vi sel -
ke dés kö zött. Ez a té tel te hát vi tat ha tó, és va ló szí nû leg to váb bi vi tá ra ér de mes. A mo ti vált iden -
ti tás konst ruk ció el mé le te azon ban új mód sze rek kel, szem lé le ti ke ret tel és az iden ti tás for má -
ló dá sát együtt meg ha tá ro zó mo tí vu mok együt te sé nek fel épí té sé vel kon cep ci ó zus új tö rek vés,
ami nek ha tá sa it a tár sa dal mi iden ti fi ká ci ót és a cso port kö zi vi sel ke dést lét re ho zó, for má ló erõk
vizs gá la tá ban min den kép pen fi gye lem be kell ven ni.
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A büsz ke ség és cso port kö zi vi sel ke dés

Ha son ló an új szem lé le tet hoz, de ta lán ke vés bé szer te ága zó ered mény re ve zet, ha az ön ér té ke -
lés és a cso port kö zi vi szo nyok elem zé sé ben a tár sas ér zel mek ku ta tá si ered mé nye it hasz no sít -
juk. A cso port kö zi vi sel ke dés és az iden ti tás elem zé sé ben egy re in kább el ter jed nek az ér zel me -
ket is tar tal ma zó ma gya rá zó mo del lek. Ed dig el sõ sor ban az én re vo nat ko zó ne ga tív ér zel mek,
így a szé gyen és a bûn tu dat ke rült a vizs gá ló dá sok elõ te ré be (TANGNEY–DEARING 2002). 
Az újabb ku ta tá sok kö zül azon ban ki fe je zet ten fi gye lem remél tó Tracy és Robins (2007) mun -
ká ja, akik a büsz ke sé get ál lít ják a fó kusz ba, mint a szelfre vo nat ko zó po zi tív ér zel met. Írá suk -
ban né mi ne hez te lés sel jegy zik meg, hogy bár a tár sas vi sel ke dés ben kö z pon ti je len tõ sé gû ez
az ér ze lem, még is ke vés sé nép sze rû személyiség-lélektani és szo ci ál pszi cho ló gi ai ku ta tá si té -
ma. A szem re há nyó so ro kat öt év vel ezelõttrõl ol vas va, ma már né mi képp meg nyu god va kons -
ta tál hat juk, hogy egy re több ku ta tó kap cso ló dik be, ta lán az õ pél dá juk alap ján is, ezek be a ku -
ta tá sok ba (lásd CARVER et al. 2010). Út tö rõ szer zõ ként Tracy és Robins azt hang sú lyoz za, hogy
ezek az ér zel mek bi o ló gi ai ala pok kal ren del kez nek, uni ver zá li sak, ám ez zel együtt a komp le -
xen em be ri ér zel mek kö zé tar toz nak. Töb bek kö zött azért, mert ezek sa já to san az én re vo nat -
ko zó, ilyen ér te lem ben önreflexív ér zel mek.

Már a ku ta tá sok ki in du ló pont ja is fi gye lem re mél tó, a szé gyen és bûn tu dat ana ló gi á já ra meg -
kü lön böz te tik a hübrisztikus és au ten ti kus büsz ke sé get. Nem erõs sé gük ben, nem is fel tét le nül
po zi tív-ne ga tív va len ci á juk ban vagy ál la po ti-vo nás sze rû jel le gük ben kü lön böz nek egy más tól,
ha nem mi nõ sé gük ben. A szelfre irá nyu ló, hübrisztikus büsz ke sé get (ke vély ség nek is ne vez het -
nénk, mint a hét fõ bûn egyi két) sa já tos attribúciós min tá zat alap ján a bel sõ, ál lan dó és nem kont -
rol lál ha tó okok tu laj do ní tá sá ból ve ze tik le. Az elé ge dett ség for rá sa te hát itt nem a tett, ha nem
a sze mély, füg get le nül si ke re i tõl-ku dar ca i tól. Ez zel szem ben a te vé keny ség re irá nyu ló, au ten ti -
kus büsz ke sé get a bel sõ, vál to zé kony és kont rol lál ha tó okok tu laj do ní tá sá ból ve ze tik le. Az elõbbi
rom bo ló ha tá sú le het, mert ag res  szi ó val, el len sé ges ség gel, sze mély kö zi konf lik tu sok kal, számos
maladaptív vi sel ke dés sel jár együtt. Ext rém for má i ban kö zel van a kli ni kai ér te lem ben is vett
nar ciz mus fo gal má hoz. A hübrisztikus büsz ke ség is va ló di ér ze lem, de ke vés sé kap cso ló dik az
ak tu á li san el ért ered mé nyek hez, ezért nem esik egy be az au ten ti kus szelffel. Ér de kes to váb bi
meg kü lön böz te tés, hogy míg az au ten ti kus büsz ke ség a sze mély ön ér té ke lé sét eme li, ad dig
a hübrisztikus büsz ke ség a narcizmust táp lál ja. Míg az elõb bi sze mé lyi ség nem a ko ráb bi tel -
je sít mé nye ken me reng, ha nem az új el vá rá sok kal szem ben nyi tott sá got, ki egyen sú lyo zott ön -
bi zal mat mu tat, ad dig a hübrisztikusan büsz ke sze mé lyi ség éle sen el vá laszt ja a po zi tív és a ne -
ga tív énreprezentációkat. A ne ga tí vak in kább csak imp li cit for mát ölt het nek, míg a po zi tí vak
exp li ci ten fo gal ma zód nak meg. Mind ez az én túl zot tan ide a li zált meg je le ní té sé hez ve zet.

Fris sen vég zett ku ta tá sok (ASHTON-JAMES–TRACY 2011) mu tat ják, hogy a hübrisztikus
büsz ke ség nö ve li az elõ í té le te ket és a diszk ri mi ná ci ót, az au ten ti kus büsz ke ség az ön bi za lom -
mal, jó tel je sí tõ ké pes ség gel és a más cso por tok irán ti po zi tív at ti tûd del jár. Carver, Sinclair és
Johnson (2010) azt ta lál ta, hogy a két fé le büsz ke ség nek el té rõ kö vet kez mé nyei van nak a tel je -
sítmény ben is. Az au ten ti kus büsz ke ség po zi tí van hat a tel je sít mény re, pro duk ti vi tás ra,
énértékelésre, a hübrisztikus büsz ke ség hi e rar chi kus do mi nan cia ori en tá ci ó val jár együtt, mely ben
a stá tusz, a tár sas vis  sza iga zo lás ér vé nye sí ti az ént. A kül sõd le ge sen ki je lölt cé lok itt va ló sze rût -
le nül am bi ci ó zu sak. Az utób bi büsz ke ség tö ré keny, a si ke re ket és a ku dar co kat túl ér té ke li. Mi vel
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a si ker hez kap cso ló dik a kül sõ el is me rés igé nye, a ku darc el len sé ges sé get, ag res  szi ót szül a hüb -
risz tikusan büsz kék kö zött. 

A büsz ke ség ér zel me szá mos pon ton meg ter mé ke nyí tõ en hat hat a cso port kö zi vi sel ke dés
ku ta tá sá ra. Nem csak azért je lent het a tár sa dal mi iden ti tás el mé le té nek új ra fo gal ma zá sá ban fon -
tos tám pon tot, mert köz vet len kap cso lat ban van az ön ér té ke lés sel, ha nem mert adap tív és
maladaptív for mái tám pon tul szol gál hat nak ah hoz, hogy mi lyen ala pon le het a cso port kö zi kap -
cso la tok po zi tív és ne ga tív ki me net ele it be jó sol ni, ne tán elõ is se gí te ni. Az ér zel mek és a tár -
sas mo tí vu mok ku ta tá sa az utób bi évek ben ug rás sze rû en fej lõ dött, s ezek ben a prob lé ma fel ve -
té sek ben lát szik is a friss szem lé let elõ re vi võ ere je. Meg az is, hogy az új el gon do lá sok
gyö ke re ik ben ugyan ak kor hor doz zák a tár sa dal mi iden ti tás ku ta tá sá nak több év ti zed nyi ta pasz -
ta la tát. Ezért ér de mes eze ket az új ered mé nye ket a tár sa dal mi iden ti tás bel sõ moz ga tó ru gó i nak
vizs gá la tá ban ala po san ele mez ni és mi nél tel je sebb kör ben hasz no sí ta ni.
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Mel lék le tek

3. táb lá zat. A Rosenberg-skála té te le i nek le író sta tisz ti ká ja

4. táb lá zat. A Rosenberg-skála fak tor struk tú rá ja
Kol lek tív ön ér té ke lés ská lá ja

Fõ kom po nens-elem zés
El for ga tás: Varimax, Kaiser-normalizációval
Az el for ga tás hoz 3 ite rá ci ó ra volt szükség
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5. táb lá zat. A kol lek tív ön ér té ke lé si ská la té te le i nek le író sta tisz ti ká ja

Kiss Paszkál

370

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 370 (Black plate)



III. 
Szo ci ál pszi cho ló gia és ne ve lés: 

szo ci a li zá ció és ta nár kép zés
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Kósa Éva
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Esztergom 

Gye re kek és szü lõk 
a vál to zó mé dia kör nye zet ben

A gye re ke ket és a fi a ta lo kat kö rül ve võ vál to zó és gaz da go dó mé diakör nye zet in do kolt tá te szi
a mé dia mint fon tos szo ci a li zá ci ós té nye zõ vizs gá la tát (SINGER–SINGER 2001; LI VING STONE

2002). Ko ráb bi vizs gá la ta ink (KÓSA 2005, 2007) irá nyát foly tat va és ki ter jeszt ve, a 2011-ben
vég zett vizs gá la ti fá zis ban a fi a ta lok mé dia esz köz-el lá tott sá gát, a mé dia fo gyasz tás men  nyi sé -
gi és tar tal mi mu ta tó it, a mo dell vá lasz tá si pre fe ren ci á kat, va la mint a szü lõi mediáció mér té két
és mi nõ sé gét mér tük fel. Ada ta ink a fen ti kér dés kö rök elem zé sén túl mó dot ad tak ar ra is, hogy
a ko ráb bi vizs gá la ti ered mé nye ink kel va ló ös  sze ha son lí tás ré vén a fi a ta lok és a mé dia kap cso -
la tá ban, va la mint a szü lõi mediációban meg fi gyel he tõ tren dek fé nyé ben a kul tú ra át adás át ala -
ku ló, új ten den ci á it is ki mu tas suk. 

K e vés do log vál to zott ak ko rát az utol só fél év szá zad ban a fej lett és a fej lõ dõ
or szá gok ban egy aránt, mint a mé dia. A mé dia ez eset ben még a szo ká sos -
nál is tá gabb gyûj tõ fo ga lom ként ér ten dõ: ma gá ba fog lal ja a mé dia esz kö zö -

ket, a tar ta lom ké szí tés és -to váb bí tás, a tar tal mak el éré sé nek, az esz kö zök hasz ná la tá nak mód -
ját, for má ját. A vál to zás de tek tá lá sa, a kö vet kez mény ként re giszt rál ha tó ele mek meg ra ga dá sa,
a ha tá sok fel tá rá sa vagy leg alább a le het sé ges kér dé sek fel te vé se túl zás nél kül ál lít va is ku ta -
tá si döm pin get ered mé nye zett: a kér dés kör re vo nat ko zó írá sok egy részt egye te mi, in té ze ti
könyv tá ra kat töl te nek meg, más részt a té ma ál lan dó köz ér dek lõ dés re is szá mot tart, meg tölt ve
az írott és elekt ro ni kus saj tó lap ja it (szak ma it és bul várt egy aránt), azon ban az ér vé nyes nek bi -
zo nyu ló, a tu do má nyos ká non szint jé re emel he tõ ered mény jó val sze ré nyebb mér té kû.

Jól pél dáz za ezt a mé dia és a gye re kek kap cso la tá nak fel tá rá sá ra irá nyu ló erõ fe szí tés is, hi szen
a mé dia min dent át já ró je len lé te a gye re kek fej lõ dé sé ben érin tett szak mai és la i kus ér dek lõ dést is
ál lan dó an fenn tart ja. E te kin tet ben a ki lenc ve nes évek kö ze pé ig a te le ví zió sze re pe és le het sé ges
ha tá sa állt a fi gye lem kö zép pont já ban, ám a ten ger nyi ku ta tás és vizs gá lat ered mé nye kép pen ösz -
 szeg zõ, som más meg ál la pí tás ne he zen te he tõ. Még ma is ne héz vi tá ba száll ni az zal a kö zel négy
év ti ze de tett, ke vés sé konk rét, ám de leg alább óva tos és ér tel mez he tõ ke re tet adó meg ál la pí tás sal,
mi sze rint a te le ví zió bi zo nyos fel té te lek mel lett akár 100%-os ha tás sal is le het a né zõk meg ha tá -
ro zott cso port já ra, vagy bi zo nyos szá za lé ká ra (CHAFFE 1977; idé zi ROBERTS–MACCOBY 1985;
WERNER 1997). Azok nak a „bi zo nyos” fel té te lek nek az azo no sí tá sa azon ban a min den vá ra ko zást
fe lül mú ló an gyor san vál to zó mé dia kör nye zet ben nem lett kön  nyebb.
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A fi gye lem a mé dia gye re kek szo ci a li zá ci ó já ban be töl tött sze re pét il le tõ en ma már csök ke nõ
mér ték ben fó ku szál a te le ví zi ó ra, az el múlt két év ti zed a mé dia esz kö zök bõ vü lõ ská lá ja és le he tõ -
sé gei, az el éré si le he tõ sé gek (lásd digitalizáció) meg vál to zá sa, és nem utol só sor ban az internet el -
ter je dé se kény sze rí tõ en jó val ös  sze tet teb bé tet te a mé dia gye re kek éle té ben és fej lõ dés ben be töl -
tött sze re pé nek vizs gá la tát és a le het sé ges kö vet kez mé nyek azo no sí tá sát egy aránt.

E té ma kör re vo nat ko zó an a ha zai ku ta tá si le he tõ sé gek te rén sze ren csés nek mond ha tó fo -
lya ma tos ság gal 1998 óta im már ha to dik al ka lom mal végeztünk1 or szá gos rep re zen ta tív vizs gá -
la tot ti né dzse rek, 12–17 éve sek kö ré ben (KÓSA 2005, 2007; KÓSA–LÁSZLÓ 2011). Ez a vizs -
gá lat so ro zat má ra igen gaz dag adat bá zist szol gál tat. A pe ri ó du son ként több mint 2000
meg kér de zett sze mé lyes le kér de zé se ré vén a fi a ta lok mé dia esz köz-el lá tott sá gát, a mé dia fo gyasz -
tás men  nyi sé gi és tar tal mi mu ta tó it, a mé dia hasz ná la ti, szük ség let-, ér ték- és mo dell vá lasz tá si
pre fe ren ci á kat, a mé dia re a li tás és -hi te les ség mér té két, a szü lõk rész vé tel ét a fi a ta lok mé dia hasz -
ná la tá ban (a mediáció mér té két és mi nõ sé gét) mér tük fel. A 2011-es ku ta tás ke re té ben ki emel -
ten fog lal koz tunk az internetezési szo ká sok kal és hang súlyt fek tet tünk a mo bil te le fon-hasz ná -
la ti szo ká sok ra is (KÓSA–LÁSZLÓ 2011; LÁSZ LÓ 2011).

Az egyes vizs gá la tok so rán rend sze re sen vis  sza tér tünk bi zo nyos té mák ra, míg más kér dé -
se ket a vál to zó mé dia fo gyasz tá si szo ká sok kal ös  sze füg gés ben fo gal maz tunk meg. 

Az is mét lõ dõ vizs gá la tok ré vén ada ta ink a fen ti kér dés kö rök elem zé sén túl mó dot ad nak
ar ra is, hogy a ko ráb bi vizs gá la ti ered mé nye ink kel va ló ös  sze ha son lí tás ré vén a fi a ta lok mé dia -
fo gyasz tá sá ban meg fi gyel he tõ tren de ket is ki ta pint suk. 

Ezen írás ke re tén be lül két cé lom van. 
Egy részt és el sõ sor ban – a mé di át a vizs gált kor osz tály élet mód já ban és élet stí lu sá ban meg -

fi gyel he tõ vál to zás egyik esz kö zé nek te kint ve – meg kí sér lem ezt a kap cso la tot szé le sebb ke re tek
kö zött ér tel mez ni, és a fen ti vizs gá la ti ada tok szé le sebb kon tex tus ba he lye zé sé vel a fi a ta lok utóbbi
év ti ze dek ben meg vál to zott tár sas-tár sa dal mi hely ze tét a mé dia kap cso la tá ban lát tat ni. 

Más részt – az el sõ cél ki tû zés nek mint egy hát te ret ve tít ve és ala pot szol gál tat va – a fent em -
lí tett vizs gá lat so ro za tunk ered mé nye i nek ten ge ré bõl ki emel ve ada to kat, ké pet sze ret nék ad ni
a vizs gált kor osz tály és a mé dia kap cso la tá nak egyes as pek tu sa i ról, és en nek so rán az ös  sze tett
ku ta tás (kér dõ ív, in ter júk, fó kusz cso por tok, tar ta lom elem zés stb.) ele mei kö zül el sõ sor ban
a kér dõ íves fel mé rés ered mé nye i bõl vá lo ga tok. A hang súlyt nem a le író sta tisz ti kai ada tok rész -
le tes be mu ta tá sá ra he lye zem, ezért ez a (táj)kép el na gyolt vo ná sok kal ke rül be mu ta tás ra. A más
he lyütt már rész le te sen kö zölt ada tok, táb lá za tok és grafikonok2 he lyett – a fes tés ha son la tát hasz -
nál va – na gyobb ecset vo nás ok kal ad va meg a szcé na fõbb ele me it.

Kósa Éva

374

1 A vizs gá lat ban részt ve võ ku ta tó tár sak: Antalóczy Tí mea (MTA Szo ci o ló gi ai In té ze te) és Lász ló Mik -
lós (EL TE Szo ci o ló gi ai In té zet). Az ered mé nyek rõl két éven te „A mé dia ha tá sa a gye re kek re és a fi a ta -
lok ra” cím mel meg ren de zett nem zet kö zi kon fe ren ci á kon, il let ve a kon fe ren cia ki ad vány kö te te i ben szá -
mol tunk be. A 2011-es vizs gá lat ban ös  sze sen 70 ál ta lá nos is ko la és 70 kö zép is ko la sze re pelt. Ös  sze sen
2010 fõt, az ál ta lá nos is ko lák ban a 7., a kö zép is ko lák ban a 11. osz tá lyos ta nu ló kat kér dez tük meg.

2 Lásd „A mé dia ha tá sa a gye re kek re és a fi a ta lok ra” cí mû kon fe ren cia so ro zat pub li ká ci ó it, az iro da lom -
jegy zék vo nat ko zó té te le it.
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Az el sõ cél ki tû zés ki in du ló pont ját a kö vet ke zõk ad ják. Az év ti ze dek óta fo lyó ku ta tá sok má -
ra szi lárd is me ret anya got hal moz tak fel a mé dia szo ci a li zá ci ós ha tá sá ra vo nat ko zó an. Az ilyen
ha tást alá tá masz tó kö vet kez te té sek ki in du ló pont ja, biz tos ta la ja túl nyo mó an kvan ti ta tív ada tok -
ra tá masz ko dó ku ta tá sok ered mé nye in ala pul, és a kö vet kez te té sek nem is len né nek le von ha -
tó ak az ilyen ter mé sze tû ada tok nél kül (lásd pl. a Karl Erik Rosengren ve zet te svéd Me dia Panel
prog ram lon gi tu di ná lis vizs gá la ta it a mé dia hasz ná lat sa já tos sá ga i ra, élet mód ra és tár sa dal mi mo -
bi li tás ra vo nat ko zó an) (ROSENGREN 1994).

Ugyan ak kor ma már az ös  sze füg gé sek ár nyal tabb ér tel me zé se nél kül vaj mi ke ve set mond -
ha tunk a mé dia szo ci a li zá ci ó ban ját szott sze re pé rõl. Ahogy a fej lõ dés lé lek tan fej lõ dés re vo nat -
ko zó fel fo gá sa ki ér lel te és má ra már alig ha nél kü löz he ti a „development in context” kon cep -
ci ó ját, a mé dia sze re pé re vo nat ko zó gon dol ko dás sem nél kü löz he ti a szé le sebb kon tex tus
fi gye lem be vé tel ét, és e te kin tet ben is a meg kö ze lí té sek szé le sebb irá nya bi zo nyul gyü möl csö -
zõbb nek. A plu rá lis meg kö ze lí tés igé nye egy részt a ku ta tá sok to vább lé pé si kény sze ré nek
követ kez mé nye, más részt a kör nye zet és a gye re kek élet mód já ban meg fi gyel he tõ vál to zá sok
folyo má nya. 

A mind ezek szel le mé ben fel vett pers pek tí vá ból te kint ve a kö vet ke zõ ket lé nye ges ki emel -
ni. Az utób bi év ti ze de ket egy re töb ben jel lem zik egy faj ta kul tu rá lis dis  szo nan ci á val és di ver -
zi fi ká ci ó val (LAHIRE 2004). A ko ráb ban el fo ga dott és le gi tim nek te kin tett kul tu rá lis pro fi lo kat
új íz lés be li kom bi ná ci ók vált ják fel, me lyek az „ala csony nak” te kin tett kul tu rá lis ter mé kek
(példá ul a té vé so ro za tok) és a „ma gas” kul tú ra for má i nak (pl. tár lat- vagy mú ze um lá to ga tá sok)
öt vö ze tei. Azt is lát juk (sa ját ada ta ink fé nyé ben is), hogy a fi a ta labb kor osz tály ke vés sé ér dek -
lõ dik az „igé nye sebb nek” tar tott kul tu rá lis ter mé kek iránt, és ez a kor osz tály is mét lõ dõ en és egy -
re mar kán sab ban te rem ti meg a sa ját kul tú rá ját (lásd pél dá ul ki tün te tet ten a ze nei pre fe ren ciát).
A mé dia ku ta tá sok azt iga zol ják, hogy ez a sa já tos kul tu rá lis pro fil ma sok kal in kább a mé di á -
val és az új kom mu ni ká ci ós tech no ló gi á val kap cso la tos, sem mint a ma gaskul tú ra szo ká sos ge -
ne rá ci ós neg li gá lá sá val. Az új mé dia tech no ló gi ák meg je le né se és gyors el ter je dé se, a mé dia -
pi ac kommercializálódása és glo ba li zá ló dá sa, a kö zön ség fragmentálódása és az in ter ak ti vi tás
fo ko zó dá sa a mé dia hasz ná lat ban mind hoz zá já rul ah hoz, hogy a fi a ta lok mé di á val kap cso la tos
min den na pi ta pasz ta la tai je len tõ sen meg vál toz za nak. 

Mind ez sa já tos mó don együtt jár – és a ku ta tá sa ink ból ki bom ló tren dek alap ján ös  sze füg -
gés be is hoz ha tó – a 20. szá zad má so dik fe lé tõl meg fi gyel he tõ olyan je len sé gek kel, me lyek a fi -
a ta lok nak az idõ seb bek tõl va ló füg get le ne dé sé vel kap cso la to sak. Ezek a je len sé gek nem fel tét -
le nül új ke le tû ek, de a múlt szá zad utol só két év ti zed ében a csa lá di struk tú ra, a tár sas
kap cso la tok, és nem utol só sor ban a tech no ló gi ai vál to zá sok kö vet kez té ben je len tõ sen fel gyor -
sul tak (PASQUIER 2008), és sa já tos ar cu la tot öl töt tek. 

Szem léle te sen pél dáz za a fen ti ek ben mon dot ta kat az aláb bi négy te rü le ten meg fi gyel he tõ
vál to zás. 

Az egyik az ott ho nok te ré nek funk ci o ná lis át ala ku lá sa. Az ott ho ni tér – az egyes or szá gok
tár sa dal mi be ren dez ke dé sé tõl, gaz da sá gi fej lett sé gé tõl és le he tõ sé ge i tõl füg gõ en – egy re na gyobb
té ri au to nó mi át biz to sít a fi a ta lok szá má ra. A fér jek, a fe le sé gek és a gye re kek sa ját pri vát he -
lyi ség hasz ná la ta ugyan már a 18. szá zad vé gé tõl meg fi gyel he tõ (a kö zép kor ban még a szol gák
is egy szo bá ban alud tak gaz dá ik kal), de a 20. szá zad ban vál to zott a nor ma, rész ben a sze mély zet
meg csap pant lét szá má nak, rész ben a „szü lõi há ló” el ter je dé sé nek kö szön he tõ en (ARIES 1987).
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Má ra a ki ala kult el vá rá sok sze rint már csak egy el kü lö nü lés jel lem zõ a szo ba hasz ná lat ban, és
ez a ge ne rá ci ók men tén tör té nik. A csa lá dok mé re té nek ál ta lá nos csök ke né sé vel pe dig a het -
ve nes évek tõl meg fi gyel he tõ en egy re gya ko ribb az, hogy a kü lön ne mû gye re kek sa ját szo bá -
val ren del kez nek. Ez a há ló szo bai ter ri tó ri um ki emelt fon tos sá gú lett a mai fi a ta lok szá má ra.
Az if jak a tra di ci o ná lis jel zé se ken („ne za var ja nak!”, „be lép ni ti los” táb la a ki lin csen) túl a ge -
ne rá ci ók pri vát szfé rá já nak tisz te let ben tar tá sát lep le zet len szi gor ral igény lik, és a vonat ko zó
el vá rá sok kö vet kez té ben má ra az a pa ra dox hely zet ala kult ki, hogy a gye re kek gya ko ribb ven -
dé gek a szü lõk há ló já ban, mint a szü lõk a gye rek szo bá ban (LI VING STONE 2002). Ez az in tim
és per szo ná lis tér – mint azt ada ta ink is mu tat ták –, spe ci fi kus kul tu rá lis esz kö zök nek és fel -
sze re lé sek nek (sa ját te le ví zió, szá mí tó gép, internetelérés stb.) ad he lyet, s hasz ná la tuk is
a füg get len ség je gyé ben tör té nik, így ez a le he tõ ség te ret nyit az egyé ni mé dia hasz ná lat tar -
tal má nak, ide jé nek önál ló irá nyí tá sá ra. Vizs gá la ti ered mé nye ink sze rint a fi a ta lok ál tal ki zá -
ró la go san hasz nált mé dia esz kö zök szá ma fo lya ma to san nõ, és a szü lõi mediáció ala csony mér -
té ke – amit évek óta is mét lõ dõ en re giszt rá lunk, és amely a te le ví zió-hasz ná lat ala csony
kont roll ja után az internet és a mo bil hasz ná lat ese té ben még cse ké lyebb – vél he tõ en et tõl a je -
len ség tõl nem füg get len.

Egy má sik je len ség, ami a fel nõt tek tõl va ló füg get le ne dés sel kap cso lat ba hoz ha tó, a fi a ta -
lok fo ko zó dó kul tu rá lis au to nó mi á ja. No ha az idõ sebb ge ne rá ció kul tu rá lis íz lé sé tõl va ló el kü -
lö nü lés és a fi a ta lo kat cél zó kul tu rá lis pi ac sem új keletû, vi tat ha tat lan, hogy a má so dik vi lág -
há bo rút kö ve tõ idõ szak ban a kul tu rá lis pro duk tu mok és a fo gyasz tás te rén elõ ál ló vál to zá sok
mind ezt je len tõ sen fel erõ sí tet ték. A tö meg mé di u mok ál tal is ter jesz tett új tár sa dal mi ér té kek,
a mo zi és a fi a ta lok ze né jé nek ki rob ba nó in ten zi tá sa a ko ráb bi mér té ket mes  sze meg ha la dó an
mar káns if jú sá gi kul tú rát te rem tett az öt ve nes évek tõl kez dõ dõ en. A nyolc va nas évek pe dig to -
váb bi el kü lö nü lést ge ne rál tak: meg je len tek és az óta is ter jed nek a ki fe je zet ten az if jú ság íz lé -
sét ki szol gá ló, spe ci á li san fi a ta lok nak szó ló fil mek, té vé prog ram ok, sõt té vé csa tor nák, rá dió -
adók, ma ga zi nok, írott és elekt ro ni kus új sá gok, fó ru mok, ze nei pro duk tu mok (CD-k, DVD-k),
vi de o já ték ok stb. Eb ben az új mé dia kör nye zet ben a gye re kek a mé dia ipar ér té kes ke res ke del -
mi cél cso port ja i vá vál tak, mind er re pros pe rá ló ipar ágak épül tek (pl. a vi de o já ték ok hasz ná ló -
i nak és vá sár ló i nak több sé ge hu szon öt év alat ti, a mo bil te le fo nok ve või és leg in ten zí vebb hasz -
ná lói a fi a ta lok), és az if jú sá gi kul tú rá ra épü lõ ipar ter jesz ke dé se to vább ra is ex pan zív (fõ leg
ha a ru hák és egyéb ki egé szí tõk kö rét is te kint jük). Minden nek kö vet kez mé nye jól lát ha tó: a ge -
ne rá ci ók kö zöt ti szeg men tá ció a rá dió adó kat és a té vé mû so ro kat te kint ve szin te tel jes. A „fel -
nõt tek” té vé csa tor ná it és rá dió mû so ra it a húsz év alat ti ak szin te egy ál ta lán nem né zik/hall gat -
ják – ezt mu tat ják a té vé csa tor nák pre fe ren ci á já ra vo nat ko zó ada ta ink is. 

A har ma dik egy újabb, je len tõ sé gé ben ta lán még nem is kel lõ en fel is mert vál to zás: ez az
if jú ság kap cso la ti au to nó mi á já nak fo ko zó dá sa. A fi a ta lok min dig is ren del kez tek olyan in for -
má lis kom mu ni ká ci ós for mák kal és mó dok kal, ami rõl a fel nõt tek ke ve set vagy szin te sem mit
nem tud tak és nem is ér tet ték (pl. a „le gye zõ be széd”, a szleng stb.). Azon ban a gye re ke ket ne -
ve lõk a for má lis csa tor ná kon fo lyó kom mu ni ká ci ót min dig igye kez tek kont rol lál ni. A gar de dá -
mok ko rá ra ke vés bé, de a ve ze té kes te le fon idõ szak ára még em lé kez he tünk: an nak ide jén a szü -
lõk a be szél ge té sek nek nemcsak az ide jét és költ sé gét tud ták kéz ben tar ta ni, de kön  nyû volt
a hí vó vagy hí vott fe let is azo no sí ta ni, vagy akár a be szél ge tés nek fül ta nú ja len ni. A mo bil te -
le fon, és még in kább az interneten tör té nõ kom mu ni ká ció el ter je dé se szin te egy év ti zed alatt
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markáns vál to zást ho zott e té ren. Ez a két új csa tor na egé szen új le he tõ sé get nyi tott a fi a ta lok
szá má ra a kor társ kap cso la tok te rén az zal, hogy le he tõ vé vált szü lõi kont roll nél kül, az ott ho ni
fel ügye let tõl tá vol kap cso la tot kez de ni, kap cso lat ban len ni a tár sak kal. Ezen a té ren a ma gyar
fi a ta lok ki emel ke dõ en ak tí vak. Már a 2005-ös vizs gá lat so rán meg kér de zet tek is a mo bil te le -
fon ju kat em lí tet ték az éle tük ben há rom leg fon to sabb nak tar tott tárgy kö zött. A 2011-ben vég -
zett fel mé rés alap ján a fi a ta lok 98%-ának van sa ját mo bil te le fon ja, 43%-nak olyan ké szü lé ke
van, ami al kal mas internetezésre. A mo bil esz kö zö ket hasz ná lók pe dig két szer olyan ak tí vak az
internetes kö zös sé gi ol da la kon (el sõ sor ban a Facebookon), mint azok, akik nem mo bil esz kö -
zön ke resz tül lép nek be az ol dal ra, és az ilyen ol da la kon tör té nõ ak ti vi tás ki emel ke dõ mér ték -
ben a kor tár sak kal va ló kap cso lat ról szól.

Vé gül egy ne gye dik, min den bi zon  nyal az elõ zõ ek tõl sem füg get len ten den cia a fel nõt tek
res pek tu sá nak csök ke né se, a te kin tély hi á nya. A mé dia tár sa dal mi hely ze té nek vál to zá sá val szá -
mos tár sa da lom ban meg vál to zott a gye re kek tár sa dal mi po zí ci ó ja is (KÓSA 2004). A ko ráb ban
ál ta lá no san el fo ga dott „sé rü lé keny” és „véd te len” gye rek kor fel fo gás sal szem ben ki ta pint ha tó -
an je len van az a né zet, mely sze rint a gye re kek nemcsak te kin té lyes fo gyasz tói ré te get, de önál -
ló vá lasz tás sal, dön tés sel ren del ke zõ cso por tot kép vi sel nek. E fel fo gás rész ben a ke res ke del mi
ér dek cso por tok, rész ben – és nem utol só sor ban – az em be ri jo gok ne vé ben fo gal ma zó dik meg,
kri ti ká val il let ve a nyu ga ti ci vi li zá ci ók ban ha gyo má nyos ge ne rá ci ós hi e rar chi át. Tény, hogy a fi -
a ta lok út tö rõ sze re pet ját sza nak az új tech no ló gi ák el ter je dé sé ben, és sza bad ide jük el töl té sé ben
egy re na gyobb sze re pet ját szik az önál ló fo gyasz tás. Az in te rak tív és in di vi du a li zált mé dia új
for mái mint egy meg for dít ják a ko ráb bi ge ne rá ci ós ren det, hi szen e te rü le te ken a gye re kek tanít -
ják a fel nõt te ket, át ala kít va ez zel a szo ci a li zá ci ó ra vo nat ko zó ko ráb bi el vá rá so kat. 

A tár sa da lom ku ta tók több nyi re egyet ér te nek ab ban, hogy vi lá gun kat ma egy re fo ko zó dó
fragmentálódás és in di vi du a li zá ció jel lem zi. Meg rop pan nak a nagy múlt tal ren del ke zõ hi e de lem -
rend sze rek és élet for mák, ed dig el fo ga dott hi e rar chi ák bom la nak fel. Az olyan ha gyo má nyos kö -
tõ dé se ket, mint a csa lád és a köz vet len kap cso la tok ra épü lõ kö zös sé gek, ki kez di a gaz da sá gi és tár -
sa dal mi mo bi li tás. A he te ro gén és multikulturális tár sa dal mak ban fel nö võ fi a ta lok egy más sal
tö ké le tes el len tét ben lé võ er köl csi rend sze rek kel és ne megy szer egy más sal üt kö zõ kul tu rá lis ha gyo -
má nyok kal ta lál koz nak. Mind ez hoz zá já rul a tár sa da lom to váb bi in di vi du a li zá ci ó já hoz, és együtt
jár az zal, hogy az au to ri tás és ér té kek hi e rar chi á ja he lyett a gye re kek és a fi a ta lok egy re in kább 
a ho ri zon tá lis tár sas kap cso la tok fe lé ori en tá lód nak. So kak sze rint a mai gye rek ne ve lés jel leg ze -
tes karakterisztikuma a szü lõi te kin tély és fe le lõs ség fo lya ma tos csök ke né se (LI VING STONE 2002).
Ez a fo lya mat ki ter jed a fel nõtt vi lág to váb bi szfé rá i ra, az au to ri tás haj da ni meg tes te sí tõ i re: ta ná -
rok ra, ve ze tõk re, po li ti ku sok ra. A fel nõt tek te kin té lyé nek – mint a tisz te let és res pek tus for rá sá nak –
ál ta lá nos ero dá ló dá sa az el múlt fél év szá za dot te kint ve szembeötlõ3 (WINN 1990).
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3 Jó pél da er re a Marie Winn köny vé ben em lí tett eset: egy szü lõ be szá mol ar ról, hogy mi lyen fur csa érzés
ke rí tet te ha tal má ba, ami kor fel nõttko rá ban ke zé be ke rült egy gyer mek ko ri köny ve, amit ap já tól ka pott.
A könyv el sõ lap ján ap ja kéz írá sá val ez állt: „Ezt a köny vet né hány órá val nagy el nö künk, Frank lin Delano
Roose velt ha lá la elõtt vet tem.” Eh hez ha son lót már sem õ, sem a gye re kei nem tud ná nak le ír ni. A negy -
ven év vel ko ráb bi be jegy zés bõl ki tet szõ tisz te let a „nagy el nök” iránt már ak kor ide gen nek, sõt gye re -
kes nek tûnt a be szá mo ló szá má ra (WINN 1990: 73).
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Eb be a pers pek tí vá ba he lyez ve mu ta tok be váz la to san, in kább csak il luszt rá ci ó kép pen,
a vizs gá la ta ink ada ta i ból né há nyat.

A (táj)kép

A ház tar tá sok el lá tott sá ga egyes te le kom mu ni ká ci ós, il let ve szó ra koz ta tó 
elekt ro ni kai esz kö zök kel: 

Esz köz el lá tott ság a fi a ta lok ott ho ná ban

– té vé és mo bil
Ada ta ink sze rint té vé és mo bil te le fon már évek óta lé nye gé ben min den ti né dzser ott ho ná ban van.
2011-ben a vizs gált ház tar tá sok ban át la go san 2,7 te le ví zió ké szü lék és 4,2 mo bil te le fon volt, az -
az a fi a ta lok ház tar tá sá ban most már min den egyes csa lád tag nak van egy te le fon ja (egy fõ re ve -
tí tett át lag ér ték: 1,03), és té vé ké szü lé kek bõl át la go san fe jen ként 0,66 da rab bal ren del kez nek
a vizs gált ott ho nok.

– szá mí tó gép
2009-ben már olyan ház tar tás is alig volt a meg kér de zet tek ese té ben, ahol ne lett vol na szá mí -
tó gép (ezek ará nya 2005-ben 15%, 2009-ben 3% volt). Ugyan csak 3% azon ott ho nok szá ma,
ahol nincs DVD-lejátszó vagy vi deó, az el múlt ku ta tás hoz ké pest ez 2%-os csök ke nést je lent. 

– internet
2011-es ada ta ink sze rint az érin tett kor osz tály ott ho na i ban az internettel (akár ve ze té kes, akár mo -
bil) el lá tott ház tar tá sok ará nya 91%. A vi lág há ló ra csat la ko zott ott ho nok ará nya 2009-ben 84% volt,
és 2005-ben a csa lá dok 40%-ának volt internetkap cso la ta, az az 2005 óta a vi lág há ló ra kap csolt ott -
ho nok szá ma több mint dup lá já ra emel ke dett. A hát rá nyos hely zet ben élõk4 34%-ának ott ho ná ban
azon ban nincs szá mí tó gép, és 53%-uk nak nincs internet-hozzáférés az ott ho ná ban.

– sa ját esz kö zök
A ko ráb bi ku ta tás hoz ké pest je len tõ sen meg nõtt azon fi a ta lok ará nya, akik ren del kez nek olyan
te le kom mu ni ká ci ós, il let ve szó ra koz ta tó elekt ro ni kai esz kö zök kel, ame lye ket csak õk egye dül
hasz nál nak. Az el múlt négy év alatt meg dup lá zó dott azok szá ma, akik nek van sa ját hasz ná la -
tú té vé jük, így már a meg kér de zett 12 és 17 éve sek 75%-a eb be a kör be tartozik.5

Több mint két sze re sé re emel ke dett a sa ját szá mí tó gép pel ren del ke zõk ará nya, 27%-ról 66%-ra.
Sa ját mo bil ja 93%-nak van, a 2005-ös 73%-kal szem ben. Az internetezésre al kal mas/mo bil tele -
fon a fi a ta lok csa lád ja i nak 59%-ában van, és a ti nik 43%-a ren del ke zik eb bõl sa ját tal. 
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4 Több té nye zõt vizs gál va (szü lõk is ko lá zott sá ga, anya gi hely zet, va gyon tár gyak, lak ha tá si kö rül mé nyek,
ta nul má nyi ered mény stb.) a meg kér de zett fi a ta lok 10,5%-a so rol ha tó a hát rá nyos hely ze tû ek kö zé.

5 A Szon da Ipsos Mé dia-, Vé le mény- és Pi ac ku ta tó In té zet 2008-as kid.com fel mé ré se sze rint a 8–14 éves
gye re kek kö ré ben tíz bõl négy nek van sa ját te le ví zi ó ja.
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Az az hoz zá ve tõ le ge sen azok nak a ház tar tá sok nak a há rom ne gyed ében, ahol van ilyen ké -
szü lék, az vagy a kér de zett ti né dzse ré, vagy õ is ren del ke zik eg  gyel.

Köny vek és fog ha tó té vé csa tor nák szá ma

A ház tar tá sok 9/10-ében több mint tíz té vé csa tor na fog ha tó, ez az arány az el múlt évek ku ta tá -
sai so rán kismér ték ben, de fo lya ma to san nõtt. A 2005-ös 81%-ról 2009-re 86% lett, majd 2011-re
90%. Ez zel pár hu za mo san 2005-ben még a 12% volt azok ará nya, akik ke ve sebb mint öt csa -
tor nát tud tak fog ni, 2011-ben ugyan ez már csak 6% volt.

A ti né dzse rek sa ját köny ve i nek szá má ban lé nye gé ben nem tör tént vál to zás az elõ zõ ku ta -
tás hoz ké pest: a min ta több mint fe lé nek ke ve sebb mint öt ven köny ve van (tan köny vek nél kül). 

Időmérleg6

2011-ben a té vé né zés re for dí tott idõ a 2009-ben mért ada tok hoz ké pest csök kent, míg az
internettel és a ze ne hall ga tás sal töl tött per cek szá ma nõtt. Már 2009-ben azt ta lál tuk, hogy a ko -
ráb bi fel mé ré sünk höz ké pest az internetezésre for dí tott idõ meg há rom szo ro zó dott: míg 2005-
ben a fi a ta lok át la go san 48 per cet, 2009-ben már 137 per cet, 2011-ben 156 per cet töl töt tek a vi -
lág há lón (1. táb lá zat).

1. táb lá zat.
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6 Az ada to kat lásd rész le te sen: KÓSA–LÁSZLÓ 2011: Együtt-egye dül. In: A mé dia ha tá sa a gyer me kek re
és fi a ta lok ra. VI. Nem zet kö zi Mé dia kon fe ren cia ta nul mány kö te te.
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A fi úk át la go san 21 perc cel több idõt töl töt tek a vi lág há lón, mint a lá nyok, a kö zép is ko lások
14-gyel töb bet, mint az ál ta lá nos is ko lá sok. Az is lát szik az ada tok ból, hogy akik job ban be szél -
nek nyelv(ek)et, több idõt töl te nek a neten (a több vi lág nyel vet is jól be szé lõk 163 per cet, akik
egy ál ta lán nem be szél nek nyel vet, csak 138-at). A leg szem be tû nõbb kü lönb ség, hogy a hát rá -
nyos hely ze tû gye re kek fe lean  nyi idõt sem neteztek, mint a nem hát rá nyos hely ze tû tár sa ik. Ez
nyil ván nem füg get len at tól, hogy a hát rá nyos hely ze tû gye re kek ott ho na i ban több nyi re nincs
internet-hoz zá fé rés. 

A szá mí tó gép-hasz ná lat ne mek köz ti kü lönb sé get mu tat: a fi úk át lag 81 per cet, a lá nyok
mind ös  sze 29 per cet töl töt tek ez zel a te vé keny ség gel.

A te le fo ná lás te rén a te le pü lés ha tá sa je len tõs: a bu da pes ti ek 48 per cig, fa lun la kó tár sa ik
fe leen  nyi ide ig be szél tek. Ha son ló kü lönb ség mu tat ko zik az ál ta lá nos is ko lá sok és idõ sebb tár -
sa ik kö zött is (26, il let ve 45 perc), és a hát rá nyos hely ze tû gye re kek ke ve seb bet te le fo nál tak 
(23 perc), mint a töb bi ek (36 perc).

A ta nu lás ra for dí tott idõ te kin te té ben meg le he tõ sen egy sé ges ké pet mu tat nak a fi a ta lok kü -
lön bö zõ cso port jai, és a töb bi te vé keny ség gel kap cso lat ban sem mér tünk je len tõs vál to zást 2009-
hez ké pest. Igaz ez a mo zi ba já rás ra is, an nak el le né re, hogy a több ség internetrõl le töl tött fil -
me ket néz. (89% szo kott va la mi lyen gya ko ri ság gal le töl te ni zenét/filmet/szoftvert és a kér dõ ív
ki töl té sét meg elõ zõ egy hét ben 83% né zett meg leg alább egy internetrõl le töl tött fil met.)

Té vé zés, film né zés

Min den ötö dik ti né dzser (19%) az adat fel vé telt meg elõ zõ hé ten húsznál is több fil met né zett meg
a té vé ben (eb be a so ro za tok is be le ér ten dõk), DVD-n, internetrõl le tölt ve, vagy moziban.7

Ha son ló an a té vé né zé si idõ vizs gá la ta kor ta pasz tal tak nál, a leg több fil met té vé ben a fa lun
la kók és az ál ta lá nos is ko lá sok né zik, il let ve akik ott ho ná ban nincs PC/net. 

A leg töb ben so ro za to kat (pl. Ba rá tok közt), il let ve egyéb szap pan ope rá kat, va ló ság show-
kat (pl. Va ló Vi lág) néz nek. Míg bûn ügyi, kór há zi so ro za tok ese té ben nincs je len tõs kü lönb ség,
ad dig a szap pan ope rák, te het ség ku ta tók, ve tél ke dõk, va ló ság show-k ese té ben az élet kor, a te -
le pü lés és a szü lõk is ko lai vég zett sé ge ös  sze füg gést mu tat a né zett sé gi mu ta tók kal 
(a fi a ta lab bak, a ki sebb te le pü lé sen élõk és az ala cso nyabb iskolázottságú szü lõk gye re kei néz -
nek töb bet), ne mek köz ti kü lönb ség a szap pan ope rák pre fe ren ci á já ban mu tat ko zik (ez a mû faj
két szer nép sze rûbb a lá nyok kö ré ben). 
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7 A kér dõ ív ben a húsz nál több vá la szok egy ka te gó ri á ba tar toz tak, így pon tos szá mot nem tu dunk, csak
hogy húsz nál is töb bet néz nek.
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Ked venc té vé adók

A ke res ke del mi adók évek óta ve ze tik a lis tát, eb ben lé nye ges vál to zást nem ta lál tunk. Új ra azt
ta lál tuk, hogy köz szol gá la ti adó nincs az el sõ húsz em lí tés kö zött. (A ked ven cek lis tá ján az RTL
Klub szi lár dan õr zi ve ze tõ sze re pét, majd egy ze ne csa tor na [Viva], a Discovery Channel és
a TV2 kö vet ke zik. )

Internet

– Netes te vé keny sé gek
A kö zös sé gi ol da lak hasz ná la ta szin te min den fi a tal ra jel lem zõ, csak 7%-uk nem ak tív ezen a té -
ren. A leg több vá lasz adó nak (85%) a Facebookon van sa ját pro fil ja. Nép sze rû ek az azon na li üze -
net kül dõ, chatelõ prog ra mok/fe lü le tek. Jel lem zõ en in kább ily mó do kon tart ják a kap cso la tot egy -
más sal, az e-mailezés ke vés bé hasz nált kom mu ni ká ci ós for ma (szem ben a fel nõt tek kel). 

A ko ráb ban mért ered mé nyek hez ké pest 20%-kal nõtt a kö zös sé gi ol da lak ra na gyon gyak -
ran fel né zõk ará nya, és nõtt az „egy sze mé lyes” vagy tár sas online já té kok ban részt ve võk száma
is. A meg kér de zet tek több sé ge to vább ra sem szo kott vá sá rol ni a neten, bár szá muk ki csit nõtt
(ez né mi képp el len té tes a nyu gat-eu ró pai or szá gok ban meg fi gyel he tõ trend del).

– Internetes is me re tek
A vizs gá la tunk ban meg kér de zet tek több mint fe le na gyon já ra tos nak vall ja ma gát a neten
végez he tõ te vé keny sé gek te rén. A be szá mo lók sze rint meg tud ják ke res ni a biz ton sá gos
nethasználatra vo nat ko zó in for má ci ó kat, szin te min den ki meg tud ja vál toz tat ni a sze mé lyes pro -
fil ját, tud blok kol ni ké ret len üze ne tet, nagy arány ban (64–68%-ban) tud ják a lá tott-ol va sott infor -
má ci ók igaz ság tar tal mát el len õriz ni, lá to ga tá si elõz mé nye ket tö röl ni. A kép né mi leg el lent mond
az internet biz ton sá gá val fog lal ko zók vé le mé nyé nek, ez zel együtt az ada tok a fi a ta lok és szüle -
ik internetes tu dá sa köz ti sza ka dé kot is il luszt rál ják. 

A meg kér de zet tek kö zel fe le (és az idõ sebb kor osz tály na gyobb arány ban) nyi lat ko zott úgy,
hogy na gyon so kat tud az internetrõl, és 2/3-uk úgy vé li, hogy jó val töb bet tud a netrõl szü le i -
nél. Ez a vál to zó kap cso lat ban áll a szü lõk is ko lai vég zett sé gé vel: az is ko lá zot tabb szü lõk gyer -
me kei töb bet tud nak a netrõl, és mi nél ma ga sab ban kép zet tek a szü lõk, an nál ke vés bé jel lem -
zõ, hogy a gye rek töb bet tud a netrõl, mint a szü lõ. 

A mé dia mint szük ség let ki elé gí tő

Az egyé nek tár sas és pszi cho ló gi ai sa já tos sá gai ugyan úgy sze re pet ját sza nak a ha tá sok ki ala -
ku lá sá ban, mint ma guk a mé dia üze ne tek (BRYANT–ZILLMAN 1986), ezért a vizs gá la ta ink so -
rán is mét lõ dõ en sze re pel nek kér dé sek a szük ség le tek men tén meg je lölt mé dia pre fe ren ci á ra: mit
vá lasz ta nak a mé di u mok lis tá já ból (új ság, mo zi, könyv, internet, té vé, rá dió stb.), ha la zí ta ni akar -
nak; tár sa ság ra vágy nak; a na pi hí re ket akar ják meg tud ni stb.
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A vizs gált kor osz tály több mint 50%-a az internetet vá laszt ja el sõd le ge sen a 16-ból 12
szük ség let ese tén, és 2009-hez ké pest az internetet el sõ he lyen vá lasz tók ará nya to vább nõtt.
(A ko ráb bi évek ben ez a ve ze tõ sze rep a te le ví zi óé volt.) Az internet ki emel ke dõ en a leg -
ma ga sabb vá lasz tás, ha tár sa ság ra vágy nak, vagy ha meg akar nak tud ni va la mit ön ma gukról
(57, il let ve 63%).

Szü lői kont roll

A fel nõt tek kö ré ben a mé dia fi a ta lok ra gya ko rolt ha tá sát il le tõ en ál ta lá ban az ag go da lom do -
mi nál. A fel nõtt la kos ság rep re zen ta tív min tá ján 2005-ben vég zett fel mé ré sünk ada tai sze rint
a fel nõt tek több mint 40%-a vé le ke dett úgy, hogy a mé dia in kább ká ros ha tá sú a gye re kek re,
és a ká ros ha tást leg in kább a ká ros mé dia tar tal mak nak tu laj do ní tot ták. Ez zel egy idõben azon -
ban azt ta lál tuk, hogy a 12–17 éves kor osz tály kö ré ben vég zett fel mé rés e té ren a fel nõt tek igen
cse kély ak ti vi tá sát mu tat ta. 2011-ben is mét lõ dõ en vizs gál tuk a szü lõi mediáció mér té két, azt,
hogy a szü lõk mi lyen mér ték ben vesz nek részt (tud ják, meg be szé lik, ajánl ják, tilt ják stb.)
a gye re kek mé di u mok kal kap cso la tos te vé keny sé gében. Kü lö nö sen je len tõs nek ítél he tõ a kér -
dés az internet ter je dé sé vel, hi szen a te le ví zi ós idõ- és tar ta lom kont roll hoz ké pest az internet
sza bad tar ta lom szol gál ta tá sa to váb bi po ten ci á li san ká ros ha tá sok elõtt nyit ja meg a ka put,
a nem kel lõ is me ret tel és óva tos ság gal el já ró hasz ná ló pe dig ké ret len tá ma dá sok nak, zak la tás -
nak le het ki té ve, sze mé lyes ada ta i nak vé del me és ér de kei sé rül het nek.

A té vé né zés ese té ben a ko ráb ban ta pasz tal tak kal szem be sül tünk: rit kán (in kább csak a ki -
seb bek nél) for dul elõ, hogy együtt néz nek egy mû sort, ál ta lá ban nem be szé lik meg a lá tot ta kat,
és a szü lõ ke vés eset ben ajánl vagy tilt, vagy fi gyel mez tet az élet ko ri kor ha tár ra. 

A szá mí tó gép és internet hasz ná la tá ra vo nat ko zó an meg kér dez tük, tud ják-e a szü lõk, hogy
gyer me ke ik mit csi nál nak a vi lág há lón. A fi a ta lok ál lí tá sa sze rint a szü lõk 66%-a so sem el len -
õr zi, hogy mi lyen internetes ol da la kat néz nek meg, és 16%-uk so ha nem is tud ja, hogy õk mit
csi nál nak neten. Az sem jel lem zõ, hogy két ge ne rá ció tag jai együtt internetezzenek. Gya kor la -
ti lag min den mért internetes ak ti vi tás so rán a „né ha” és „so ha” vá la szok a do mi ná ló ak: a szü -
lõk a te le ví zi ó hoz mér ten még pas  szí vabb rész vé tel lel jel le mez he tõ ek. A szü lõk 26%-a so sem
mond ja gyer me ké nek, hogy túl so kat szá mí tó gé pe zik, és en nél is ke ve seb ben szól nak a túl sok
netezés mi att (34%-uk so sem). Az internet kö zös sé gi ol da la i nak hasz ná la tá val kap cso lat ban
a ma gyar szü lõk a „kö zép me zõny be” tar toz nak: 54% meg en ge dõ, 16% szü lõi fel ügye let hez köti,
30% pe dig tilt ja a használatot.8

Kósa Éva

8 Az EUKidsOnline 23 or szág ra ki ter je dõ fel mé ré se sze rint a meg kér de zett gye re kek és fi a ta lok szü le i -
nek 32%-a nem, 20% pe dig csak szü lõi fel ügye let tel en ge dé lye zi gyer me kük kö zös sé gi ol da la kon tör -
té nõ re giszt rá lá sát. A szü lõk 48%-a nem kor lá toz za e te kin tet ben a gyer me két. A leg en ge dé ke nyeb bek
ál ta lá ban az észak-eu ró pai szü lõk, a leg ke vés bé en ge dé ke nyek a nyu gat- és dél-eu ró pai szü lõk. 
For rás: http://kozmedia.blogspot.com/2011/04/eu-kids-online-az-europai-gyerekek-es.html
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Ott ho ni sza bá lyok a mé dia hasz ná lat ban

A té vé né zés re és internethasználatra vo nat ko zó ott ho ni sza bá lyok ra kér dez ve – ko ráb bi vizs gá -
la ti ered mé nye ink hez ha son ló an – to vább ra is a sza bá lyok majd nem tel jes hi á nyát re giszt rál hat -
tuk. (Ös  sze sen hét sza bály ra kér dez tünk rá, az egyes ese tek ben 60–80% kö zött mo zog azok ará -
nya, akik nél egy ál ta lán nin cse nek ilyen sza bá lyok.) A leg több szü lõi kor lá to zás ar ra vo nat ko zik,
hogy hét köz na pon ként med dig néz het nek te le ví zi ót a fi a ta lok, il let ve hogy mennyit
internetezhetnek, de ar ra gya kor la ti lag nincs sza bály, hogy men  nyit té véz het nek, il let ve mi re hasz -
nál ják a vi lág há lót. A te le fo ná lás sal kap cso lat ban a szü lõk a ti nik fe lé nél sza bá lyoz zák, hogy men -
 nyit költ het nek te le fon ra, vi szont ab ba csak 13% szól be le, hogy mi re hasz nál ják a te le fon ju kat.

A leg több fi a tal szá má ra (58%) a leg sú lyo sabb bün te tés, ha nem ta lál koz hat nak ba rá ta ik -
kal, egy ne gye de a fi a ta lok nak az internet- és szá mí tó gép-meg vo nást (25%) íté li an nak, majd
a mo bil te le fo ná lás tól (10%) és vé gül a té vé tõl va ló el til tás (7%) kö vet ke zik. Két év vel ez elõtt
na gyobb ará nyú volt a ba rá tok em lí té se, 2011-re fá jóbb lett a szá mí tó gép tõl és internettõl va ló
el til tás bün te té si sú lya.

A té vé né zés le he tõ sé gé nek meg vo ná sát a fa lun élõk, az ál ta lá nos is ko lá sok és az ala cso nyan
is ko lá zott szü lõk gye re kei élik meg leg in kább ne ga tí van. A mo bil te le fon hasz ná la tá nak kor lá -
to zá sát a bu da pes ti ek és a lá nyok; a szá mí tó gé pe zés és internetezés meg vo ná sát az ál ta lá nos isko -
lá sok, a fa lun élõk és a fi úk ér té ke lik a leg sú lyo sabb bün te tés nek. E te kin tet ben a ba rá tok
a közép is ko lás ok szá má ra a leg fon to sab bak, és a lá nyo kat ér zé ke nyeb ben érin ti az er re vo nat -
ko zó bün te tés, mint a fi ú kat.

For rá sok hi te les sé ge

Az in for má ci ók hi te les sé gét il le tõ en a fi a ta lok 68%-a (a mé di u mok hoz vi szo nyít va) a szü lõk -
nek hisz in kább, és a rek lá mok nak leg ke vés bé (3%-uk tart ja azo kat hi te les nek). Az új sá gok nak
már a fi a ta lok több mint 43%-a nem hisz (több nyi re né ha vagy so sem), az interneten ta lál ha tó
in for má ci ók hi te les sé ge is csök kent, és a két ke dõk (54%) ke rül tek több ség be. A té vé hír adó ban
mon dot ta kat több nyi re el hi szik, és a ba rá ta i kat tar ják a ne gye dik leg hi te le sebb for rás nak.

A hi te les sé get te kint ve ne mi és élet ko ri kü lönb sé gek lát ha tók: a lá nyok és a fi a ta lab bak in -
kább ad nak hi telt a kü lön bö zõ for rá sok nak. A leg je len tõ sebb el té rés a ta ná rok ese té ben mu tat -
ko zott, a ki seb bek 44%-a hisz ne kik min dig, a na gyob bak nak csak 26%-a.

A 2009-es és a 2011-es ku ta tás ered mé nyei azt mu tat ják, hogy a mé dia hi te les sé ge ös  szes -
sé gé ben csök kent: csök kent azok ará nya, akik min dent el hisz nek a te le ví zi ó nak, és csök kent az
új sá gok és az internet hi te les sé gé nek meg íté lé se is. 

Mé dia ok ta tás

A mé dia he lyes hasz ná la tá ra, a mé dia mû kö dé sé re és a tar tal mak ér tel me zé sé re vo nat ko zó an a szü -
lõk rész vé te le mel lett az is ko lai ok ta tás is fe le lõs a mé dia ér tés, az ún. „media literacy” ki ala kí tá -
sá ért. Eu ró pá ban és Eu ró pán kí vül egy aránt nagy súlyt fek tet nek a mé dia is me re tek ok ta tá sá ra,
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mivel a po ten ci á lis po zi tív ha tá sok ki ak ná zá sa, a ne ga tív tar tal mak el ke rü lé se, a mé dia he lyes
hasz ná la ta és ér tel me zé se már nem csak a jö võ ben, ha nem a je len ben is alap ve tõ
„kultúrkészségnek” te kint he tõ. 

Ezen meg fon to lás ból tet tük fel a vizs gált kor osz tály nak a kér dést, sze rin tük kel le ne-e ta -
nul ni uk va la mit a mé di á ról, és tény le ge sen van-e, volt-e is ko lá juk ban mé dia ok ta tás. A meg kér -
de zet tek 67%-a sze rint ez fon tos vol na, de 2009-ben 58%-uk, 2011-ben 34%-uk so sem ta nult
is ko lá ban a mé dia ha tá sá ról, 55% né ha, gyak ran pe dig csak 10% (õk több nyi re gim na zis ták). 

Pél da ké pek

Ku ta tás so ro za tunk ál lan dó té má ja a fi a ta lok pél da képvá lasz tá sa. A ti né dzse rek 40%-a nem tu -
dott, nem akart vá la szol ni, vagy úgy nyi lat ko zott, hogy nincs pél da ké pe. A meg kér de zet tek egy -
ne gye de szü le i re sze ret ne ha son lí ta ni, min den ötö dik fi a tal nak pe dig a mé di á ból vá lasz tott pél -
da ké pe van (spor to lók, éne ke sek, ze né szek, szí né szek és egyéb celebek). 12%-uk köz vet len
is me ret sé gi kö ré bõl (test vér, ba rá tok, osz tály tár sak, egyéb ro ko nok, ta ná rok, edzõk stb.) ne ve -
zett meg olyan em bert, aki re ha son lí ta ni sze ret ne fel nõttko rá ban, és csak 2% vá lasz tott klasz -
 szi kus pél da ké pet vagy egy si ke res szak em bert vagy üz let em bert.

A pél da kép vá lasz tás ban erõs élet ko ri kü lönb ség lát ha tó: az ál ta lá nos is ko lá sok nak még csak
36%-a, a kö zép is ko lás ok nak már 45%-a nem ren del ke zik pél da kép pel, és a ki seb bek na gyobb
arány ban vá lasz tot tak a mé di á ból mo dellt. A rossz ta nul má nyi ered mé nyû ek és az ide gen nyel -
vet egy ál ta lán nem be szé lõk kö ré ben az át la gos nál is na gyobb azok ará nya, akik nek nincs pél -
da kép ük.

A fen ti ada tok alap ján a kö vet ke zõ meg ál la pí tá so kat te het jük a fi a ta lok és a mé dia kap cso -
la tá ra vo nat ko zó an: 
– az esz köz el lá tott ság a 100% fe lé kö ze lít;
– a mo ni to rok elõtt töb ben ül nek egye dül, mint a szü le ik kel;
– a té vé vel töl tött idõ csök ken, el sõ sor ban az internethasználat mi att;
– a köz szol gá la ti csa tor ná kat nem né zik, a te ma ti kus csa tor nák sze re pe nõ;
– a mé di á val töl tött összidõ nõ;
– a fel nõt tek alap ve tõ en ká ros nak íté lik a mé dia gye re kek re és fi a ta lok ra gya ko rolt ha tá sát;
– en nek el le né re a mé dia hasz ná lat mér té ke, tar tal ma és fel dol go zá sa te rén a fi a ta lok to vább -
ra is ma guk ra van nak hagy va;
– a szü lõi mediáció, a mé dia hasz ná lat tal kap cso la tos ott ho ni sza bá lyok mér té ke a ko ráb bi
évek hez vi szo nyít va nem nõtt;
– jel lem zõ, hogy nem vá lasz ta nak pél da ké pet, ha igen, a szü lõk mel lett a mé dia a for rás;
– a fi a ta lok több sé ge nem ta nul sem mit a mé di á ról.

Kósa Éva
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Ös  szeg zés

A ti zen éve sek tár sa dal mi-kul tu rá lis hely ze té ben zaj ló, az írás el sõ fe lé ben fel so rolt vál to zá sok
mind egyi ke – ki sebb-na gyobb mér ték ben – ös  sze függ a mé dia, a tö meg kul tú ra hasz ná la tá val,
a fi a ta lok mé di á val kap cso la tos te vé keny sé gé vel, il let ve az ab ban meg fi gyel he tõ vál to zá sok -
kal. A vizs gá lat so ro za tunk ból ki emelt ada tok en nek a fo lya mat nak az il luszt rá ci ói.

A té ri el kü lö nü lés és a sa ját hasz ná la tú mé dia esz kö zök bõ vü lõ kö re meg te rem ti a le he tõ -
sé gét az önál ló, sa ját igény és szük ség let men tén ki ala kí tott mé dia hasz ná lat nak. A ki lenc ve nes
évek tinédzsere még osz to zott a szü lõk kel a mé dia esz kö zök hasz ná la tá ban. Ez az idõ szak a ve -
ze té kes te le fon, a csa lá di te le ví zi ó zás és vi de ó zás, a né ha köl csön ka pott szá mí tó gép ad ta le he -
tõ sé gek kor sza ka volt. Ez zel szem ben az utób bi évek ben el vég zett fel mé ré se ink ada tai alap ján
alig ta lá lunk a szü lõk kel együtt té vé zõ ti zen évest – a csa lá di ka na pé es te szin te ki zá ró lag az idõ -
sebb ge ne rá ci óé. Az internet pe dig kez de ti el ter je dé sé tõl kezd ve dön tõ en egyé ni fel hasz ná lást
je len tett, a netes tar tal mak ki vá lasz tá sai és a neten va ló te vé keny sé gek egész kö re az egyé ni pri -
vi lé gi u mok kö ré be ta rto zik. Az ada tok fé nyé ben lát juk, hogy az internet a ko ráb bi mé di u mok -
kal szem ben még egy to váb bi sa já tos ság gal is biz to sít ja az if jabb kor osz tály szá má ra a fel nõt -
tek tõl va ló füg gé sé nek, az együt tes hasz ná lat ki zá rá sá nak és a szü lõi kont roll ki ke rü lé sé nek
a le he tõ sé gét: ez a hasz ná lat te rén mu ta tott tech ni kai-fel hasz ná lói fö lény. A ma már sok szor hasz -
nált ha son lat tal él ve, míg a fi a ta lok a di gi tá lis kor benn szü lött jei, ad dig az idõ seb bek csak be -
ván dor lók (akik né ha el ve szet ten vagy ta nács ta la nul mo zog nak eze ken a te rü le te ken). 

A szü lõi kont roll tól és más szu per ví zi ó tól men tes mé dia hasz ná lat és kap cso la ti le he tõ ség
pe dig tág te ret nyit a kor társ kap cso la tok in ten zív, szin te fo lya ma tos fenn tar tá sá ra, az if jú sá gi
kul tú ra pre fe rá lá sá nak ke vés kor lát tal ren del ke zõ le he tõ sé ge it is meg nyit va ez zel. Eb ben a kon -
tex tus ban az iden ti tás a ko ráb bi idõ szak ok kal el len tét ben ke vés bé sors sze rû en meg ha tá ro zott vagy
szü le tés tõl adott, sok kal in kább ön kén tes vá lasz tá son ala pul. A ser dü lõk in di vi du a li zá ci ó ra va -
ló tö rek vé se köz is mert. Azon ban az in di vi du a li zá ció nem te remt egyút tal önál ló egyé ni sé get,
sõt ar ra kész te ti az egyént, hogy sa ját iden ti tá sá nak meg erõ sí té se ér de ké ben má sok hoz ha sonló
le gyen. A kor tár sak íz lés be li lán co la ta rend kí vül gyors és ha té kony, a „lájkolás”, a video meg -
osz tás, a kö zös sé gi ol da lak üzenõfalai és kap cso la ti há ló ja ré vén, az interneten vagy akár
a mo bil te le fo non ter jed ve szin te azon nal akár kor lát lan szá mú fel hasz ná lót ér het el, erõ sít ve
a kor osz tá lyi el kü lö nü lést.

Mind eköz ben a fel nõt tek vi lá gá nak von ze re je erõ sen fa kul. A fi a ta lok kö zel fe le nem is ne -
vez meg kö ve ten dõ nek te kin tett pél da ké pet, és ha igen, a ta ná rok szin te tel je sen hi á nyoz nak eb -
bõl a kör bõl. A ta nár sze mé lyi sé gé nek súlytalanodása is az is ko la kul tú ra to váb bí tó sze re pé nek
el hal vá nyu lá sát jel zi. Mind ez egy re ke vés bé ked vez a kul tú ra át adás ko ráb bi for má i nak. 

A mé dia eb ben az ös  sze füg gés ben fon tos sze rep lõ jé vé vált an nak a fo lya mat nak, mely nek
so rán a kul tu rá lis transz mis  szió ver ti ká lis for mái (a szü lõk, az is ko la, a fel nõtt tár sa da lom és
a fel nõt tek kul tú rá ja) mel lett, vagy akár he lyett, a kor tár sak ré vén – a mé dia ad ta le he tõ sé gek -
kel él ve – a kul tú ra ho ri zon tá lis köz ve tí té sé nek do mi nan ci á ja erõ sö dik. 

Nem mond ha tó, hogy a mé dia az elõ idé zõ je en nek a je len ség nek, min den eset re a szo kat -
lan se bes ség gel zaj ló tech ni kai-tech no ló gi ai és az ez zel együtt já ró tár sa dal mi fo lya ma tok te -
rén zaj ló vál to zá sok kal fi gye lem re mél tó köl csön ha tás ban lé võ té nye zõ nek te kint he tõ. 
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Aján lás

A tár sa dal mi je len sé gek vál to zá sa i nak vizs gá la ta, a tren dek kö ve té se irán ti ér dek lõ dé se met
Hunyady György ku ta tá sai ins pi rál ták. A kö tet ben meg je lent írá so mat ne ki aján lom.
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Kõrössy Ju dit
SZTE BTK Pszichológiai Intézet

Gye re kek is me re tei a csa lád ról

A tár sa da lom is me ret mint új tu dás te rü let

M ajd nem száz éve vis  sza-vis  sza té rõ kér dés a pszi cho ló gi á ban, hogy va jon mit
tud nak a kü lön bö zõ élet kor ban a gye re kek a csa lád ról, pél dá ul a szü lõk fel -
ada ta i ról, ne ve lé si mód sze re i rõl, a csa lá di sza bá lyok ról, konf lik tu sok ról, 

jo gok ról és kö te les sé gek rõl, a csa lád ro ko ni szer ve zõ dé sé rõl, ér zel mi kap cso la ta i ról. Kez det -
ben a ku ta tá sok nem al kot tak, és most sem al kot nak egy sé ges irány za tot, még csak ko he rens,
ön ma gát de fi ni á ló te rü let nek sem ne vez he tõ az ide so rol ha tó vizs gá la tok gyûj te mé nye. In kább
az fi gyel he tõ meg, hogy több idõ szak ban és több fé le szem lé let tel kö ze lí tet tek a té má hoz a kuta -
tók. A több hul lám ban meg je le nõ ta nul má nyok kö zül a leg el sõ, ala po zó vizs gá la ton kí vül három
olyan idõ sza kot mu ta tok be a cikk ben, amely fon tos ered mé nye ket és új sze rû szeml éle tet ho -
zott a gye re kek csa lád dal kap cso la tos is me re te i nek vi lá gá ról.

1. Az ala po zás: Jean Piaget ered mé nyei

Az egyik leg ko ráb bi és ta lán leg töb bet idé zett ku ta tó Piaget volt, akit el sõ sor ban az ér de kelt,
hogy a gye re kek csa lád ról szó ló is me re te it mi lyen gon dol ko dás fej lõ dé si fo lya ma tok irá nyít ják.
Piaget (1928) a csa ládfo ga lom mi nõ sé gi vál to zá sát a vér ro kon ság és a csa lá di kap cso la tok re -
cip rok jel le gé nek meg ér té sé vel ma gya ráz ta. 9–10 éves ko rig a gye re kek nek ko moly ne héz sé -
get je lent a fo gal mak, dol gok kö zöt ti kap cso lat meg ér té se. A gyer me ki re a liz mus mi att nem lát -
ják a 10 éves kor elõt ti ek az egyes fo gal mak vi szony la gos sá gát, pél dá ul a test vé ri, ro ko ni
kap cso la to kat, il let ve a jobb és bal irányt. 

Az ego cent ri kus gon dol ko dás mi att pe dig nem megy túl a ma gya rá zat az ép pen lá tott ész -
le lé sen, így azok ból áll a csa lád, akik ve le lak nak együtt. A gye re kek már 7–9 éve sen is hasz -
nál ják a csa lád fo gal mát, de ez még nem azo nos a fel nõt ti vel. A fel nõt tek tõl hal lott és át vett fo -
gal ma kat a gyer me ki gon dol ko dá si sza kasz ra jel lem zõ tor zí tás, sze lek tá lás ala kít ja át és töl ti meg
tar ta lom mal.

A csa ládfo ga lom fej lõ dé se há rom pe ri ó dus ban zaj lik. Az el sõ sza kasz ban (7–9 éves kor)
a gye re k ego cent ri kus mó don azo kat az em be re ket ne ve zi csa lád nak, akik ve le él nek: a ház zal/
la kás sal és név vel de fi ni ál ják a csa lá dot. A nagy szü lõk, uno ka test vé rek csak ak kor ro ko nok, ha
ugyan ab ban a la kás ban él nek. A vér sé gi kap cso la tot nem ig no rál ják tel je sen a gye re kek eb ben
a sza kasz ban, tud ják pél dá ul, hogy a nagy bá csi az apa vagy az anya fiú test vé re, de mi vel a ro ko ni
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kap cso la tok nem re cip rok jel le gû ek eb ben az élet kor ban, így csak a pil la nat nyi, köz vet len ész -
lel he tõ né zõ pon tot tük rö zi a gyer mek csa ládfo gal ma.

A má so dik sza kasz ban a csa lád meg ér té se már ha tá ro zot tan tar tal maz za a vér sé gi kap cso la -
tot, de a köz vet len kö ze lé ben élõk re kor lá to zó dik a csa lád hoz tar to zók kö re, az együtt élést/la kást
még nem szo rít ja ki az a köl csö nös kap cso lat meg ér té se. A csa lá di kap cso lat fo gal ma te hát még
nem füg get len az idõ tõl és a tér tõl. A 10 éves gye rek pl. úgy de fi ni ál ja a csa lá dot mint az „örö -
kö sök cso port ja”, de a „há nyan vagy tok a csa lá dod ban” kér dés re azt mond ja, hogy „hár man,
mert a nõ vé rem már nem la kik ná lunk”. A har ma dik sza kasz ban (kb. 11 éves kor tól) el ma rad
a gyer me ki re a liz mus, a gye rek ki zá ró lag a kap cso la tok kal de fi ni ál ja a fo gal mat, és a szé le sebb
csa lá di kap cso la tok kal (nagy szü lõ, uno ka test vér) he lyet te sí ti a szû kebb re lá ci ó kat (apa, anya,
gye rek). Va gyis ál ta lá nos sá vá lik a fo ga lom és egy szer re tar tal maz za a vér sé gi és ro ko ni kap -
cso la tok há ló za tát.

Piaget meg ál la pí tá sa it ös  sze gez ve azt le het mon da ni, hogy a gye rek 10–11 éves ko rig az
ego cent ri kus ság mi att csak a köz vet len meg ta pasz tal ha tó dol go kat ra gad ja meg, és nem ve szi
figye lem be sok fo ga lom vagy je len ség re la tív jel le gét. És mi vel nem tud ja, hogy ezek re la tív
fo gal mak, így nem is ké pes eze ket he lye sen ál ta lá no sí ta ni, ha nem csak a sa ját köz vet len ál lás -
pont ját ter jesz ti ki min den le het sé ges né zõ pont ra. A gyer me ki re a liz mus te hát egy faj ta köz vet -
len és ille gi tim ál ta lá no sí tás, a re la ti viz mus vi szont köz ve tett és le gi tim ge ne ra li zá lás. A kap -
cso la tok logi ká ja (meg ér té se és ál ta lá no sí tá sa) te hát kb. 11–12 éves ko rig hi ány zik a gye re kek nél
(PIAGET 1928). 

2. A Piaget utá ni el ső hul lám: a sze re pek ész le lé se és fo gal ma

A ké sõb bi ku ta tá sok nem a csa lád fo gal má ra össz pon to sí tot tak, ha nem az 1950–60-as évek tõl
kez dõ dõ en in kább azt vizs gál ták, hogy ho gyan ész le lik a gye re kek a csa lá di mû kö dés egyes jel -
lem zõ it, és a szü lõi sze re pe ket (OPPENHEIM et al. 1997). Az ész le lés vizs gá la tá nak oka az a meg -
gyõ zõ dés volt, hogy sok fé le gyer me ki vi sel ke dés (pl. do mi nan cia, alá ren de lõ dés, al kal maz ko -
dás) a lá tás mód függ vé nye ként for má ló dik (SEROT–TEEVAN 1961; KAGAN 1956;
KAGAN–LEMKIN 1960; EMMERICH 1961). A sok szor egy-két kér dés re ala po zott vizs gá la tok több -
nyi re a parsons-i inst ru men tá lis és exp res  szív csa lá di sze re pek (PARSONS–BALES 1955; idé zi
KAGAN 1960) per cep ci ó ját vizs gál ták, és az volt az alap fel té te le zé sük, hogy már a gye re kek is
is me rik va la men  nyi re a kul tu rá li san elõ írt ne mi és szü lõi sze re pe ket, il let ve jel leg ze te sek lesz -
nek az élet ko ri vál to zá sok, de emel lett ke res ték a tár sa dal mi, ne mi és val lá si kü lönb sé ge ket is.
Kagan (1956) azt mu tat ta ki, hogy a 6–10 éves gye re kek sze rint az apa irá nyí tó sze re pû, bün -
te tõbb, fe nye ge tõbb és ke vés bé ba rát sá gos, mint az anya. Jel leg ze tes élet ko ri kü lönb ség adó -
dott azon ban: a 9–10 év kö rü li gye re kek na gyobb arány ban lát ták az azo nos ne mû szü lõt do mi -
náns nak, bün te tõ nek, ke vés bé jó in du la tú nak és fruszt rá ló nak, mint a 6–7 éve sek. Ezt az ész le lést
a szü lõi bá nás mód, il let ve a ne ve lé si min ta meg ér té sé vel ma gya ráz ta a szer zõ, av val, hogy
pél dá ul az anyák va ló ban ke vés bé vol tak ju tal ma zó ak a lá nyuk kal szem ben. Hess és Torney
(1963) vizs gá la tá ban a 7–15 éves gye re kek vá la szai azt tük röz ték, hogy több gye rek lát ja az
apát irá nyí tó sze re pû nek a csa lád ban, és ez fo ko zot tan jel lem zõ a fi úk ra és a ki seb bek re. A lá -
nyok na gyobb arány ban tart ják mind két szü lõt irá nyí tó nak. Ezek a vá lasz tá sok a kul tu rá lis
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ne mi szte re o tí pi át tük rö zik, il let ve a lá nyok vi szony lag pon to sabb is me re tét az anyák csa lá di
sze re pé rõl. Az apa mint ve ze tõ ész le lé sé nek csök ke né se a fi úk nál erõ tel jes eb ben je le nik meg
ki sebb (8–9 éves) kor ban, a lá nyok nál ez a vál to zás las sabb és fo ko za to sabb 7 és 13 éves kor
kö zött. Tár sa dal mi kü lönb ség nem volt a gye re kek per cep ci ó já ban, csak ten den ci a sze rû en je -
lent meg az, hogy a mun kás osz tály be li lá nyok na gyobb mér ték ben lát ták az anyát ve ze tõi sze -
rep ben. Mar káns val lá si kü lönb sé get kap tak a vizs gá lat ban a szer zõk: a ka to li kus fi úk és lá nyok
kö zül töb ben lát ták va la me lyik szü lõt ha tal mi fi gu rá nak, szem ben a pro tes táns csa lá dok gyer -
me ke i vel, akik több nyi re ha son ló ha ta lom mal ru ház ták fel a két szü lõt. A ta nul mány ér tel me -
zé se sze rint a gye re kek ész le lé se nem csak a csa lá di szo ci a li zá ci ó val ma gya ráz ha tó, ha nem in -
téz mé nyi ha tá sok kal is. Rosen (1964) vizs gá la ta azt mu tat ta, hogy a kö zép- és mun kás osz tály ra
jel lem zõ ne ve lé si kü lönb sé ge ket jól ész le lik a 9–11 éves fi úk: a kö zép osz tály be li fi úk kom pe -
ten sebb nek, biz ton sá go sabb nak és el fo ga dóbb nak lát ták az ap ju kat, mint az ala cso nyabb osz -
tály ba tar to zók.

Az ész le lés mel lett meg je lent a sze repfo ga lom ki ala ku lá sá nak és vál to zá sá nak vizs gá la ta
is ezek ben az évek ben, ami azt ku tat ta, hogy mi lyen di men zi ók men tén ér tik meg a gye re kek
a csa lá di ne mi és élet ko ri sze re pe ket. Emmerich (1961) a csa lá di sze repfo ga lom ki ala ku lá sát
két di men zió, a ha ta lom és az at ti tûd irá nyult ság men tén vizs gál ta 6–10 éves gye re kek nél. A rela -
tív ha ta lom ér tel me zé se: az in ter ak ció fe let ti imp li cit vagy exp li cit kont roll men  nyi sé ge, az atti -
tûd irá nyult ság pe dig az in ter ak ció cél já val és esz kö zé vel kap cso la tos egyet ér tés (po zi tív at ti tûd)
vagy egyet nem ér tés volt (ne ga tív at ti tûd). Az el já rás so rán apa-anya, apa-fiú, anya-lány és fiú-
lány raj zok sze re pel tek 1-1 kár tyán, és azt kér ték a gye re kek tõl, je löl jék meg, me lyik fi gu ra
mond ja in kább azt, hogy „ez a ti ed le het”, vagy „ezt nem jól csi nál tad”, vagy „azt te szem, amit
mon dasz”. A pél da mon da tok a ha ta lom (erõs, gyen ge) és az at ti tûd (po zi tív és ne ga tív) me rõ -
le ges ten ge lyek men tén négy cso por tot al kot tak. A leg mar kán sabb vizs gá la ti ered mé nyek sze -
rint a gye re kek na gyobb ha tal mat tu laj do ní tot tak a fel nõt tek nek és az apák nak, szem ben a gye -
re kek kel és az anyák kal. Ha rang gör be ala kot mu ta tott a gye re kek élet ko ra men tén az apa
anyá val szem be ni na gyobb ha tal má nak meg íté lé se. Mi vel az at ti tûd irá nyult ság men tén nem volt
kü lönb ség sem az élet ko ri, sem a ne mi sze re pek ben, így ar ra kö vet kez te tett a szer zõ, hogy a ha -
ta lom di men zi ó ja erõ sebb meg ha tá ro zó ja a csa lá di ne mi és élet ko ri sze re pek fo gal má nak.

Kagan és mun ka tár sai (1961) az apa, anya és szelf fo ga lom kü lön bö zõ szim bo li kus di men -
zi ók men tén va ló konceptualizálását vizs gál ták meg 6–8 éves gye re kek nél. Az ér de kes el já rás
so rán olyan 66 ké pet kap tak a gye re kek, ame lyen 11 di men zió el len té tes pó lu sa it (pl. erõs-gyen -
ge, gon dos ko dó-nem gon dos ko dó, pisz kos-tisz ta, bün te tõ-nem bün te tõ, hi deg-me leg) kép vi sel -
te egy-egy tárgy vagy ál lat (pl. me leg nap – hi deg nap, erõs nyúl – gyen ge nyúl). A gye re k nek
el kel lett dön te nie, hogy me lyik fi gu ra em lé kez te ti õt job ban az ap já ra, any já ra és sa ját ma gá -
ra. A képki egé szí té si fel adat ban pe dig azt kel lett meg mon da ni a gye re kek nek, hogy az adott gon -
dos ko dást, bün te tést és erõki fe je zést áb rá zo ló ese ményt, amely egy gyer mek kel tör té nik ép pen,
in kább az apa vagy az anya idéz het te elõ (pl. ki a bál va la ki a gye rek kel, fagy lal tot ad va la ki a gye -
rek nek). Az ered mé nyek azt mu tat ták, hogy 66 kép ese tén az apát erõ sebb nek, bün te tõbb nek és
fé le lem kel tõbb nek ítél ték, mint az anyát, de szin te ugyan olyan mér ték ben tar tot ták gon dos ko dó -
nak, hi szen itt nem kény szer vá lasz tás volt a két szü lõ kö zött. A ne mi sze re pek szim bo li kus ma -
ni fesz tá ci ó ja eb ben a min tá ban is jel lem zõ volt, hi szen a szög le tes, sö tét szí nû, na gyobb mé re tû
tár gya kat és ál la to kat in kább az apafi gu rá hoz kap csol ták. Kagan és mun ka tár sai úgy ér vel nek, hogy
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a fér fi és nõ fo ga lom hoz imp li cit és exp li cit mó don kap cso ló dó jel lem zõ ket már ko rán meg ta -
nul ják a gye re kek. Mi vel nem ál lít ha tó, hogy min den apa bün te tõbb vagy ve szé lye sebb len ne,
mint az anyák, a gye re kek vi szont úgy jel lem zik õket, mint ha ez igaz len ne, így ar ra kell kö -
vet kez tet nünk, hogy a nyu ga ti kul tú rá ból, a nyelv és a mé dia köz ve tí té sé vel el sa já tí tott nemiszerep-
fo ga lom hat a gye re kek sa ját szü le i nek ész le lé sé re. A fi úk, ezen ér tel me zés sze rint, azért lát ják
az ap ju kat ke vés bé bün te tõ nek és ke vés bé el len sé ges nek, mert kb. 6 éves kor ban kez de nek azo -
no sul ni az apá val, és ez el nyom ja az apa fé lel met kel tõ tu laj don sá gá nak ész le lé sét. A szelf jel -
lem zé sé ben a gye re kek a sa ját ne mû szü lõ höz ha son ló nak jel le mez ték ma gu kat, a kény szer vá -
lasz tás hely ze té ben pe dig az anyát a ha gyo má nyos ne mi sze rep men tén jel le mez ték: gon dos ko dó,
ke vés bé erõs és ke vés bé bün te tõ, mint az apa. 

3. A má so dik kor szak: a kog ni tív fej lő dé si ala pok és min tá zat ke re sé se

Az 1970–80-as évek for du ló ján olyan új hul lá ma ala kult ki a csa ládfo ga lom vizs gá la tá nak, ami
Piaget ered mé nye i re és szem lé let mód já ra épült, de né hány pon ton meg is ha lad ta azt. Az újabb
szem pon tot egy részt az je len tet te, hogy szisz te ma ti ku san kezd ték vizs gál ni a 7 év alat ti, és a kü -
lön bö zõ csa lá di kons tel lá ci ó ban élõ gye re kek csa lád ról al ko tott el kép ze lé sét, más részt ke res -
ték a fo ga lom fej lõ dé sé nek kap cso la tát a kog ni tív fej lõ dés sel, il let ve a gon dol ko dás vizs gá la -
tá ra al kal mas el já rá sok kal (pl. osz tá lyo zá si fel adat).

Gilby és Pederson (1982) azt a kér dést ve ti fel, hogy va jon a gye re kek csa ládfo gal má ra mi -
lyen ha tás sal van a vá lás, új ra há za so dás, kü lön élés, va gyis a meg vál to zott csa lá di for má ci ók.
Óvo dás, 8 és 10 éves gye re kek tõl, va la mint egye te mis ták tól azt kér ték, hogy 18 pa pír fi gu rá ból
rak ják ki a ti pi kus csa lá dot, il let ve a kü lön bö zõ csa lá di kon fi gu rá ci ók kö zül vá las  szák ki azt,
ame lyi ket csa lád nak tartanak. A 18 fé le csa lá di kon fi gu rá ció (szin tén pa pír fi gu rák kal volt il luszt -
rál va) a kö vet ke zõ di men zi ók men tén kü lön bözött: együtt la kás, kap cso lat a ta gok kö zött, gye -
rek meg lé te, egy szü lõs ne ve lés, vér sé gi vagy jo gi kap cso lat, part ne rek ne me. A ti pi kus csa lád meg -
al ko tá sá ban gya kor la ti lag nem volt élet ko ri kü lönb ség: a min ta leg na gyobb ré sze a két szü lõ mel lé
há rom gye re ket vá lasz tott, akik kö zött volt fiú, lány és ál ta lá ban egy cse cse mõ. A meg kér de zet -
tek nek csak 10%-a vá lasz tot ta a sa ját csa lád ját ti pi kus nak. Az óvo dá sok és a má so dik osz tá lyo -
sok sok kal in kább el fo gad ták még a nem ro ko ni kap cso la tú kon fi gu rá ci ót is csa lád ként, ha az
együtt la kás fel té te le meg volt. Az együtt élé sen kí vül fon tos nak tar tot ták még a két szü lõ és gye -
rek meg lét ét, ami vel egy be csen gett az, hogy az egy szü lõs csa lá dot jó val ke ve seb ben te kin tet -
ték csa lád nak. A csa lád kri té ri u ma ként sze re pelt a ki csik nél még a sze re tet kap cso lat is. A szer -
zõk sze rint a 7–8 év alat ti gye re kek azért fo gad ják el ne he zen a vá lás té nyét, mert szá muk ra
a csa lá dot az együtt la kás, a sze re tet és a két szü lõ plusz gye rek kons tel lá ció meg lé te je len ti. A na gyobb
gye re kek és az egye te mis ták a vér sé gi és jo gi kap cso la tot tar tot ták fon tos té nye zõ nek a csa lád
de fi ni á lá sá ban, és jó val ke vés bé volt szá muk ra lé nye ges szem pont a sze re tet, ér zel mi ös  sze tar -
to zás. Kö zü lük so kan fo gad ták el az egy szü lõs és a nagy csa lá dos kons tel lá ci ót is csa lád nak. Egy
má sik vizs gá lat nak is si ke rült iga zol ni, hogy a csa lád fo ga lom ko moly fej lõ dé sen megy át: a kü -
lön bö zõ ro kon sá gi sze re pek in teg rá ci ó já tól (há zas tár si és szü lõi sze re pek met sze te ugyan an nál
a sze mély nél) a csa lád abszt rakt meg ha tá ro zá sá ig (vagy szü lõi, vagy há zas tár si sze rep kell a csa -
lád hoz, a sze rep a csa lá dot de fi ni ál ja, nem a spe ci fi kus egyént). A nyolc fo gal mi vál to zás be li
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lép csõ va ló ban hi e rar chi kus sza ka szo kat tük rö zött, ami sa já tos együtt já rást mu ta tott az élet kor -
ral az 5–12 éves kor osz tály vizs gá la ta so rán (WATSON–AMGOTT-KWAN 1984).

Fu és mun ka tár sai ar ra ke res ték a vá laszt, hogy ho gyan vál toz nak a gye re kek sa ját, és nem
a ku ta tók ál tal adott ka te gó ri ái, att ri bú tu mai az ál ta lá nos ér te lem ben vett csa lád ról, apá ról, anyá -
ról, férj rõl és fe le ség rõl (FU et al. 1987). A 4–9 éves gye re kek kel vég zett in ter júk ból az tûnt ki,
hogy a leg idõ sebb gye re kek min den fo ga lom ese té ben több és vál to za to sabb jel lem zõt hasz nál -
tak. A na gyobb gye re kek több funk ci ó ját em lí tet ték a csa lád nak, és több sze rep pel ír ták le a szü -
lõ ket, mint a ki seb bek. Az anya jel lem zé se kor pél dá ul az óvo dá sok a gon do zás, ne ve lés, ját szás
ka te gó ri á kat em lí tet ték, az el sõ osz tá lyo sok hoz zá tet ték még a mun ka és a bi o ló gi ai/ne mi kate -
gó ri át is, amit a ne gye dik osz tá lyo sok még to vább bõ ví tet tek a gyer me ke van/szülõ cím kék kel.
A csa lád meg ha tá ro zá sa kor a leg ki seb bek csak a konk ré tan meg fi gyel he tõ att ri bú tu mo kat em -
lí tet ték (gon dos ko dás, ját szás), a leg na gyob bak az af fek tív fak tort emel ték ki, és az ál ta lá no sabb
„em be rek cso port ja” de fi ní ci ót al kal maz ták. Az apa-anya-gyerek kon fi gu rá ció raj zos be mu ta -
tá sát (nuk le á ris csa lád) min den élet ko rú cso port ban csa lád nak tar tot ták. Az apa-gye rek pá ros
áb rá zo lá sát azon ban mind há rom élet ko ri cso port ban, de fõ leg a ne gye dik osz tály ban, ke ve seb -
ben fo gad ták el csa lád ként, mint az anya-gye rek pá ro sét. En nek az le het a ma gya rá za ta a szer -
zõk sze rint, hogy a gye re kek a csa lád ban az anyát lát ják gon dos ko dó funk ci ó ban, il let ve az anya
sze mé lyét tart ják szük sé ges nek a csa lád fenn tar tá sá ban.

Wedemeyer és mun ka tár sai (1989) új el mé le ti ke ret be he lyez ték el a gye re kek csa lád fo gal -
má nak fej lõ dé sét, amit ugyan ak kor ös  sze kap csolt a piaget-i gon dol ko dá si sza ka szok kal.
A Campbell és Bickhard-féle interaktivizmus-mo dell (idé zi WEDEMEYER et al. 1989) sze rint
a meg is mer he tõ tár gyak és is me re tek há rom szint men tén ír ha tók le. Az 1. szin ten (ez a piaget-i
preoperacionális sza kasz nak fe lel meg) a szo ci á lis en ti tás meg ér té se a köz vet len meg fi gyel he -
tõ ak ció vagy ál la pot meg ér té sé re vo nat ko zik. A 2. szint (konk rét mû ve le ti szint tel azo nos) a tár -
gyak, ese mé nyek sa já tos sá ga i nak is me re tét je len ti, pl. a sze re pek sok fé le att ri bú tu mát is me ri már
a gye rek (sze re pek stá tu szát, funk ci ó ját, cse lek vé ses kö rét), de nem tud ezek re a sze re pek tõl füg -
get lenül gon dol ni. A 3. szint (for má lis mû ve le ti sza kasz) ak kor jel lem zõ egy gye rek is me re te -
i re, ha a sze repatt ri bú tu mok ma guk lesz nek a tu dás tár gyai, ha a sze rep tõl füg get le nül tud az
att ri bú tu mok ra gon dol ni. A 3–14 éves gye re kek kel fel vett in ter jú (kér dé sei pl.: mi a család?; 
mi az, hogy anya, és mit csinál?; ha nincs hol lak ni a csa lád nak, ak kor is csa lád-e?) elem zé se
azt mu tat ta, hogy a csa ládfo ga lom struk tu rá lis komp le xi tá sa nö vek szik a piaget-i sza ka szok nak
meg fe le lõ en. A fo gal mi szint fej lett sé gé vel nem ka cso ló dott ös  sze a gye rek csa lád já nak in takt -
sá ga, de lá nyok nál fej let tebb szin tet mér tek, ami el sõ sor ban a nõi sze rep re volt igaz, te hát fel -
te he tõ en szo ci a li zá ci ós ha tás sal le het ma gya ráz ni a lá nyok ma ga sabb tel je sít mé nyét. A csa lá dot
le író di men zi ók min den cso port ban meg je le nnek, de el té rõ arány ban: az „együtt élés, irá nyí tás,
ér zel mek” a konk rét mû ve le ti sza kasz ban, a „tag ság, bi o ló gi ai és jo gi fak to rok” a for má lis sza -
kasz ban vol tak ki ug ró ak. A gye re kek csa lád já nak in takt sá ga vi szont kap cso lat ban állt a csa ládfo -
ga lom de fi ni á lá sá ra hasz nált di men zi ók kal: az el vált csa lád ban élõ gye re kek kö zül töb ben em -
lí tet ték az ér zel me ket, és ke ve seb ben a tag sá got, több fé le anyai ak ti vi tá si for mát ne vez tek meg,
és töb ben ál lí tot ták kö zü lük, hogy az egy szü lõs csa lád is csa lád nak te kint he tõ.

Egy el sõ tõl a ha to dik osz tá lyo sok kal vég zett vizs gá lat nak is si ke rült iga zol ni, hogy a lá nyok
6–9 éves ko ri elõ nye, ami az abszt rak tabb csa ládde fi ní ci ó ban nyil vá nult meg, nem ma gya ráz -
ha tó a gon dol ko dás fej lõ dés ma ga sabb fo ká val, hi szen ugyan úgy tel je sí tet tek az osz tá lyo zá si 
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fel ada tok ban (BORDUIN et al. 1990). A lá nyok, szem ben a fi úk kal, azért hasz nál ták in kább a ro -
kon sá got (és nem az együtt la kást) a csa lád meg ha tá ro zá sá ban, mert a lá nyok ne ve lé se so rán több -
ször em lí tik a szü lõk a ro ko ni kap cso la to kat és sze re pe ket. Az élet kor ha tás sal volt a ro kon ság
szem pont já nak em lí té sé re: 1. és 4. osz tá ly kö zött min den év fo lyam tel je sít mé nye szig ni fi kán -
san ma ga sabb volt az elõ zõ höz ké pest, te hát az élet kor elõ re ha lad tá val egy re in kább a ro kon -
sá got vet ték fi gye lem be a csa lád meg ha tá ro zá sá ban. A csa lád meg ha tá ro zá sa nem füg gött
a gye re kek csa lá di kons tel lá ci ó já tól. En nek egyik okát ab ban lát ták a szer zõk, hogy nem a sa -
ját csa lád ról kér dez ték meg a gye re ke ket. Má sik ok ként azt em lí tet ték, hogy sok volt a min tá -
ban az el vált csa lád ból ér ke zett gye rek, és az in takt csa lá dok gye re kei is gyak ran ta lál koz tak
nem tra di ci o ná lis csa lád dok kal, te hát a fo ga lom fej lõ dé sét va ló szí nû leg ki egyen sú lyoz ta a sok -
fé le csa lá di kon fi gu rá ci ó ról szer zett ta pasz ta lat.

Na gyobb élet ko ri kor sza kot fel öle lõ és több fé le csa lád dal kap cso la tos fo gal mat vizs gá ló
tanul mányt is ta lá lunk eb ben a Piaget utá ni má so dik kor szak ban. A csa lád ról, a vá lás ról és az
örök be fo ga dás ról kér tek meg ha tá ro zást 4–20 éves ko rú sze mé lyek tõl ab ban a vizs gá lat ban, amely
ar ra ke res te a vá laszt, hogy a mo dern tár sa da lom ban a je len tõ sen meg vál to zott csa lá di struk tú -
ra men  nyi re el fo gad ha tó, men  nyi re je le nik meg a gye re kek és fi a ta lok fo gal ma i ban, és hogy bi -
zo nyos ta pasz ta la tok be fo lyá sol ják-e eze ket a fo gal ma kat (NEWMAN et al. 1993). A fo gal mak
de fi ni á lá sán túl kü lön bö zõ csa lá di kon fi gu rá ci ók ból kel lett ki vá lasz ta ni a csa lád nak te kin tett cso -
por to kat, és ezt ki egé szí tet te még egy kog ni tív szin tet mé rõ fel adat sor is. Az ered mé nyek azt
mu tat ták, hogy a csa ládde fi ní ci ó ban 13 év fö löt ti, il let ve a ma ga sabb kog ni tív szin tet el érõk kö -
zül je len tõ sen töb ben em lí tet ték az ér zel mi kö te lé ket a csa lád de fi ní ci ó já ban. A 10–12 éve sek -
nél vi szont a sze re pek je len tek meg kri té ri um ként leg gyak rab ban, va gyis er re a kor osz tály ra az
osz tá lyo zó/gyûj tõ sé ma a leg jel lem zõbb. Sa já tos csa lád struk tú ra-ha tás adó dott: az in takt csa -
lád ból sok kal töb ben em lí tet ték az ér zel me ket mint kri té ri u mot a csa lád meg ha tá ro zá sá ban. A vá -
lásfo ga lom ér tel me zé se szo ros kap cso lat ban állt az élet kor ral és a gon dol ko dás fej lõ dé sé vel: a ki -
seb bek a lát ha tó je gye ket em lí tet ték (pl. nincs együtt élés), a na gyob bak abszt rak tabb jel lem zõ ket
(pl. emo ci o ná lis el tá vo lo dás, há zas ság fel bom lá sa). Az in takt csa lád ból szár ma zó gye re kek nek
kis sé ár nyal tabb el kép ze lé se volt a vá lás ról, ami azt jel zi, hogy a vá lás nem ser ken ti, ha nem in -
kább hát rál tat ja a je len ség meg ér té sét. Az örök be fo ga dás fo gal mát nem ér tet ték a még 4–6 éves
gye re kek, nem tet tek kü lönb sé get az örök be fo ga dás és a szü le tés kö zött. A 7–9 éve sek nél az örök -
be fo ga dás jo gi ál lan dó sá gá nak na iv el fo ga dá sa volt lát ha tó, a na gyob bak azon ban már tisz tá -
ban vol tak az örök be fo ga dás jo gi ál lan dó sá gá val. A kü lön bö zõ csa lá di kon fi gu rá ci ók csa lád ként
va ló el fo ga dá sá nak ered mé nye azt mu tat ta, hogy a leg ki seb bek (mû ve let elõt ti pe ri ó dus ban
lévõk) ke vés bé fo gad ták el a bi o ló gi ai és együtt la kás, il let ve a tisz tán bi o ló gi ai di men zi ót tar -
tal ma zó for má ci ó kat. Õk vol tak azok, akik a nem tel jes kon fi gu rá ci ó kat (egy szü lõs csa lád, szü -
lõk nél kü li test vé rek) sem fo gad ták el csa lád ként. Az egy szü lõs és a ki ter jedt csalá di kon fi gu -
rá ció na gyobb el uta sí tá sa av val ma gya ráz ha tó, hogy a fo ga lomel sa já tí tás ko rai sza ka sza
min ta ala pú, és így a nuk le á ris csa lád kul tu rá lis sztenderdjétõl vagy pro to tí pu sá tól va ló el té rés
nem fo gad ha tó el. A csa lá di kon fi gu rá ci ók el fo ga dá sá ra nem volt ha tás sal a sa ját csa lá di kons -
tel lá ció, amit úgy ér tel mez tek a szer zõk, hogy a tár sa da lom ban ál ta lá nos je len ség a vá lás, így
a csa lád struk tú ra be fo lyá so ló ha tá sa el hal vá nyul. A tár sa dal mi je len sé gek te hát, mint pél dá ul
az ér zel mek hang sú lyo zá sa a tár sa da lom ban vagy a sok fé le csa lá di kons tel lá ció ál ta lá nos el fo -
ga dott sá ga, meg je len nek a gye re kek is me re te i ben is.
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Nem csak élet ko ri, ne mi és csa lád szer ke ze ti kü lönb sé gek ma gya ráz zák a csa lád fo ga lom
ala ku lá sát, ha nem a kul tú ra is (DIEZ-MARTINEZ DAY–REMIGY 1999). A csa lád fo ga lom meg -
ha tá ro zá sa kor a bi o ló gi ai kap cso la to kat in kább a me xi kói gye re kek em lí tet ték, az ér zel mi
kö te lé ke ket azon ban in kább a fran ci ák. A me xi kói gye re kek nek ke vés is me re tük volt a csa -
lád sze xu a li tásalap já ról, és a nuk le á ris csa lá dot te kin tet ték nor ma tív nak. A fran cia min tá ból
még a ki seb bek is em lí tet ték a sze xu á lis kap cso la tot a „mi kell ah hoz, hogy va la ki nek gye -
re kei le gye nek” kér dés re adott vá la szuk ban, és õk több fé le csa lá di kons tel lá ci ót is csa lád -
nak te kin tet tek.

Ös  szes sé gé ben az lát ha tó az 1980-as évek vé gé ig tar tó ku ta tá sok ban, hogy a csa lá di szere -
pek ész le lé sét meg ha tá roz za az élet ko ri kü lönb ség: a ki seb bek az apát do mi nán sabb nak, irá nyí -
tóbb nak, bün te tõbb nek lát ják, a na gyob bak ki egyen lí tet tebb ha tal mi sze re pek ész le lé sé rõl szá -
mol nak be (KAGAN 1956; EMMERICH 1961; HESS–TORNEY 1963), il let ve több és ár nyal tabb
ka te gó ri át hasz nál nak (FU et al. 1987). A szü lõi sze rep per cep ci ó já nak jel leg ze tes ne mi kü lönb -
sé geit a na gyobb gye re kek nél el sõ sor ban a pon to sabb ész le lés sel, a kul tu rá li san elõ írt ne mi szte -
re o tí pi ák el sa já tí tá sá val ma gya ráz zák a ku ta tók, il let ve a ne mi sze rep pel va ló azo no su lás sal
(KAGAN et al. 1961). A csa lá di sze re pek kel kap cso lat ban val lá si (HESS–TORNEY 1963), és tár -
sa dal mi kü lönb sé get is le he tett iga zol ni (ROSEN 1964).

A csa ládfo ga lom is ko lás ko ri fej lõ dé sét és a kog ni tív fej lõ dés sel va ló kap cso la tát több
szer zõ vizs gá la ta is alá tá masz tot ta (KAGAN et al. 1961; GILBY–PEDERSON 1982; WEDEMEYER

et al. 1990; BORDUIN et al. 1989; NEWMAN et al. 1993). Ev vel pár hu za mo san azon ban az is meg -
fi gyel he tõ már Piaget 1928-as vizs gá la tá ban is, hogy nem csak a nagy gon dol ko dás fej lõ dé si sza -
ka szok men tén ta pasz tal ha tók ha tá ro zott fo gal mi kü lönb sé gek, ha nem kis lé pé sek ben is jel leg ze -
tes át ala ku lá sát fi gyel het jük meg a konk rét mû ve le ti pe ri ó dus ban lé võ gye re kek csa lád fo gal má nak.
Több ké sõb bi vizs gá lat is azt iga zol ta, hogy ki sebb idõ in ter val lum ban is lé nye ges fo gal mi fej -
lõ dés tör té nik (WATSON–AMGOTT-KWAN 1984; FU et al. 1987; BORDUIN et al. 1990). Bár nincs
egyet len el fo ga dott csa ládfo ga lom, ami nor ma ként mû köd het ne (LEVIN–TROST 1992), az egy -
be hang zó vizs gá la ti ered mé nyek azt mu tat ják, hogy sa já tos tar tal mi át ala ku lá son ke resz tül for -
má ló dik a gye re kek csa ládfo gal ma. A ki sebb gye re kek nél leg fon to sabb szem pont az együtt élés
és a két szü lõ plusz gye rek együt te se, na gyobb gye re kek nél leg in kább ki ug ró dimen zió a vér -
sé gi ro kon ság és a jo gi kap cso lat rend szer, ami vi szont több fé le csa lá di kon fi gu rá ció el fo ga dá -
sá val jár együtt. Az élet ko ri kü lönb sé gek egy be hang zó ered mé nyei mel lett ne mi el té ré sek is mu -
tat koz tak a lá nyok ja vá ra, amit azon ban szo ci a li zá ci ós ha tás sal le he tett ér tel mez ni, nem kog ni tív
fö lén  nyel. A szór vá nyo san elõ for du ló csa lá di kon fi gu rá ci ós ha tás azon ban ép pen el len té tes irány -
ba mu ta tott: a csa lád de fi ni á lá sa kor és sze re pe i nek le írá sa kor egy eset ben az el vált szü lõk gye -
re kei em lí tet ték töb ben az ér zel mi kö te lé ket (WEDEMEYER et al. 1990), egy má sik vizs gá lat ban
pe dig az in takt csa lá dok gyer me kei tet tek spon tán em lí tést a csa lá dot jel lem zõ ér zel mek rõl
(NEWMAN et al. 1993). A csa lád szer ke zet rit ka és gyen ge ha tá sát egy részt a sok fé le csa lá di kon -
fi gu rá ció el ter je dé sé vel és is mert jel le gé vel ma gya ráz ták a szer zõk, más részt av val, hogy a kér -
dé sek nem a sa ját csa lád ra, ha nem ál ta lá ban a csa lád ra vo nat koz tak. 
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4. A har ma dik kor szak: in tu i tív meg ér tés, területspecifikus gon dol ko dás

Az 1980-as évek kö ze pé tõl kezd meg vál toz ni a kog ni tív fej lõ dés rõl val lott piaget-i né zet.
A glo bá lis, sza ka szos jel le gû, ma te ma ti kai-lo gi kai el vek re épü lõ gon dol ko dás fej lõ dé si el kép -
ze lést fel vált ja a ki sebb lé pé sek ben for má ló dó, területspecifikus gon dol ko dás el mé le te, ami
a gye re kek in tu i tív meg ér té sét hang sú lyoz za (SPRINGER–KEIL 1989; WELLMAN–GELMAN 1998;
CAREY 1999; CARPENDALE–LEWIS 2006; HATANO–TAKAHASHI 2005). Há rom te rü le tét kü lön -
böz te tik meg a gyer me ki is me re tek nek: na iv fi zi ka, na iv bi o ló gia és na iv pszi cho ló gia. A há -
rom na iv is me ret te rü let re vagy mag te rü let re jel lem zõ, hogy on to ló gi ai kü lönb ség ként ér tel mez -
he tõk, területspecifikus ok sá gi kö vet kez te té se ket és el mé le ti vagy nem nyil ván va ló
konstruktumokat tar tal maz nak, va la mint te rü le ten be lül ko he rens, de egy más hoz vi szo nyít va el -
té rõ fo gal mi rend szert al kot nak (WELLMAN–GELMAN 1998).

Az újabb ku ta tá sok és el mé le ti meg fon to lá sok alap ján ki raj zo ló dik egy ne gye dik te rü let kör -
vo na la is, ami a tár sa dal mi je len sé gek meg ér té sé vel áll kap cso lat ban (BARRETT–BUCHANAN-
BARROW 2005). A tár sa dal mi meg is me rés (societal cognition) te rü le té nek ugyan úgy meg van -
nak a ku ta tá si elõz mé nyei, mint aho gyan azt a kog ni tív fej lõ dés nél lát tuk. Az 1970–80-as évek tõl
ugyan is fo lya ma to san je len van egy olyan ku ta tá si te rü let, ami a kü lön bö zõ tár sa dal mi in téz -
mé nyek rõl, azok sze rep lõ i rõl és funk ci ó i ról for má ló dó gyer me ki meg ér tést vizs gál ja (HATANO–
TAKAHASHI 2005; BARRETT–BUCHANAN-BARROW 2005). Ezek a gaz da ság ról, tör vény rõl,
nem ze ti ség rõl, po li ti ká ról szó ló ko rai vizs gá la tok kez det ben a piaget-i gon dol ko dás fej lõ dé si sza -
ka szok ra tá masz kod va a gye re kek tu dá sá nak, fo gal mi vál to zá sa i nak a sza ka szos fejlõ dé sét iga -
zol ták. Rész ben a fel hal mo zó dott és sok szor el lent mon dá sos vizs gá la ti ered mé nyek re tá masz -
kod va, rész ben a kog ni tív fej lõ dés ku ta tá sá ban be kö vet ke zett vál to zá sok nak kö szön he tõ en
ezen a te rü le ten is meg kér dõ je le zõ dött a piaget-i el mé let ma gya rá zó ere je. Az új faj ta szem lé -
let tel meg fo gal ma zott kri ti ka sze rint a gye re kek gon dol ko dá sa nem fel tét le nül sa ját ta pasz ta -
lat ered mé nye, nem ér ze lem men tes, nem uni ver zá lis, ha nem el len ke zõ leg, nagy szociokulturális
el té ré se ket mu tat, és na iv el mé le ti szer ve zõ dés jel lem zõ rá (BARRETT–BUCHANAN-BARROW

2005).
A gye re kek tár sa dal mi tu dá sa önál ló tu dás te rü let ként is fel fog ha tó a gon dol ko dás fej lõ dés

területspecifikus el mé le ti ke re té be he lyez ve (BUCHANAN-BARROW 2005; HATANO–TAKAHASHI

2005). A tár sa dal mi meg is me rés olyan gye re kek nél és la i kus fel nõt tek nél meg lé võ tu dás te rü let, ami
a tár sa dal mi en ti tá sok vi sel ke dé sét, struk tú rá ját és funk ci ó ját tar tal maz za (HATANO–TAKAHASHI

2005: 289). A tár sa dal mi kogníció, más né ven „na iv szo ci o ló gia” (HATANO–TAKAHASHI 2005: 293)
alap ve tõ en kü lön bö zik a bi o ló gia és fi zi ka tu dás te rü let tõl. Egy részt azért mert a tár sa dal mi tu dás
nem csak azt fog lal ja ma gá ba, hogy mi lyen az adott in téz mény, cso port, ha nem azt is, hogy mi lyen -
nek kel le ne len nie. Az ilyen jel le gû is me ret nek te hát csak úgy, mint a tár sa da lom tu do mány nak,
moralisztikus ter mé sze te van, hi szen a tár sa da lom tu do mány el mé le tei nem csak le ír nak vagy ele -
mez nek bi zo nyos vi sel ke dést vagy gon dol ko dás mó dot, ha nem le gi ti mál nak is (HATANO–TAKAHASHI

2005: 291). Más részt azért te kint he tõ egye di te rü let nek, mert az egyén tu dá sa ér zel me ket kelt ön -
ma gá val és má sok kal kap cso lat ban is. Ez az ér zel mi kom po nens fi gyel he tõ meg ab ban a vizs gá -
la ti ered mény ben, amely sze rint 7–8 éves kor elõtt a gye re kek vé let len sze rû en pre fe rál nak bi zo -
nyos or szá go kat; 7–8 éves kor tól job ban ked ve lik a sa ját or szá gu kat, de egy bi zo nyos or szág gal
kap cso la tos tény sze rû tu dás és az or szág ked ve lé se kö zött nincs kap cso lat (BARRETT 2005).
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A na iv fi zi ka, bi o ló gia és pszi cho ló gia olyan spe ci á lis te rü le tek, ame lyek kön  nyen és gyor -
san el sa já tít ha tók, a gye re kek elõ ké szí tet tek ezek gyors meg ta nu lás ra és pro du ká lás ra, hi szen
fon to sak vol tak a túl élés, az em be ri faj fenn ma ra dá sa szem pont já ból. Ez per sze nem je len ti azt,
hogy a fi zi ka vagy a bi o ló gia tel jes is me ret kész le té vel ren del ke zik egy gye rek, csu pán azt, hogy
sa já tos kom pe ten ci á ja van bi zo nyos alap is me re tek konst ru á lá sá ra (WELLMAN–GELMAN 1998).
A tár sa dal mi kogníció bi zo nyos te rü le te is ilyen pri vi le gi zált is me ret kör. Bi zo nyos tár sas in ter -
ak ció, mint a mun ka meg osz tás vagy az étel el osz tá sa, an  nyi ra alap ve tõ az em be ri faj szá má ra,
hogy ezek gyor san és min den szociokulturális kör nye zet ben kön  nyen meg ért he tõk. Ez al kot ja
a tár sa dal mi meg is me rés magré szét. A bo nyo lul tabb fo gal mak, in ter ak ci ók és funk ci ók egy in -
téz mén  nyel kap cso lat ban azon ban nem te kint he tõk ki tün te tett sze re pû is me ret nek, ahogy a fi -
zi ka tu do má nyá nak sok kér dé se sem tar to zik a na iv fi zi ka mag te rü le té re (HATANO–TAKAHASHI

2005).

5. A csa lád dal kap cso la tos is me re tek mint tár sa dal mi tu dás 

Az ed di gi ku ta tá sok ban a tár sa da lom in téz mé nyei kö zül a kö vet ke zõk je len tek meg: is ko la, gaz -
da ság, jog, ne mi sze re pek, po li ti ka, tár sa dal mi ré te gek, fog lal ko zá si cso por tok, et ni kai és fa ji
cso por tok. Va jon ide so rol ha tó-e a csa lád in téz mé nye, ami ré gi for má ci ó ja az em be ri tár sa da lom -
nak, és ko rán meg ta pasz tal ha tó sze reprend sze re, in ter ak ci ós le he tõ sé ge a fej lõ dõ gye rek nek?
Ha iga zol ni le het, hogy a gye re kek csa lád ról szó ló tu dá sa meg fe lel a tár sa dal mi kogníció kri -
té ri u ma i nak, ak kor ezt a tu dás fé le sé get is ide so rol hat juk. Né hány olyan szem pont men tén
vizs gál juk meg ezt a kér dést, ame lyek a tár sa dal mi tu dás le írá sá ból, meg ha tá ro zá sá ból szár maz -
nak (BARRETT–BUCHANAN-BARROW 2005; HATANO–TAKAHASHI 2005). A ki emelt vizs gá la ti
szem pont ok a kö vet ke zõk: A) A gye re kek is me re te a csa lád vi sel ke dé sé rõl, struk tú rá já ról,
funk ci ó já ról; B) Tár sa dal mi és kul tu rá lis kü lönb sé gek meg je le né se a gye re kek is me re te i ben; 
C) A tár sa dal mi gya kor lat ha tá sá ra tör té nõ fej lõ dés a kog ni tív tar ta lom ban (ár nyal tabb tu dás az
élet kor ral pár hu za mo san); D) Mag is me re tek re épü lõ újabb is me re tek je len lé te.

A) A csa lád ról al ko tott tu dás ma gá ban fog lal ja a csa lá di sze re pek, sza bá lyok és a csa lá di
mû kö dés ész le lé sét, is me re tét. A ko rai és a ké sõb bi em pi ri kus ada tok is azt bi zo nyít ják, hogy
a gye re kek nél egy re fej let tebb fo gal ma ala kul ki a csa lá di sze re pek nek. Az 5 és fél éves gye re -
kek is me rik a szü lõi és a há zas tár si sze re pe ket és ezek egy más ra ve tü lé sét, de csak a kö vet ke -
zõ fej lõ dé si szin ten (7–8 éves kor) il lesz tik hoz zá a gye rek sze re pét az elõ zõ sze repcso mó pont -
hoz (WATSON–AMGOTT-KWAN 1984). A ro ko ni sze re pek ál lan dó sá gá nak meg ér té sé vel
kap cso la tos vizs gá lat pe dig azt mu tat ta, hogy az 5 éve sek is me rik a ro ko ni ka te gó ri á kat, de csak
rö vid idõ táv ra ér tik meg a sze re pek ál lan dó sá gát, így pl. azt ta gad ják, hogy a fel nõtt em ber egy -
szer re gye reksze rep ben is le het. A gye re kek na gyobb ré sze tud ta, hogy hos  szabb tá von is fenn -
ma rad az õ gyer me ki és test vérsze re pe, de egy fik tív gyer mek rõl ugyan ezt már jó val ke ve seb -
ben is mer ték el még 7 éves kor ban is (JORDAN 1980). A szü lõi ne ve lés rõl mint csa lá di
funk ci ó ról is sok fé le tu dá sa van a gye re kek nek. Óvo dá sok, el sõ és ne gye dik osz tá lyos gye re -
kek a csa lád meg ha tá ro zá sa kor a csa lá dok funk ci ó ját em lí tet ték: a ne ve lést, gon dos ko dást, illetve
az együtt la kást, ami ki e gé szült a ne gye dik osz tá lyo sok nál az ér zel mi kap cso lat hang sú lyo zá sá -
val (FU et al. 1987). A csa lá di mû kö dés rõl, a konf lik tu sok ról is tud nak a gye re kek. A 6 éve sek
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igen pon to san ész le lik a csa lá di kap cso la to kat: egy ba ba há zas tör té net be fe je zé sé ben a gyer mek
kap cso lat ról al ko tott rep re zen tá ci ó ja szig ni fi kán san kor re lált az anya be szá mo ló já ból szár ma -
zó ne ve lé si mód szer ér té kek kel (LAIBLE et al. 2004). A 7–9 éves gye re kek pon to san ész le lik
a szü lõi konf lik tus jel lem zõ it (konf lik tus gya ko ri sá gát, sú lyos sá gát, meg ol dá sát), az anyai
konf lik tus ról szó ló be szá mo ló val ugyan is szo ros kap cso la tot mu ta tott a gye re kek ér té ke lé se
(MCDONALD–GRYCH 2006).

B) A tár sa dal mi kognícióval kap cso lat ban azt vár juk, hogy szociokulturális kü lönb sé gek mu -
tat koz nak, hi szen a gye re kek el té rõ tár sas kör nye zet bõl konst ru ál ják meg is me re te i ket, ta pasz -
ta la ta i kat. A nem túl bõ sé ges em pi ri kus ered mé nyek azt bi zo nyít ják, hogy va ló ban van ilyen tar -
tal mú kü lönb ség az el té rõ kul tú rá ba vagy tár sa dal mi ré teg be tar to zó gye re kek tu dá sá ban.
A fran cia és a me xi kói gye re kek csa ládfo gal ma pél dá ul több pon ton is kü lön bö zött: a csa lád kon -
fi gu rá ci ó ját és alap ját te kint ve (DIEZ-MARTINEZ DAY–REMIGY 1999). Az iz ra e li, ghá nai és USA-
be li fi úk és lá nyok kü lön bö zõ kép pen jel le mez ték a szü le i ket: az ame ri kai lá nyok ki vé te lé vel
a dön tés ho zás ban és a tu dás ban inst ru men tá li sabb nak lát ták az apát, de ta nács adás és kö ve tel -
mény ál lí tás te rü le tén a lá nyok az anyát lát ták inst ru men tá li sabb nak (MCINTIRE et al. 1972). A tár -
sa dal mi kü lönb sé gek raj zo lód tak ki pl. az apai ne ve lés meg íté lé sé ben fi úk nál (ROSEN 1964) és
az anyai sze rep meg íté lé sé ben lá nyok nál (HESS–TORNEY 1963).

C) A fej lõ dés sel meg je le nõ ár nyal tabb, pon to sabb, a fel nõt ti hez job ban ha son lí tó tu dást
a gye re kek nem csak az ál tal ala kít ják ki, hogy meg fi gyel nek dol go kat, je len sé ge ket, ha nem az -
ál tal is, hogy a fel nõt tek kel foly ta tott sok fé le in ter ak ció kö vet kez mé nye kép pen át vesz nek fon -
tos és bi zo nyí tott nak vélt in for má ci ó kat. Az át vé tel so rán azon ban a gye re kek mér le ge lik és ér -
té ke lik az in for má ció fon tos sá gát, és így ak tí van konst ru ál ják a fo gal ma kat. Az ér té ke lé sen túl
jel lem zõ a 6–11 éves gye re kek re, hogy eb ben az idõ szak ban nö vek szik az új in for má ci ók kal kap -
cso la tos ké tel ke dés, il let ve a bi zo nyí té kok el fo ga dá sa (CAREY 2009). A csa lád dal kap cso la tos
tu dás tar tal mi vál to zá sát lát hat juk pél dá ul a szü lõi sze re pek rõl szó ló vizs gá la tok ban (KAGAN

1956; EMMERICH 1961; HESS–TORNEY 1963; WATSON–AMGOTT-KWAN 1984; FU et al. 1987),
a csa lád meg ha tá ro zá sá ban (WEDEMEYER et al. 1989), il let ve a csa lá di kon fi gu rá ci ót (GILBY–
PEDERSON 1982) és a ro ko ni ka te gó ri á kat (JORDAN 1980) vizs gá ló ku ta tá sok ban. Ezek az ered -
mé nyek azt iga zol ják, hogy az élet kor ral, a kog ni tív fej lõ dés sel a gye re kek egy re több fon tos
tényt és ös  sze füg gést vesz nek fi gye lem be a csa lád sze re pe i nek, mû kö dé sé nek meg ta pasz ta lá -
sa kor, va la mint hogy ezek az el té ré sek mi nõ sé gi vál to zá so kat je len te nek a gye re kek lá tás mód -
já ban, ta pasz ta la ta i ban. A gye re kek vál to zó kog ni tív ka pa ci tá sá nak (pl. az óvo dás ko rú ak min -
ta ala pú fo ga lomal ko tá sa) és a kör nye ze ti in for má ci ók nak a bo nyo lult ös  sze kap cso ló dá sát
lát hat juk Newman és mun ka tár sa i nak vizs gá la ti ered mé nye i ben (NEWMAN et al. 1993): a ki sebb
gye re kek ke vés bé fo gad ták el a hi á nyos (egyik vagy mind két szü lõ hi á nyát mu ta tó) és a nem
együtt élõ csa lá do kat. Ugyan ak kor egy ál ta lá nos ten den cia is ki mu tat ha tó volt eb ben a vizs -
gá lat ban: az ös  szes csa lá di kon fi gu rá ció leg na gyobb ré szét el fo gad ták mint csa lá dot a meg kér -
de zett 4–20 év kö zöt ti sze mé lyek, amit a szer zõk av val ma gya ráz nak, hogy a sok fé le csa lá di
kons tel lá ció el fo ga dot tá vált a fel nõt tek és a gye re kek kö ré ben is. Ugyan ilyen ál ta lá nos tár sa -
dal mi ha tás ként ér tel mez he tõ az is, hogy eb ben a vizs gá la ti cso port ban min den kor osz tály meg -
em lí tet te az ér zel me ket a csa lád de fi ni á lá sa kor. A köz vet len csa lá di ta pasz ta la tok sok fé le je lét
is lát hat juk a kü lön bö zõ ta nul má nyok ban. Az el vált csa lád ban élõk több fé le anyai ak ti vi tást em -
lí tet tek, és töb ben ál lí tot tá kö zü lük, hogy az egy szü lõs csa lád is csa lád (WEDEMEYER et al. 1989).
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Az el vált szü lõk gyer me ke i nél vi szont ke vés bé volt ár nyalt a vá lás sal kap cso la tos tu dá suk
(NEWMAN et al. 1993), ami azt jel zi, hogy a szub jek tív ta pasz ta la tok nak nem csak fej lesz tõ, ha -
nem kés lel te tõ sze re pe is le het a kog ni tív tar tal mak for má ló dá sá ban. A konk rét ta pasz ta la tok kü -
lön bö zõ ha tá sát lát hat juk ab ban a vizs gá lat ban, ahol a ne ve lõ szü lõk nél fel nö võ 8–15 éves gye -
re kek a je len le gi csa lád nak kü lön bö zõ fi gu rák ból tör té nõ ki ra ká sa kor a bi o ló gi ai szü lõ ket 
– szem ben a ne ve lõ szü lõk kel – ki zár ták, és ugyan így jár tak el az ide á lis csa lád áb rá zo lá sa kor is.
A tér ben el he lye zett szü lõ- és gye rek fi gu rák kö zöt ti tá vol ság azon ban na gyobb volt a ne ve lõ szü -
lõk nél ne vel ke dõk ese tén, mint a sa ját szü lõk kel élõ gye re kek nél. Az él mé nyek ugyan is biz ton -
sá got ad nak a hova tar to zást il le tõ en, de tel jes ér zel mi be vo nó dást már ke vés bé (GARDNER 1996).

D) A fi zi ka ta nu lá sa kor meg sze rez he tõ tu dás rá épül a magis me ret re, ar ra a na gyon egy sze -
rû is me ret fé le ség re (pl. a szi lárd ság, érint ke zés), ami ko rán, már né hány hó na pos kor ban is je -
len van és irá nyít ja a fi gyel met (WELLMAN–GELMAN 1998). Ez jel lem zõ fo lya ma ta a tu dás szer -
ve zõ dé sé nek a tár sa dal mi is me re tek te rü le tén is. Itt is ta lál ha tó ugyan is olyan pri vi le gi zált tu dás,
mag is me ret, ami ko rán ki ala kul az egyed fej lõ dés ben (pl. a mun ka vagy a ja vak meg osz tá sa),
és ami re rá épül az a gaz dag is me ret anyag, ami azon ban már nem pri vi le gi zált (HATANO–
TAKAHASHI 2005).

Van né hány olyan vizs gá la ti ered mény, ami azt bi zo nyít ja, hogy a csa lá di élet kü lön bö zõ ré -
sze i rõl szó ló is me re tek mö gött is fel fe dez he tõ a mag is me ret nek egy-egy vé kony ré te ge. A csa -
lá di konf lik tu sok meg ér té se 7 éves kor tól vál to zik meg olyan mó don, hogy a gye re kek ár nyal -
tab ban lát ják a konf lik tus hát te rét, meg ol dá si mód ja it, a gye rek sa ját sze re pét, il let ve a szü lõi és
há zas tár si sze re pek kap cso la tát (JENKINS–BUCCIONI 2000). A gye re kek 5 éves kor ban in kább
a szü lõi sze re pet, il let ve ak ti vi tást lát ják, és azt gon dol ják, hogy a konf lik tu sos hely zet ben az egyik
fél nek van iga za. Az öt éve sek sze rint a konf lik tus ak kor zá rul le, ami kor a ha ra gos vi sel ke dés -
nek vé ge van, és õk ab ban tud nak se gí te ni né zet el té rés ese tén, hogy a szü lõk vi sel ke dé sét pró -
bál ják meg vál toz tat ni. A gye re kek 7 éves kor tól kez dik a konf lik tust a fõ sze rep lõk men tá lis mû -
kö dé sé nek ter mi nu sa i ban lát ni. Ek kor kez dik meg ér te ni, hogy mit is akar nak a szü lõk, és hogy
a szán dé kok kü lönb sé ge okoz za a konf lik tust. A vizs gá lat ban részt ve võ 7 és 9 éves gye re kek úgy
gon dol ták, hogy a há zas tár sak köz ti ve sze ke dést a konfliktuózus cé lok okoz zák, a meg ol dást leg -
alább az egyik fél gon dol ko dá sá nak meg vál toz ta tá sá val le het el ér ni, a gye re kek in kább eb ben
segít het nek, nem a vi sel ke dés meg vál toz ta tá sá ban. Et tõl az élet kor tól a szü lõi és a há zas tár si sze -
re pet egy szer re ké pe sek ész lel ni a gye re kek, és azt is, hogy az egyik szü lõ be lé pé se a szü lõ-gye -
rek konf lik tus ba (trianguláció) be fo lyá sol ja a gye rek-szü lõ és a szü lõk köz ti kap cso la tot is. A konf -
lik tus 5 éves ko ri meg ér té sé nek hát te ré ben az áll, hogy ugyan ké pe sek már a 4 éve sek is
vé le ke dést és vá gya kat meg ne vez ni a vi sel ke dés hát te re ként (mag is me ret), de nem ké pe sek a sze -
rep lõk men tá lis ál la po ta (vágy, vé le ke dés) men tén ele mez ni a komp lex in ter ak ci ó kat. 6 éves kor -
ban in teg rá ló dik két ké pes ség: a cse lek vés men tá lis ma gya rá za tá nak és a cse lek vé sek szek ven -
ci ák ban tör té nõ meg ér té sé nek ké pes sé ge (CASE 1996; idé zi JENKINS–BUCCIONI 2000). Emi att
vál to zik meg a gye re kek meg ér té se a csa lá di konf lik tus sal kap cso lat ban 6 éves kor után.

A csa lád meg ha tá ro zá sa kor a gye re kek az is ko lás kor elõtt a lát ha tó je gyek re fi gyel nek, pl.
az együtt la kás ra, csa lá di sze re pek re, és csak az is ko lás kor tól ve szik fi gye lem be az abszt rakt és
ke vés bé lát ha tó je gye ket: a bi o ló gi ai, jo gi és ér zel mi di men zi ó kat (NEWMAN et al. 1993; FU et
al. 1987). A konk rét meg fi gyel he tõ di men zi ók hasz ná la tá ról va ló át té rés mö gött fel te he tõ en az
áll, hogy már 6–7 éves kor tól ér zé ke nyek a gye re kek a ve le szü le tett és szer zett tu laj don sá gok
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kü lönb sé ge i re, va gyis a ge ne ti kai át adás fel is me ré se kezd meg je len ni (SPRINGER–KEIL 1989).
Sprin ger né hány kí sér le te azt is jel zi, hogy ami kor a gye re kek nek azt kell ki vá lasz ta ni, hogy kül -
sõ re ha son ló, de más csa lád ból va ló ál lat mu tat-e ha son ló sá got egy spe ci á lis tu laj don ság ban,
szem ben a kül sõ re nem ha son ló utód dal, ak kor a 4–5 éve sek már ké pe sek a fel szí ni ha son ló -
sá got fi gyel men kí vül hagy ni, és a ro kon sá gi kap cso lat ra vo nat ko zó in for má ci ót fel hasz nál ni
(SPRIN GER 1992). Az is iga zol ha tó volt eb ben a kí sér let so ro zat ban, hogy a ro kon ság gal já ró hason -
ló ság ész le lé se és is me re te nem ter jedt ki szer zett és pszi cho ló gi ai tu laj don sá gok ra, te hát a bi -
o ló gi ai és szo ci á lis je gyek, tu laj don sá gok kü lön te rü le tet al kot nak, és a szo ci á lis tu laj don sá gok
nem kap cso lód nak az örök lõ dés/ro kon ság gon do la ti kör höz. A ro kon ság na iv bi o ló gi ai el mé -
le tét Sprin ger kö vet kez te tés nek tart ja, amit há rom pre mis  szá ból al kot nak meg a gye re kek: a baba
az anya ha sá ban fej lõ dik, a szü le tés elõt ti pe ri ó dust nem be fo lyá sol ja kül sõ ha tás, a ba bák jó
és rossz fi zi kai sa já tos sá go kat örö köl nek a szü le tés elõt ti idõ szak fi zi kai fo lya ma tai so rán
(SPRIN GER 1995). A vizs gá lat ban a 4–5 éves gye re kek kö zül na gyon so kan is mer ték az el sõ két
té telt meg fo gal ma zó né ze te ket, és akik nem tud ták, azok nem is ren del kez tek a ro kon ság na iv
is me re té vel, amit több örök lés re vo nat ko zó kér dés he lyes meg vá la szo lá sa je len tett. Sprin ger -
nek egy ké sõb bi vizs gá la ta is azt iga zol ja, hogy né hány 4–5 éves gye rek is me ri a prenatális fej -
lõ dés té nyét, és akik is me rik, azok hasz nál ják is ezt a tényt a ro kon ság meg érté sé ben (SPRINGER

1996). A ro kon ság ról, a csa lád tag ok kö zöt ti bi o ló gi ai kap cso la tok ról szó ló tu dás te hát már 4–5
éves kor ban meg kez dõ dik, de en nek a tu dás nak a hasz ná la ta és ár nyal tabb meg ér té se csak az
is ko lás kor ra for má ló dik olyan is me ret té, ami vel meg ér ti a csa lá di, ro ko ni há ló za tot, a csa lá di
sze re pek bi o ló gi ai ala pú és tár sas rend sze rét.

A ki vá lasz tott szem pont ok kal kap cso la tos ered mé nyek alap ján úgy tû nik, hogy a gye re kek
csa lád ról al ko tott is me re te ré szét ké pe zi a tá gabb tár sa dal mi is me re tek nek. Az el sa já tí tá sa, 
ki ala kí tá sa azon ban több pon ton is kü lö nös nek mond ha tó a töb bi (pl. jog, gaz da ság, tár sa da lom)
te rü let hez ké pest. A csa lád ról szó ló gye re ki tu dás ugyan is több na iv is me re tet, te rü le tet is érint
egy szer re. Ilyen az örök lés, a ro kon sá gi kap cso la tok na iv bi o ló gi á hoz tar to zó meg ér té se, és ilyen
a na iv pszi cho ló gi át je len tõ vágy és vé le ke dés meg ér té se az egyén cse lek vé sei mö gött. Az ala -
po kon kí vül az is me re tek meg szer zé sé nek mód ja is kü lön bö zik. Egy részt sok fé le köz vet len
tapasz ta la tot sze rez het a gyer mek a csa lád szer ke ze té rõl (ro kon sá gi há ló) és mû kö dé sé rõl (csa -
lád tag ok cse lek vé sé nek mo ti vá ci ó ja). Más részt sok fé le hal lott és át vett in for má ci ó val is ren del -
ke zik, hi szen a ro ko nok ra és a csa lád tag ja i nak vi sel ke dé sé re vo nat ko zó ki je len té sek, ér té ke -
lé sek gyak ran meg fo gal ma zód nak a csa lád min den nap ja i ban. A har ma dik sa já tos sá got az ad ja,
hogy a sa ját ta pasz ta la tok és a ha lott is me re tek egy ér zel mi leg erõ sen szí ne zett hely zet ben ke -
let kez nek és konst ru á lód nak, ami facilitálhatja is a tu dás meg szer zé sét, de gá tol hat ja is az ár -
nyal tabb is me ret fel fo gá sát, in teg rá lá sát. Vé gül ne gye dik ként meg kell még em lí te ni, hogy
a gyer mek tár sas po zí ci ó ja is sa já tos az is me re tek meg szer zé se kor, hi szen egy részt ér zel mi leg
erõ sen be vo nó dott szo ci a li zá lan dó tag ja a csa lá di fo lya ma tok nak, más részt a gyer mek cse lek -
vé se, más csa lád tag ok ra gya ko rolt ha tá sa is be fo lyá sol ja az is me re tek egy ré szé nek tar tal mát
és meg szer zé sé nek mód ját is.

A gye re kek csa lád ról szó ló tu dá sa te hát a tár sa dal mi is me re tek egy ré szé nek te kint he tõ.
Ugyan ak kor azt is hang sú lyoz ni kell, hogy ez a tu dás bi zo nyos mér té kig más fej lõ dést mu tat,
mint a töb bi tár sa dal mi en ti tás ese té ben, hi szen sok kal több a köz vet le nül meg ta pasz tal ha tó 
sa já tos ság, és sok kal na gyobb az ér zel mi be vo nó dás az is me re tek meg szer zé se kor. A csa lád ról
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al ko tott gyer me ki kép kü lö nös sé gét még in kább fo koz za az a ket tõs meg ha tá ro zott ság, amely
egy részt a ko rán meg lé võ ele mi konstruktumokban, más részt a ké sõbb ki ala ku ló és vál to zó is -
me re tek ben fe dez he tõ fel. To vább fo koz za e tu dás te rü let ös  sze tett sé gét, hogy nem csak a gye -
re kek ak tív kog ni tív konst ruk ci ó ja mu tat ha tó ki, ha nem a tár sa dal mi né ze tek és at ti tû dök ha tá -
sa is, amely ben a gyer mek szo ci a li zá ló dik. Mind ezek alap ján azt mond hat juk, hogy a gye re kek
csa lád dal kap cso la tos is me re tei olyan komp lex rep re zen tá ci ót al kot nak, amely nek ku ta tá sa tudo -
má nyos és gya kor la ti szem pont ból is ér dek lõ dés re tart hat szá mot.
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Mé szá ros Aran ka
Szent Ist ván Egye tem Gaz da ság- és Tár sa da lom tu do má nyi Kar

Pénz ügyi tu da tos ság-kép zés 
a gö döl lõi Szent Ist ván Egye te men

N ap ja ink ban egy re fon to sab bá vá lik a pénz ügyi tu da tos ság kér dés kö re Ma gyar -
or szá gon. A ban ki ügy in té zõk, il let ve pénz ügyi ta nács adók hi á nyos út mu -
ta tá sai vagy a ka pott in for má ci ók nem meg fe le lõ ér tel me zé se; a mö göt tes

infor má ci ók ra va ló rá kér de zés, il let ve a la kos ság e té ren fel lel he tõ is me re te i nek hi á nya is köz -
re játsz ha tott ab ban, hogy az el múlt évek ben so kan hoz tak ked ve zõt len pénz ügyi dön té se ket. Erre
jó pél da, hogy a ko ráb ban ked ve zõ fi nan szí ro zá si for má nak tar tott de vi za hi te lük nem várt mér -
ték ben meg drá gult, vagy olyan be fek te té se ket in dí tot tak, ame lyek nem hoz ták a várt ho za mot,
s le het ne so rol ni azo kat az el ha tá ro zá so kat, ame lye ket utó lag hi bás nak ítél he tünk. 

A gö döl lõi Szent Ist ván Egye tem Gaz da ság tu do má nyi Ka rá nak Tár sa da lom tu do má nyi In -
té ze té ben cé lul tûz tük ki, hogy egy részt el in dí tunk egy sza ba don vá laszt ha tó tár gyat, mely nek
ke re té ben a hall ga tók pénz ügyi tu da tos sá gá nak nö ve lé sé vel meg te remt jük a fel té te le ket ah hoz,
hogy a tárgy el vég zé se után fe le lõ seb ben tud ja nak dön té se ket hoz ni min den na pi pénz ügye ik in -
té zé se so rán. Má sik fel ada tunk, hogy kü lön bö zõ té ma kö rök vizs gá la tá val se gít sük a pénz ügyi
tu da tos ság gal fog lal ko zó ma gán em be re ket és cé ge ket, ezért lét re hoz tunk egy gaz da ság pszi cho -
ló gi ai ku ta tó cso por tot, s cé lul tûz tük ki, hogy egy részt ku ta tá so kat foly ta tunk ezen a te rü le ten,
más részt szak dol go za ti té má kat ve ze tünk a té ma kör ben. Ta nul má nyunk ban e két kez de mé nye -
zés el sõ lé pé se i rõl szá mo lunk be.

A té ma kör irán ti ér dek lõ dé sün ket már ko ráb ban meg ala poz ta és a tan tárgy te ma ti ká já nak
ki dol go zá sát se gí tet te a Hunyady György és Szé kely Mó zes ál tal szer kesz tett s az Osiris Ki adó -
nál 2003-ban meg je lent, a té má ban leg fon to sabb nak szá mí tó kül föl di ta nul má nyo kat ös  szeg zõ
és rend sze re zõ Gaz da ság pszi cho ló gia cí mû ta nul mány gyûj te mény, mely kü lön fe je ze tet szen -
tel a pénz pszi cho ló gi á já nak is (HUNYADY–SZÉKELY 2003). 

A ha zai pénz pszi cho ló gi ai gon dol ko dást el in dí tó fo lya ma tok kö ré ben je len tõs sze re pe van
a bo lo gnai rend szer re tör té nõ át ál lás ke re té ben ki ala kult új tan tárgystruk tú rá nak is, ugyan is ek -
kor ke rült be le a köz gaz dász kép zés be a gaz da ság lé lek tan mint kö te le zõ elem.

Az ál ta lunk el in dí tott új tárgy ke re té ben pénz pszi cho ló gi ai és pénz ügyi alap is me re tek bir -
to ká ba ke rül nek a hall ga tók, egy négy fõ té ma kört érin tõ kép zést kö ve tõ en. Az el sõ mo dul té -
má ja a pénz ügyi ön is me ret, a má so di ké a pénz ügyi in tel li gen cia és fej lesz té se, a har ma dik
a pénz ügyi ter ve zés fo lya ma tá val, s vé gül a ne gye dik a pénz ügyi meg ol dá sok át te kin té sé vel fog -
lal ko zik. Az el sõ há rom mo du lon egy két na pos tré ning ke re té ben – mely egyé ni, kis cso por tos
és nagy cso por tos fel ada tok ból áll – vesz nek részt a hall ga tók, a ne gye dik mo dul pe dig egy
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szakmai nyílt nap ke re té ben zaj lik, ahol szak ér tõk se gít sé gé vel is mer he tik meg a hall ga tók
a pénz ügyi meg ol dá sok fõbb faj tá it.

A tárgy egyik fõ fel ada ta, hogy a hall ga tók meg ta pasz tal ják, hogy a pénz zel va ló bá nás mó -
dot meg ha tá roz za a pénz zel kap cso la tos gon dol ko dás mód juk, hi e del me ik, elõ í té le te ik, ko ráb -
bi ta pasz ta la ta ik, ér zel me ik, s ha vál to ztat ni akar nak pénz ügyi vi sel ke désmód ju kon, ezt az ön -
is me ret és a pénz ügyi in tel li gen ci á juk fej lesz té sé vel meg te he tik. Cé lunk to váb bá, hogy
meg ta nul ják, ho gyan kell tu da to san meg ter vez ni a rö vid, kö zép- és hos  szú tá vú cél ja ik hoz szük -
sé ges tõ ke fel épí té sé nek fo lya ma tát, tá jé ko zott ság gal ren del kez ze nek az alap ve tõ pénz ügyi meg -
ol dá sok ra vo nat ko zó an s pénz ügye ik in té zé se köz ben meg fe le lõ kér dé se ket tud ja nak fel ten ni
a pénz in té ze tek ügy in té zõ i nek és a pénz ügyi ta nács adók nak – ez az alap ja az au to nóm pénz ügyi
dön té sek meg ho za ta lá nak. 

En nek azért van kü lö nös je len tõ sé ge, mert nem meg fe le lõ pénz ügyi dön té sek kel le met len
ér zé se ket – kog ni tív dis  szo nan ci át (FESTINGER 2000) – kel te nek, s en nek ered mé nye kép pen 
(a dis  szo nan cia csök ken té sé re) kön  nyen ki ala kul hat a pénz in té ze tek kel vagy az ál lam mal szem -
be ni bi zal mat lan ság, amit több ma gyar köz vé le mény-ku ta tó cég ki is mu ta tott a la kos ság kö -
ré ben az el múlt évek ben, ezt ér de mes meg szün tet ni, amen  nyi ben mód van rá. 

A kur zus vé gé re a részt ve võk rá jön nek, hogy sa ját pénz ügye i kért fe le lõs sé get kell vál lal ni -
uk, hogy a pénz ügyi kont rollt nem sza bad ki ad ni a ke zük bõl, fog lal koz ni kell a pénz ügyek kel, meg
kell ta nul ni gaz dál kod ni a pénz zel, s er re tu da to san fel kell ké szül ni ük ah hoz, hogy el tud ják majd
ér ni a pénzt igény lõ cél ja i kat (pl. nya ra lás, la kás, gye re kek ta nít ta tá sa, nyug díj). 

A té mát azért is ak tu á lis nak tart juk, mert a hall ga tók kö ré ben szer zett ed di gi ta pasz ta la ta -
ink is meg erõ sí tik azt, amit a MasterCard (Na pi Gaz da ság Online 2012) ezer öt száz ma gyar fel -
sõ ok ta tás ban ta nu ló meg kér de zé sé vel vég zett ku ta tá sa so rán kap tak, ne ve ze te sen hogy az
egye te mis ták ra nem jel lem zõ a pénz ügye ik kel va ló fog lal ko zás, ke vés sé ne vez he tõk tu da tos
fogyasz tók nak. Pénz ügyi dön té se i ket el sõ sor ban a te le ví zi ó ban és rá di ó ban hall ha tó rek lá mok,
va la mint a csa lád és az is me rõ sök vé le mé nye be fo lyá sol ja, s nem az elõ re meg ter ve zett mó don
meg szer zett pénz ügyi is me re te ik. Igaz, hogy so kat ül nek a szá mí tó gép elõtt, ugyan ak kor a kuta tás
sze rint rit kán né zik meg a pénz ügyi szol gál ta tók hon lap ja it. A fel mé rés sze rint van min den ki nek
fo rint szám lá ja, il let ve bank kár tyá ja és vi szony lag hû sé ges ban ki ügy fe lek, ez azon ban azért van,
mert fo gal muk sincs, men  nyi a ha vi bank költ sé gük. Egy ma gyar fel sõ ok ta tás ban ta nu ló hall ga tó
a ku ta tás sze rint át lag ban kö rül be lül 66 ezer fo rint tal gaz dál ko dik ha von ta, meg döb ben tõ, hogy ennyi
pénz rõl dön te nek anél kül, hogy tá jé ko zot tak len né nek ezen a te rü le ten. A fent idé zett, nem ré gi ben
le foly ta tott MasterCard ku ta tá si ered mé nyek to vább erõ sí tet tek ben nün ket ab ban, hogy az egye te -
men van lét jo go sult sá ga egy pénz ügyi tu da tos ság gal fog lal ko zó tan tárgy nak. 

1. A pénz pszi cho ló gia tan tárgy fel épí té se és az el ső két év ta pasz ta la tai

El sõ ként sze ret nénk be mu tat ni, hogy je len leg Ma gyar or szá gon mit is ér te nek a ku ta tók a pénz -
ügyi kul tú ra fo gal mán, mi vel egy re több pénz in té zet tû zi ki cé lul en nek fej lesz té sét: „a pénz -
ügyi pi a cok sze rep lõ i nek vi sel ke dé se, va la mint az azt meg ha tá ro zó gaz da sá gon kí vü li mo tí vu -
mok, pre fe ren ci ák, at ti tû dök, ér té kek, gon dol ko dás mód ok, kü lö nös te kin tet tel a koc ká zat tal
szem be ni at ti tûd, bi za lom és in for mált ság prob lé má i ra” (HUSZ–SZÁNTÓ 2011). 

Mészáros Aranka
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Husz és Szán tó (2011) sze rint a Ma gyar or szá gon ed dig e té má ban el in dult – fõ leg pénz in -
té ze ti – kez de mé nye zé sek szû ken hasz nál ják a pénz ügyi kul tú ra fo gal mát, a kul tú ra szer ve ze -
ti jég hegymo dell jé nek „fel szín fe let ti” te rü le té re, fõ leg a pénz ügyi is me re tek és vi sel ke dés fej -
lesz té sé re fó ku szál nak. A szer zõk Selfridge és Sokolik „jég hegy mo dell jét” ala pul vé ve
(SELFRIDGE–SOKOLIK 1975) hang sú lyoz zák, hogy a pénz ügyi kul tú ra ese tén is a jég hegy csú -
csa kö ze lít he tõ meg kön  nyeb ben, az az a pénz ügyi vi sel ke dés, élet mód, szo ká sok, ha gyo má nyok,
ugyan ak kor nem sza bad meg fe led kez nünk a jég hegy „víz alat ti ré szé rõl”, az az a pénz zel kap -
cso la tos gon dol ko dás mód ról, fi lo zó fi ák ról, ide o ló gi ák ról, ér té kek rõl, fel té te le zé sek rõl, el vá rá -
sok ról, at ti tû dök rõl sem. 

1. áb ra. A kul tú ra jég hegy mo dell je, Selfridge–Sokolik (1975) alap ján

Az ál ta lunk el in dí tott tan tárgy egyik fõ cél ja – az ed dig vi szony lag rit kán vizs gált – a pénz -
ügyi dön té se ket hos  szabb tá von is ala kí tó, fel szín alat ti te rü le tek tu da to sí tá sa: a pénz ügyi ön -
is me ret, ezen be lül a pénz ügyi szo ci a li zá ció (szü lõk tõl és ne ve lõk tõl át vett, pénz zel kap cso la -
tos gon dol ko dá si és vi sel ke dés min ták), ér zé sek, meg gyõ zõ dé sek, hi e del mek, pre fe ren ci ák,
at ti tû dök fel szín re ho za ta la, a „pénz ügyi sze mé lyi sé günk” meg is me ré se. 

1.1. Pénz ügyi ön is me ret

Tan tár gyunk egyik fon tos – ha nem a leg fon to sabb, ugyan ak kor Ma gyar or szá gon vi szony lag
ke vés szer zõ ál tal vizs gált – ré sze an nak tu da to sí tá sa, hogy mi lyen egyé ni jel lem zõi van nak
a pénz zel va ló bá nás mód nak, s ezt mi lyen mér ték ben be fo lyá sol ják a pénz ügyi at ti tû dök, ez a té -
ma kör a tan tárgy el sõ mo dul já nak té má ja. 

At ti tûd je ink szo ci ál pszi cho ló gi ai ér te lem ben egy adott at ti tûd tárgy hoz va ló ér té ke lõ vi szo nyu -
lá sun kat je len tik (HA LÁSZ és mtsai 1979), ez alap ján a pénz ügyi at ti tûd nek a pénz zel, pénz ügyek -
kel kap cso la tos ér té ke lõ vi szo nyu lá sun kat ne vez het jük. Az at ti tû dök nek há rom kom po nen se 
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kü lö nít he tõ el: kog ni tív, az az meg is me ré si, af fek tív, az az ér zel mi és a vi sel ke dé si össze te võ. 
Az at ti tûd ku ta tá sok rá mu tat tak ar ra, hogy az ér té ke lõ vi szo nyu lás e há rom té nye zõ je együtt ala -
kul, s így biz to sít ja a sze mé lyi ség kon zisz tens vi szo nyu lá sát egy adott do log hoz. Fon tos ku ta -
tá si ered mény (ROSENBERG 1960), hogy ha az at ti tûd egyik ös  sze te võ jé re ha tunk, vál toz ni fog
a má sik is, ezért a nem kí vá na tos pénz ügyi vi sel ke dés meg vál toz ta tá sá hoz elõ ször meg kell is -
mer ni a pénz ügyi at ti tûd ös  sze te võ it.

Min den ki ben él nek hi e del mek, elõ í té le tek, fel té te le zé sek min den nel, így a pénz zel kap cso -
lat ban is. Eh hez elõ ször el sõ sor ban a csa lád ból (a ma gyar „nem esik mes  sze az al ma a fá já tól”
köz mon dás is a szü lõk tõl át vett, örök lõ dõ min ták fon tos sá gá ra hív ja fel a fi gyel met), a szû kebb
kör nye ze tünk bõl, a szá munk ra fon tos sze mé lyek tõl ka punk min tá kat, ezek mel lett az ok ta tá si
in téz mé nyek bõl, a mé di á ból, a tár sa da lom ból, a min ket kö rül ve võ tá gabb vi lág ból is ér kez nek
in for má ci ók (KLONTZ–KLONTZ 2008). A pénz hez fû zõ dõ vi szo nyun kat alap ve tõ en be fo lyá sol -
ják azok a ta pasz ta la tok, ahogy a fel nõt tek be szél nek, érez nek és bán nak a pénz zel a kör nye -
ze tünk ben, és a ké sõb bi ek ben aka rat la nul is eze ket a min tá kat kö vet jük, il let ve né ha, „át es ve
a ló túl só ol da lá ra”, el uta sít juk azo kat (MELLAN 1997). Tud nunk kell ró la, hogy mind két ma -
ga tar tás a csa lá di min ták tól va ló füg gést je len ti. 

A szo ci a li zá ció – „be le nö vés”, be il lesz ke dés, be le ta nu lás a tár sa da lom ba. En nek a fo lya -
mat nak ré sze a gaz da sá gi szo ci a li zá ció, ami a gaz da sá gi fo gal mak és esz kö zök hasz ná la tá nak
el sa já tí tá sát je len ti, el sõ sor ban ott hon ról ho zott „min ták” alap ján (HUNYADY 2003).

Tan tár gyunk el sõ mo dul já ban egy – ál ta lá ban min den ki szá má ra em lé ke ze tes – „han gok a múlt -
ból” gya kor lat (MELLAN 1997 alap ján) ke re té ben min den hall ga tó nak le he tõ sé get adunk ar ra, hogy
át gon dol ja sa ját pénz ügyi szo ci a li zá ci ó ját. Töb bek közt az aláb bi té mák kal fog lal ko zunk: mi kor ra
te he tõk el sõ em lé kei a pénz zel kap cso lat ban, mi lyen volt a csa lád anya gi hely ze te, be szél tek-e ró -
la, hogy bán tak/bán nak csa lád juk ban a pénz zel, mi lyen ér zé sek vol tak jel lem zõ ek csa lá don be lül
a pénz iránt, ezt ki fe jez ték-e, ka pott-e zseb pénzt, van-e kü lönb ség a szü lõk kö zött a te kin tet ben, hogy
ki men  nyi re volt köl te ke zõ vagy ta ka ré kos, ta ní tot ták-e a pénz ke ze lé sé re stb. 

A gya kor lat vé gén na gyon ta nul sá gos, ami kor min den ki át gon dol ja és kis cso port ban meg -
oszt ja, hogy mi az, amit a pénz zel kap cso lat ban át vett szü le i tõl, ezek kö zül mi az, amit ér de -
mes kö vet ni, mert a jö võ jét szol gál ja és mi az, ami tõl sze ret né nek meg sza ba dul ni, amin ér de -
mes majd vál toz tat ni ah hoz, hogy si ke re seb bek le hes se nek a pénz ügyek te rü le tén. 

1.1.1. A pénz zel kap cso la tos kog ni tív hoz zá ál lás, hi e del me ink, meg győ ző dé se ink, 
„for ga tó köny vek”

Az ott hon ról ho zott min ták fon tos sá gá ról be szélt a Ma gyar Pszi cho ló gi ai Tár sa ság 2011-es
Nagy gyû lé sén Nagy Gá bor Lász ló tranzakcióanalitikus irá nyult sá gú elõ adó, aki a pénz ügyi for -
ga tó köny vek át írá sát („TA-s nyel ven új ra dön tést”) te kin ti a pénz zel kap cso la tos vi sel ke dés mód
meg vál toz ta tá si alap já nak. A szer zõ pénz ügyi for ga tó könyv alatt az aláb bi a kat ér ti: „a pénz zel,
anya gi si ke rek kel, gaz dag ság gal, gaz da go dás sal és a gaz da gok – sze gé nyek vi szo nyí tá si ten -
ge lyé vel kap cso la tos, a szü lõk és szü lõ fi gu rák meg gyõ zõ dé sei és ki je len té sei alap ján a sze mély
ko rai élet sza ka szá ban ki ala kult és meg cson to so dott, tu dat ta lan hi e de lem rend szer, amely alap -
ján a sze mély az éle té nek pénz ügye it in té zi és amely be fo lyá sol ja a sze mély va gyo ni hely ze té -
vel kap cso la tos le he tõ sé ge ket és ki lá tá so kat.”
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Elõ adá sá ban fel hív ta a fi gyel met Robert Kiyosaki ame ri kai bestselleríróra, aki nek „mû ve -
it böl csész, tár sa da lom tu do má nyi vég zett sé gû, a ma gas kul tú rát mû ve lõ em ber tár sa ink mes  szi
su ga rú kör ben el ke rü lik”, ugyan ak kor még is ér de mes fi gyel ni rá, mert éle te jó pél dát szol gál -
tat ar ra, hogy hogyan le het meg vál toz tat ni pénz ügyi for ga tó köny ve in ket (KIYOSAKI 2006a).
Kiyosaki vér sze rin ti, va ló já ban sze gény pa pá ja ne ve lé si el ve it ha té ko nyan kor ri gál ta egy
barát ja édes ap ja, akit ki lenc éves ko rá ban is mert meg és aki be szél ge té sek kel és gya kor la ti tapasz -
ta la ta i nak át adá sá val át se gí tet te pénz ügyi for ga tó könyv ének korlátain. 

Az aláb bi ak ban be mu ta tunk há rom a szer zõ (KIYOSAKI 2006a) ál tal meg fo gal ma zott hi e -
del met, ame lyet egy részt a „Sze gény Pa pák” ad nak át gyer me ke ik nek, más részt a Gaz dag Papák -
nak az ezen ön kor lá to zó hi e del me ket fe lül író en ge dé lye it, jó ta ná csa it, ame lyek se gít het nek ben -
nün ket pénz ügyi sors köny ve ink új ra írá sá ban. 

Sze gény Pa pa hi e del mei: Pénz zel fog lal koz ni szen  nyes do log. Nem érek rá az zal fog lal koz -
ni, hogy még pénz ügyi is me re te im is le gye nek. Be fek tet ni koc ká za tos.

Gaz dag Pa pa ta ná csai: A pénz egy esz köz, ugyan olyan, mint bár mely más mun ka esz köz,
ér de mes fi gyel met szen tel ni rá. Nem éri meg, hogy a pénz ügyi in tel li gen ci ám hi á nya mi att el -
adó sod jak és pénz ügyi gond ja im le gye nek. Koc ká za tos, ha nincs be fek te té sed. 

A tranzakcióanalízis sze rint kb. hat éves ko rig a vi lá gon min den egyes em ber ben a szü lõk,
szü lõ fi gu rák ne ve lé se, pél dá ja és a kör nye ze ti ha tá sok ra adott ko rai dön té sek ered mé nye kép -
pen ki ala kul egy tu dat ta lan élet terv vagy sors könyv. Ez a tu dat ta lan élet terv az élet va la -
menynyi alap kér dé sé re ki ter jed, pl. ar ra is, hogy mi lyen lesz va la ki anya gi hely ze te. 

Ezt a sok szor az em ber szá má ra ne ga tí van is mét lõ dõ ese mé nyek so ro za tát tar tal ma zó
sors köny vet az ún. „új ra dön tés sel” le het kor ri gál ni. Mary és Robert Goulding (1972) ame ri kai,
tranzakcióanalízissel fog lal ko zó há zas pár ír ta le an nak fo lya ma tát, ami kor az em ber rá is mer
ezek re az is mét lõ dõ ma ga tar tá sa i ra és úgy dönt, hogy ez után más ként lesz. Ha nem mû köd nek
a kap cso la tai, el dön ti, hogy har mo ni zál ja õket, vagy ha gond van az anya gi hely ze té vel, ak kor
el dönt he ti, hogy min kell vál toz tat nia ah hoz, hogy az ja vul jon.

Egy pénz ügyi új ra dön tés Nagy Gá bor Lász ló sze rint a pénz ügyi ma ga tar tás át ala kí tá sá nak
csak az el sõ lé pé se. „Egy olyan lé pés, ami kor ér ték rend be li vál to zá so kat is el kell ér ni a szü lõi
én-ál la pot ban, a szü lõi én-ál la pot en ge dé lyé vel, hogy a dön tést kö ve tõ en ki ala kul has son egy erõs
fel nõtt én-ál la pot, aki mér le ge li a to vább lé pés le he tõ sé gét és el sa já tít ja a szük sé ges és ed dig
hiány zó pénz ügyi is me re te ket, ta nul, ké pe zi ma gát és gya ko rol, kí sér le te zik, hogy az eset le ges
ku dar cok után talp ra áll has son, amíg el nem éri a cél ját” (NAGY Gá bor Lász ló 2011).

Fon tos nak tart juk, hogy a hall ga tók el in dul ja nak a sa ját pénz ke ze lé si min ták ki ala kí tá sá -
nak irá nyá ba. A „han gok a múlt ból” gya kor lat után meg be szél jük, hogy eh hez pl. el kell en -
ged ni ük né hány hi e del met, ér zést, pénz zel kap cso la tos vi sel ke dést ab ból, amit ott hon ta pasz -
tal tak, s ki kell ala kí ta ni uk a sa ját en ge dé lye i ket ah hoz pl., hogy si ke re seb bek, gaz da gab bak
le hes se nek, alap ve tõ fel adat le het, hogy meg szûn jön ben nük a sok szor nem ze dék rõl nem ze dék -
re át íve lõ küsz kö dés tu dat. Ha vál toz ta tunk hi e del me in ken, meg gyõ zõ dé se in ken, vál toz nak
a pénz zel kap cso la tos ér zel me ink, így vi sel ke dé sünk is, s ezál tal le he tõ sé get adunk ma gunk nak
egy ked ve zõbb anya gi jö võ fel épí té sé re. 

Fel mé ré sek sze rint a va gyo nos ré teg tag jai több jó ér zést táp lál nak a pénz iránt, mint rosz -
 szat (EKER 2005). Ér de kes fel is me ré se ket hoz az a gya kor lat is a hall ga tók szá má ra, ami kor át -
gon dol juk a gaz dag és a sze gény mó don gon dol ko dó em be rek köz ti kü lönb sé ge ket, ami nek 

Pénzügyitudatosság-képzés a gödöllői Szent István Egyetemen

405

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 405 (Black plate)



kö vet kez mé nyé re pél da, hogy a hir te len gaz dag gá vált lot tó nyer tes rö vid idõn be lül el vesz ti pén -
zét, il let ve hogy a vál ság ba ke rült vál lal ko zó rö vid idõn be lül fel épí ti va gyo nát. 

1.1.2. Ér zel mek

A pénz zel kap cso la tos ér zel me ket is gyak ran a pénz zel és an nak meg szer zé sé vel kap cso lat ban
ma gunk ban fenn tar tott gon do la ta ink, hi e del me ink idé zik elõ, ugyan ak kor na gyon fon tos tu da -
to sí ta nunk azt, hogy mi lyen ér zé se ink, ér zel me ink van nak a pénz zel kap cso lat ban, mert ez is
be fo lyá sol ja a pénz zel kap cso la tos vi sel ke dé sün ket. Er re a kér dés re kért vá laszt a Gaz dag nõk
hon lap ja Mit ér zel a pénz zel kap cso lat ban? cím mel 2011 szep tem beré ben egy online ku ta tás -
ban, ahol több mint száz fõ vá la sza it dol goz ták fel (CSA PÓ 2011). Íme, az ered mé nyek: 

A pénz hez kap cso ló dó po zi tív ér zé sek lis tá ja:
Biz ton ság ér zet (63%), ada ko zás/adás le he tõ sé gé nek örö me (55%), há la (51%), öröm, hogy van
(50%), sza bad ság (49%), a pénz áram lá sá nak örö me (kap ni/ad ni, jön-megy, be áram lik-
ki áram lik) (43%), nyu ga lom (42%), sok le he tõ ség meg élé sé nek él mé nye (40%), meg nyug vás
(38%), gond ta lan ság (37%), re mény te li ség/re ményt kel tõ ál la pot ér zé se; bõ ség ér zé se (mind -
ket tõ egy aránt 32%), ön bi za lom ér zé se (31%).

A fel mé rés ben a vá la szo lók több sé gé nek a leg el sõ po zi tív ér zé se a pénz zel kap cso lat ban
a biz ton ság ér zet. Ez zel kap cso lat ban fon tos tu da to sí ta ni, hogy a biz ton ság ér ze tün ket nem sza -
bad ki zá ró lag a pénz hez köt ni, mert ez füg gõ sé get ala kít ki ve le szem ben. Ér de mes szám ba ven -
nünk pél dá ul, hogy mi min de nünk van, mi minden nek va gyunk bõ vé ben, és ez is se gít a biz -
ton ság ér zet ki ala kí tá sá ban (CSA PÓ 2011).

A pénz hez kap cso ló dó ne ga tív ér zé sek:
Ag go da lom (49%), hi ány ér zet (48%), füg gés ér zé se (40%), bi zony ta lan ság ér zé se (34%), kilá -
tás ta lan ság ér zé se (27%), fé le lem, szo ron gás (26-26%), ret te gés (pl. ki tu dom-e fi zet ni a szám -
lá kat stb.) (25%), bûn tu dat (pél dá ul azért, mert szó rom a pénzt) (23%), csa ló dott ság, elé ge det -
len ség, ide ges ke dés (22–22–22%), gör csös ség (20%).

Az egye te mi kur zu son fel tárt pénz zel kap cso la tos ér zel mek ös  sze gyûj té se so rán ha son ló lis -
tá kat ka punk (ér de kes ered mény, hogy ös  sze ha son lít va a fel nõt tek vá la sza i val, a hall ga tók nál
ará nya i ban ke ve sebb a ne ga tív ér zé sek lis tá ja), mint az elõ zõ ek ben be mu ta tott ku ta tás ban, ezért
ér de mes meg fon tol nunk Csa pó Ida ta ná csa it a ne ga tív pénz ér zel mek kel kap cso lat ban. A ne ga -
tív ér zel mek kel ren del ke zõ em be rek he lyett in kább azok tár sa sá gát ke res sük, akik ki utat ta lál -
tak a pénz ügyi zsák ut cák ból és/vagy er re biz tat nak ben nün ket is. Az zal tölt sünk több idõt, ami -
kor si ke re sen ol dot tunk meg egy pénz ügyi prob lé mát vagy ilyent lát tunk má sok tól a pénz ügye ik
te rén. A prob lé mák he lyett te hát a meg ol dá sok ra össz pon to sít sunk!

Forgas (2003) sze rint az ér zel mek hasz nos, sõt lé nye gi ös  sze te või egy hely zet re adott adap -
tív vá lasz nak, ez alap ján jog gal fel té te lez zük, hogy a pénz zel kap cso la tos dön té se ink nek, vi sel -
ke dé sünk nek is. Pszi cho ló gi ai vizs gá la tok rá mu tat tak ar ra, hogy a ne ga tív ér zel mek egyet len
ér de me, hogy meg ha tá ro zott spe ci fi kus vá la szok ra kény sze rí te nek ben nün ket. Aki mér ges, az
har col ni fog, aki nek iná ba száll a bá tor sá ga, az el sza lad, a ne ga tív ér zel mek ál ta lá ban be szû kí -
tik gon dol ko dá sun kat és cse le ke de te in ket, de rül ki egy né hány év vel ez elõt ti ku ta tás ból
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(LAZARUS 1991). A gaz da sá gi vál ság éve i ben, 2008-tól fo ko zot tan ér zé kel he tõ ek ezen ne ga tív
ér zel mek és az ál ta luk ki vál tott be szû kült gon dol ko dás mód és cse lek vé sek, ezért is oly fon tos,
hogy a pénz zel kap cso la tos ne ga tív ér zé se ket csök kent sük hall ga tó ink nál. Ez zel el len tét ben a po -
zi tív ér zel mek ki tá gít ják meg szo kott gon do lat vi lá gun kat és cse le ke de te in ket, egy-egy prob lé ma
meg ol dá sa so rán jó val több al ter na tí va jut eszünk be. Aki nek jó a ked ve, in tu i tí vab bá vá lik, aki
ér dek lõ dõ, az fel fe de zõ út ra in dul, kre a ti vi tás ra, az új don sá gok ke re sé sé re, a sze mé lyes és tár -
sas erõ for rás ok jobb fel tá rá sá ra ösz tö nöz nek a po zi tív ér zel mek ben nün ket, sõt a sze mé lyes
egész ség ja ví tá sá ban is nagy sze re pe van a jó köz ér zet nek (FREDRICKSON 2002).

A fen ti ku ta tá sok ra tá masz kod va tö rek szünk ar ra, hogy mi nél in kább erõ sít sük a pénz zel kap -
cso la tos po zi tív ér zé se ket a hall ga tók ban, a ne ga tí va kat pe dig csök kent sük. Nagy ho za ma tan tár -
gyunk nak, ami kor ös  sze gyûjt jük a hall ga tók kal, hogy konk ré tan mi lyen mó don hogy lehet csök -
ken te ni a ne ga tív ér zel me ket.Az egyik leg fon to sabb ta nul ság ként szok ták meg fo gal maz ni a fi a ta lok,
hogy „be szél jünk csa lá don be lül a pénz ügyek rõl!”. Ami is me ret len, ami ta bu, amit tit kok övez nek
(meg döb ben tõ, hogy kb. a hall ga tók 40%-a meg le põ dik, hogy men  nyi be ke rül egy át lag ház tar tás
re zsi je!), az zal kap cso lat ban gya ko ri a ki ala ku ló ne ga tív ér zés! Fon tos nak tart ják sa ját pénz ügye -
ik kel kap cso lat ban is az egye nes, nyílt be szé det, mert az meg kö ve te li az el ha tá ro zást, hogy õszin -
ték le gyünk ön ma gunk hoz és part ne rünk höz a pénz ügyek re vo nat ko zó gon do la ta in kat, ér zé se in -
ket, vi sel ke dé sün ket il le tõ en. Fon tos ta nul ság az is, hogy sze rez zünk mi nél több is me re tet a pénz vi lág
mû kö dé sé rõl, ar ról, hogy mi lyen mó don le het pénzt ke res ni, hogy le het be fek tet ni stb.

Sok szor fel ve tõ dik a kér dés, hogy be szél he tünk ró la, de ha nincs pén zem, nem tu dom ki -
elé gí te ni az igé nye i met, ak kor hogy sza ba dul jak a ne ga tív ér zé se im tõl? Ilyen eset ben konk rét
öt le te ket is gyûj tünk, hogy egye te mis ta ként mit tud nak ten ni an nak ér de ké ben, hogy le gyen
annyi pén zük, amennyi elég a szük ség le te ik fe de zé sé re és az el sõ be fek te té sek el in dí tá sá ra. 

A gya kor lat so rán fel ír nak tíz öt le tet, hogy hon nan le het pén zük. Ta pasz ta la ta ink alap ján el sõ re
sok nak tû nik en  nyi öt le tet le ír ni, mert gon do la ta ik szûk és meg szo kott ha tá rok kö zött mo zog nak, 
de ha a kez de ti meg le põ dést fel old juk az zal, hogy bár mi re gon dol hat nak, ne ha tá rol ják be ma gu kat,
hoz zák be má sok ta pasz ta la ta it is, ak kor ké pe sek szem lé le tet vál ta ni, s jön nek a jobb nál jobb öt le tek.
Az egyé ni gyûj tést kö ve tõ en kis cso por tok ban meg oszt ják az ös  sze gyûlt ja vas la to kat – ilyen kor a már
dol go zó (kb. min den ötö dik!) egye te mis ták sok jó öt le tet ad nak a töb bi ek nek –, pl. tu da to sul ben nük,
hogy nyel vi tu dá suk hasz no sí tá sá ért akár na pon ta pénz hez jut hat nak, hogy az egye te mi di ák mun -
kát szer ve zõ ta nu ló szö vet ke ze ten ke resz tül vi szony lag ala csony óra bér ért, de rend sze re sen dol goz -
hat nak. Vé giggon dol ják, hogy mit te gye nek pénz zé pl. interneten, s meg le põd ve, de tu do má sul
veszik, hogy in gyen is hoz zá jut hat nak bi zo nyos dol gok hoz. Ilyen pl., hogy nyá ron vagy õs  szel egy
kel le mes ki rán du lás ke re té ben olyan gyü möl csö ket szed het nek, amelyek a bolt ban vagy pi a con sok -
ba ke rül het, vagy ha oda aján dé koz zák meg unt ru há ju kat, já té ka i kat, szá mí tó gé pes vagy egyéb tech -
ni kai esz kö ze i ket is me rõ se ik nek, akár vis  sza fe lé is kap hat nak má sok ál tal már saját szem pont juk -
ból hasz nos nak nem ítélt dol go kat, ami ne kik jól jö het.

1.1.3. Vi sel ke dés

A pénz zel kap cso la tos vi sel ke dést, a pénz ügyek ke ze lé sét, ahogy már ed dig is utal tunk rá, be -
fo lyá sol hat ja a gaz da sá gi szo ci a li zá ció, az egyé ni hi e del mek, az ér zel mek, a nem ze ti kul tú rá val
fog lal ko zó ku ta tók (HOFSTEDE–HOSFTEDE 2008) pe dig meg ál la pí tot ták, hogy a nem ze ti kul tú ra
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is ös  sze füg gést mu tat a pénz ügyi kul tú rá val. Ered mé nye ik sze rint az in di vi du a li zált nem ze tek
több sé gé re jel lem zõ az ön gon dos ko dás, a bi zony ta lan ság ke rü lõ nem ze tek kon zer va tív be fek -
te té se ket pre fe rál nak, az e-bank in get ne he zen fo gad ják, a rö vid tá vú ori en tá ció pe dig a meg ta -
ka rí tá sok ro vá sá ra a köl te ke zést pre fe rál ja. A több or szág ra ki ter je dõ ös  sze ha son lí tó vizs gá la -
tok sze rint Ma gyar or szág ke vés sé in di vi du a li zált, pénz in té ze tek fel mé ré sei (pl. OTP 2011)
bi zo nyít ják, hogy va ló já ban ke vés sé jel lem zõ ránk az ön gon dos ko dás, a nyug díj cé lú meg ta ka -
rí tá sok el ter jedt sé ge. A ma gyar kul tú ra in kább bi zony ta lan ság ke rü lõ, ke vés sé koc ká zat vál la ló,
s ha meg néz zük a meg ta ka rí tá si pre fe ren ci á kat vizs gá ló ta nul má nyok (pl. SZAL MA és mtsai 2011)
ered mé nye it, azok tény le ge sen bi zo nyít ják, hogy a kon zer va tív – in gat lan, kész pénz, bank be -
té tek – be fek te té se ket ré sze sít jük elõny ben s nem a koc ká za tos, ugyan ak kor na gyobb ho zam -
mal is ke cseg te tõ ket. 

A hall ga tók kal a tan tárgy ke re te i ben tör té nõ be szél ge té sek a nem zet kö zi ered mé nye ket meg -
erõ sí tik:
– alig van csa lád juk ban meg ta ka rí tás, majd nem min den csa lád má ról hol nap ra él, meg lep ve
ve szik tu do má sul a ta nács adók ál tal aján lott 10% félretételét
– ke vés csa lád ban jel lem zõ a tu da tos ter ve zés

A pénz ügyi ön is me ret mo dul har ma dik té ma kör ének ke re té ben egy gya kor lat ban meg ta pasz -
tal ják a hall ga tók, hogy hogyan vi sel ked nek a pénz zel, majd egy kér dõ ív ki töl té sé vel szem pon -
to kat kap nak ar ról, hogy hogyan vi szo nyul nak a pénz hez (köl te ke zõ, spó ro lós, me ne kü lõ, asz -
ké ta, gyûj tö ge tõ) (MELLAN 1997). To vább lé pé si le he tõ sé get je lent szá muk ra, hogy nem csak
meg ál la pít juk, hogy mi jel lem zõ rá juk, ha nem meg be szél jük, hogy a szer zõ ál tal le írt tí pu so -
kon kí vül mi lyet tud nak még azo no sí ta ni, át te kint jük az egyes tí pu sok elõ nye it, fej lesz ten dõ te -
rü le te it és a fej lesz tés mód sze re it. (A tré ning ele jén kap nak a részt ve võk egy szí nes la pot, egy
„ba tyut”, eb be gyûj tik az egyes gya kor la tok so rán le vont ta nul sá go kat, ál ta lá ban a má so dik nap
vé gé re elég sok meg fon tol ni va ló ös  sze gyû lik lap ja i kon.)

A ti pi zá lást se gí ti az a pénz ügyi vi sel ke dés át gon do lá sá ra vo nat ko zó fel adat, ami kor már
a sa ját pénz ke ze lé sü ket, kész pénz áram lá su kat te kin tik át, fel tér ké pez ve a ha vi és éves be vé te -
le i ket és ki adá sa i kat. Van, aki ezen al ka lom mal ké szít elõ ször sa ját költ ség ve tést, töb ben meg -
lep ve ta pasz tal ják, hogy mi lyen sok pénz fe lett ren del kez nek, s nem tud ják, ho vá megy el. Az
is meg le pe tést okoz, ami kor a költ sé ge i ket ös  szeg zik, s nem ér tik, hon nan lesz en  nyi pén zük.
Ki té rünk a di ák hi tel szük sé ges sé gé nek kér dé sé re, van nak, akik meg lep ve ta pasz tal ják, hogy
a töb bi ek már dol goz nak, úgy te rem tik elõ a meg él he tés hez szük sé ges pénzt, má sok pe dig a „bu -
li zás hoz” is fel ve szik a di ák hi telt. 

A té mát a si ke res (több a be vé te le, mint a ki adá sa, van meg ta ka rí tá sa), át la gos (an  nyi a be -
vé te le, mint a ki adá sa) és ku dar cos (több a ki adá sa, mint a be vé te le, hi te le ket, tar to zá so kat hal -
moz fel) pénz ügyi élet vi tel fo gal má nak meg be szé lé sé vel foly tat juk, az tán min den ki be azo no -
sít ja a sa ját ed di gi élet vi tel ét, majd je lez zük, hogy nem so ká ra té ma lesz az is, hogy a pénz áram lás
ki adá si ol da lát hogy tud ják csök ken te ni. Meg le põ mó don csak kb. a hall ga tók 10–15%-ára jel -
lem zõ a meg ta ka rí tás, s csak a meg be szé lés so rán döb ben nek rá, hogy a fe le lõs jö võ épí té sé -
hez tar ta lé kok kal ér de mes ren del kez ni, s eh hez a pénz ügyi kom fort zó na (KLONTZ–KLONTZ 2008)
ha tá ra it: az élet szín vo na lat ér de mes tu da to san lej jebb vin ni.
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1.2. Pénz ügyi in tel li gen cia

1.2.1. A pénz ügyi in tel li gen cia fo gal ma

Az in tel li gen cia egyi ke a leg vi ta tot tabb fo gal mak nak a pszi cho ló gia tör té ne té ben, sok fé le in tel li -
gen cia el mé le tet tart szá mon a szak iro da lom. Egye sek sze rint in tel li gen cia az, amit az in tel li gen cia -
tesz tek mér nek, má sok sze rint azt je len ti, hogy ké pe sek va gyunk a ta pasz ta la ta ink ból ta nul ni, abszt -
rakt fo gal mak ban gon dol kod ni és kör nye ze tün ket ha té ko nyan ke zel ni (ATKINSON–HILGARD 2005).
Mé ré sé re kö zel száz éve lé tez nek kü lön bö zõ IQ-t (in tel li gen cia há nya dost) mérõ tesz tek.

A ki lenc ve nes évek ben David Goleman – Peter Salovey, John Mayer és Reuven Bar-on
mun ká i ra ala poz va, akik ki mu tat ták, hogy az ér zel me ik kel ügye seb ben bá nó em be rek a töb biek -
nél job ban bol do gul nak – al kot ta meg az ér zel mi in tel li gen cia (EQ) ki fe je zést.

A Goleman-féle mo dell sze rint az ér zel mi in tel li gen cia ös  sze te või:
Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

1. éntudatosság (ön is me ret, ön ér té ke lés, ön bi za lom) 
2. ön sza bá lyo zás (ön kont roll, meg bíz ha tó ság, al kal maz ko dás) 

Szo ci á lis kom pe ten ci ák:
1. em pá tia (má sok meg ér té se és fej lesz té se, szük ség le te ik fel is me ré se, sok szí nû ség ér té ke lé -
se, ér zel mi fe szült sé gek ér zé ke lé se)
2. mo ti vá ció (kez de mé nye zõ kés zség, op ti miz mus, el kö te le zõ dés, tel je sít mény ösz tön zés)
3. tár sas kész sé gek (be fo lyá so lás, kom mu ni ká ció, konf lik tus ke ze lés, irá nyí tás, kap cso lat épí -
tés, együtt mû kö dés, csa pat szel lem) (GOLEMAN 1997)

Bár sem az ér zel mi in tel li gen cia mé ré sé ben, sem a pon tos ér tel me zé sé ben nincs meg egye -
zés a szak em be rek kö zött, ab ban azon ban a több ség egyet ért, hogy egy si ke res kar ri er hez leg -
alább olyan fon tos, egye sek sze rint fon to sabb is az ér zel mi in tel li gen cia, mint az IQ ér té ke.

Né hány éve egy har ma dik in tel li gen cia fo gal má ról is ol vas ha tunk a saj tó ban, s né hány si -
ker könyv ben: a pénz ügyi in tel li gen ci á ról (PIQ) (KIYOSAKI 2008). (A pszi cho ló gi ai szak iro da -
lom ban – is me re te ink sze rint – hét köz na pi fon tos sá ga el le né re sem vált még ez a té ma kör ku -
ta tás tár gyá vá.) Ha le egy sze rû sít ve sze ret nénk en nek lé nye gét le ír ni, ak kor azok az em be rek
in tel li gen sek pénz ügyi leg, akik meg fe le lõ en tud nak bán ni a pén zük kel: meg tud ják ke res ni, meg
tud ják vé de ni/tar ta ni és ké pe sek a „ha tás több szö rö zés re”: jó hely re fek te tik be, a pén zük dol -
go zik ne kik. Ah hoz, hogy ezt meg tud ja ten ni va la ki, szük ség van ön is me ret re ezen a té ren és
meg fe le lõ pénz ügyi tá jé ko zott ság ra. Szak ér tõk sze rint anya gi hely ze tünk csak nem job ban függ
a PIQ-tól, mint a re ces  szi ó tól. Ide á lis pénz ügyi szem lé let ese tén mér le gel jük a hos  szabb tá vú
kö vet kez mé nye ket, fe le lõs ség tel jes eb ben ál lunk a pénz ügyi tranz ak ci ó ink hoz, ha té ko nyan me -
ne dzsel jük a pén zün ket, s amen  nyi re mó dunk ban áll, tar ta lé ko lunk is. Ha mind ez fenn áll, akkor
egy vá rat lan hely zet sem bo rít ja fel az éle tün ket.

Kiyosaki – a fo ga lom meg al ko tó ja – sze rint az te kint he tõ pénz ügyi leg in tel li gens nek, aki
annyi pénzt ke res, ami bõl biz to sí ta ni tud ja sa ját ma ga és csa lád ja egész sé gét, bol dog sá gát, biz -
ton sá gát és dön té si, vá lasz tá si le he tõ sé gét s ez zel együtt még van elég sza bad ide je is. 

Az egyén szá má ra a vá lasz tás le he tõ sé ge ak kor je lent va ló di sza bad sá got, ha az a vá lasz -
ta ni tu dás ké pes sé gé vel pá ro sul, s eb ben nagy sze re pet ját szik az egyén tá jé ko zott sá ga és in tel -
lek tu á lis ké pes sé ge, a pénz ügyi írás tu dá sa (HUSZ–SZÁNTÓ 2011).
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Nem te kint he tõ ma gas pénz ügyi in tel li gen ci á val ren del ke zõ nek az, aki „éjt nap pal lá té ve”
dol go zik a pén zé ért, ha tal mas va gyont hal moz fel és egy idõ után nem tud ja fe dez ni an nak fenn -
tar tá si költ sé ge it, ag gó dás sal te li az éle te pl. az in gat lan árak csök ke né se mi att, nem tud alud ni,
egész sé ge meg kér dõ je lez he tõ.

Ma ga a fo ga lom te hát nem azt je len ti, hogy ki men  nyit ke res, ha nem azt, hogy a meg ke re -
sett pén zé bõl men  nyit tud meg tar ta ni, s azt a sa ját cél ja i nak meg fe le lõ en hasz nál ni, il let ve a jö -
võ je ér de ké ben tõ ke jö ve del met ki ala kí ta ni (a pén ze dol goz zon ne ki!). Eh hez egy si ke res pénz -
ügyi élet vi tel re van szük ség; az az költs ke ve seb bet an nál, mint amen  nyi be vé te led van! Ilyen
ér te lem ben azok, akik hó nap ról hó nap ra el köl tik a be vé te le i ket, s egy új do log vá sár lá sá nál hi -
telt vesz nek igény be, ala csony pénz ügyi in tel li gen ci á val ren del kez nek. 

Kiyosaki sze rint a pénz ügyi in tel li gen cia ös  sze te või (KIYOSAKI 2006a):
– An  nyi pénzt ke re sünk, amen  nyi re szük sé günk van csa lá dunk je len le gi és jö võ be li szük ség -
le te i nek fe de zé sé re, s ami vel bán ni is tu dunk, nem okoz fe szült sé get ben nünk, hogy mit te gyünk
ve le. Fon tos, hogy olyan ál lást, vál lal ko zá si le he tõ sé get ke res sünk ma gunk nak, ami ben ki tudunk
tel je sed ni, amit sze re tünk!
– Ké pe sek nek kell len nünk pén zün ket meg vé de ni a „pénz ügyi ra ga do zók tól”. 
– Pénz ügyi tá jé ko zott sá gun kat fo lya ma to san fej les  szük! Kö ves sük nyo mon köny vek, szak -
lap ok, fo lyó irat ok, na pi lap ok, tan fo lyam ok, tré nin gek, kép zé sek se gít sé gé vel, hogy mit tu dok
kez de ni a pén zem mel, ho vá te gyem, mi be fek tes sem be. 
– Pénz ügyi ter ve zés: A pénz ügyi leg si ke res élet vi tel ki ala kí tá sa fel té te le zi a pénz ügyi ter ve -
zést, il let ve ak kor te kint he tõ va la ki pénz ügyi leg tu da tos nak és in tel li gens nek, ha van ter ve arra,
hogy ke re si meg a pén zét és mit kezd a pén zé vel, mi u tán meg ke res te, ha ki ala kít egy stra té giát
a sa ját élet cél jai el éré se pénz ügyi hát te ré nek ki ala kí tá sá ra. 
– Ha tás több szö rö zés: ha már van meg ta ka rí tott pén zünk, ér de mes fi gyel ni rá, hogy hol tud -
juk azt „dol goz tat ni”.

1.2.2. A pénz ügyi in tel li gen cia fej lesz té se a tárgy ke re té ben 

A hall ga tók tré ning jé nek má so dik nap ján fog lal ko zunk a pénz ügyi in tel li gen ci á val, elõ ször kap -
nak egy rö vid be ve ze tõt a PIQ fo gal má ról, majd a Kiyosaki-féle ös  sze te võk kel fog lal ko zunk
rész le te sen:

1.2.2.1. A pénz elõ te rem té se
Egy kis cso por tos gya kor lat ke re té ben át gon dol ják a hall ga tók, hogy a je len le gi ke re te ik kö zött
ho gyan tud ják elõ te rem te ni azt a pénz ös  sze get, ami re szük sé gük van je len kö rül mé nyek kö zött.
Ta pasz ta la ta ink sze rint már meg szû nik a részt ve võk ben az el sõ na pon ta pasz tal ha tó ab ból fa -
ka dó el len ál lás, hogy õk egye te mis ták és azért nem szak mun kás kép zõ be vagy dol goz ni men -
tek, mert ne kik nincs még ked vük dol goz ni, meg ér tik, hogy már 18–20 éve sen is el kezd het nek
ten ni a sa ját jö võ jü kért. Sok jó le he tõ sé get osz ta nak meg egy más sal, ki hol és mit dol go zik, mi -
lyen fi zet sé gért, tu da to sul ben nük, hogy már õk is so kat te het nek sa ját költ sé ge ik fe de zé se ér -
de ké ben. Meg is me rik Kiyosaki Cashflow-négyszögelméletét (KIYOSAKI 2006b), mely a jö ve -
de lem meg szer zé sé nek négy fé le mód ját mu tat ja be: al kal ma zott ként, egyé ni vál lal ko zó ként,
cég tu laj do nos ként és tõ ke jö ve de lem bõl is pénz hez jut hat va la ki. A tré nin gen meg be szél jük ezek
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elõ nye it és ki hí vá sa it, va la mint azt is, hogy cél sze rû egy szer re több for rást is igény be ven ni az
anya gi biz ton ság meg te rem té sé hez. 

1.2.2.2. Pénz ügyi ra ga do zók tól va ló meg sza ba du lás 
Egy egyé ni gyûj tés ke re té ben át gon dol ják a hall ga tók, hogy hogyan tud nak „száj ko sa rat ten ni”
azokra a „pénz ügyi ra ga do zók ra”, me lyek meg ne he zí tik a je len rõl és a jö võ rõl va ló gon dos ko dást,
a sike res pénz ügyi élet vi tel ki ala kí tá sát. A már a ko ráb bi ak ban el ké szí tett sa ját költ ség ve té sü ket
fi gye lem be vé ve tu da to san át gon dol ják, hogy hol, mi re ad nak ki több pénzt a szük sé ges nél, ezen
gya kor lat ke re té ben rá jön nek, hogy a bank szám lá juk nál eset leg van ol csóbb egy má sik pénz in -
té zet nél, hogy je len le gi te le fon szol gál ta tó juk nál eset leg ma ga sabb ta ri fá val te le fo nál nak, mint
a cso port tár suk, hogy az ét ke zést ol csób ban is meg le het ol da ni jó éte lek kel, hogy az él ve ze ti cik -
kek men  nyi re sok pénzt visz nek el ha von ta. Töb ben öt le te ket kap nak tár sa ik tól, vol tak, akik itt dön -
töt ték el, hogy a di ák hi te lü ket meg szün te tik, hogy ne hal moz za nak fel adós sá got a pá lya kez dés
idõ szak ára, ami kor pl. a la kás kér dés meg ol dá sá ra kel le ne össz pon to sí ta ni uk.

A gya kor lat igen nagy hasz na, hogy a vé gén fel is me rik, hogy el kezd he tik a meg ta ka rí tá -
sa i kat, ha a jö võ ben oda fi gyel nek ezen ki adá sa ik tu da tos csök ken té sé re. Volt olyan hall ga tó, aki
je lez te, hogy át gon dol va ki adá sa it, akár ha vi 20 000 fo rin tot is fél re tud majd ten ni a jö võ ben.
Meg be szél tük, hogy a ta ka ré kos ság el sõ lé pé se, ha a be vé te lek 10%-át meg tud ják õriz ni, ez
a PIQ fej lesz té sé nek egyik le het sé ges út ja. 

Ar ról is be szé lünk a té ma zá rá sa kép pen, hogy ne le gyen rossz ér zé sük olyan kor, ami kor
pénzt kell ki ad ni uk, mert azt ál ta lá ban va la mi lyen szol gál ta tá sért, áru ért ad ják ki, ami szá muk -
ra ér ték, elõny. (Ne kik is jólesik, ha az õ szol gál ta tá sa i kat jó szív vel fi ze tik ki az azt igény be
ve võk.) Fon tos, hogy hagy ják a pénzt ára mol ni, ugyan ak kor a fe les le ges pénz ki do bás tól kí mél -
jék meg ma gu kat!

1.2.2.3. Pénz ügyi tá jé ko zott ság fej lesz té se
Ezen té ma kör rel kap cso lat ban vég zünk egy gyûj tést kis cso port ban, hogy kik mi lyen hon la po -
kat, fo lyó ira to kat, köny ve ket, tan fo lya mo kat is mer nek, ame lyek a min den na pi pénz ügyek rõl
szól nak, s a kis cso por tok lis tá ját ös  sze gez zük, az ös  szeg zett lis tát a tré ning vé gén min den ki meg -
kap ja, ami se gí ti õket a pénz ügyi is me re tek to váb bi bõ ví té sé ben.

1.2.2.4. Pénz ügyi ter ve zés
A pénz ügyi ter ve zés alap já ul szol gá ló költ ség ve tést már el ké szí tet ték er re az idõ re a hall ga tók,
itt el sõ lé pés ként meg is me rik az anya gi vé dett ség (hathavi költ sé gek el he lye zé se egy lik vi di -
tást és biz ton sá got je len tõ szám lán), anya gi biz ton ság (an  nyi pénz fel hal mo zá sa, amennyi nek
ka ma ta i ból/ho za ma i ból fe dez he tõk a ha vi költ sé gek), anya gi füg get len ség és a be fek te té si há -
rom szög fo gal mát (SCHAFER 2001).

Nagy meg le pe té sek kö ze pet te szem be sül nek az zal, hogy sa ját csa lád juk ban – bár a szü lõk
ál ta lá ban már el múl tak negy ven éve sek – több nyi re még az anya gi vé dett ség ki ala kí tá sá nak sza -
ka szá ban van nak, s ke ve sen mond hat ják el, hogy fel épí tet ték az anya gi biz ton sá got, ami re pe -
dig nap ja ink ban már nagy szük ség van, mi vel a szü lõk meg él he té sét az ál lam nem tud ja fi nan -
szí roz ni nyug dí jak kal. Az élet kor ok meg osz lá sát be mu ta tó, 1950-tõl 2050-ig tar tó kor fa
meg is me ré sé vel rá jön nek ar ra, hogy az ön gon dos ko dás nak a sze re pe egy re job ban elõ tér be kerül.
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Meg döb ben nek, ami kor tu da to sí tás ra ke rül, hogy õk ke rül nek majd kel le met len hely zet be, ha
a szü lõk nem épí tik fel a sa ját nyug díj alap ju kat, s eh hez ar ra van szük ség, hogy egy re ke vés bé
kell jen tá mo gat ni õket anya gi lag, te hát in dul ja nak el az anya gi füg get le ne dés út ján sa ját költ -
sé ge ik le csök ken té sé vel és eset le ges mun ka ke re sés sel.

Má so dik té ma ként meg is me rik a pénz ügyi terv fo gal mát, a terv ké szí tés fo lya ma tá nak lé -
pé se it (a múlt és a je len hely zet ér té ke lé se: kész pénz áram lás tu da to sí tá sa, pénzt igény lõ konk -
rét jö võ be li cé lok, ter vek meg fo gal ma zá sa, a cé lok idõ vo na lon tör té nõ meg je lö lé se, meg ta ka -
rí tás fel épí té sé nek át gon do lá sa) s konk ré tan el ké szí ti min den ki egy idõ vo na lon sa ját ter vét
idõ pont ok kal és a terv meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ös  sze gek kel fel tün tet ve. 

A mo dul vé gén ki tölt jük a be fek te tõi stí lus kér dõ ívet, mely rá vi lá gít ar ra, hogy men  nyi re
meg ala po zot tak a ki töl tõ pénz ügyi is me re tei, s men  nyi re koc ká za tos be fek te té sek kel ér de mes
fog lal koz nia.

A két na pos tré ning vé gé re ed dig ju tunk el a hall ga tók kal, te hát tu da to sul ben nük, hogy mi -
lyen min tá kat kö vet tek ed dig, s min kell vál toz tat ni uk ah hoz, hogy a csa lá di szo ci a li zá ció ne
gá tol ja õket a to váb bi ak ban, hogy hogyan tud ják a PIQ-jukat fej lesz te ni, hogy mit kell ten ni -
ük, hogy pénz ügyi leg tu da to sak ká vál ja nak, s el ké szí tik egé szen a nyug díj ba vo nu lá sig a pénz -
ügyi ter vü ket. A nap vé gé re már ki ala kul ben nük az igény, hogy ak kor hogy is, mi lyen meg ol -
dás ban tud ják ös  sze gyûj te ni a cé lok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ös  sze get. Ezt kb. egy hó nap pal
ké sõbb, hoz zá ér tõ elõ adók se gít sé gé vel meg tar tott szak mai nyílt nap ke re té ben tud ják meg, aho -
vá el hoz hat ják szü le i ket, test vé re i ket, ba rá ta i kat, akik kel ez alatt az egy hó nap alatt ál ta lá ban
meg oszt ják a ta ka ré kos sá gi tip pe ket és egyéb, a tré nin gen ta nult hasz nos dol go kat.

A nyílt nap ra há zi fel adat ként kap ják meg a pénz ügyi hon la po kon va ló tá jé ko zó dás fel ada -
tát, né hány alap ve tõ pénz ügyi fo ga lom elõ ze tes meg is me ré sét, hogy a pénz ügyi meg ol dá sok is -
mer te té se so rán ért sék, hogy mi rõl be szél nek a szak em be rek. Ilyen fo gal mak töb bek kö zött pl.
a bank kár tya, hi tel kár tya, bank be tét, ál lam pa pír, köt vény, THM, rész vény, unit lin ked biz to sí -
tás, TKM, be fek te té si alap, port fó lió, di ver zi fi ká ció, lik vi di tás, biz ton ság, ka mat, ho zam, 72-es
sza bály, tõzs de, PSZÁF, OBA, BUX, MAX, lakástakarék-pénztár (LTP), tar tós be fek te té si szám -
la (TBSZ), in gat lan, in gó ság stb.

1.2.2.5. Pénz ügyi meg ol dá sok
A pénz ügyi meg ol dá sok is mer te té sét a nyílt na pon min dig füg get len pénz ügyi ta nács adók ra bíz -
zuk. A nyílt na pon meg is me rik a hall ga tók a kü lön bö zõ élet cik lu sok ban meg je le nõ cé lok el éré -
sé re al kal mas pénz ügyi meg ol dá so kat: a bank szám lák vá lasz tá sá nak szem pont ja it, a bank be té tek,
ál lam pa pír ok, la kásta ka rék- pénz tár, unit-lin ked biz to sí tá sok, rész vé nyek, in gat lan be fek te té sek jel -
lem zõ it, az alap ke ze lõk és a tõzs de mû kö dé sét. A nyílt na pon a pénz ügyi meg ol dá sok mel lett ter -
mé sze te sen a pénz pszi cho ló gi ai, pénz ügyi ön is me re ti is me re te ket is bõ vít jük, elõ adó ink kö zött
volt már tõzs de pszi cho ló gus, a pénz és az egész ség vi szo nyá val fog lal ko zó szak em ber is. 

1.3. Vis  sza jel zé sek 

A tárgy vé gén és egy fél év vel utá na is meg kér dez zük a hall ga tó kat ar ról, hogy mit vit tek ha za,
ezek kö zül sze ret nék egyet-egyet meg osz ta ni: 
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„Fon tos a pénz zel kap cso lat ban a nyílt kom mu ni ká ció, az én csa lá dom ban nem lesz majd
ta buté ma, is mer jük meg a pénz moz gá sát csa lá don be lül, s ak kor el múl nak a rossz ér zé se ink,
is mer jük meg a be fek te té se ket, hogy le gyen el kép ze lé sünk ar ról, hogy hogy épít jük fel anya -
gi lag a jö võn ket.”

„Ami ó ta fi gye lek a pénz re, ve ze tem a ki adá sa i mat és a be vé te le i met s ez zel át lá tom a pénz -
ügye i met, so kat ja vult az anya gi hely ze tem. Az zal, hogy fog lal ko zom a költ ség ve té sem mel, tu -
da to sab bá vál tam, a fé lel me im elkezd tek ol dód ni, s en nek ered mé nye, hogy min den cé lom ra jut
pénz.”

2. A té má ban vég zett ku ta tá sa ink 

A pénz pszi cho ló gia tárgy be ve ze té sé vel egy idõ ben el kezd tünk olyan tí pu sú ku ta tá so kat is szak -
dol go zók se gít sé gé vel, me lyek se gít he tik majd a tárgy ok ta tá sát, il let ve a pénz in té ze tek mun -
ká ját, eb bõl mu ta tunk most be ket tõt.

2.1. Pénz ügyi at ti tű dök vizs gá la ta al kal ma zot tak és vál lal ko zók kö ré ben 
(HOR VÁTH 2012)

El sõ ku ta tá sunk nak ket tõs cél ja volt: egy részt egy olyan mé rõ esz köz ki pró bá lá sa, amel  lyel
a pénz ügyi at ti tû dök mind há rom kom po nen sét (kog ni tív, af fek tív, vi sel ke dé si) tet ten le het ér -
ni, más részt az egyes kom po nen se ken be lül olyan mér he tõ di men zi ó kat ki ala kí ta ni, me lyek kel
kü lönb sé get le het ten ni a vál lal ko zók és al kal ma zot tak pénz ügyi hoz zá ál lá sá ban. 

A té má ban szü le tett ed di gi szak iro dal mak ban (YAMAUCHI–TEMPLER 1982) a ku ta tók ál ta -
lá ban csak egy (rit kán két) at ti tûd-ös  sze te võt vizs gál tak. Ez alól ed dig az egyet len ki vé tel az
1997-es Tang-tanulmány, ahol egy szer re mér ték mind a hár mat, igaz, el té rõ hang súl  lyal. 
Az ed di gi ku ta tá sok ban a leg na gyobb hang súly az ér zel mi kom po nen sen volt (jó ság, go nosz -
ság meg kü lön böz te té se), ki sebb súly volt a kog ni tív (pénz hez va ló hoz zá ál lás, vé le mény) és
a visel ke dé si (költ ség ve tés) kom po nen se ken (FURNHAM–ARGYLE 1998).

Ku ta tá sunk ban mind há rom kom po nens ben két-két di men zi ót emel tünk ki, azo kat két pó -
lus ra osz tot tuk, majd az így ka pott pó lu sok ra jel lem zõ en két-két ál lí tást fo gal maz tunk meg, így
egy 36 kér dés bõl ál ló kér dõ ívet al kal maz tunk. Konk ré tan az aláb bi di men zi ó kat vizs gál tuk az
egyes kom po nen sek ku ta tá sa so rán:

Az at ti tûd kog ni tív kom po nen sé hez kap cso ló dó di men zi ók a kö vet ke zõk: 
– Tu da tos sá gi di men zió: Tu da tos (ha tá ro zott, pon tos el kép ze lé sek) – In tu i tív (pil la nat nyi meg -
ér zé se i nek en ge del mes ke dik)
– Kont roll hely-di men zió: bel sõ kont rol los (sa ját ma ga irá nyít ja a pénz ügye it) – kül sõ kont -
rol los (sod ró dik a kül sõ ese mé nyek nek meg fe le lõ en)
– Ru gal mas ság, nyitottságdimenzió: Újí tó (ke re si és al kal maz za az új pénz ügyi meg ol dá so -
kat) – Kon ven ci o ná lis („Járt utat a já rat la nért” pénz ügye it a ré gi, jól be vált, meg bíz ha tó úton
in té zi)

Pénzügyitudatosság-képzés a gödöllői Szent István Egyetemen

413

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 413 (Black plate)



Az at ti tûd af fek tív kom po nen sé hez kap cso ló dó di men zi ók: 
– Sta bi li tás di men zió: (Eysenck alap ján) Sta bil (pénz ügyei in té zé se köz ben nem ag gó dik, nyu -
godt, ál ta lá ban meg fon tol tan cse lek szik) – La bi lis (szo rong, mi köz ben a pénz ügyek kel fog lal -
ko zik) 
– Hoz zá ál lás-di men zió: Po zi tív (sze ret a pénz zel fog lal koz ni, él ve zi a pénz ügyi fo lya ma to -
kat) – Ne ga tív (sze mé ben a pénz ma ga a rossz)
– Elé ge dett ség di men zió: Elé ge dett (úgy ér zi, hogy jól men nek a pénz ügyi dol gai) – Elé ge -
det len (fo lya ma to san mo rog, ha pénz ügye i vel fog lal ko zik)

Az at ti tûd vi sel ke dé si kom po nen sé hez kap cso ló dó di men zi ók:
– A pénz meg tar tá sa di men zió: Köl te ke zõ – Meg ta ka rí tó
– Koc ká zat vál la lá si di men zió: Koc káz ta tó (az elõ nyös, na gyobb ho zam mal já ró be fek te té se -
ket ke re si, moz gás ban tart ja a tõ ké jét) – Biz ton ság ra tö rek võ (az ál lam pa pír ok ra és a ban ki meg -
ta ka rí tá sok ra es kü szik)
– Kez de mé nye zõ kés zség-di men zió: Kez de mé nye zõ (proaktív, szá má ra a pénz ügy já ték pá lya,
ahol meg va ló sít hat ja el kép ze lé se it) – Vis  sza hú zó dó (nem kez de mé nyez, in kább csak re a gál
a pénz ügyi tör té né sek re, ban ki le ve lek re)

Ku ta tá sunk ban a ko ráb bi szak iro dal mak ra tá masz kod va a kö vet ke zõ hi po té zi se ket fo gal -
maz tuk meg:

A vál lal ko zók nál ma ga sabb ér té ke ket vár tunk az al kal ma zot tak hoz ké pest az aláb bi ak ban:
– Kog ni tív di men zió ese tén: bel sõ kont roll, újí tás
– Af fek tív kom po nens ese té ben: po zi tí vabb hoz zá ál lás, elé ge dett ség
– Vi sel ke dé si kom po nens ese tén: koc ká zat vál la lás, meg ta ka rí tás 

Ered mé nye ink 79 ki töl tött kér dõ ív alap ján: Az elõ ze te sen fel ál lí tott hi po té zi se i nket iga zol -
ták a kont rol los ság-, a hoz zá ál lás- és az elé ge dett ségdi men zi ók ered mé nyei. 

A két vizs gált cso port kö zött a leg na gyobb el té rés a kont rol los ságdi men zi ó ban volt: a vál -
lal ko zók in kább bel sõ kont rol lo sak, míg az al kal ma zot tak in kább kül sõ kont rol lo sak vol tak. 
Az elõ ze tes vá ra ko zás nak meg fe le lõ en a vál lal ko zók egy ér tel mû en elé ge det teb bek pénz ügye -
ik kel, mint az al kal ma zot tak. 

A meg ta ka rí tás- és a koc ká zat vál la lás-di men zió a fen ti ek nél már jó val ár nyal tabb ké pet mu -
ta tott. A pénz meg tar tá sa di men zi ó ban az al kal ma zot tak ra jel lem zõ volt a köl te ke zés, a vál lal -
ko zók ra nem, vi szont mind két cso port ma gas pont szá mot szer zett a meg ta ka rí táspó lus ban.
A koc ká zat vál la lá si di men zi ó ban ha son ló a hely zet: míg a vál lal ko zók koc ká zat vál la ló ak és az
al kal ma zot tak nem, ad dig mind két cso port biz ton ság ra tö rek võ. 

El gon dol kod ta tó, hogy az újí tás és a ha gyo má nyos utak kö ve té se, az az a nyi tott ságdi men -
zi ó ban szin te sem mi kü lönb sé get nem ta pasz tal tunk a vizs gált ka te gó ri ák kö zött (az el té ré sek
0,1-en be lü li ek). A vá lasz adók egyik pó lust sem érez ték iga zán kö zel ma guk hoz, en nek ma gya -
rá za ta még to váb bi vizs gá la to kat igé nyel het. 

Ezen vizs gá lat út tö rõ vál lal ko zás volt Ma gyar or szá gon, a jö võ ben több ál lí tás sal és na gyobb
vizs gá la ti min tá val meg is mé tel jük a ku ta tást, hogy egy validált pénz ügyi at ti tûd kér dõ ívet ala -
kít has sunk ki.

Mészáros Aranka
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2.2. A ve ze tői si ke res ség és a sze mé lyi ségpre fe ren ci ák ös  sze füg gé sei egy 
ha zai füg get len pénz ügyi ta nács adó cég nél (HALGAS 2011)

Má sik ér de kes ku ta tá si kér dés ként azt vizs gál tuk, hogy mi lyen pre fe ren ci ák jel lem zõ ek egy
pénz ügyi ta nács adó cég nél a már si ke res ve ze tõk kö zött a Myers–Briggs-féle Tí pus In di ká tor
di men zi ói alap ján (HALGAS 2011). Az MBTI-mód szer C. B. Jung ti po ló gi ai el mé le té re épül, aki
a vi sel ke dés ben fel lel he tõ kü lönb sé ge ket a sze mé lyi ség ala ku lá sát meg ha tá ro zó alap funk ci ók -
kal, pre fe ren ci ák kal ma gya ráz za. 

A négy di men zió men tén el he lyez ke dõ preferenciapár az Extrovertált (E) – Int ro ver tált (I);
Ér zé ke lõ (S) – In tu i tív (N); Gon dol ko dó (T) – Ér zõ (F); és Meg íté lõ (J) – Ész le lõ (P).

A pre fe ren ci ák be mu ta tá sa so rán csak né hány mon dat ban is mer tet jük a tí pu so kat, rész le -
te sebb meg is me ré sük höz jól hasz no sít ha tó Mé szá ros (2006) ta nul má nya.

1. di men zió: Extra-introverzió (E-I): A preferenciapár el kü lö ní té sé nek alap ja az, hogy hon -
nan szer zi ener gi á it, in kább a kül vi lág, vagy sa ját bel sõ vi lá ga fe lé for dul-e a sze mély?

Extrovertált sze mé lyek (E): ki fe lé irá nyult ság, sok kap cso lat, szociabilitás, in ter ak ci ók, fe lü le -
tes ség, ak ci ók, gyor sa ság, vál to za tos ság, nyílt kom mu ni ká ció, csa pat mun ka jel lem zõ rájuk
(KROEGER–THUESEN 1988).

Az extrovertált em be rek kön  nyen al kal maz kod nak a kül vi lág hely ze te i hez, erõs ben nük
a má sok nak va ló meg fe le lés igé nye és az el fo ga dás irán ti vágy. Kön  nyen hoz zá szól nak bár mi -
lyen té má hoz, „be szél ve gon dol kod nak”.

Mun ká juk so rán igény lik a kül vi lág tól (ve ze tõ ik tõl) va ló vis  sza jel zé se ket, sze re tik, ha el -
is me rik õket. Az ilyen mun ka tár sak ra jel lem zõ az is, hogy él ve zik a nyil vá nos sze rep lést, nem
esik ne he zük re, ha több em ber elõtt kell be szé det, be mu ta tót tar ta ni uk. Sze ret nek csa pat ban dol -
goz ni, sok min den iránt ér dek lõd nek. 

Int ro ver tált sze mé lyek (I): a pri vát élet, be fe lé for du lás, mély ség, kon cent rá ció, ala pos ság, kevés
és mély kap cso lat, re ak ci ók, meg fon tolt ság jel lem zi õket.

Az int ro ver tált sze mé lyek a gon do la tok és a bel sõ vi lág él mé nyei fe lé for dul nak, ener gi á -
ju kat is sa ját gon do la ta ik ból, ér zé se ik bõl és öt le te ik bõl me rí tik, biz ton ság ér zet ük is be lül rõl
fakad. Nem jel lem zi õket a má sok nak va ló meg fe le lés vá gya, in kább a bel sõ ér zé se ik és meg -
ér zé se ik ve zér lik cse le ke de te i ket. Rend sze rint vi lá gos né ze tek kel és ér ték rend del ren del kez nek,
me lyek csak na gyon ala po san fel dol go zott ér vek alap ján és hos  szú idõ után vál toz tat ha tó ak meg.
Õk elõ ször gon dol koz nak, és csak utá na be szél nek, gon do la ta i kat és ér zé se i ket csak azok kal oszt -
ják meg, akik ben meg bíz nak (ERÕS–JOBBÁGY 2001).

2. di men zió: Ér zé ke lõ – In tu i tív (S-N): A preferenciapár alap ját az ké pe zi, hogy a sze mély mi -
lyen mó don gyûj ti be kör nye ze té bõl a kü lön bö zõ in for má ci ó kat.

2.1. Az ér zé ke lõ tí pu sú (S) em be rek el sõ sor ban ér zék szer ve ik kel (sze mük, fü lük, ke zük stb.) szer -
zik meg az ada to kat, meg bíz nak a be ér ke zõ in for má ci ók pon tos sá gá ban. Meg fi gye lik a kö rü -
löt tük zaj ló ese mé nye ket, a dol go kat konk rét va ló sá guk ban fog ják fel, nem fog lal koz nak az el vont
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je len té sek kel, ös  sze füg gé sek kel, nem hí vei az el mé le tek nek. Szá muk ra az itt és most be ér ke -
zõ ada tok fon to sak, jel sza vuk a „hi szem, ha lá tom!”. Konk ré tu mok ra, ap ró rész le tek re kon cent -
rál nak, jók a meg fi gye lé si fo lya ma tok ban, pon to san em lé kez nek a té nyek re. Jel lem zõ rá juk a re -
a li tás, s a hely ze tek gya kor la ti hasz ná nak fel is me ré se, jól tel je sí te nek a ru tinfel ada tok ban.

2.2. Az In tu i tív (N) em be rek tény sze rû ész le lés sel in dí ta nak, de szin te azon nal a té nyek kö zöt -
ti ös  sze füg gé sek re irá nyít ják fi gyel mü ket, a dol gok ban rej lõ le he tõ sé ge ket, mé lyebb je len té se -
ket ke re sik, az ál ta lá nos ös  sze füg gé sek kel fog lal koz nak, nyil ván va ló bi zo nyí té kok nél kül is ér -
zé ke lik a mö göt tes fo lya ma to kat, rá érez nek a hely zet ben rej lõ le he tõ sé gek re. 

Né hány szó ban jel le mez ve õket, jel lem zõ rá juk az elõ ér zet, ih let, szár nya lás, fan tá zia, spe -
ku la ti vi tás, jö võ re ori en tált ság, le le mé nyes ség, kép ze let gaz dag ság.

2.3. di men zió: Gon dol ko dó (T) és Ér zõ (F) tí pu sú em be re ket kü lön böz te tünk meg a dön tés -
ho za tal mód ját le író pre fe ren ciapár alap ján.

2.3.1. Gon dol ko dó nak (T) azo kat az em be re ket ne vez zük, akik sze mély te len, ob jek tív dön té -
se ket hoz nak. A va ló sá got elem zé sek és lo gi kus kö vet kez te té sek út ján pró bál ják meg ér te ni, 
az „eszük re hall gat nak”. Ér zel mi leg tá vol tart va ma gu kat a hely zet tõl, tár gyi la gos, és  sze rû, ob -
jek tív ér vek alap ján, pár tat la nul pró bál nak dön tést hoz ni. Az igaz sá gos ság ra tö rek vést elõ tér -
be he lye zik az ér zel mek kel szem ben, be tart ják a sza bá lyo kat, a cé lok el éré sé ben az elõ írt el já -
rá so kat, mód sze re ket kö ve tik.

Sok szor kri ti ku sak, de a meg fe le lõ en in do kolt (ra ci o ná lis, szá muk ra is el fo gad ha tó ér ve -
ken nyug vó) el len vé le ményt ké pe sek el fo gad ni, el len ke zõ eset ben vi szont ne héz ve lük komp -
ro mis  szum ra jut ni. Erõs sé gük, hogy kön  nyen fel fe de zik, mi tõl rossz, hi bás va la mi, s ezt hasz -
nál ják a prob lé ma meg ol dás ban. Jel lem zõ rá juk a jó zan ész, szi lárd ság, az ob jek ti vi tás,
vi lá gos ság, az el vek, ös  sze ve tés, tör vé nyek tisz te le te és a kri ti kák (KROEGER–THUESEN 1988).

2.3.2. Ér zõ sze mé lyek (F): Az ér zõ funk ció a sze mé lyes von zás és ta szí tás alap ján mû kö dik,
a sze mély a dön tés vég ered mény ét az em be rek re tett ha tá suk sze rint ér té ke li. Az ér zõ a sze mé -
lyes ér té ke it te kin ti dön té sei alap já nak. Job ban ér dek li az em ber, mint a fel adat ma ga. Igé nye
a har mó nia, a csat la ko zás, be fo ga dott ság, az egyet ér tés.

Rá juk jel lem zõ az ál lí tás: „a szí vük re hall gat nak”. Az in for má ci ó kat sze mé lyes, ér ték ori -
en tált mó don struk tu rál ják. Igen ma gas az em pá ti á juk. Együttérzõ, oda fi gye lõ, meg ér tõ, meg -
szá nó és tá mo ga tó em be rek, kön  nyen meg gyõz he tõ ek bi zo nyos dol gok ról, vi szont õk is igen
nagy ha tás sal van nak a kö rü löt tük lé võk re. 

2.4. di men zió: Meg íté lõ (J) – Ész le lõ (P): Asze rint, hogy a sze mély nek mi jel lem zõ az élet vi -
te lé re, prob lé ma ke ze lé sé re, a dön té sek meg ho za ta lá nak gyor sa sá gá ra, szin tén két fé le tí pust kü -
lö nít he tünk el: a Meg íté lõ (vagy íté let al ko tó) és Ész le lõ (vagy be fo ga dó) pre fe ren ci á kat.

2.4.1. A meg íté lõ tí pu sú (J) em be rek nél a dön té si fo lya ma ton van a hang súly, mely gon dol ko -
dás vagy ér ze lem alap ján egy aránt tör tén het. Dön té sét kön  nyen és gyor san, né hány adat alap -
ján meg hoz za, köz ben biz tos ma gá ban, s elé ge dett, ha dön tött. Gyor san el jut a dön tés tõl a tettig.
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Sze re ti be fe jez ni, amit el ha tá ro zott. A ha tár idõ ket be tart ja és ke rü li, hogy az utol só per cek ben
cse le ked jen. E tí pus cél ja egy sza bá lyo zott, ren de zett, terv sze rû, meg szer ve zett élet vi tel ki ala -
kí tá sa. Gyak ran ké szí te nek lis tát na pi rend jük rõl, te en dõ ik rõl, me lye ket si ke re sen fel is hasz nál -
nak. A ter ve zett, idõ ben és tér ben ren de zett kör nye ze tet ked ve lik, sza bá lyoz ni, kont rol lál ni akar -
ják éle tü ket. Sze re tik, ha a sza bá lyok nem vál toz nak, a dol gok ál lan dó ak. Ha tá ro zot tak,
üte me zet tek, mód sze re sek, rend sze re sek, szer ve zet tek, struk tu rál tak (KROEGER–THUESEN 1988).

2.4.2. Az Ész le lõ tí pu sú (P) egyén las san és vo na kod va dönt. Ha le he tõ sé ge van rá, dön té sét
mind ad dig vis  sza tart ja, amíg az ös  szes – szá má ra szük sé ges nek vélt – in for má ci ót be nem szer -
zi, má sok vé le mé nyét ki ké ri, a le het sé ges kö vet kez mé nye ket min den szem pont ból meg fon tol -
ja, nyi tott az egy más nak el lent mon dó ada tok ra. Sze ret az utol só perc ben vá lasz ta ni. Ha a dön -
tés után va la mi lyen fon tos in for má ci ót kap, haj la mos dön té sét új ragon dol ni. Ke rü li a ha tár idõ ket,
a fel ada tok el kez dé sé vel a vég sõ kig vár, de az utol só per cek nyo má sa energetizálja. Ru gal mas,
al kal maz ko dó, nyi tott a vál to zás ra, azt le he tõ ség ként ér tel me zi. Az éle tet in kább meg ér te ni akar -
ja, s nem irá nyí ta ni. Né hány szó val jel le mez ve: az Ész le lõk nyi tot tak, iz ga tot tak, spon tá nak,
struk tu rá lat la nok, al ter na tí vák ban gon dol kod nak, kí sér le te zõk, a le he tõ sé ge ket sze re tik (KROEGER–
THUESEN 1988).

Át te kint ve MBTI-preferenciákat, hi po té zi se ket fo gal maz tunk meg a ve ze tõk ti pi kus pre fe -
ren ci á i ra vo nat ko zó an a pénz in té zet nél el vég zen dõ ve ze tõi fel ada to kat fi gye lem be vé ve.

A ku ta tás ban vizs gált ve ze tõk fel ada tai a vizs gált pénz ügyi ta nács adó cég nél: 
1. Pénz ügyi ter mé kek meg is me ré se, „el adá sa”, biz to sí tá si szer zõ dé sek meg kö té se, sa ját tel -
je sít mény el éré se, ügy fe lek kel va ló kap cso lat tar tás. 
2. Csa pat épí tés, mun ka tár sak kal va ló fog lal ko zás, ta pasz ta la tok át adá sa, tár gya lá si fo lya mat
meg ta ní tá sa, a mun ka társ fo lya ma tos tá mo ga tá sa. 

Hi po té zi sek: 
1. Fel té te lez tük, hogy ve ze tõ ként az Extrovertált sze mé lyi ség gel ren del ke zõk si ke re seb bek,
mert kön  nyeb ben fel ve szik a kap cso la tot a már meg lé võ és a po ten ci á lis ügy fe lek kel, sze re tik
a nyil vá nos sze rep lést, va la mint rá juk job ban jel lem zõ a csa pat mun ka.
2. Má so dik hi po té zi sünk az volt, hogy a cég nél si ke re sebb az, aki In tu i tív pre fe ren ci á val ren -
del ke zik, mert jö võ ori en tál tak, jó kép ze lõere jük van, és a prob lé mák több fé le meg ol dá sát ke re sik.
3. Fel té te lez tük, hogy a ve ze tõk kö zött több az Ér zõ tí pus, mert ápol ják az em be ri kap cso la -
ta i kat, meg ér tik a má si kat, fi gye lem mel van nak part ne rük ér zel me i re, igé nye i re.
4. Ne gye dik hi po té zi sünk sze rint si ke re sebb a cég nél, aki Meg íté lõ pre fe ren ci á val ren del ke -
zik, mert õk üte me zet teb bek és struk tu rál tab bak, elõ re meg ter ve zik cél ja i kat, és tart ják ma gu -
kat hoz zá. A ter ve zés se gít sé get ad a jö võ bi zony ta lan sá gá nak és koc ká za tá nak le küz dé sé hez
a pénz ügyi ta nács adó szá má ra. 

Ered mé nyek:
Az ered mé nye it át te kint ve meg ál la pít hat juk, hogy:
– 1. hi po té zi sünk nek meg fe le lõ en a ve ze tõk kö zött több az ext ro ver tált, a ki fe lé for du lás erõ -
sí ti a ve ze tõi si ke res sé get a cég nél.
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– A 2. hi po té zis ben le ír tak kal szem ben az ér zé ke lõ ve ze tõk ará nya volt na gyobb (68% 
a 28%-kal szem ben), ez azt jel zi, hogy ezen a te rü le ten a ve ze tõ vé vá lás ban a konk ré tu mok, rész -
le tek fon to sab bak az ös  sze füg gé sek meg lá tá sá nál, az in tu í ci ó nál.
– A har ma dik hi po té zis nem nyert bi zo nyí tást, ugyan is a ve ze tõk 44%-a gon dol ko dó volt, 
s csak 36%-uk ér zõ, te hát az ob jek ti vi tás, ra ci o na li tás na gyobb sze re pet ját szik a si ke res sé vá -
lás ban, mint az ér zé sek. 
– A ne gye dik hi po té zis meg áll ta a he lyét: a si ke res ve ze tõk 88%-a Meg íté lõ (J), és csak 8%-a
volt Ész le lõ (P), a struk tu rált ság si ke res ség hez ve zet ezen a té ren (HALGAS 2011).

1. táb lá zat. A ve ze tõk pre fe ren ci á i nak szá za lé kos meg osz lá sa (HALGAS 2011)

A ka pott ered mé nye ket a pénz in té ze tek a kö vet ke zõ te rü le te ken hasz no sít hat ják:
– mun ka tár sak ki vá lasz tá sá nál
– ön is me ret: fej lesz ten dõ te rü le tek tu da to sí tá sá ra
– to vább kép zé sek meg ter ve zé sé nél
– le het sé ges konf lik tu sok meg szün te té sé re

A szak dol go zók ered mé nye in kí vül más té mák ban is foly ta tunk ku ta tá so kat, gaz da ság pszi -
cho ló gi ai ku ta tó cso por tunk (Mi hály Ni ko lett, Ko vács Il di kó Éva és Ma da rász Im re kol lé gá ink)
meg vizs gál ta pl.: A pénz irán ti at ti tûd és a de mog rá fi ai jel lem zõk kap cso la tát, ta nul má nyunk rö -
vi de sen meg je le nik a Ma gyar Pszi cho ló gi ai Szem lé ben (MI HÁLY és mtsai 2012).

Jö võ be li ter ve ink kö zött sze re pel  egy részt több, a pénz ügyi gya kor lat ban hasz no sít ha tó ku -
ta tás in dí tá sa, más részt a ma gyar gaz da ság pszi cho ló gi á val fog lal ko zó elõ de ink mû ve i nek,
ered mé nye i nek ala po sabb fel dol go zá sa és be il lesz té se mind az ok ta tás ba, mind a ku ta tás ba, gon -
do lunk itt: Garai (1990), Scitovsky (1990), Magyari (2000), Menyhay (2004), Mé rõ (2004), Há -
mo ri (1998), Ka to na (1977) mû ve i re.

Ös  sze fog la lás: Ta nul má nyunk ban be mu tat tuk a gö döl lõi Szent Ist ván Egye te men be ve ze -
tett pénz pszi cho ló gia tan tárgy fel épí té sét és két pénz ügyi tu da tos ság té ma kör ben szü le tett
szak dol go zat ku ta tási ered mé nye it. 

Utó irat: Örö münk re szol gál, hogy Hunyady György ve ze té sé vel az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem és az OTP Fáy And rás Ala pít vány kö zött nem ré gi ben lét re jött meg ál la po dás

Mészáros Aranka
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szerint az or szág ban el sõ ként az EL TE ta nár to vább kép zé sé ben pénz ügyi, gaz da sá gi és gaz dál -
ko dá si alap is me re tek ok ta tá sá ra is fel ké szí tik az ér dek lõ dõ pe da gó gu so kat 2012 szep tem be ré -
tõl, ez zel el in dul a pénz ügyi tu da tos ság ok ta tá sa a kö zép is ko lák ban is.
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Hunyady Györgyné
ELTE Tanító- és Óvóképzô Kar

M. Nádasi Má ria
ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

Két év ti zed a szo ci ál pszi cho ló gia és 
a ne ve lés tu do mány 

kap cso la tá nak tör té ne té bõl

A múlt szá zad hat va nas éve i ben Ma gyar or szá gon szá mos, ko ráb ban „bur zsoá
ál tu do mány nak” bé lyeg zett tár sa da lom tu do mány mû ve lé se is mét le het sé gessé
vált. Szo ci o ló gi ai, ne ve lés szo ci o ló gi ai ku ta tá sok in dul tak, a pszi cho ló gia fej -

lõ dé se együtt járt ad dig nem, vagy alig mû velt ku ta tá si irá nyok meg ho no so dá sá val. Kö zöt tük
volt a szo ci ál pszi cho ló gia is. E fi a tal tu do mány ág nak ek kor ala kult ki in téz mé nyes hát te re, el -
sõ sor ban a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Pszi cho ló gi ai In té ze té ben; a kor társ szak iro da lom
meg is mer te té sé ben, egy ben a tu do mány te rü let te ma ti kus cso mó pont ja i nak ki ala kí tá sá ban nagy
sze re pet ját szott a tu do má nyos könyv ki adás, meg szer ve zõ dött a szo ci ál pszi cho ló gia egye te mi
ok ta tá sa is. Las san ként a szo ci ál pszi cho ló gia ter mi no ló gi á ját, szem lé let mód ját és mód szer ta -
nát a pszi cho ló gia más te rü le te in (pl. a kli ni kai pszi cho ló gi á ban), il let ve más tu do má nyok ban
foly ta tott ku ta tá sok ban – egye bek kö zött a ne ve lés tu do mány ban is – kezd ték al kal maz ni. 

Az em lí tett pe ri ó dus a ne ve lés tu do mány szem pont já ból is fon tos év ti zed volt. A nyi tot tab -
bá vá ló szel le mi élet ha tá sá ra szá mos olyan vál to zás zaj lott le, amely le he tõ vé s egyút tal szük -
sé ges sé tet te az egy ol da lú an ide o lo gi kus, sõt po li ti ká tól át ha tott meg kö ze lí tés mó dok fel vál tá -
sát. A hat va nas évek ele jén a ha zai ne ve lés tu do mány ra még az egy sze rû sí tõ szem lé let mód
jel lem zõ, a bel sõ fo lya ma to kat, a fo lya ma tok di na mi ká ját nem is mer te, nem vizs gál ta. A ne ve -
lés ben, ok ta tás ban az egy sé ges ség igé nye és meg va ló sít ha tó sá gá nak fel té te le zé se ki fe je zett, a kö -
zös sé gi ne ve lés esz mé jé nek alá ren del ten. Do mi nált a ta nár cél tu da tos, di rekt irá nyí tá sá nak szor -
gal ma zá sa; a ne ve lést, az ok ta tást mint a pe da gó gus ál tal kí vül rõl irá nyí tott fo lya ma tot
te kin tet ték, a ta nu ló sa ját sze re pe ön ma ga fej lesz té sé ben, a szo ci á lis me zõ, amely ben a szo cia -
li zá ció, a ta nu lás zaj lik, nem ka pott fi gyel met.

En nek az ön ma gá ban zárt, me rev – nem csak a pe da gó gi ai fo lya mat részt ve võ i hez al kal maz -
kod ni nem tu dó, de a tár sa dal mi vál to zá sok kal együtt mo zog ni sem tu dó – szem lé let mód nak
a kö vet kez té ben elõ ál ló bi zony ta lan sá got, za va ro dott sá got jól mu tat ja az Or szá gos Pe da gó gi -
ai In té zet gon do zá sá ban meg szer ve zett vi ta ülés (bel sõ ide o ló gi ai to vább kép zés), ame lyen
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a kor szak el is mert ne ve lés tu do má nyi ku ta tói vet tek részt, s amely rõl Az át me ne ti kor szak el lent -
mon dá sai cím mel je lent meg tu dó sí tás a Pe da gó gi ai Szem le 1966. 1. szá má ban.

A vi ta ülés re 1965 má ju sá ban ke rült sor, s a diszfunkcionálisan mû kö dõ csa lád hoz, az if jú -
ság kö ré ben fel is mer he tõ val lá si tu dat ma rad vá nyok hoz, az íz lés fej lõ dé sé nek el lent mon dá sa i -
hoz és az is ko lai ér té ke lés hez kap cso ló dott. Mai szem mel rá cso dál koz ha tunk ar ra, hogy a té -
má val fog lal ko zók meg ma rad nak a le írás szint jén, az ok ker esés pe dig nem lép túl a hét köz na pi
pe da gó gi ai el mé le tek vé le ke dé se i nél, köz he lye i nél. 

Az if jú ság szisz te ma ti kus meg is me ré sé nek igé nye csu pán ab ban a szek ci ó ban je lent meg,
amely azt tér ké pez te fel, ho gyan je le nik meg az if jú ság meg íté lé se a pub li cisz ti ká ban (VE RESS

1966). Eb bõl a kor re fe rá tum ból em lé kez he tünk ar ra, hogy a hat va nas évek ele jén a pub li cisz -
ti ka (Élet és Iro da lom, Új Írás, Tár sa dal mi Szem le) leg több ször szo ci o ló gi ai mód sze rek kel (an -
két mód szer, in ter jú) kö ze lít ve az if jú ság hoz, el sõ sor ban a prob lé mák ra (hu li ga niz mus; a gyer -
me kek szo ci á lis el lá tott sá ga; a le ány anyák hely ze te; ga le rik a fi a tal ko rú ak bí ró sá ga elõtt stb.)
hív ta fel a fi gyel met, nagy iz gal mat ki vált va az ol va sók tá bo rá ban. A re fe rá tum a hi vat ko zott
írá sok ra utal va mond ta ki: „Ide je len ne, hogy hi te les vá laszt tud junk ad ni ar ra a kér dés re: milyen
a mai if jú ság? De eh hez ös  sze kell fog nunk: pe da gó gu sok nak, pszi cho ló gu sok nak, pub li cis -
ták nak, szo ci o ló gu sok nak, hogy szín folt ok, fel vil lan tott prob lé mák he lyett hû ké pet nyer hes -
sünk, és pe da gó gi ai prog ram ja in kat élet sze rûb bé, a kér dé se ket meg ol dób bá te hes sük” (VE RESS

1966: 10).
A ne ve lés tu do mány ban meg in dult szem lé le ti vál to zás a va ló ság ról (a tár sa dal mi s ben -

ne az is ko lai va ló ság ról) va ló gon dol ko dás ban is meg mu tat ko zott. Mind nyil ván va lób bá vált
az a fel is me rés, hogy sem a va ló ság meg is me ré se, sem meg ér té se nem le het sé ges a ko ráb -
bi ide o lo gi kus, po li ti ká val át szõtt de duk tív gon dol ko dás mód dal. Ek kor je lent meg – rész -
ben a társ tu do má nyok ha tá sá ra is – egy új ku ta tá si pa ra dig ma a ne ve lés tu do mány ban: empi -
ri kus vizs gá la tok kal pró bál ták fel tár ni a va ló sá gos s ele ve sok szí nû nek té te le zett pe da gó gi ai
fo lya ma to kat, ada tok kal, té nyek kel akar ták meg ala poz ni az is ko lai je len sé gek ma gya rá za -
tát s a fej lesz té si elkép ze lé se ket (ÁGOS TON és mtsai 1971). Már az év ti zed kö ze pé tõl kap -
cso la tok épül tek ki a hazai és a nem zet kö zi (ta nu lá si) tel je sít mény mé ré se ket szer ve zõ tár -
sa ság gal (IEA), a ma gya rok elõ ször az 1968-as mé rés be kap cso lód tak be (KISS 1979).
Ezek a mé ré sek nyi tást, hi va ta los kap cso lat fel vé telt je len tet tek nyu gat-eu ró pai szer ve ze tek -
kel, szak mai kö rök kel. 

Ez zel el len tét ben a „lá gyabb”, de ide o ló gi ai szem pont ból na gyon is je len tõs ne ve lé si ered -
mé nyek mé ré sé nek igé nyét in kább a ve lük va ló elé ge det len ség, a po li ti kai irá nyí tás ál tal ag go -
da lom mal ér zé kelt szem lé let be li mó do su lá sok vál tot ták ki. Az ok ta tás po li ti ka ek kor ál lí tot ta fel -
ada tul az in téz mé nyes ne ve lést be fo lyá so ló szak em be rek elé a ne ve lés ter ve zé sét. 1959–61-ben
(mint gya kor ta, most is szov jet min tá ra) el is kez dõ dött a ne ve lé si terv(ek) kon ci pi á lá sa, el ké -
szí té se (Az ál ta lá nos is ko lai ta nu lók terv sze rû ne ve lé sé nek prog ram ja, 1963). Csak hogy egy töb -
bé-ke vés bé kö vet ke ze tes ter ve zé si lo gi ka szük ség kép pen ve ze tett az ered mé nyek szak sze rû meg -
ál la pí tá sá nak igé nyé hez. S ek kor a szak em be rek nek is mét szem be kel lett néz ni az zal
a di lem má val, hogy mit te kint het nek a szisz te ma ti kus, cél ra ori en tált pe da gó gi ai ha tá sok ered -
mé nyé nek: töb bé már nem le he tett el ke rül ni, hogy az egyén fej lõ dé sé ben (is, vagy el sõ sor ban
ép pen ab ban) re a li zá ló dó vál to zá so kat pró bál ják fel mér ni, meg mér ni. Eh hez a ne ve lés tu do mány -
nak nem igen vol tak al kal mas esz kö zei.

Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária
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Mind ezen tu do mány tör té ne ti fej le mé nyek nyo mán a ne ve lés tu do mány ban fel erõ sö dött az
interdiszciplinaritás igé nye, ami a ku ta tó kat nyi tot tá tet te a társ tu do má nyok fe lé, ér zé ke nyeb -
bé vál tak azok szem lé let mód já ra, gyak ran át vet ték mód sze re i ket.

A ne ve lés tu do mány mint fi a tal tu do mány min dig is igye ke zett tisz táz ni he lyét a tu do má -
nyok rend sze ré ben. A ké zi köny vek, le xi ko nok nagy gon dot for dí ta nak an nak rög zí té sé re, hogy
a ne ve lés tu do mány nak van önál ló tár gya, és van nak sa já tos ku ta tá si mód sze rei, te hát önál ló tu -
do mány, de a pe da gó gia el mé le ti és gya kor la ti kér dé sei csak „se géd tu do mány ok”, ké sõb bi szó -
hasz ná lat tal „társ tu do má nyok” se gít sé gé vel tud ja ku ta tá si té má it fel de rí te ni, gya kor la ti fel ada -
ta it meg ol da ni. Ez jel zett egy faj ta bi zo nyí tá si kény szert is, de ér tel mez he tõ meg ér tõb ben is,
hi szen a pe da gó gi ai el mé let és gya kor lat ter ri tó ri u mát (de nem fel ada tát) va ló ban több tu do mány
te kin ti – jog gal – sa ját já nak. Ha az önál ló sá got te kint jük, tu laj don kép pen egyet len te rü le ten vi -
lá gos, hogy az csak a ne ve lés tu do mány fel ada tá nak szá mít: a tár sa dal mi-pe da gó gi ai cé lok meg -
ha tá ro zá sa. (Ez az önál ló ság vi szont a tár sa dal mi el vá rá sok, a kul tu rá lis hát tér és a pszi chés le -
he tõ sé gek ál tal be ha tá rolt.)

Az önál ló ság bi zo nyí tá sa, félt ve õr zé se mel lett jel lem zõ a társ tu do má nyok irá nyá ban va ló
– a ma gyar ne ve lés tu do mány ban fo lya ma to san je len  le võ – recipiáló tö rek vés, ami konk ré tan
a nem zet kö zi szak iro da lom ban va ló elem zõ, ér té ke lõ tá jé ko zott sá got, be fo ga dást és egy ben a pe -
da gó gi ai fo lya mat ra vo nat koz ta tó, il let ve to vább fej lesz té si tö rek vést je lent. A ma gyar ne ve lés -
tu do mányt ha gyo má nyo san a né met pe da gó gi á hoz fûz ték a leg szo ro sabb szá lak, a frankofon,
az an gol szász, az italohispán, a szláv szel le mi kap cso la tok alig je len tek meg. A má so dik vi lág -
há bo rú után a ne ve lés tu do mány nem zet kö zi kap cso la tai más képp ala kul tak, hi szen hos  szú
éve kig a ne ve lés tu do mány mû ve lõi szá má ra is el zárt te rü let volt a „nyu ga ti” szak iro da lom. 
Az ide gen nyel vi for rá so kat te kint ve 1945 után rö vid ide ig in kább a fran cia, 1949 után a „ke -
letné met” és az orosz volt el ér he tõ. Az erõ sen meg szûrt an gol nyel vû szak iro da lom mal fõ leg
né met és orosz köz ve tí tés sel tör tént az is mer ke dés. Az ere de ti an gol nyel vû szak iro da lom is -
me re te, az ab ban va ló tá jé ko zó dás – po li ti kai és nyelv tu dá si okok ból – hát tér be szo rult. Ez a gát
a het ve nes évek má so dik fe lé ben sza kadt át, ek kor ra a nem zet kö zi tu do mány nyel ve az an gol
lett, az an gol szász szak iro da lom is me re te nél kü löz he tet len né vált. 

A ha zai ne ve lés tu do mány fej lõ dé se szem pont já ból meg ha tá ro zó vá vált, hogy a nem ze ti elõz -
mé nyek re va ló épít ke zés mel lett mi lyen kul tú rák ne ve lés tu do má nyi né ze te i re, mi lyen társ tu do -
má nyok ku ta tá si ered mé nye i re tá masz ko dik. Az el múlt fél év szá zad ban szá mos szak te rü let tel
ke re sett kö zös el mé le ti ki in du ló pon to kat, a komp lex pe da gó gi ai je len sé gek vizs gá la tá ra al kal -
mas el já rá so kat. A ki ala ku ló kap cso la tok oly kor csak rö vid ide ig be fo lyá sol ták a ne ve lés tu do -
mányt, más kor köl csö nö sen ter mé keny nek, hos  szan tar tó nak bi zo nyul tak. Ez utób bi ak kö zül
a szo ci o ló gi át és a szo ci ál pszi cho ló gi át ér de mes ki emel ni.

A nem zet kö zi leg is, Ma gyar or szá gon is erõ sö dõ szo ci o ló gia nagy ha tás sal volt a ne ve lés -
tu do mány ra. A pe da gó gi á nak az az el mé le ti-fi lo zó fi ai és tör té ne ti ta pasz ta la tok kal meg ala po -
zott té te le, ami sze rint a ne ve lés „min den ízé ben a tár sa da lom ba ágya zó dik”, a szo ci o ló gia ré -
vén, itt és most ér vé nyes tu dás sá vál to zott. S bár a ha zai ne ve lés tu do mány ban ran gos elõz mé nyei
vol tak a ne ve lés szo ci o ló gi ai ku ta tá sok nak, a hat va nas évek ben új ra in du ló szo ci o ló gi ai ku ta tás -
sal egy idõs ne ve lés szo ci o ló gi ai elem zé sek új mó don fo gal maz ták meg a pe da gó gia szá má ra is
a ne ve lés tár sa dal mi fel tét ele it és ha tá sa it; fel erõ sí tet ték a ne ve lést be fo lyá so ló tár sa dal mi va -
ló ság meg is me ré sé nek igé nyét, az is ko la tár sa dal mi lag dif fe ren ci ált mó don tör té nõ szem lé letét,
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s ku ta tá si ered mé nyek re épít ve ha ma ro san meg fo gal ma zó dott a hát rá nyos kü lönb sé gek csök -
ken té sé nek (az óta sem re a li zá ló dó) prog ram ja. Igaz, az ak kor még szin te ki zá ró lag mak ro szin -
tû ös  sze füg gé sek szint jé re fi gye lõ szo ci o ló gi ai gon dol ko dás mód nem bi zo nyult adek vát nak a pe -
da gó gi ai prob lé mák meg ol dá sá ban, de a prob lé mák fel is me ré sé ben, meg ne ve zé sé ben na gyon
je len tõs sze re pe volt (CSÕREGH 1967; FERGE 1972; GAZSÓ 1976; LA DÁ NYI–CSA NÁ DI 1983).
A szo ci o ló gi á val va ló kap cso lat ered mé nye a ku ta tá si mód sze rek kö zül az in ter jú, a kér dõ ív 
(mai szem mel már túl zot tan is gya ko ri nak tû nõ an két mód szer), az eset ta nul mány, a meg fi gye -
lés, a do ku men tum elem zés gya ko ribb al kal ma zá sa pe da gó gi ai ku ta tá sok ban. 

A ne ve lés tu do mány pszi cho ló gi á val va ló kap cso la ta ál lan dó, bár in ten zi tá sa el té rõ volt.
A szin te nul la pont ra az öt ve nes évek ele jén sül  lyedt, ami kor a pszi cho ló gia oly mér ték ben vált
tár sa dal mi-po li ti kai szem pont ból „gya nús sá”, hogy még egye te mi ok ta tá sa is meg szûnt.

A hat va nas évek tõl a ne ve lés tu do mány és a pszi cho ló gia kap cso la ta új ra meg erõ söd he tett,
azon ban nem le het nem ész re ven ni, hogy a pub li ká ci ók ban emel lett vagy ép pen emi att fel-fel -
tû nik a fé le lem a pszi cho ló gia túl zott tér nye ré sé tõl, at tól, hogy a ne ve lés tu do mány vagy egyes
szak ágai fel ol dód nak a pszi cho ló gi á ban. 

A pszi cho ló gia szak te rü le tei kö zött ha gyo má nyo san az ál ta lá nos lé lek tan nal, a fej lõ dés lé -
lek tan nal és a ne ve lés lé lek tan nal va ló kap cso lat raj zo ló dott ki. A hat va nas évek ben je le nik meg
a szo ci ál pszi cho ló gia (ké sõbb a pe da gó gi ai szo ci ál pszi cho ló gia mint ha tár tu do mány em lí té se
is). Ez a Ma gyar or szá gon csak bi zo nyos cso port ku ta tá si elõz mé nyek kel ren del ke zõ fi a tal tu do -
mány vizs gá la ta it ele in te ki zá ró lag, ké sõbb is je len tõs rész ben is ko lai kö zeg ben vagy a ta nu ló -
if jú ság kö ré ben foly tat ta (BINÉT 1958; VÁR HE GYI 1965; MÉREI 1966b; HUNYADY 1967; MÉREI

1967; PATAKI–HUNYADY 1972). Így sa ját és a szak te rü let ha zai vi szo nyok ra adap tált nem zet -
kö zi ered mé nyei is a ne ve lés tu do mány szá má ra köz vet le nül hasz nos in for má ci ó kat szol gál tat -
tak. Ezek a ku ta tá sok a ne ve lés sel mint szo ci á lis rend szer rel fog lal koz tak, le he tõ vé tet ték
a bel sõ fo lya ma tok meg is me ré sét. Ez új szem lé let mó dot kí nált a pe da gó gi á nak, s egy ben olyan
új ku ta tá si mód sze re ket ins pi rált, mint a szo ci o met ria, a (la bo ra tó ri u mi) kí sér let, a te rep vizs gá -
lat, az at ti tûd kér dõ ív al kal ma zá sa.

Fi gye lem re mél tó tu do mány tör té ne ti tény, hogy az utóbb em lí tett két tár sa da lom tu do mány -
 nyal – a szo ci o ló gi á val (ne ve lés szo ci o ló gi á val) és a szo ci ál pszi cho ló gi á val (pe da gó gi ai szo ciál -
pszi cho ló gi á val) – va ló együtt mû kö dés már a hat va nas év ti zed vé gén prog ram sze rû en meg fo -
gal ma zó dott: 1969-ben az I. Nem zet kö zi Ne ve lés el mé le ti Mun ka ér te kez le ten (ame lyet
jel ké pe sen Ba la ton fü re den, az 1956-os meg úju lást sür ge tõ tör té ne ti je len tõ sé gû szak mai kon -
fe ren cia hely szí nén tar tot tak) mind a ha zai, mind a szov jet, né met, len gyel, ro mán ku ta tók elõ -
adá sa ik ban a szo ci a lis ta ne ve lés fun da men tu mát ké pe zõ kö zös sé gi ne ve lés ered mé nye it/ered -
mény te len sé ge it új, szo ci o ló gi ai, szo ci ál pszi cho ló gi ai szem lé let re uta ló kri ti ká val ele mez ték.
Ta lán nem túl zás azt ál lí ta ni, az emi att ki ala ku ló nyug ta lan ság át ha tot ta az elõ adá so kat, hoz zá -
szó lá so kat.

Az is ko la kö zös sé gi funk ci ó já val fog lal ko zó té ma kör ben Szar ka Jó zsef be ve ze tõ elõ adá -
sá ban olyan alap han got ütött meg, ame lyet az tán – el sõ sor ban a kül föl di elõ adók – csak fel erõ -
sí tet tek. Az zal kap cso lat ban, hogy mi ért tör olyan ne he zen utat a kö zös sé gi ne ve lés, az elõ adó
úgy lát ta, hogy a pe da gó gi á ban „…az is ko lá nak, mint tár sa dal mi or ga niz mus nak a meg íté lése
nem re á lis, el len ke zõ leg, ta pasz tal ha tó bi zo nyos il lu zi o niz mus és a va ló ság tól ide gen ro man ti -
ka” (SZAR KA 1970: 241). Novikova sze rint a fõ prob lé mák kö zé tar to zik „a gyer mek-kol lek tíva
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el mé le té nek ki dol go zat lan sá ga a sze mé lyi ség gel va ló köl csön ha tás szem pont já ból; a gyer -
mek kö zös ség rõl al ko tott is me re te ink nem kel lõ mér té kû tu do má nyos meg ala po zott sá ga”
(NOVIKOVA 1970: 252). Ale xan der Lewin je lez te, hogy a kö zös sé gi ne ve lés csak egy az if jú -
ság ra ha tás sal le võ rend sze rek kö zött; hogy a kis cso port hat leg erõ seb ben az egyén szo ci a li -
zá ci ó já ra, ezért fon tos ta nul má nyoz ni mind a di á kok érint ke zé si, mind el kü lö nü lé si igé nyét.
Hang sú lyoz ta a szo ci o ló gi ai, a pszi cho ló gi ai és a pe da gó gi ai meg kö ze lí tés le he tõ sé gét és szük -
sé ges sé gét. Stanciu, a ro mán elõ adó erõ tel je sen hi vat ko zott ar ra, hogy a szo ci o ló gia és a szo -
ci ál pszi cho ló gia ered mé nye it cél sze rû fi gye lem be ven ni, ugyan ak kor te kin tet tel kell len ni
a pe da gó gi ai kér dés fel te vés le he tõ sé gé re: „…bennünket egy olyan kö zös ség meg szer ve zé se ér -
de kel, amely – a tag jai kö zött fenn ál ló kap cso la to kon ke resz tül – az ön ne ve lés re va ló tö rek vést
és az er re irá nyu ló ké pes sé get moz dít ja elõ, il let ve fej lesz ti” (STANCIU 1970: 284). Pa ta ki Ferenc
fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy a kon fe ren ci át is át ha tó kér dést – „va jon a tár sa dal mi és a tech -
ni kai-tu do má nyos fej lõ dés bi zo nyos tendenciái… nem te szik-e il lu zó ri kus sá és meg ha la dot tab -
bá a ko ráb ban ala kí tott ké pün ket az is ko lai kö zös ség jel le gé rõl és pe da gó gi ai le he tõ sé ge i rõl”
(PA TA KI 1970: 411) – csak ak kor le het meg vá la szol ni, „ha az el mé le ti elem zé sek szer ve sen össze -
kap cso lód nak a tár sa dal mi «te rep is me ret tel», a ta nu lók kö ré ben zaj ló fo lya ma tok ala pos is me -
re té vel” (PA TA KI 1970: 412). 

Új han got ütött meg Pöltl Jó zsef az Is ko la kö zös sé gi funk ci ó i nak ne ve lés szo ci o ló gi ai meg -
kö ze lí té se cí mû ta nul má nyá ban, a tár sas kap cso la tok té ma kö rén be lül a pár ra és a kis cso port -
ra kon cent rál va (PÖLTL 1970). Ér de mes meg je gyez ni, hogy hi vat ko zott iro dal má ban két ta nul -
mány ki vé te lé vel csu pa szo ci o ló gi ai, szo ci ál pszi cho ló gi ai szak mun ka sze re pelt.

Szar ka Jó zsef ös  sze fog la ló zár sza vá ban a szo ci ál pszi cho ló gi ai szem lé let mód ér vé nye sí té -
sé nek ér de ké ben szól: „…a kö zös sé get va ló ban komp lex je len ség ként fog juk fel, mint ahogy
va ló já ban az is, és ezt a komp lex je len sé get a tu do má nyos meg is me rés kü lön bö zõ ol da la i ról kö -
ze lít sük meg. A már em le ge tett ne ve lés szo ci o ló gi ai, szo ci ál pszi cho ló gi ai, pszi cho ló gi ai meg -
kö ze lí té sek re gon do lok. Ez na gyon ter mé keny szem pont, és ma már kor sze rû en nem is le het
más ként eze ket a kér dé se ket vizs gál ni. Az egész ta nács ko zás nak a mon da ni va ló já ból az dom -
bo ro dott ki, hogy a szo ci o ló gi ai és pszi cho ló gi ai ada tok fon tos in for má ci ó kat ad nak szá munkra,
de nem old ják meg a pe da gó gi ai ku ta tó alap ve tõ fel ada tát, hogy a pe da gó gi ai je len ség lé nye -
gé re vo nat ko zó újabb és újabb is me re te ket igye kez zen fel tár ni” (Szar ka 1970: 417).

Ter mé sze te sen nem kell túl ér té kel ni a fel idé zett mun ka ér te kez let je len tõ sé gét, azon ban 
– élet ta pasz ta lat ok kal ren del kez ve eb bõl az idõ szak ból – nem tû nik túl zás nak an nak meg ál la -
pí tá sa, hogy ez a ta nács ko zás zöld utat nyi tott a szo ci ál pszi cho ló gi á val va ló fog lal ko zás nak. 
(A né ze tek vál to zá sá nak vi szony lag gyors tem pó já ra kö vet kez tet he tünk ab ból, hogy a ko ráb -
ban már jel zett 1965 má ju sá ban szer ve zett vi ta ülé sen a szo ci o ló gi á val va ló kap cso lat még csak
egye di igény ként je lent meg, s a szo ci ál pszi cho ló gi á val va ló kap cso lat ban rej lõ le he tõ sé ge ket
nem is em lí tet ték.) 

A szo ci ál pszi cho ló gia irán ti ér dek lõ dés a het ve nes évek ben – az is mer te té sek bõl, hi vat ko -
zá sok ból, cik kek bõl, a meg je le nõ köny vek bõl jól lát ha tó an – egy re nö ve ke dett. 1970-ben
a Köz gaz da sá gi és Jo gi Könyv ki adó meg je len tet te Mérei Fe renc Kö zös sé gek rej tett há ló za ta
címû kö te tét, amely a to vább fej lesz tett morenói szo ci o met ria nagy ha tá sú ké zi köny ve volt 
(és ma radt mind má ig az is ko lai cso por tok ér zel mi vi szony rend sze rét elem zõk kö ré ben). En nél
a ki adó nál je lent meg Kurt Lewin kö te te a cso port di na mi ká ról Mérei Fe renc elem zõ be ve ze tõ
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ta nul má nyá val. Ugyan eb ben az év ben a nem zet kö zi mo dern pe da gó gi ai iro da lom is mer te té sét
vál la ló „Idõ sze rû kér dé sek kül föld ön” so ro zat ban önál ló kö te te je lent meg a szo ci o met ri á nak.
A Ma gyar Pe da gó gia (a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Pe da gó gi ai Bi zott sá gá nak el mé le ti fo -
lyó ira ta) 1972 és 1977 kö zött nyolc kül föl di és ha zai szo ci ál pszi cho ló gi ai jel le gû mû vet is mer -
te tett. 1973-ban a Szo ci ál pszi cho ló gia cí mû vá lo ga tás be ve ze tõ ta nul má nya (HUNYADY 1973)
be mu tat ta a szo ci ál pszi cho ló gia tör té ne ti leg ki ala kult te ma ti ká ját és je len tõ sebb irány za ta it.
Hosszú tá von ha tá sos nak bi zo nyult Carl Weiss Az is ko lai osz tály szo ci o ló gi á ja és szo ci ál pszi -
cho ló gi á ja cí mû ma gya rul 1974-ben ki adott köny ve. 1976-ban – mint ko ráb ban a szo ci o ló gia
és a pe da gó gia kö zött – a pe da gó gia és a szo ci ál pszi cho ló gia ha tár vi dé kén is meg je lent egy új, 
„kö tõ je les” tu do mány te rü let, a pe da gó gi ai szo ci ál pszi cho ló gia (PA TA KI 1976). 

A fel so ro lás tá vol ról sem tel jes, de ér zé kel te ti, hogy eb ben az év ti zed ben mi lyen sok faj ta
és sok fe lõl szer ve zett tö rek vés volt a ha zai tu do má nyos-szak mai köz élet ben a szo ci ál pszi cho -
ló gi á nak, en nek a (vi szony lag) fi a tal, ná lunk elad dig is me ret len tu do mány nak a meg is mer te té -
sé re. Ez zel pár hu za mo san meg in dul tak a ha zai szo ci ál pszi cho ló gi ai ku ta tá sok is. 

A kö zel egy év ti zed ered mé nye it 1972-ben a Ma gyar Pszi cho ló gi ai Tár sa ság Szo ci ál pszi -
cho ló gi ai Szek ci ó ja és az MTA Pszi cho ló gi ai In té ze té nek Szo ci ál pszi cho ló gi ai Osz tá lya ál tal
szer ve zett szo ci ál pszi cho ló gi ai mun ka ér te kez le ten ös  sze gez ték, ele mez ték, majd meg je len tet -
ték (HUNYADY és mtsai 1976). A kö tet szer kesz tõi úgy ítél ték meg, hogy a hat va nas évek ben
a szo ci ál pszi cho ló gia „kü lön bö zõ he lye ken és for mák ban újjászervezõdött, … En nek nyo mán
mind szé le sebb kör ben tért hó dí tott a szo ci ál pszi cho ló gi ai szem lé let… E tu do mány ág fo gal ma -
it, ku ta tá si mód sze re it és szem lé let mód ját egy re szé le sebb kör ben al kal maz ták a ne ve lés ügy -
ben, az ipa ri rend szer ben és fõ ként a kli ni kai ku ta tás ban és gya kor lat ban” (HUNYADY és mtsai
1906: 7). Foly tat va az át te kin tést, azt ál la pít ják meg, hogy „a 70-es évek elejére… mind több
ha zai ku ta tá si be szá mo ló lá tott nap vi lá got. Ezek a ku ta tá sok szé les spekt ru mot fog tak át, s egy -
aránt ki ter jed tek a szo ci ál pszi cho ló gi ai alap ku ta tá sok egyes fon tos té má i ra, va la mint a ha zai tár -
sa dal mi gya kor lat je len tõs fo lya ma ta i ra” (HUNYADY és mtsai 1906: 7). A kö tet té ma blokk jai iga -
zol ják is e meg ál la pí tá so kat: a kom mu ni ká ció, az at ti tûd ku ta tás, a sze mély per cep ció,
a kis cso port-ku ta tás té ma kö rök meg vi ta tá sa mel lett fon tos s már ered mé nye ket fel mu ta tó al kal -
ma zá si te rü le tek is meg je len nek: a szo ci ál pszi cho ló gia a mun ka he lyek vi lá gá ban, a szo ci a li zá -
ció ér tel me zé sé ben, a köz vé le mény-ku ta tás ban s a kli ni kai pszi cho ló gi á ban. A pe da gó gi ai kö -
zeg ben vég zett vizs gá la tok ról be szá mo ló ta nul má nyok kal az at ti tûd del, a kis cso port tal és
a szo ci a li zá ci ó val fog lal ko zó fe je ze tek ben ta lál ko zunk.

A het ve nes évek ele jén te hát a szo ci ál pszi cho ló gia irá nyá ba tá jé ko zó dó ne ve lés tu do má nyi
ku ta tá sok a fris sen meg is mert tu do mány te rü let több kér dés kö ré hez csat la koz nak. Az adott
idõ szak pe da gó gi ai pub li ká ci ó i nak ala po sabb elem zé se azon ban azt mu tat ja, hogy a ku ta tók ér -
dek lõ dé se nem egyen lõ súl  lyal for dult a kü lön bö zõ szo ci ál pszi cho ló gi ai te rü le tek fe lé: egy ér -
tel mû en a cso port ku ta tás vált köz pon ti té má vá.

En nek szá mos oka volt. Két ség te len, a ha zai szo ci ál pszi cho ló gia is so kat fog lal ko zott (el -
mé le ti és empirikus szin ten is) a cso port tal, an nak szer ke ze té vel, di na mi ká já val (BINET 1958;
VÁR HE GYI 1963; KÁNTÁS–KÁNTÁS 1965; MÉREI 1966a); a cso port ko hé zió egyes kom po nen -
se i nek fel tá rá sá val (PA TA KI 1972); a cso por tok szer ke ze té vel és a la tens ide o ló gi ai szer ke zet -
tel (HUNYADY 1967), az ide o ló gi ai jel le gû at ti tû dök kel (HUNYADY 1972); a szo ci o met ri ai mód -
szer és az in ter per szo ná lis vi szony kap cso la tá val (HUNYADY 1970); a cso port ban mu tat ko zó
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ér ték ori en tá ci ós egye zé sek kel (VAR GA 1968). Ezek a vizs gá la tok – az ak ko ri ban meg je lent kö -
te tek kel együtt (PA TA KI 1969; HIEBSCH–VORWERG 1967) – ki mu tat ha tó an ha tot tak a ne ve lés -
tu do má nyi ku ta tá sok ra. 

Az okok kö zött em lít het nénk még a meg élén kü lõ, el sõ sor ban a szo ci a lis ta or szá gok ban élõ
ku ta tók kal és mû he lyek kel ki ala ku ló kap cso la to kat (fõ ként a len gyel Ale xan der Lewint,
a moszk vai Novikovát, a le nin grá di Konnikovát, a ke let-né met or szá gi Vorwerget), õk – kü lön -
bö zõ tör té ne ti, s te gyük hoz zá, nyel vi okok ból – job ban is mer ték a tár sa da lom tu do mány ok fej -
lõ dé si irá nya it, a szo ci o ló gia ak tu á lis kér dés fel te vé se it, a szo ci ál pszi cho ló gi ai mód sze rek sok -
ol da lú al kal maz ha tó sá gát. A ve lük va ló szo ro sabb együtt mû kö dés a ne ve lés el mé le té vel
fog lal ko zók kö ré ben együtt járt a szo ci ál pszi cho ló gi ai ered mé nyek, mód sze rek fel hasz ná lá sá -
nak min tá já val. Az azon ban két ség te len, hogy a szo ci ál pszi cho ló gia meg ter mé ke nyí tõ ha tá sa
ná luk szin te ki vé tel nél kül a cso port ra vo nat ko zó új pszi cho ló gi ai tu dá son és ku ta tá si mód sze -
re ken ke resz tül ér vé nye sült.

Úgy vél jük, a leg dön tõbb ok, ami ért a hat va nas, het ve nes évek ben oly cent rá lis kér dés sé
vált a cso port ku ta tás ered mé nye i nek fel hasz ná lá sa a pe da gó gi á ban, még is a ha zai ne ve lés tu do -
mány és ne ve lés hely ze té ben ke re sen dõ: amint em lí tet tük már, 1945 után ide o ló gi ai és po li ti -
kai okok ból a ha zai pe da gó gi á ban a kö zös sé gi ne ve lés esz mé je vált egyed ural ko dó vá, kez det -
ben az új, de mok ra ti kus élet re mé nyét nyúj tó tár sa dal mi-po li ti kai kö zeg ben, majd ha ma ro san
a ke mény dik ta tú ra ke re té ben. A kol lek ti viz mus ér té ke ál tal ve zé relt kö zös sé gi ne ve lés az uni -
for mi zált gon dol ko dás- és ma ga tar tás mód ki ala kí tá sá nak esz kö ze lett, az egyén alá ren de lõ dé -
sét, pres  szi o ná lá sát szol gá ló ha tás rend szert moz ga tott. A csak né hány évig, 1956-ig tar tó 
„öt ve nes évek” kö ze pé tõl már tud ha tó, ta pasz tal ha tó volt, hogy a kö zös sé gi ne ve lés, a kö zös -
sé gek ki ala ku lá sa nem csu pán kül sõ, elõ re el ter ve zett ha tá sok ere dõ je, ha nem na gyon bo nyo -
lult fo lya ma tok, spon tán és ter ve zett ha tá sok sa já tos ke ve ré ké nek ter mé ke. Fel kel lett is mer ni,
hogy az egyén, az in di vi duum és a kö zös ség kö zöt ti kap cso lat rend szer sok kal szö ve vé nye sebb,
a ne ve lõi szán dé kok kal sok kal ne he zeb ben be fo lyá sol ha tó, mint azt ko ráb ban hit ték. E je len -
sé gek, ta pasz ta la tok szisz te ma ti kus fel tá rá sá ra, majd ma gya rá za tá ra a ne ve lés tu do mány nak
hosszú ide ig nem volt le he tõ sé ge, s nem vol tak mód sze rei sem. Az 1956-os for ra da lom után a ká -
dá ri kon szo li dá ció so rán las san, óva to san, de le he tett – hi va ta lo san, a szak mai nyil vá nos ság ban
is – más ként gon dol kod ni, a kö zös sé gek mû kö dé sé ben a min den em be ri cso port ra jel lem zõ sa -
já tos sá go kat ke res ni. Eh hez adott ösz tön zést, tá mo ga tást, szem lé le tet és mód sze re ket a szo ciál -
pszi cho ló gia. Ez a – nem csak szak mai – vál to zás eb ben az év ti zed ben, és még hos  szú ide ig nem
érin tet te a ne ve lés tu do mány alap ve tõ cél ki tû zé se it, ér ték té te le zé se it, sõt a fra ze o ló gi át sem. Még -
is a 20. szá zad má so dik fe lé ben in nen in dult a ne ve lés tu do má nyi gon dol ko dás nak a ki sza ba du -
lá sa az egy ol da lú ide o ló gi ai, po li ti kai ve zér lés alól. 

Jól pél dáz za a fen ti e ket Pa ta ki Fe renc 1966-ban meg je lent mo nog rá fi á ja. A ne ve lés tu dós
szer zõ – aki a pub li ká lás ide jén már az MTA Pszi cho ló gi ai In té ze té ben a szo ci ál pszi cho ló gi ai
cso por tot ve zet te – a szov jet pe da gó gia egyik emblematikus fi gu rá já nak, A. Sz. Ma ka ren kó nak
éle tét és pe da gó gi á ját dol goz ta fel. Szán dé ka sze rint a ko ráb ban ró la raj zolt „el me re ví tett Ma -
ka ren ko-port ré”-t kí ván ta ár nyal ni, s a te o re ti kus és gya kor ló pe da gó gus élet mû vét szisz te ma -
ti ku san fel dol goz ni. (Te gyük hoz zá, az öt ve nes évek ben az „el me re ví tett port ré” alap ján tet ték
kö te le zõ min tá vá Ma gyar or szá gon az is ko lai ne ve lés ben Ma ka ren ko alig vagy ros  szul is mert
el ve it és gya kor la tát. Épp ezért Pa ta ki mo nog rá fi á já val a „va ló di” Ma ka ren ko meg is mer te té sére

Két évtized a szociálpszichológia és a neveléstudomány kapcsolatának történetéből

427

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 427 (Black plate)



és a vál to zat la nul a kö zös sé gi ne ve lés re épü lõ, de sza ba dabb szel le mû szo ci a lis ta ne ve lés szá -
má ra tör té nõ át men té sé re is vál lal ko zott.) A kö tet III. fe je ze te a …nevelési szer ve ze tünk for má -
ja: a kö zös ség cí met vi se li, s en nek ke re té ben elem zi a szer zõ a kö zös ség szo ci o ló gi á ját, az ön -
kor mány za ti ság el ve it és gya kor la tát, a kö zös ség for má lis struk tú rá ját, fej lõ dés tör vé nye it és „a
kö zös ség lé lek tan né hány kér dé sét”. Már a té ma kö rök pusz ta meg je lö lé se is jel zi Pa ta ki mód -
sze rét: kü lön bö zõ, a hat va nas évek ben meg élén kü lõ tár sa da lom tu do mány ok fo gal mi ap pa rá tu -
sá val és ter mi no ló gi á já val kö ze lít a ma ka ren kói élet mû höz, eze ket mint egy rá ve tí ti ar ra, s a ki -
ala kí tott új, komp le xebb fo gal mi rend szer ben ír ja le, ér tel me zi Ma ka ren ko te ó ri á it és gya kor la ti
pe da gó gi á ját. „Ma ka ren ko pe da gó gi á já nak – akár csak eti ká já nak – leg fon to sabb ka te gó ri á ja
a kö zös ség. […] A kö zös ség min de nek elõtt szo ci á lis képzõdmény…, te hát ere den dõ en a szo cio -
ló gi ai vizs gá ló dás tár gya. […] a kö zös ség éle té ben és fej lõ dé sé ben meg ha tá ro zott pszi cho ló -
gi ai (közösség-lélektani) tör vény sze rû sé gek is ér vé nye sül nek, en nél fog va a kö zös ség tár sa da -
lom -lé lek ta ni as pek tus ból is ele mez he tõ. Ma ka ren ko – anél kül, hogy ezt dif fe ren ci ál tan
meg fo gal maz ná – tu laj don kép pen mind há rom meg kö ze lí tés mód dal él: a kö zös ség szo ci o ló gi ai,
pe da gó gi ai és pszi cho ló gi ai szem pont ból egy aránt fel kel tet te a fi gyel mét” (PA TA KI 1966: 283).
A szer zõ a komp lex elem zést ma ga vég zi el, mi vel Ma ka ren ko „so ha sem tar tot ta fel ada tá nak,
hogy ezek nek [ti. a szo ci o ló gi ai és a közösség-lélektani] ös  sze füg gé sek nek mód sze res vizs gá -
la tá ra vál lal koz zék” (PA TA KI 1966: 284). A mo nog rá fi á ban a szo ci ál pszi cho ló gi ai („közösség-
lélektani”) elem zé sek leg erõ tel jes eb ben a cso port ku ta tás sal függ nek ös  sze: a szer zõ a már em -
lí tett III. fe je zet ben jut ar ra a kö vet kez te tés re, hogy – Ma ka ren ko sze rint – a kö zös ség egy sa já tos
mi nõ sé gi tár sa dal mi kép zõd mény, sa já tos ér ték tar tal mú cso port. S et tõl kezd ve a „kö zös ség” fo -
gal mát eb ben az ér te lem ben hasz nál ja, így ír ja le a kö zös ség ér zel mi tó nu sát, a kö zös ség egyé -
ni sé gét és ha gyo má nya it, ré teg zõ dé si tí pu sa it. A cso port ku ta tás sal va ló szo ros kap cso la tot iga -
zol ja Pa ta ki egyik ké sõb bi írá sa is (PATAKI–HUNYADY 1972). Eb ben a cso port ko hé zió
ér tel me zé sé nek prob lé má it elem zi, s hi á nyol ja, hogy „a mar xis ta alap ve té sû ku ta tás a szo ci ál pszi -
cho ló gi ai el mé let al ko tás sík ján nem ala kí tott ki át fo gó el mé le ti ér tel me zé si modellt…” (PATAKI–
HUNYADY i. m. 45). Szám ba vé ve a te o re ti kus elõz mé nye ket, Ma ka ren ko élet mû vét nagy sza bá -
sú, lon gi tu di ná lis eset ta nul mány nak mi nõ sí ti, s meg ál la pít ja, hogy „Bár a kö zös sé gi ko hé zió
prob le ma ti ká ját exp li cit mó don – önál ló tu do má nyos kér dés ként – so ha sem fo gal maz ta meg [ti.
Ma ka ren ko], mun kás sá gá ból mes ter kélt erõ szak té tel nél kül ki hánt ha tók azok a ve ze tõ di men zi -
ók, ame lyek ben meg ra gad ta és le ír ta a kö zös sé gi ös  sze tar tás je len ség vi lá gá nak rend kí vül fon tos
té nye zõ it” (PATAKI–HUNYADY 1972: 45). Pa ta ki a to váb bi ak ban ki is bont ja a ko ráb bi ak hoz képest
új szem pon to kat és meg kö ze lí tés mó do kat jel zõ ma ka ren kói gon do la to kat.

Pa ta ki Ma ka ren kó val kap cso la tos szak mai mun kás sá gát azért idéz tük fel kis sé hos  szab ban, mert
a kö zös ség, a kö zös sé gi ne ve lés új szel le mû fel fo gá sá val – lé vén a pe da gó gi á ban na gyon is mert
és el is mert szak em ber – nagy ha tást gya ko rolt a kö vet ke zõ két év ti zed ha zai ne ve lés el mé le té re s
né mi képp gya kor la tá ra is. Az „új szel le mû fel fo gás nak” lé nye ges al ko tóele me volt a (ho ni vi szo -
nyok kö zött) va ló ban új tár sa da lom- lé lek ta ni meg kö ze lí tés mód is. S jól le het a ma ka ren kói élet mû
elem zé se nem te kint he tõ em pi ri kus ku ta tás nak, a kö zös ség re vo nat ko zó ár nyal tabb szem lé let mód -
já nak ha tá sa ér zé kel he tõ a meg élén kü lõ ne ve lés tu do má nyi ku ta tá sok ban is. 

A cso port ku ta tás el ter je dé sét a ne ve lés tu do mány ban az is se gí tet te, hogy a cso port, kis cso -
port nem volt is me ret len a ne ve lés el mé le té ben, hi szen az 1900-as évek tõl meg je le nõ re form -
pe da gó gi ai moz ga lom kü lön bö zõ irány za tai elõny ben ré sze sí tet ték a ta nu lás szer ve zés nek, 
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az élet szer ve zés nek ezt a meg ol dá sát. A köz ok ta tás ha zai gya kor la ta azon ban ezt a meg ol dást
nem fo gad ta be, 1945 után pe dig ki fe je zet ten és hang sú lyo zot tan el zár kóz tak min den tõl, ami
eset leg ve szé lyez tet het te a me re ven ér tel me zett kö zös sé gi ne ve lés, emi att az egy sé ges ség, 
az ok ta tás ban a fron tá lis mun ka szer ve zés egyed ural mát. Ne he zen is mer ték fel, vagy leg alább -
is ne he zen fo gal maz ták meg, hogy az egy for ma ság szor gal ma zá sa, az osz tá lyon be lü li egy más -
mel let ti ség nem je lent egy ben kö zös sé gi ne ve lést is. 

A fel is me rés azon ban, hogy a pe da gó gi ai gya kor lat mind az ok ta tás, mind a ne ve lés te kin -
te té ben nem elég ered mé nyes, a meg ol dás ke re sés so rán ter mé sze te sen ve ze tett el a cso port mun -
ka pe da gó gi ai le he tõ sé ge i nek vizs gá la tá hoz. Né hány ez zel kap cso la tos ku ta tás be mu ta tá sa
talán ada lé kot szol gál tat a recipiálás fo lya ma tá hoz, ter mé sze té hez a cso port té má ban, de ta lán
ál ta lá no sít ha tó an is. 

Nem vé let len, hogy a pe da gó gi á ban a cso port mun ká ról az el sõ köny vet Buzás Lász ló ír ta,
aki a re form pe da gó gi á ban ala po san tá jé ko zott volt, ugyan ak kor erõ sen ér dek lõ dött a pszi cho -
ló gia iránt ál ta lá ban, s a szo ci ál pszi cho ló gi ai kér dés fel ve té sek iránt kü lö nö sen is. 

A hat va nas évek ben né hány ál ta lá nos is ko lai, fõ leg al só ta go za tos pró bál ko zás zaj lott
a cso port mun ka al kal ma zá sá ra. Az MTA Di dak ti kai-me to di kai Al bi zott sá ga Fá bi án Zol tán 
(a té má ban Buzás Lász ló as pi rán sa) anya ga alap ján vi tát ren de zett a cso port fog lal ko zá sok pe -
da gó gi ai ér té ke i rõl (FÁ BI ÁN 1967). Mai szem mel ér de kes lát ni, ahogy a na gyon ala pos, tar tal -
mas ös  sze fog la ló azt igyek szik bi zony gat ni, hogy a cso port mun ka csak az osz tály- és tan óra -
rend szer ke re te in be lül kép ze len dõ el a kö zös sé gi ne ve lés szol gá la tá ban, te hát be le fér – ahogy
a szer zõ fo gal maz – a kom mu nis ta ne ve lés kon cep ci ó já ba. Ugyan ak kor hal kan, tény le ge sen zá -
ró jel ben meg je len nek szo ci ál pszi cho ló gi ai szem pont ok is: „Túl zott do log a kö zös sé gen be lü li
tár sas kapcsolatokat… rész le te sen sza bá lyoz ni, s így vis  sza szo rí ta ni a spon tán kap cso lat te rem -
tés le he tõ sé gét” (FÁ BI ÁN 1967: 292); „mind ed dig szin te egy ál ta lán nem él tünk a ta nu lók egy -
más kö zöt ti em be ri kap cso la ta i nak ne ve lé si le he tõ sé ge i vel” (FÁ BI ÁN 1967: 293). A ki je len té -
sek már szo ci ál pszi cho ló gi ai „fer tõ zött ség re” utal nak, bár a fel dol go zott szak iro da lom ban még
nem je len nek meg szo ci ál pszi cho ló gi ai mun kák. 

Buzás Lász ló A cso port mun ka idõ sze rû kér dé sei cí mû, 1969-ben meg je lent ki ad vá nyá ban
már fo lyó kí sér le tek re utal, ame lyek kel rész ben a cso port mun ka ok ta tá si ha té kony sá gát, rész -
ben a kö zös sé gi ne ve lés ben va ló al kal maz ha tó sá gát kí ván ta vizs gál ni. 1974-ben meg je lent (két
ki adást meg ért) mun ká já ban (A cso port mun ka) már nagy sza bá sú vizs gá lat ról szá mol be: 1963
és 1971 kö zött 30 (bu da pes ti és vi dé ki) is ko lá ban 50 ta nár rész vé te lé vel vég zett vizs gá la tot, ezen
be lül a cso port mun ká ban már ta pasz ta la tok kal ren del ke zõ ta ná rok kal ún. fel idé zett kí sér le tet,
ke res ve, hogy a cso port mun ka mi re al kal mas. A ku ta tás ba ki vá ló ta ná ro kat vont be, mert hi szen,
ahogy fo gal maz: a ta ná rok nak a cso port mun kát mint el já rást ki is kel lett dol goz ni uk, és ki is
kel lett pró bál ni uk. 

Mun ká já ban a szo ci ál pszi cho ló gi ai ih le tés ki fe je zett, fel idéz rész ben szo ci ál pszi cho ló gi ai
mû ve ket, rész ben a szo ci ál pszi cho ló gi á ra is tá masz ko dó kül föl di pe da gó gi ai köny ve ket. Jól pél -
dáz za ezt az egyes or szá gok cso port mun ká val kap cso la tos né ze te i nek, gya kor la tá nak fel vá zo -
lá sa, ezen be lül a szo ci ál pszi cho ló gi ai né zõ pont ok meg je le ní té se. Ugyan ak kor fon tos nak tart -
ja a meg élén kü lõ ha zai szo ci ál pszi cho ló gi ai ta nul má nyok szer zõ i nek kö rét is fel vil lan ta ni, Mérei
Fe renc, Pa ta ki Fe renc, Kántás Lász ló, Hunyady György, Vár he gyi György, Vastagh Zol tán mun -
kás sá gát em lí ti. 
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Ezenfelül a szo ci ál pszi cho ló gi á ban va ló ol va sott ság ra mu tat a ku ta tás ban a ter mé sze tes kí -
sér let al kal ma zá sá nak tu da tos ki eme lé se (szem ben a szo ci ál pszi cho ló gi ai la bo ra tó ri u mi kí sér le -
tek kel), a meg fi gye lés, a pe da gó gu sok kal ké szí tett in ter jú és a szo ci o met ria al kal ma zá sa, s a meg -
ál la pí tá sok, a szó hasz ná lat át vé te le. Pél dá ul „tár sas me zõ rõl” be szél, s ki je len ti, hogy „az osz tály
egy bo nyo lult szo ci ál pszi cho ló gi ai kép zõd mény”. Mind ez jól do ku men tál ja, hogy az elé ge det len -
ség az ok ta tá si és ne ve lé si ered mé nyek kel olyan – ugyan csak Buzás Lász ló ki fe je zé sét idéz ve –
„pe da gó gi ai er je dést” in dí tott el (BUZÁS 1974: 75), amely be be le tar to zik a cso port mun ka szor gal -
ma zá sa is. 

A vizs gá lat tól a szer zõ an nak meg erõ sí té sét vár ja, hogy a cso port mun ka al kal mas az ér tel -
mi ké pes sé gek fo ko zott fej lesz té sé re; a ta nu ló ku ta tá si mód sze rek be va ló be ve ze té sé be; ki ala -
kít ja az ön mû ve lés igé nyét; „va la mint mó dot ad a ta nu lók nak tár sas szük ség le tük ki elé gí té sé -
re, és egy ben bon ta koz tat ja a sze mé lyi ség kö zös sé gi vo ná sa it, se gí ti a szo ci a li zá ló dás fo lya ma tát,
amely ben for má ló dik a sze mé lyi ség kö zös sé gi ori en tá ci ó ja” (BUZÁS 1974: 79). És mind ez
a meg fi gye lés, il let ve a kí sér let ered mé nye ként meg erõ sí tést is nyert. Ez na gyon fon tos, mert
esze rint a cso port mun ka mind a ne ve lés, mind az ok ta tás szem pont já ból fi gye lem re mél tó. 
Se gít sé gé vel fel old ha tó az a gyak ran han goz ta tott prob lé ma, hogy „ne ve lé sünk bár kö zös sé gi
jel le gû, de az ok ta tás te rén in di vi du á lis alap ál lás jel le mez ben nün ket, és ok ta tá si szi tu á ci ó ban
rend sze rint egye dek ben gondolkozunk…” (BUZÁS 1974: 78). 

Az ered mé nyek in terp re tá ci ó já nál vi lá go san lát szik az a tö rek vés, hogy az ál ta lá nos szin -
tû szo ci o ló gi ai, szo ci ál pszi cho ló gi ai meg ál la pí tá sok pe da gó gi ai konk re ti zá lá sa meg tör tén jék.
Így az ok ta tás ne ve lõ ha tá sát kap csol ni a cso port mun ká hoz ki fe je zet ten pe da gó gi ai kö vet kez -
te tés a kis cso port ra vo nat ko zó szo ci ál pszi cho ló gi ai meg ál la pí tá sok kal a hát tér ben. 

Lé nye gé ben eh hez a tö rek vés hez, a pe da gó gi ai spe ci fi ku mok ke re sé sé hez kap cso ló dik az
az 1965/66-os és 1966/67-es tan év ben há rom ta nár ál tal vég zett, nyolc pár hu za mos VI. osz tály -
ban meg szer ve zett kí sér let, amely a cso port mun ka kol lek ti vi tást fej lesz tõ ha tá sát vizs gál ta, s egy -
ben ös  sze ha son lí tot ta az egyé ni mun ka és a fron tá lis mun ka al kal ma zá sá nak ilyen jel le gû kö -
vet kez mé nye i vel (BÁBOSIK–M. NÁDASI 1970). A ku ta tás mód sze rei (kí sér let, kül sõ, struk tu rált
és részt ve võ meg fi gye lés, a Kolominszkij-féle szo ci o met ria) már a szo ci ál pszi cho ló gi ai ku ta -
tá si mód sze rek ter mé sze tes al kal ma zá sá ra utal nak. A kí sér let ered mé nyei egy ér tel mû en meg -
erõ sí tet ték a cso port mun ka kol lek ti vi tás ra ne ve lés szem pont já ból po zi tív ha tá sát, de ez már ak -
kor nem szá mí tott va ló di új don ság nak. Ami fon tos pe da gó gi ai ered mény volt, a cso por tok
te vé keny sé gük, az együtt mû kö dés jel le ge alap ján va ló tí pu sok ba so ro lá sa. S meg le he tett ál la -
pí ta ni, hogy „az egyes ka te gó ri ák ba so rolt cso por tok a leg kü lön bö zõbb szo ci o met ri ai hely ze -
tû ta nu ló kat fog lal ták ma guk ba. En nek el le né re az al kal maz ko dá si fo lya mat jel le ge és ered mé -
nyes sé ge azo nos mó don ala kult. Ez ar ra utal, hogy az al kal maz ko dá si fo lya mat ala ku lá sa nem
el sõ sor ban a szo ci o met ri ai hely zet tõl, ha nem az al kal ma zott pe da gó gi ai ha tá sok tól függ”
(BÁBOSIK–M. NÁDASI 1970: 82). 

Ugyan csak a cso port pe da gó gi ai szem pont ból va ló meg kö ze lí té sé hez adott ki egé szí tést az
a ku ta tás, ame lyik a cso por ton be lül a ta nu lók kö zöt ti ha tás rend szert vizs gál ta a pe da gó gi ai fo -
lya mat ra kon cent rál va (BÁBOSIK–M. NÁDASI 1975). Az 1968/69-es és az 1969/70-es tan év ben
két ál ta lá nos is ko lá ban, há rom ta nár köz re mû kö dé sé vel, kí sér let tel, meg fi gye lés sel, an két mód -
szer rel vég zett ku ta tás fel tár ta a cso por tok mû kö dé sén be lül a ta nár cso port ra, a cso port tag ok egy -
más ra va ló ha tá sát, le ír va az alap vál to za to kat. A cso port tag ok kö zöt ti kap cso lat meg vi lá gí tá sa
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te hát, ami a szo ci ál pszi cho ló gia gya ko ri kér dé se, pe da gó gi ai szem pont ok alap ján ke rült le írás -
ra és ér tel me zés re.

A kis cso port-ku ta tás ered mé nye i vel, mód sze re i vel va ló meg is mer ke dés gaz da gí tot ta a ku -
ta tók (és a gya kor ló pe da gó gu sok) tu dá sát a di á kok, fi a ta lok tár sas-kö zös sé gi vi szo nya i ról. A hat -
va nas évek kö ze pé tõl – a komp lex me to di ká val vég zett ku ta tá sok mel lett – a pe da gó gi ai szak -
iro dal mat el árasz tot ta a több-ke ve sebb szak sze rû ség gel vég zett szo ci o met ri ai vizs gá la tok
le írá sa. Ezek gya kor ta nem men tek túl egy adott (osztály)közösség (egy adott pil la nat ban ér -
vé nyes) ro kon szen vi kap cso la ta i nak a fel tá rá sán, eset leg a hi va ta los (for má lis) és az in for má -
lis cso port szer ke zet el té ré se i nek meg ál la pí tá sán, még is je len tõs volt a sze re pük: a mód szer fel -
hasz ná lá sa szé les kör ben tu da to sí tot ta a gye re kek tár sas kö ze gé ben, egye bek kö zött az is ko lai
kö zös sé gek ben is zaj ló spon tán pszi cho ló gi ai fo lya ma to kat.

A szociometrikus vizs gá la tok ból in dult, te re bé lye se dett ös  sze tett kér dés fel te vé sû ku ta tás -
sá Vastagh Zol tán mun kás sá ga (VASTAGH 1967, 1968, 1974, 1980). Vastagh meg is mer ked ve
a szo ci o met ria mód sze ré vel és Mérei Fe renc cel, mond hat ni szen ve dé lye sen kezd te vizs gál ni e
mód szer al kal ma zá sá nak le he tõ sé ge it a pe da gó gi á ban. Elõbb a kö zös ség „mun ká ját” és a gyer -
me kek kö zös sé gi kap cso la ta it vizs gál ta, ké sõbb dok to ri ér te ke zé sé ben egy is ko lai osz tály bel -
sõ ko hé zi ó ját és köz vé le mény ének ala ku lá sát tár ta fel a szo ci o met ri ai mód szer se gít sé gé vel, majd
– fel is mer ve a „pri mer kö zös sé gek” (az is ko lai osz tá lyok) spon tán ta go ló dá si fo lya ma ta it – 
e ki sebb egy sé gek nek, a mikrocsoportoknak a terv sze rû ne ve lõi ha tá so kat mó do sí tó sze re pét
vizs gál ta kvá zi kí sér le ti kö rül mé nyek kö zött. Mint az ered mé nye ket ös  sze fog la ló kö te té ben írja,
„a mikrocsoport az is ko lai osz tá lyok szer ve ze té bõl a több szem pon tú szo ci o met ria se gít sé gé -
vel ki emelt egy ség, amely a köl csö nös kap cso la tok men tén el kü lö nít he tõ, tár sas lé lek ta ni és kö -
zös sé gi is mér vek kel is mi nõ sít he tõ, az osz tály egé szé hez és más egy sé ge i hez vi szo nyít ha tó”
(VASTAGH 1980: 21). A mikrocsoportoknak – jog gal – egy faj ta szû rõ sze re pet tu laj do ní tott az
egyén és az el vá rá so kat köz ve tí tõ tá gabb kö zös ség kö zött, ezért a ne ve lés cél ja i nak meg fe le lõ
„pe da gó gi ai mû ve let so rok” ré vén kí ván ta fo koz ni „az osz tály és az egyes ta nu lók kö zött sû rû -
sö dõ tár sas egy sé gek po zi tív, fel erõ sí tõ ere jét” (VASTAGH 1980: 40). No ha a pe da gó gi ai be avat -
ko zás és ha tá sá nak fel mé ré se mód szer ta ni lag nem volt elég gé ki dol go zott, két ség te le nül ez a ku -
ta tás meg gyõ zõ mó don bi zo nyí tot ta a szer zõ szá má ra az in ter per szo ná lis vi szo nyok je len tõ sé gét
a terv sze rû ne ve lé si fo lya mat ban. Ek kor szer zett ta pasz ta la tai, ku ta tá si ered mé nyei alap ján dol -
goz ta ki hos  szú tá vú te rep kí sér le tét, a Sze der ké nyi is ko la fej lesz té si prog ra mot, amely ben az in -
téz mény be já ró gye re ke ket érõ ha tá so kat – Ale xan der Lewin el mé le te ál tal is ins pi rál va (LEWIN

1973) – rend szer sze rû en szer vez ve nagy fi gyel met for dí tott az is ko lán be lü li és kí vü li in ter per -
szo ná lis kap cso la tok fej lesz té sé re (VASTAGH 1995).

A cso port ku ta tá sok mel lett, a szo ci ál pszi cho ló gi ai ku ta tá sok meg élén kü lé sé vel szin te egy
idõ ben az em pi ri kus ne ve lés tu do má nyi ku ta tá sok ban meg je len tek az at ti tûd vizs gá la tok is.
Ezek szá mu kat s ele in te ha tá su kat te kint ve is jó val a cso port ku ta tá sok mö gött ma rad tak, de ma -
gá nak a fo ga lom nak és vizs gá ló mód sze re i nek je len tõ sé ge ha ma ro san meg mu tat ko zott. „A szo -
ci á lis at ti tûd fo gal má ban és mé ré si tech ni ká i ban a pe da gó gi ai szak em be rek olyan esz közt lát -
tak, amel  lyel a sze mé lyi ség vál to zá sá ban meg mu tat ko zó ne ve lé si ered mé nyek hez kö ze lebb le het
fér kõz ni” – ál la pít ja meg az MTA Pe da gó gi ai Bi zott sá ga 1984-ben az elõ zõ más fél-két év ti zed
ne ve lés tu do má nyi tel je sít mé nyét az interdiszciplinaritás ér vé nye sü lé sé vel ös  sze füg gés ben ele -
mez ve (HUNYADYNÉ–SALAMON 1984).
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A hat va nas évek ben az at ti tûd irán ti ér dek lõ dés a ha zai ne ve lés tu do mány ban dön tõ en
három te ma ti kus irány ban nõtt meg: az er köl csi ne ve lés te o re ti kus és em pi ri kus ku ta tá sá ban,
a ta nul má nyi tel je sít mé nye ket be fo lyá so ló té nye zõk elem zé sé ben és a ne ve lé si-ok ta tá si fo lya -
mat nak az egyé ni kol lek ti vi tá sá ra gya ko rolt ha tá sa it fel tá ró vizs gá la tok ban. 

Bábosik Ist ván ku ta tá sa i nak kez de tén az er köl csi ne ve lés fo lya ma tát, azon be lül a sze mé -
lyi ség er köl csi kom po nen se i nek bel sõ ös  sze füg gé se it, il let ve az er köl csi ma ga tar tás re gu lá ci -
ós me cha niz mu sa it vizs gál ta (BÁBOSIK 1972b). Szak iro dal mi köz ve tí tés sel is mer ke dett meg
a nem zet kö zi hí rû grúz is ko la at ti tûdku ta tá sa i nak ered mé nye i vel, s hasz nál ta fel el mé le ti épít -
ke zé sé hez a be ál lí tó dás fo gal mát rész ben az er köl csi ma ga tar tás ösz tön zõ-sza bá lyo zó rend sze -
ré nek fel vá zo lá sa kor, rész ben a jel lem ma ga tar tás sza bá lyo zó ha tá sa ként ki ala ku ló sze mé lyi és
kol lek tív irá nyult ság le írá sa kor (BÁBOSIK 1975). (Bábosik ké sõb bi mun ká i ban kü lönb sé get tesz
az egyén „be ál lí tó dá sa” és „irá nyult sá ga” kö zött.) Kon cep ci ó já ra a nyolc va nas éve kig több em -
pi ri kus vizs gá la tot épí tett: az ál ta lá nos is ko lás gye re kek mo rá lis be ál lí tó dá sát és ma ga tar tá sá -
nak ös  sze füg gé se it igye ke zett fel tár ni (BÁBOSIK 1969, 1972a; BÁBOSIK–BÍRÓ 1980).

Ezek ben az évek ben vég zett vizs gá la tot az er köl csi ne ve lés té ma kör ében Komlósi Sán dor és
Majzik Lászlóné is. Mind ket ten ál ta lá nos is ko lai ta nu lók er köl csi ne velt sé gi szint jé nek meg ál la -
pí tá sa cél já ból vizs gá lód tak. Komlósi – egy ame ri kai–ma gyar ös  sze ha son lí tó vizs gá lat ke re té ben –
12–13 éves ta nu lók er köl csi at ti tûd szint jé nek megállapítása (KOMLÓSI 1972). A szer zõ nem de -
fi ni ál ja az er köl csi at ti tûd fo gal mát, nem ír ja le a ku ta tás el mé le ti ke re te it, ta nul má nyá ban
a Cornell Egye te men ki dol go zott kér dõ ív ho no sí tott vál to za tá val le bo nyo lí tott vizs gá lat ta nul sá -
gos ered mé nye it mu tat ja be. A kér dõ ív a 12 éve sek is ko lai és tár sas éle té ben köz na pi, egyút tal erköl -
csi di lem mát tar tal ma zó tör té ne te ket fog lal ma gá ban, a gye re kek tõl azt ké ri, je lez zék, õk ho gyan
dön te né nek ezek ben az ese tek ben. A ta nu lók egy Likert-skála se gít sé gé vel ál lás fog la lá suk ha tá -
ro zott sá gi fo kát is je lez ték (KOMLÓSI 1972: 326), majd meg is mé tel ték a mé rést (ha son ló tí pu sú,
de más szö ve gû di lem mák kal) az zal a fel té tel lel, hogy vá la sza i kat meg is me rik a szü lõk, il let ve
a har ma dik eset ben az osz tály tár sak. A szer zõ az at ti tûd mó do su lá sa ként ér tel mez te a vá la szok -
ban az alapszint hez (el sõ mé rés) ké pest be kö vet ke zett vál to zá so kat.

Majzik Lászlóné (1971) szin te ugyan ab ban az év ben prak ti kus fel adat ból ki in dul va vég zett
er köl csi íté lõ ké pes ség vizs gá la tot: az Or szá gos Pe da gó gi ai In té zet egész na pos is ko la kí sér le -
té nek ér té ke lé sét kel lett el vé gez ni. E vizs gá lat so rán – ép pen a szer zõ szak mai mun kás sá ga ré -
vén – két új sze rû vo nás is ér vé nye sült: az ered mé nyes sé get nem csak a szer ve ze ti ke re tek mû -
köd te té sé nek si ke res sé gé bõl, a mun ká ban köz vet le nül és meg fi gye lõ ként részt ve võk
ta pasz ta la ta i ból, ha nem a gye re kek re gya ko rolt és meg mért ha tás ból is ál la pí tot ták meg. Még -
pe dig nem csak a ta nul má nyi tel je sít mé nyek vál to zá sá ból (nö ve ke dé sé bõl), ha nem ne velt sé gük
szint jé nek emel ke dé sé bõl is. Ez utób bi ra irá nyu ló vizs gá la tok ré sze volt a tíz éves ta nu lók er -
köl csi íté lõ ké pes ség ének fej lõ dé sét fel tá ró vizs gá lat. Mód sze re né mi ro kon sá got mu ta tott a fen -
tebb idé zett ös  sze ha son lí tó vizs gá lat tal: „a több, ha son ló tar tal mat hor do zó er köl csi hely zet meg -
íté lé se alap ján vég zett ered mény vizs gá lat ban va la mely nor ma kü lön bö zõ sú lyos sá gú
meg sér té sé nek, il le tõ leg kü lön bö zõ ér té kû meg va ló sí tá sá nak ese tét kell a ta nu ló nak fo ko za ti,
sú lyos sá gi, va la mint ér té kes sé gi sor rend be ál lí ta nia” (MAJZIK 2005: 80). A vi szo nyí tá si ala pot
az ese tek op ti má lis (pont ér ték kel fel ru há zott) sor rend je ké pez te. Az en nek alap ján kép zett mu -
ta tók kal jel le mez he tõ volt (le író sta tisz ti kai ala pon és mi nõ sé gi leg is) az egyes ta nu lók er köl -
csi íté lõ ké pes ség ének szint je. 
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Más in dít ta tá sú ak vol tak azok az at ti tûdmé ré sek, ame lyek – a ko ráb ban már em lí tett – nem -
zet kö zi tel je sít mény mé rés hez kap cso lód tak. Az IEA-vizsgálatban a ku ta tók fel té te lez ték, hogy
a ta nu lói tel je sít mény szint jét szá mos kör nye ze ti és sze mé lyes té nye zõ be fo lyá sol ja; az ered -
mé nyek ér tel me zé se, az or szá gok kö zöt ti kü lönb sé gek ma gya rá za ta ér dem ben csak ezek kel ösz -
 sze füg gés ben tör tén het (BALLÉR 1979). A vizs gá lat ban több at ti tûd mé rést vé gez tek, eh hez 
(mó do sí tott) Likert-skálát al kal maz tak. A hát tér vál to zók kö ré ben egész ská la rend szer ala kult ki.
Mind há rom po pu lá ci ó ban (meg kö ze lí tõ leg 15 ezer, rep re zen ta tív min ta vé tel lel ki vá lasz tott ta -
nu ló kö ré ben) fel hasz nál ták az ún. ál ta lá nos ská lá kat, ame lyek az is ko lá hoz va ló vi szonyt vizs -
gál ták két alskála se gít sé gé vel: az egyik az is ko la sze re te té re, a má sik az is ko lai mo ti vá ci ó ra
vo nat ko zott. (Ezek kel együtt a ta nu lók vá la szol tak az is ko lai kör nye zet re irá nyu ló ún. le író ská -
lá ra is, de ez in for má ció gyûj tés re volt al kal mas, s nem a ta nu lók ér té ke lõ jel le gû be ál lí tó dá sá -
nak meg is me ré sé re.) Ezen kí vül spe ci fi kus ská lák se gít sé gé vel vizs gál ták a ta nu lók kö tõ dé sét
az egyes szak te rü le tek hez (ér dek lõ dé sü ket, az adott te rü let tel kap cso la tos tu dás, ké pes sé gek
hasz nos sá gá nak meg íté lé sét, a tan tár gyak irán ti be ál lí tó dá su kat) (KÁDÁRNÉ FÜ LÖP 1979).
(Meg je gyez zük, hogy az IEA-mérésekrõl ad dig leg tel je sebb ké pet adó 1979-es Ta nul má nyok
a ne ve lés tu do mány kö ré bõl 1975–1976 cí mû kö tet szer zõi té mán kat te kint ve nem hasz nál nak
egy sé ges ter mi no ló gi át: az „at ti tûd” (tár gyá nak pon tos meg je lö lé se nél kül) és a „be ál lí tott ság”
ki fe je zé sek szinonimaként sze re pel nek. A szo ci ál pszi cho ló gu sok ál tal kez det tõl hasz nált magyar
„be ál lí tó dás” ter mi nus a nyolc va nas évek kö ze pé re már tel je sen be ágya zó dott a ne ve lés tu do -
mány fo gal mi ap pa rá tu sá ba.)

Mind az ál ta lá nos, mind a spe ci fi kus ská lák kal mért at ti tû dök (dif fe ren ci ált) ös  sze füg gést
mu tat tak a ta nul má nyi tel je sít mé nyek kel, fõ ként a 10 és a 14 éve sek po pu lá ci ó já ban. (Az is kola
sze re te te és az is ko lai mo ti vá ció pl. va la men  nyi or szág ban – min de nek elõtt a ter mé szet tu do má -
nyi tel je sít mény ben – lé nye ges té nye zõ.) Ugyan csak ál ta lá nos je len ség ként mu tat ko zott, hogy
a har ma dik cso port ban, a 18 éve sek kö ré ben már nem volt ki mu tat ha tó a tel je sít mény és e két
vál to zó (az is ko la sze re te te és az is ko lai mo ti vá ció) kö zött lé nye ges ös  sze füg gés. A ta nul mány
szer zõ je (a regresszióanalízis egyes ada ta i ra hi vat koz va) fel té te le zi, hogy er re az élet kor ra ezek
az ál ta lá nos at ti tû dök mint egy „le bon tód nak”, be épül nek más, konk rét at ti tû dök be (pl. az is ko -
la sze re te te a ter ve zett pá lya vá lasz tás ba, a mo ti vá ció az ol va sás ba stb.) (BALLÉR 1979: 439).
Meg íté lé sünk sze rint en nél va ló szí nûbb ok le he tett, hogy a mé rõ esz köz nem il lesz ke dett az élet -
kor hoz: a 18 éves di á kok is ko la irán ti at ti tûd je már nem de rít he tõ fel na gyon le egy sze rû sí tett, 
12 itemes, mind ös  sze két fo ko za tú ská la se gít sé gé vel.

Jól le het az IEA-vizsgálatban az at ti tûd vizs gá la tok alá ren delt je len tõ sé gû ek vol tak, sze re -
pük a bo nyo lult hát tér vál to zó rend szer ben is (majd ké sõbb a mé rés ta nul sá ga i nak ha zai fel hasz -
ná lá sá ban is) cse kély volt, a ne ve lés tu do má nyi ku ta tá sok szem pont já ból még is je len tõs nek bi -
zo nyul tak. Ko ráb ban ilyen kiterjedtségû, szer ve zett sé gû, rá adá sul nem zet kö zi ös  sze ha son lí tó
ku ta tás ba ágya zó dó vizs gá lat a ma gyar ne ve lés tu do mány ban még nem zaj lott. Ezért az egész
szak ma szá má ra na gyon ta nul sá gos volt nem csak kon cep ci ó ját, ered mé nye it, ha nem mód szer -
ta nát te kint ve is. A fel hasz nált mé rõ esz kö zök, szak sze rû ki dol go zá suk fo lya ma tá val együtt – köz -
tük az at ti tûd ská la is – pol gár jo got nyer tek a ha zai ku ta tá sok ban (BÁ THO RY 1979; NAGY 1973).
(Ké sõbb volt is a szo ci o met ria hasz ná la tá ra em lé kez te tõ hul lám: so kan, eset leg elég sé ges szak -
ér te lem nél kül is, vizs gál ták osz tá lyuk ta nu ló i nak at ti tûd je it – kü lö nö sen a tan tár gyak hoz va ló
vi szo nyu kat – „ská lák nak” ne ve zett kér dés so rok kal.) 
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A pe da gó gi ai at ti tûd vizs gá la tok har ma dik kö re a kö zös sé gi ne ve lés hez kap cso ló dott, de már
azok kal (a ko ráb ban érin tett) új szem lé le ti ele mek kel, ame lyek nek rész ben for rá sa, rész ben kö -
vet kez mé nye volt a szo ci ál pszi cho ló gia re le váns tu dás anya gá nak, mód szer ta ná nak fel hasz ná -
lá sa. Ezek ben a vizs gá la tok ban egyéb ként jel leg ze te sen ös  sze kap cso lód tak a cso port- és at ti -
tûd ku ta tás szem pont jai, ami ért még is az utób bit tart juk do mi náns nak, az a ku ta tá sok
kér dés fel te vé se volt: ezek ben a ku ta tók az egyén kö zös sé gi be ál lí tó dá sá ról akar tak töb bet tud -
ni, a cso port ban fo lyó mun ka ha tá sát, ös  sze tett szer ke ze té nek be fo lyá sát az egyé ni po zí ci ók ra,
a cso port ban zaj ló di na mi kát eb ben az ös  sze füg gés ben vizs gál ták. 

Már fel idéz tük a Bábosik–M. Nádasi szer zõ pá ros 1965/66-os tan év ben in dí tott, az ok ta tás ne -
ve lõ ha tá sá ra irá nyu ló vizs gá latát (1970a), amely ben a kö zös ség alap ve tõ te vé keny sé gé nek, a ta nítás-
ta nu lás nak kü lön bö zõ szer ve ze ti for má it és a ta nu lók kol lek ti vi tá sá nak (in ter per szo ná lis kap -
cso la ta i nak, ko ope rá ci ós kész sé ge ik nek, vi sel ke dés mó do sí tó ké pes sé ge ik nek) ös  sze füg gé se it
vizs gál ták po zi tív ered mén  nyel. Egy ugyan azon év ben pub li kált ta nul má nyuk ban fel hív ták a fi -
gyel met a be ál lí tó dás és az ér té ke lés sel át szõtt is me re tek szo ros ös  sze füg gé sé re, s ez zel kap cso -
lat ban a kö zös sé gi ne ve lés egyik lé nye ges kér dé sé re, a kö zös sé gi élet fo lya mat ok tu da to sí tá sá -
nak fon tos sá gá ra (1970b).

1968 és 1972 kö zött zaj lott le az a ku ta tás, amely ben a ku ta tó fel té te lez te, hogy a kol lek -
ti vi tás nak mint sze mé lyi ség vo nás nak az ala ku lá sa kap cso lat ban áll a kö zös ség szer ke ze té vel,
te kin tet tel ar ra, hogy a struk tú ra szab ja meg az egyé ni és kö zös sé gi te vé keny ség le he tõ sé ge it.
Hi po té zi sei kö zé tar to zott, hogy az egyén kö zös sé gi be ál lí tó dá sa függ a komp lex szer ke ze tû cso -
por tok ban el fog lalt he lyé tõl, s hogy a szer ke zet és az el fog lalt po zí ció tu da ti tük rö zõ dé se köz -
ve tí tõ funk ci ót tölt be a tény le ges szer ke zet és a kö zös ség irán ti be ál lí tó dás kö zött (HUNYADYNÉ

1977). A szer zõ a vizs gá lat két alap ka te gó ri á já nak ér tel me zé sé ben tu da to san hasz nál ta fel
a szo ci ál pszi cho ló gia szem lé le tét és me to di ká ját: a kol lek ti vi tást szo ci á lis at ti tûd ként de fi ni ál -
va igye ke zett fel tár ni kog ni tív és af fek tív ös  sze te võ it, il let ve le ír ni azo kat a konk rét ma ga tar -
tá si for má kat, te vé keny sé gi mó do kat, amelyek ben az egyén kö zös sé gi be ál lí tó dá sa meg nyil vá nul -
hat. Az osz tály kö zös sé gek szer ke ze té nek vizs gá la tá ban nem elé ge dett meg sem a kö zös ség
for má lis ta go zó dá sá nak, sem a rá nagy ha tást gya kor ló in for má lis szer ke zet elem zé sé vel, hi szen
ta pasz ta lat ból tud ha tó volt, hogy a gye re kek kö zöt ti kap cso lat rend sze rek és a cso port ja ik ta go -
ló dá sa egyéb szá mos szem pont ból is le ír ha tó, s a bo nyo lult há ló zat ban el fog lalt hely sok te kin -
tet ben meg ha tá roz za az egyén fej lõ dé sét. Az osz tály kö zös sé gek komp lex szer ke ze té nek fel tá -
rá sá hoz el mé le ti ki in du ló pon to kat az a szo ci ál pszi cho ló gi ai ta nul mány adott, amely ben a szer zõ
az in ter per szo ná lis vi szony új sze rû ér tel me zé se alap ján tár gyal ja a cso por tok komp lex struk tú -
rá ját (HUNYADY 1967). A ku ta tá si prob lé ma meg fo gal ma zá sá hoz, ki bon tá sá hoz ha son ló an
a vizs gá lat ban al kal ma zott mé ré si mû vel tek és vizs gá la ti tech ni kák meg vá lasz tá sá ban is nagy
sze rep hez ju tot tak – a pe da gó gi ai ku ta tá sok ban (is) gyak ran hasz nált ki kér de zés, meg fi gye lés,
tar ta lom elem zés és a kí sér le ti ele me ket tar tal ma zó hely zet te rem tés mel lett – a szo ci ál pszi cho -
ló gi ai mód sze rek: kü lön bö zõ, a ku ta tás cél ja i ra ki dol go zott at ti tûd ská lák, a többszem pon tú szo -
ci o met ria, sze mély- és cso port szer ke zet re vo nat ko zó per cep ci ós vizs gá la tok.

A ku ta tás szer te ága zó ered mé nye it nincs mód és szük ség te len is fel idéz ni. Az azon ban a het -
ve nes évek ele jén új (kü lö nö sen em pi ri ku san vizs gált for má ban új) fel is me rés volt, hogy a (10–14
éves) gye re kek is ko lai kö zös sé ge i nek komp lex struk tú rá ja erõ sen hi e rar chi kus fel épí té sû, 
még hoz zá több nyi re olyan mó don, hogy a kü lön bö zõ szem pon tú hi e rar chi ák fel sõ, il let ve al só
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pozí ci ó i ban új ra és új ra ugyan azok a gye re kek ta lál ha tók. Ki mu tat ha tó volt, hogy az is ko la nem
szün te ti meg a kül sõ tár sa dal mi egyen lõt len sé ge ket, míg õ ma ga (el sõ sor ban ta nu lás ra kon cent -
rá ló) nor má i val, kö ve tel mé nye i vel és ér té ke lésszisz té má já val ki épít egy erõs, sta bil presz tízs -
rend szert, amely át hat min den más kap cso la tot. Még olyan sem le ges nek vár ha tó szer ke ze ti bon -
tás ra is ha tás sal van, mint a két nem hely ze te: ez zel ma gya ráz ha tó pl. a jól ta nu ló lá nyok sok
szem pont ból meg mu tat ko zó elõ nyös hely ze te. Be iga zo ló dott az is, hogy a gye re kek kö zös sé -
gi be ál lí tó dá sa lé nye gé ben együtt vál to zik a kü lön bö zõ szer ke ze ti té nye zõk kel, ez ál tal mint egy
be ta go zó dik a hi e rar chi kus szer ke zet be. Ez az ös  sze füg gés azon ban a tár sa dal mi-in téz mé nye -
sí tett kap cso la tok tól a spon tán kap cso la tok fe lé ha lad va egy re la zább for má ban nyil vá nul meg,
ami – a fi úk kö zös sé gi be ál lí tó dá sá nak a fõ ten den ci á tól el té rõ fej lõ dé sé vel együtt – jel zi, hogy
a hi e rar chia nyo má sa alól van le he tõ ség sza ba dul ni, amit pe da gó gi ai esz kö zök kel le het és kell
se gí te ni.

Ta nul má nyunk ban a ne ve lés tu do mány és a szo ci ál pszi cho ló gia kap cso la tá nak el sõ két év -
ti ze dé re kon cent rál va – ha váz la to san is – át te kin tet tük a még ma sem le zá rult recipiálási folya -
ma tot. Az 1980-as évek tõl már új fe je zet kez dõ dik a két tu do mány ág kap cso la tá ban. A meg is -
me ré si, be fo ga dá si fo lya mat még tart, bár be nyo má sunk sze rint a ter mé sze te meg vál to zott.
Má sok let tek a „sze rep lõk”: egy fe lõl el múlt a ne ve lés tu do mány gör csös fé lel me más tu do mány -
te rü le tek ok ku pá ci ós szán dé ka it il le tõ en, más fe lõl el múlt az eg zak tabb és el is mer tebb tu do mány -
ágak iránt ér zett bé ní tó tisz te le te, ami oly kor a kap cso lat fel vé tel tõl va ló tar tóz ko dás hoz ve ze -
tett, ahogy ez a szo ci ál pszi cho ló gia és a ne ve lés tu do mány kez de ti kap cso la tá ban is ta pasz tal ha tó
volt. A ku ta tá sok ma már bát ran kö ze lí te nek a szo ci ál pszi cho ló gia ál tal fel ve tett szem pont ok -
hoz, de – és ez a per dön tõ – ter mé sze tes nek, ön ma guk szá má ra kö te le zõ nek tart ják a meg le võ,
a pe da gó gi ai szem pont ok hoz ké pest ál ta lá no sabb ku ta tá si ered mé nyek is me re tét, fel hasz ná lá -
sát. A ko rai spon tán tá jé ko zó dást vég ér vé nye sen fel vál tot ta a (ná lunk) új pszi cho ló gi ai szak te -
rü let meg is me ré sé nek tu da tos igé nye. A pe da gó gia szá má ra bi zo nyos sá vált, 
az is ko la bel sõ vi lá gá ban az érin tet tek s a kö zöt tük le võ vál to zó vi szo nyok meg ha tá ro zó ak. 
A fi nom, pszi cho ló gi á val át szõtt vi szony rend sze rek meg is me ré sé re és be fo lyá so lá sá ra tö rek vés
azu tán újabb és újabb szem pon to kat és mód sze re ket igé nyel t, ezért újabb és újabb szo ci ál pszi -
cho ló gi ai té ma kö rök is meg je len tek a ku ta tás (és az is ko lai gya kor lat) vi lá gá ban. Így vált pl. fon -
tos té má vá a sze mély per cep ció az is ko lá ban: a gyer mek meg is me ré se mint a be avat ko zás, ha -
tás szer ve zés alap ja a gye rek rõl al ko tott ál ta lá nos kép tõl, a szte re o tí pi ák tól a „má sik” tény le ges
is me re té ig íve lõ fo lya mat (SZOKOLSZKY 1989; GOLNHOFER 2001; SERFÕZÕ–VÖRÖS 2004). Az
eköz ben el kö vet he tõ pe da gó gi ai hi bá kat olyan szo ci ál pszi cho ló gi ai (vagy an nak köz ve tí té se ré -
vén) meg is mert je len sé gek se gí te nek fel is mer ni, mint a Pygmalion-effektus, a „rej tett tan terv”
vagy a „fe ke te pe da gó gi ai ha tá sok” vi lá ga (CSERNÉ ADERMANN 1983; GUBI 1980; SZA BÓ 1988;
M. NÁDASI 1999; HUNYADYNÉ és mtsai 2006). Az is ko lák ha té kony mû kö dé sé nek fel tá rá sá ban
lé nye ges sze rep hez ju tott a gye rek és a pe da gó gus kö zös sé ge i ben ki ala kult kohé zió és ér zel mi
lég kör vizs gá la ta, ami szin tén nem nél kü löz het te a szo ci ál pszi cho ló gi ai (ké sõbb szer ve zet pszi -
cho ló gi ai) szem pon to kat és esz kö zö ket (PÁR TOS é. n.; HA LÁSZ 1980; SER FÕ ZÕ 1997; SZA BÓ

1998). Egy ko rai szo ci ál pszi cho ló gi ai ku ta tá si irány, a meg gyõ zõ köz lés re vo nat ko zó kon cep -
ci ók és vizs gá la tok meg is me ré sé bõl sar jadt ki a ha zai ne ve lés tu do mány ban a pe da gó gi ai kom -
mu ni ká ció ku ta tá sa (ZSRINSZKY 1993), amely nek ha tá sá ra egy új né zõ pont ból te kin tet tek a ne -
ve lés-ok ta tás fo lya ma tá ra s ben ne a pe da gó gus-gye rek kap cso la tá ra. Ezek ben az év ti ze dek ben
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vá lik ku ta tá si té má vá a pe da gó gi á ban – szo ros kap cso lat ban a szo ci o ló gi á val és szo ci ál pszi cho -
ló gi á val – az is ko la bel vi lá gá ban ki ala ku ló konf lik tu sok ter mé sze te, okai és le het sé ges meg ol -
dá si mód jai (HORVÁTH–SZABÓ 1991; HUNYADYNÉ 1993a, 1993b; SZEKSZÁRDINÉ 1987, 1993,
2002).

Sor jáz tat hat nánk még a pe da gó gi á ban meg je le nõ szo ci ál pszi cho ló gi ai té má kat, de ta lán 
e né hány fõbb irány fel idé zé se is elég an nak ér zé kel te té sé re, a ne ve lés tu do má nyi ku ta tók szá -
má ra az interdiszciplinaritás már nem holt igény, ha nem meg va ló sult gya kor lat, s ép pen a szo -
ci ál pszi cho ló gia re le váns mon da ni va ló ja az egyik leg fon to sabb for rás. Amint az is egy ér tel mû -
vé vált, hogy e pszi cho ló gi ai tu do mány ág ál ta lá nos meg ál la pí tá sai to vább gon dol ha tók,
konk re ti zá lan dók. Tud juk, a szo ci ál pszi cho ló gi ai kér dés fel te vé sek gyak ran el von tak, erõ sen for -
ma li zál tak, a vizs gá la ti sze mé lyek mint „ál ta lá nos em be rek” („az em ber”, „egy társ”, „egy má -
sik em ber”) sze re pel nek a kí sér le ti ku ta tá sok ban (HUNYADY 1973: 36–37), az ilyen faj ta szo ci -
ál pszi cho ló gi ai ered mé nye ket pél dá ul bi zo nyo san be kell he lyez ni az is ko lai cso por tok
szö ve vé nyes kap cso lat há ló já ba, ha tás rend sze ré be. Ma ga a ne ve lés tu do mány is so kat vál to zott:
im ma nens fej lõ dé sé bõl adó dó ku ta tás me to di kai gaz da go dá sa (min de nek elõtt a kvan ti ta tív és
a kva li ta tív ku ta tá si stra té gia együt tes al kal ma zá si le he tõ sé ge i nek el fo ga dá sa és ki ala ku ló gya -
kor la ta, il let ve a társ tu do má nyok, köz tük a szo ci ál pszi cho ló gia mód sze re i nek adap tá lá sa, mint
pél dá ul az at ti tûd ská la in ten zi tás-kér dõ ív vé ala ku lá sa a pe da gó gi ai ku ta tás ban) le he tõ vé te szi
a pe da gó gi ai je len sé gek komp lex vizs gá la tát.

Az is ko la bel sõ vi lá gá nak ma már ter mé sze tes nek vett kér dé sei a hat va nas, het ve nes évek -
ben leg jobb eset ben is csak kez de te ik ben vol tak je len a ku ta tá sok ban, és te gyük hoz zá, a pe da -
gó gi ai fel ké szí tést igény lõ szak mák ok ta tá sá ban még úgy sem. Bi zo nyos ér te lem ben, az ok ta -
tás ter mé sze té bõl fa ka dó an min dig kis sé kon zer va tí vabb, le tisz tult és leg ali zált ku ta tá si
ered mé nye ket re mél ve vár, s azu tán elõbb az ok ta tás ver bá lis fo lya má ban, majd a tan ter vek ben
és tan köny vek ben is meg je le nik az új szem lé let, új tar ta lom. Ez tör tént a szo ci ál pszi cho ló gi á -
val is: a nyolc va nas, ki lenc ve nes évek ben vált a pe da gó gus kép zés és -továbbképzés szer ves ré -
szé vé a szo ci ál pszi cho ló gia. Gyak ran önál ló kur zus ként vagy té ma kö re it a pszi cho ló gia va la -
mely ágá hoz kap csol va ok tat ták, de ha tá sát az erõ sí tet te iga zán, ha a pe da gó gi ai stú di u mok
tan anya gá ban is meg je len tek a pe da gó gi ai el mé let tel és gya kor lat tal öt vöz ve a szo ci ál pszi cho -
ló gi ai szem pont ok. Er re egyik leg ko ráb bi pél da ként az ok ta tás el mé let ta nár kép zé si tan köny ve -
i re hivakozhatunk. Az 1967-es Di dak ti ka (NAGY 1967) tan könyv az ok ta tás fo lya ma tát, az ok -
ta tás ered mé nyes sé gét be fo lyá so ló té nye zõk kö zül hang sú lyo san em lí ti a lég kört és a ta nu lók
ér dek lõ dé sét. Hi vat ko zá sai kö zött egyet len szo ci ál pszi cho ló gi ai té tel sze re pel: Lewin, Lippit
ésWhite 1956-os, a lég kör rel kap cso la tos köny ve. Nem egé szen más fél év ti zed del ké sõbb az
1981-es ok ta tás el mé le ti tan könyv (NAGY 1981) – már a szo ci ál pszi cho ló gi á ra, a pe da gó gi ai szo -
ci ál pszi cho ló gi á ra, au ten ti kus ha zai és kül föl di szer zõk re hi vat koz va – nyo ma té ko san fel hív ja
a fi gyel met, hogy „…a szo ci a lis ta pszi cho ló gia vizs gál ja a szo ci á lis be fo lyás és a kog ni tív fo -
lya ma tok, az in ter per szo ná lis vi szo nyok és a cso port fo lya ma tok, a sze mé lyi ség és a tár sa da lom
ös  sze füg gé sé nek prob lé má it; ok ta tás el mé le ti szem pont ból kü lö nös ér dek lõ dés re tart hat szá mot
min de nek elõtt az, amit a sze mé lyes in ter per szo ná lis kap cso la tok pszi chi kus szer ke ze té rõl és di -
na mi ká já ról fel tár” (NAGY 1981: 34). A szo ci ál pszi cho ló gi ai szem pont ok meg gyö ke re se dé se az
el múlt két év ti zed ben a pe da gó gus kép zés ben nyo mon kö vet he tõ szin te va la men  nyi je len tõs tan -
könyv ben (csak pél da ként em lít jük a kö vet ke zõ ket: FA LUS 1998, 2000; NAGY 2000; BÁBOSIK
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2004), il let ve egy-egy olyan elem zõ át te kin tés ben, ame lyet az MTA Pe da gó gi ai Bi zott sá ga ké -
szí tett 2003 ta va szán a pe da gó gus kép zés pe da gó gi ai tar tal ma i ról az in téz mé nyek prog ram ja i -
nak, el mé let ta nu lá si for rá sa i nak, a komp lex vizs gák té ma kö re i nek és a tan tár gyak te ma ti ká i nak
is me re té ben (ZRINSZKY 2003; HUNYADYNÉ 2004).

A ne ve lés tu do mány és szo ci ál pszi cho ló gia új sze rû kap cso la tát jel zi a ki ala ku ló köl csö nös -
ség is. Az utób bi év ti ze dek ben nem utol só sor ban a pe da gó gus kép zés erõ sö dõ igé nyei ins pi rál -
tak olyan te ma ti kus szo ci ál pszi cho ló gi ai ös  sze ál lí tá so kat, ké zi köny ve ket, ame lyek azu tán
a pszi cho ló gu si szak kép zés ben (pl. is ko la pszi cho ló gu sok) is ered mé nye sen hasz nál ha tó ak.
Ilyen pél dá ul a há rom ki adást meg ért Az is ko la szo ci ál pszi cho ló gi ai je len ség vi lá ga cí mû kö tet
(MÉ SZÁ ROS 1997, 2002, 2010) vagy a szin tén nép sze rû Pszi cho ló gia pe da gó gu sok nak cí mû ké -
zi könyv (KOLLÁR–SZABÓ 2004). A szo ci ál pszi cho ló gia és a pe da gó gia iránt egy aránt el kö te -
le zett szer zõk mind két tu do mány ág el mé le te és gya kor la ti al kal ma zá sai szem pont já ból fon tos
té má kat dol goz nak föl. A kap cso lat köl csö nös jel le gét erõ sí ti, hogy a szo ci ál pszi cho ló gus ku -
ta tók mind gyak rab ban nyúl nak olyan ku ta tá si té mák hoz, ame lyek az ele ven tár sa dal mi gya kor -
lat ból fa kad nak, amely nek je len tõs, ál ta luk is fon tos nak tar tott sze le te az is ko la kö ze ge. Ezért
mind gyak rab ban hagy ják el a la bo ra tó ri u mi ku ta tá sok bi zo nyos szem pont ból me ne dé ket kí ná -
ló kö rül mé nye it, s foly tat nak ku ta tá so kat „te re pen”, egye bek kö zött olyan je len sé ge ket, fo lya -
ma to kat is vizs gál va, ame lyek nek szo ci ál pszi cho ló gi ai szem pon tú is me re te meg íté lé sük sze rint
lét kér dés a pe da gó gu sok szá má ra (pél dá ul a szo ci á lis meg is me rés alap je len sé gei, SZA BÓ 1997,
2004; a ta nu lók is ko lai köz ér ze te és tár sas kap cso la tai, KOL LÁR 2001). Eset leg olyan prob lé -
mák kal fog lal koz nak, ame lyek a pe da gó gi ai gya kor lat ban még nem elég hang sú lyo sak, de ame -
lyek re a pe da gó gu sok nak ér de mes fel ké szül ni ük (pél dá ul az eti kus ver sen gés az is ko lá ban, 
FÜLÖP 2001). Ta lán nem túl zás azt sem ál lí ta ni, hogy eb bõl az alap hely zet bõl a szo ci ál pszi cho -
ló gu sok szem pont jai is gaz da god nak. 

A pél dá kat mind két ol dal ról le het ne sza po rí ta ni, de most nem az a cél. Ha nem csu pán az,
hogy je lez zük: az együtt mû kö dés a köl csö nös bi za lom alap ján fo lyik to vább, s már biz to sak le -
he tünk ab ban, hogy a szo ci ál pszi cho ló gia szem lé le té nek és mód sze re i nek meg je le né se a ne ve -
lés tu do mány ban nem mú ló di vat je len ség volt.
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N. Kol lár Ka ta lin
EL TE PPK Pszi cho ló gi ai Intézet

Ta nár kép zést elõ ké szí tõ BA/BSc mo dul 
pszi cho ló gia ok ta tá sa az EL TE-n

Cél ki tû zé sek és ered mé nyek 
a hall ga tói vé le mé nyek tük ré ben

A ta nul mány a ta nár kép zés cél ja it ve szi szám ba a bo lo gnai kép zés ki ala kí tá sá nak do ku men tu -
mai alap ján. Ez után a ta ná ri elõ ké szí tõ mo dul pszi cho ló gia és pe da gó gia tan tár gya i nak hall -
ga tói vé le mé nyei alap ján elem zi a kép zés erõs sé ge it és gyen ge sé ge it öt fél év ada tai alap ján. Ele -
mez zük a tan tár gyak ok ta tá si cél jai és a ta ná ri pá lya ál tal tá masz tott kö ve tel mé nyek
szem pont já ból az ok ta tás jel lem zõ it.

A fel dol go zott 973 hall ga tó több ezer íté le tét ve szi szám ba, és ki tér a hall ga tók ál tal szöve -
ge sen is meg fo gal ma zott vé le mé nyek tar tal má ra és az ok ta tói mun ka hall ga tók ál ta li vé le mé -
nye zé sé nek mód szer ta ni ta nul sá ga i ra is. 

A ta nár kép zés előtt ál ló fel ada tok a ké tez res évek ele jén

A ta nár kép zés át ala kí tá sá nak szük sé ges sé gét a 2000-es évek ben nem csu pán a fel sõ ok ta tás
bolognai át ala kí tá sa tet te in do kolt tá, ha nem leg alább két, et tõl füg get len té nye zõ is. Egy rész -
rõl a pe da gó gus kép zés és a munkaerõ-piaci igé nyek nem vol tak össz hang ban. Az el múlt év ti -
ze dek ben a ta nár kép zés leg több te rü le tén je len tõs túl kép zés volt, és bár a 2000-es évek ele jé -
re a ta nár kép zés re je lent ke zet tek ará nya, az egye te mi hall ga tói lét szám ok emel ke dé sé vel
pár hu za mo san, né mi leg csök kent (POLÓNYI 2004), de még így is je len tõs ma radt a túl kép zés
ezen a te rü le ten. Az egye te mi szin tû ter mé szet tu do má nyos kép zés ben vi szont a köz ok ta tá si igé -
nyek hez ké pest is ke vés, és egy re fo gyó hall ga tói lét szá mo kat ta pasz tal hat tunk. En nél is ag gasz -
tóbb, hogy a ter mé szet tu do má nyi ta nár kép zés ben a fel vé te li pont szá mok drasz ti ku san le csök -
ken tek (TASNÁDI 2003). Mind ezek mel lett a ki kép zett ta ná rok vi szony lag nagy arány ban,
leg több te rü le ten 40–50%-os arány ban he lyez ked tek el nem ta ná ri pá lyán. Ez az arány a böl -
csész egye te mi vég zett sé gû ek nél az 50%-ot is meg ha lad ja (POLÓNYI 2004).

Más rész rõl a ta nár kép zés du á lis ha gyo má nyai (fõ is ko lai és egye te mi szin tû ta nár kép zés)
és a köz ok ta tás nak az 1990-es évek tõl be kö vet ke zett szer ke ze ti át ala ku lá sa struk tu rá li san is
rosszul il lesz ked tek, hi szen a hat- és nyolcosz tá lyos gim ná zi u mok ta nár igé nyét a kép zés nem
kö vet te (HUNYADY 2010b).
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Mind ezek mel lett a bo lo gnai fo lya mat ös  sze han go lá sa a pe da gó gus kép zés, és ezen be lül a ta -
nár kép zés kér dé se i vel szer te ága zó szak mai vi tá kat vál tott ki (HUNYADY 2010a; BAUMSTARK és
mtsai 2011), me lyek an nak el le né re nem ju tot tak a mai na pig sem nyug vó pont ra, hogy idõ köz -
ben el in dult a ta nár kép zés min den ed di gi nél na gyobb mér té kû re form ja (H. NAGY A. 2009). 
Az itt vá zolt prob lé má kat a 2006-ban in dult kétkép csõs ta nár kép zés ön ma gá ban el vi leg sem tud -
ná meg ol da ni, hi szen a túl kép zés prob lé má ja a fel sõ ok ta tás ke ret szá ma i val és fi nan szí ro zá sá -
val függ  ös  sze, a ta nár szak ra va ló je lent ke zés és a pá lya meg tar tó ere je vi szont a ta ná ri pá lya
ál ta lá nos meg be csült sé gé vel vagy an nak hi á nyá val van el sõ sor ban kap cso lat ban. Mind ezek el -
le né re nem kö zöm bös, hogy ma ga a fel sõ ok ta tás von zó ta nu lá si kör nye ze tet ké pes-e biz to sí ta -
ni a ta nár kép zés szá má ra.

Je len ta nul má nyunk ban en nek a kér dés nek csu pán egyet len vo nat ko zá sát vizs gál juk,
a BA/BSc szin tû kép zés ta ná ri elõ ké szí tõ mo dul já nak pszi cho ló gi ai tár gyú tan egy sé ge it.

A kép zés ál ta lá nos cél jai és jel lem zői a BA/BSc szin ten

A ta nár kép zés ben a kor mány- és mi nisz te ri ren de le tek szint jén a sza bá lyo zás ki je lö li a ke re te ket.
A BA/BSc szin ten 10 kredites, a ta ná ri stú di u mo kat elõ ké szí tõ pe da gó gi ai-pszi cho ló gi ai mo dult
ír elõ az alap fo kú kép zés ben azok szá má ra, akik ta ná ri sza ko kon akar ják foly tat ni MA-szinten ta -
nul má nya i kat. Ezt a pe da gó gi ai és pszi cho ló gi ai jel le gû tan tár gyak ból ál ló mo dult a 289/2005.
(XII. 22.) Korm. ren de let 12. § 5(b) be kez dé se ír ja elõ, és a funk ci ó ját a pá lya ori en tá ció se gí -
té sé ben ha tá roz za meg. A di á kok eze ket a tár gya kat vá laszt ha tó for má ban ta nul ják ab ból a cél -
ból, hogy meg ala po zott dön tést tud ja nak hoz ni még a mes terszint re va ló be lé pés elõtt ar ról, hogy
sze ret né nek-e ta ná rok len ni.

En nek a mo dul nak te hát ket tõs cél ja van, egy részt se gí ti a pá lya vá lasz tá si dön tés meg ho za -
ta lát, más részt tar tal mi íze lí tõt is ad a pe da gó gia és pszi cho ló gia stú di u mok ból, be mu tat ja, mi lyen
té mák ról és mi lyen mód sze rek kel ta nul hat majd, ha a hall ga tó a ta ná ri sza kot vá laszt ja.

A pe da gó gia és pszi cho ló gia elõ ké szí tõ stú di u mok ki ala kí tá sát vál lal tan el té rõ szem pontok
ve zé rel ték az EL TE PPK ta nár kép zés ében, a két fé le ta nul má nyok mint egy ki egé szí tik egy mást.
A pe da gó gia tár gyak hang sú lyo san a ta ná ri pá lyá hoz kö tõd nek, egy részt a di á kok ti zen két köz -
ok ta tás ban el töl tött éve alatt szer zett sa ját ta pasz ta la ta it dol goz zák fel, és re mé nye ink sze rint „át”,
más részt a pe da gó gia ne ves di lem mái men tén mu tat ják be a ne ve lés tu do mány gon dol ko dás ra
és ál lás fog la lás ra kész te tõ prob lé má it. Ezek re a tár gyak ra je len ta nul má nyunk ban nem té rünk
ki rész le te sen.

A pszi cho ló gia mon da ni va ló ja ter mé sze tes mó don kö tõ dik nem csak az is ko lá hoz, ha nem az is -
ko lán kí vü li vi lág hoz is. Sõt, úgy is fo gal maz ha tunk, hogy a mon da ni va ló ja el sõ sor ban nem az
is ko la vi lá gá hoz, ha nem a min den na pi élet hez és az át la gos tól el té rõ vi sel ke dés hez kap cso ló dik.
Ezért olyan té má kat kí ná lunk eb ben a blokk ban, ame lyek a ta nár sá gon túl is szé les ér dek lõ dés re
tart hat nak szá mot, és ame lyek hasz no sak ak kor is, ha a di ák va ló ban pá lya ori en tá ci ós cél ból vet -
te fel eze ket a tár gya kat. Ilyen té mák: a csa lá di szo ci a li zá ció és a gyer mek ne ve lés té ma kö re, a sze -
mé lyi ség fej lõ dés sel ös  sze füg gés ben jól tár gyal ha tó ön- és társ is me ret, a sa ját sze mé lyi ség jel lem -
zõ i nek és a kör nye zet tag ja i nak jobb meg ér té se. Va gyis a gya kor lat ban hasz nál ha tó is me re te ket
kí ná lunk a gye rek ne ve lés, ön is me ret, em be ri kap cso la tok és tár sas kész sé gek te rü le tén.
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A pszi cho ló gi ai té má jú tan egy sé gek tar tal ma

TANB-104 Csa lá di szo ci a li zá ció és fej lő dés pszi cho ló gia

Ez az elõ adás a gyer me kek fej lõ dé sé nek jel lem zõ it tár gyal ja a szü le tés elõt ti idõ szak tól a fel -
nõttko rig, sõt a csa lá di élet sza ka sza in ke resz tül az öreg kor prob lé má it is érin ti. A ki csit bo nyo -
lul tnak tû nõ cím az egy sze rû „fej lõ dés pszi cho ló gia” meg je lö lés he lyett azt jel zi, hogy nem pusz -
tán az egyé nek fej lõ dé sé vel, ha nem hang sú lyo san a gyer mek fej lõ dé sét meg ha tá ro zó csa lá di és
tá gabb kör nye ze ti jel lem zõk kel is fog lal ko zunk. A fej lõ dést be fo lyá so ló té nye zõk tár gya lá sa so -
rán ki té rünk a sze mé lyi ség bi o ló gi ai, va la mint tár sas-tár sa dal mi meg ha tá ro zott sá gá nak szem -
pont ja i ra, a fej leszt he tõ ség és az egyé ni kü lönb sé gek oka i nak tár gya lá sá ra is. Ki emelt fi gyel -
met kap nak a csa lá di élet jel lem zõi, a szü lõ-gyer mek kap cso lat, és így a ne ve lés ha té kony
mód sze rei, az egész sé ges sze mé lyi ség fej lõ dést biz to sí tó kör nye zet jel lem zõi is. A tan tárgy nyíl -
tan fel vál lal va több célt is szol gál: is me re te ket nyújt a gyer mek ne ve lés te rén, ame lyek nemcsak
a csa lá di szo ci a li zá ció so rán hasz no sít ha tó ak, ha nem a pe da gó gus pá lyán is. Se gít meg ér te ni a kü -
lön bö zõ csa lá di kör nye zet bõl jö võ ta nu lók egyé ni sa já tos sá ga it, szem pon to kat és esz kö zö ket
nyújt a di á kok kal va ló bá nás mód és a szü lõ-pe da gó gus kap cso lat ki épí té se te rén is.

Az élet kor ok kö zül ki emel ten ke zel jük a prepubertás- és ser dü lõ kort, mi vel ez az a kor osz -
tály, amel  lyel leg in kább dol goz ni fog nak a ta ná rok. Az élet hos  szig va ló fej lõ dés be mu ta tá sá -
val a csa lá di élet cik lus kü lön bö zõ ál lo má sa it is érint jük, és így szem pon to kat adunk a le en dõ
ta nít vá nyok csa lád já nak kön  nyebb meg ér té sé hez. Nem utol só sor ban a di á kok sa ját vagy le en -
dõ csa lád jának ha té ko nyabb ke ze lé sé ben is nyúj tunk szem pon to kat, pél dá ul a jö võ be ni szü lõi
sze re pük ki mun ká lá sá ban vagy az idõ sek prob lé má ja irán ti nyi tott ság és em pá tia fej lesz té sé -
ben. Ezek a té mák ál ta lá no sabb men tál hi gi é nés szem pont ból is fon to sak, hi szen a hall ga tó ink
mint le en dõ pe da gó gu sok lesz nek azok a szak em be rek, akik a gye re ke ken ke resz tül szé les ré -
te gek kel áll nak kap cso lat ban, és fel ké szült sé gük alap ján ké pe sek is se gí tõ po zí ci ó ba ke rül ni leg -
alább ad dig a szin tig, hogy fel is mer jék a gyer me kek prob lé má it, és a csa lá dok nak in do kolt eset -
ben szak em be rek se gít sé gét tud ják aján la ni.

TANB-105 A gyer mek fej lő dé se és élet ko ri jel lem zői

A fen ti elõ adás hoz szer ve sen kap cso ló dik ez a sze mi ná ri um. A tan tárgy a sze mé lyi ség fej lõ -
dés ti pi kus fo lya ma tá nak be mu ta tá sán túl a fej lõ dést be fo lyá so ló té nye zõk kel is fog lal ko -
zik, és ez ál tal ah hoz is is me re te ket nyújt, hogy ho gyan le het ezt a fej lõ dést akár a csa lá don
kí vül, pe da gó gus ként is ér dem ben se gí te ni. Ilyen szem pont ok a sze mé lyi ség bi o ló gi ai, vala -
mint tár sas-tár sa dal mi meg ha tá ro zott sá ga, a fej leszt he tõ ség és az egyé ni kü lönb sé gek oka -
i nak meg ér té se.

A ta ná rok di á kok kal és szü lõk kel va ló kap cso la tá nak ki ala kí tá sa szem pont já ból fon tos an -
nak meg ér té se, hogy a fej lõ dés egyé ni uta kon va ló sul meg. Az egye di ség és ti pi kus ság meg ér -
té se se gí ti a le en dõ pe da gó gu so kat ab ban, hogy fel is mer jék a po ten ci á lis ne héz sé gek oka it, és
el fo gad ják az egyes csa lá dok szo ci a li zá ci ós kü lön bö zõ sé ge it is. Ez a meg kö ze lí tés mód olyan
szem lé let ki ala kí tá sát cé loz za, mely to le ran ci át mu tat az egyé ni és kul tu rá lis sok fé le ség iránt.
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Mind ezek ta nul sá ga ként a cél a dif fe ren ci ált, a gyer me kek egyé ni sa já tos sá ga i hoz, szo ci á lis
körül mé nye i hez és élet ko ri sa já tos sá ga i hoz al kal maz ko dó bá nás mód ki ala kí tá sa.

A sze mi ná ri u mi fel dol go zás nak ki emelt sze re pe van a ha té kony ne ve lõi ma ga tar tás ta nu -
lók hoz és a pe da gó gus sa ját sze mé lyi sé gé hez és szem lé le té hez is iga zo dó for má i nak meg ta lá -
lá sa és a ne vel he tõ ség gel kap cso la tos re á lis né ze tek ki ala kí tá sa te rén.

A sze mi ná ri um ke re té ben a hall ga tók a sa ját él mé nye ik és a fél év so rán szer zett is ko lai vagy
csa lá dok nál szer zett ta pasz ta la ta ik fel hasz ná lá sá val meg is mer ked nek a sze mé lyi ség fej lõ dés ál -
ta lá nos me ne té vel, a kü lön bö zõ élet kor ok jel lem zõ i vel, ki emel ten az is ko lás kor ral, a csa lád és
az is ko la szo ci a li zá ci ó ban be töl tött sze re pé vel. Hang súlyt kap nak a csa lá di-tár sas kap cso la tok,
a sze mély kö zi kom mu ni ká ció és in ter ak ció kér dé sei.

A gye rek élet ko ri és egyé ni fej lõ dé si sa já tos sá ga i nak jobb meg ér té se ér de ké ben a hall ga -
tók eset ta nul mányt (gye rek meg fi gye lést) ké szí te nek. Ez a gya kor lat le he tõ sé ge ket nyújt a szü -
lõk kel és gyer me kek kel va ló a ha té kony kom mu ni ká ci ó ban va ló ta pasz ta lat szer zés re és mód -
sze rek al kal ma zá sá ra a ta nu lók meg is me ré sé ben. 

A fej lő dés pszi cho ló gi ai té má jú tár gyak mód szer ta ni jel lem zői

Az itt vá zolt szem lé le ti ke re tek ki ala kí tá sá nak si ke re alap ve tõ en a vá lasz tott mód sze rek tõl függ.
Ezért szám ba ves  szük a mód szer ta ni sa já tos sá go kat, me lyek az elõ adást és a sze mi ná ri u mot is
jel lem zik: 
– Nem csu pán az el mé le ti meg ál la pí tá so kat mu tat juk be, ha nem az eze ket meg ala po zó ku -
ta tá so kat is, ki tér ve az ered mé nyek ös  sze tett sé gé re, akár az ered mé nyek el lent mon dá sos vol -
tá ra is. Be mu tat juk a vizs gá la tok korlátait, az ér tel me zé sek di lem má it és a nyi tott kér dé se ket.
– Az el mé le ti ke re te ket több fé le szem lé le ti meg kö ze lí tés ben is be mu tat juk, amen  nyi ben
egy más sal pár hu za mo san lé te zõ el kép ze lé sek, is ko lák szól nak az adott kér dés kör rõl.
– A tu do má nyos té nye ket a ma guk ös  sze tett sé gé ben mu tat juk be, ki tér ve a több irá nyú meg -
kö ze lí tés ta nul sá ga i ra. Így pél dá ul a csa lá di szo ci a li zá ció jel lem zõ it tár sa dal mi, szo ci o ló gi ai, kul -
tu rá lis és egész ség ügyi szem pon to kat is érint ve mu tat juk be.

A gya kor la tok sa já tos sá gai:
– A gya kor lat ke re té ben a pszi cho ló gi ai je len sé ge ket ös  sze füg gés be hoz zuk a hall ga tók

saját sze mé lyes ta pasz ta la ta i val és a sze mi ná ri u mi cso por to kon be lü li sok szí nû sé get is fel hasz -
nál juk az egyé ni né zõ pont ok be mu ta tá sá ra és a to le ran cia fej lesz té sé re.

– Tág te ret biz to sí tunk a sze mi ná ri u mo kon az egyé ni vé le mé nyek meg je le ní té sé re, és ítél -
ke zés tõl men tes, el fo ga dó lég kört biz to sí tunk ah hoz, hogy az el té rõ vé le mé nyek meg is fo gal -
ma zód has sa nak.

– Olyan fel ada to kat adunk a ta nár je löl tek nek, ahol is ko lai hely ze tek kel, ta nu lók kal, pe -
da gó gu sok kal sze rez het nek élet ta pasz ta la to kat.

Az egyé ni fej lõ dé si utak je len tõ sé gét az ál tal is be mu tat juk, hogy a hall ga tók nak ma guk nak
is le he tõ sé gük van ar ra, hogy az ak tu á lis kom pe ten cia szint jük nek meg fe le lõ fel ada tok ra vál lal -
koz za nak, sõt el vár juk tõ lük, hogy fe le lõ sen dönt se nek a szá muk ra ta nul sá gos fel ada tok ki vá -
lasz tá sá ban és ezek egyé ni mó don va ló meg va ló sí tá sá ban.

N. Kollár Katalin

448

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 448 (Black plate)



Kö te le ző en vá lasz tan dó tárgy az alap kép zés ke re té ben pszi cho ló gi á ból

A kö te le zõ en vá lasz tan dó tár gyat a ta ná ri elõ ké szí tõ mo dul ke re té ben a hall ga tók a ne ve lés tu -
do mány, pszi cho ló gia vagy a szak mód szer tan hoz kap cso ló dó té ma kö rök kö zül vá laszt hat ják.
A pszi cho ló gia te rü le té rõl olyan is me re te ket nyúj tunk, ame lye ket a hall ga tók a ma gán élet ük -
ben is fel tud nak majd hasz nál ni, ami fej lesz ti em ber is me re tü ket, se gíti ön ma guk és a kör nye -
zõ vi lág pszi cho ló gi ai je len sé ge i nek jobb meg ér té sét. Azt sze ret nénk ezek kel a tár gyak kal meg -
mu tat ni, hogy a pszi cho ló gia nemcsak ér de kes, de hasz nos is me re te ket is nyújt a min den na pi
élet na gyon sok te rü le tén.

A kí ná la tunk ban a tár sas je len sé gek pszi cho ló gi á ja, ön is me ret és sze mé lyi ség pszi cho ló gia,
pszi cho ló gi ai je len sé gek a film mû vé szet ben, az em be ri gon dol ko dás sa já tos sá gai és csap dái té -
mák sze re pel nek.

A pszi cho ló gia tár gyú kur zu so kon túl a vá laszt ha tó blokk ban a ta nár kép zés ben részt ve võ
társ ka rok is kí nál tak a vizs gált fél évek ben – és je len leg is kí nál nak – kur zu so kat. Ezek mód -
szer ta ni jel le gû sze mi ná ri u mok a ta ná ri kom mu ni ká ció, is ko lai tan órák elem zé se, di gi tá lis tan -
anyag ok az ok ta tás ban, ok ta tó prog ra mok ter ve zé se té mák ban. A je len vizs gá lat ban elem zett
perió dus ban pe da gó gi ai tár gyú órá kat nem hir det tük. 

A tel jes kép zés jel lem zõ it és az itt be mu ta tott pszi cho ló gia tan tár gyak sa já tos sá ga it két
koráb bi ta nul mány ban rész le te seb ben be mu tat tuk (N. KOL LÁR 2009; N. KOL LÁR 2011).

Az imént be mu ta tott tár gyak fo gad ta tá sát a hall ga tók ré szé rõl a hall ga tók ál tal adott vis  sza -
jel zé sek alap ján mér tük le. A PPK hall ga tói ál tal ös  sze ál lí tott, és min den tárgy ese tén ki töl tés -
re aján lott kér dõ ív „Az ok ta tói mun ka hall ga tói vé le mé nye zé se” (to váb bi ak ban OMHV) ada -
ta it dol goz tuk fel, ezek nek a men tén mu tat juk be az egyes tan egy sé gek jel lem zõ it.

A min ta és a vizs gá la ti el já rás

A hall ga tói mi nõ sí té se ket a min den tárgy hoz hasz nált elekt ro ni kus fe lü le ten (e-learning) érik
el a hall ga tók, akik a vé le mé nyü ket ön kén te sen és ano nim mó don köz lik. A ta ná rok a sa ját kur -
zu sa ik ra ka pott ér té ke lé se ket ös  sze sít ve kap ják meg. A di á kok nak min den eset ben mód já ban áll
szö ve ges meg jegy zést is fûz ni az órá hoz, eze ket a ta nár szin tén név nél kül kap ja meg. A mi nõ -
sí té se ket az ok ta tó jo ga nyil vá nos ság ra hoz ni, ha ezt nem te szi, ak kor csak õ és a mun ka kör -
gya kor ló ja sze rez a mi nõ sí té sek rõl tu do mást.

A bo lo gnai rend sze rû kép zés nap pa li ta go za ton, BA-szinten 2006 õszén in dult az EL TE-n.
Az ál ta lunk fel dol go zott ada tok öt fél év hall ga tói vis  sza jel zé sei, 2008 ta vasz ától 2010 ta va szá -
ig. Ös  sze sen a pszi cho ló gia tár gyak ra és a vá laszt ha tó tárgy ra vo nat ko zó an 973 hall ga tói kér -
dõ ív ada ta it dol goz tuk fel (lásd 1. táb lá zat). A hall ga tók az EL TE BA/BSc kép zé sé re já ró hall -
ga tói mind a hu mán, mind a re ál ta nár ké pes sza kok ról.
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1. táb lá zat. Az ada tok meg osz lá sa tan tár gyan ként 2008 õszé tõl 2010 ta va szi fél évé ig az ös  szes hall ga tó 
szá má hoz vi szo nyít va

A ren del ke zé sünk re ál ló ada tok nem rep re zen tál ják kel lõ mér ték ben a hall ga tók vé le mé nyét,
mi vel az OMHV-t csak azok ra a kur zu sok ra vo nat ko zó an je le ní tik meg, ahol a vá la szo lók szá -
ma el éri a hall ga tók 25%-át. Ez a vizs gált idõ szak ban azt je len ti, hogy pél dá ul a TANB-104-es
kó dú tár gyat a vizs gált idõ szak ban 1161 hall ga tó vet te fel, így a fel dol go zott 370 adat csu pán
a hall ga tók 31,87%-a. Ma guk a nyers ada tok is be szé de sek azon ban, jel zik, hogy a hall ga tók
je len tõs szám ban, év fo lya mon ként kö zel 600-an lá to gat ják a ta ná ri elõ ké szí tõ kur zu so kat,
más rész rõl, hogy ma gá nak az OMHV-nak a ki töl té si ará nyát ér de mes len ne nö vel ni. 

Mi re kér dez rá az OMHV?

A mé rõ esz köz 25 kér dést tar tal maz. Ezek közt ös  sze sen 19 olyan kér dés sze re pel, amely az ok -
ta tott tan tárgy tar tal má val, és ok ta tá sá nak mi nõ sé gé vel kap cso la tos. A töb bi kér dés a tan tárgy
meg íté lé se szem pont já ból ér dek te len, mert köz vet le nül a ta nár sze mé lyét, il let ve mun ka vég zé -
sét mi nõ sí ti, el sõ sor ban for mai szem pont ból (ké sé sek, óra el ma ra dás, el ér he tõ ség és sze mé lyi -
sé gi jo gok tisz te let ben tar tá sa), tárgy tól füg get len szem pont (iro da lom hoz zá fér he tõ sé ge) vagy
a tárgy jel le gé tõl ne he zen el vo nat koz tat ha tó mód szer ta ni ele mek re kér dez rá (volt-e le he tõ ség
a te vé keny ség ben va ló rész vé tel re). Eze ket a kér dé se ket eb ben a vizs gá lat ban fi gyel men kí vül
hagy tuk.

A kér dé se ket 4 fo kú ská lán ítél tek meg a hall ga tók (nem, rit kán, gyak ran, min dig, il let ve
so ha, ál ta lá ban nem, ál ta lá ban igen, igen), ki vé tel az aján la ná-e a kur zust kér dés, ahol 10 fo kú
ská lát hasz nált a fel mé rés, ezt kon ver tál tuk max. 4-es ér ték re.

A 19 kér dés re fak tor ana lí zist vé gez tünk. A kér dé sek jól ta go lód nak öt fak tor ba, mind egyik
fak tor reliabilitásmu ta tó ja meg fe le lõ. A ka pott fak to rok és a hoz zá juk tar to zó kér dé sek (a fak -
tor sú lyo kat az 1. függelék ben kö zöl jük):
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1. 
– Az órák ér de ke sek, gondolatébresztõek.
– Men  nyi re nyúj tott új is me re te ket?
– Men  nyi re se gí tet te a szak mai fej lõ dést?
– Az ok ta tó mun ká ját min tá nak te kin tem.
– Fel kel tet te a kí ván csi sá got.
– Ön fej lesz tés hez nyúj tott szem pon to kat.
– Új ta pasz ta la to kat nyúj tott a sze mé lyi sé gem rõl.
– Új kész sé gek ki ala kí tá sát se gí tet te.

2. Ta nul má nyi tel je sít mény elõ se gí té se Cr.-alfa 0,795
– A fel ada tok jól ki egé szí tet ték az órát.
– A kö ve tel mé nyek vi lá go sak.
– Kö vet he tõ az elõ adás/in te rak tív a gya kor lat.
– Aján la nám a kur zust má sok nak.
– Az ok ta tói mun ka se gí tet te a kö ve tel mé nyek tel je sí té sét.

3. Óra ve ze tés Cr.-alfa 0,865
– Az órák jól struk tu rál tak vol tak.
– Jól ve zet te az órát az ok ta tó.

4. Ér té ke lés Cr.-alfa 0,728
– Kor rekt ér té ke lés.
– Sze mély re szó ló vis  sza jel zést kap tam.

5. Han gu lat Cr.-alfa 0,818
– Men  nyi re jó a han gu lat, lég kör?
– Fi gye lem be ve szi az ok ta tó a hall ga tók ész re vé te le it.

A hall ga tói vé le mé nye ket a fak to rok sze rint cso por to sít va, el sõ lé pés ben az egyes kér dé -
sek men tén mu tat juk be, egymin tás t-próbával1 vi szo nyít va a ka ri át lag ér té kek hez az adott kér -
dés re adott vá la szo kat, majd a fak to rok men tén szá mol tuk ki az egyes tár gyak ra adott értékeket.2
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1 A t-pró bák szignifikanciaér té ke it az áb rá kon mu tat juk be ’ = p < 0,10, * = p < 0,05, ** = p < 0,01, 
*** = p < 0,001.

2 A fak tor ba tar to zó kér dé sek re ka pott összpontszámot osz tot tuk a kér dé sek szá má val. Az itt kö zölt kér -
dé sek kö zül a dõl ten sze det te ket a fak to rok szá mí tá sá nál fi gyel men kí vül hagy tuk, mert nagy ér ték kel
töl töt tek más fak to rok ra is, így a Cr.-alfa-ér té kek to vább nõt tek. A vál to zott fak tor ér té kek Cr.-alfa-ér té -
kei: 1. fak tor Cr.-alfa 0,944, 2. fak tor Cr.-alfa 0,834.
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Csa lá di szo ci a li zá ció és fej lő dés pszi cho ló gia tárgy meg íté lé se (TANB-104)

Ez a tárgy a szak mai ér dek lõ dés fel kel té se és a szak mai fej lõ dés elõ se gí té se szem pont já ból is
ki ug ró an jó ér té ke ket ka pott (1. áb ra).

1. áb ra. TANB-104 Szakmai érdeklôdés felkeltése és szakmai fejlôdés segítése

A tár gyat ér de kes nek és új is me re te ket nyúj tó nak tart ják a hall ga tók. A ka ri át lag hoz vi szo -
nyít va ki ug ró an ma gas ér té ke lést ka pott a sze mé lyi ség gel kap cso la tos új ta pasz ta la tok nyúj tá -
sa és az ön fej lesz tés te rén. Ez egy részt iga zol ja a tárg  gyal kap cso la tos cél ki tû zé sek meg va ló -
su lá sát (em ber is me ret, ön is me ret), más részt ér de mes ki emel ni, hogy ez a tárgy mû fa já ban
elõ adás, és en nek el le né re ké pes hoz zá já rul ni a le en dõ pe da gó gu sok ön fej lesz té sé hez. Az el sõ
fak tor ba tar to zó min den kér dés te kin te té ben (p < 0,001 szin ten) meg ha lad ják a tárgy ra ka pott
ér té kek a ka ri át la got, va gyis tar tal mi szem pont ból ki ug ró an ér té kes nek tart ják a hall ga tók ezt
a tár gyat.

A má so dik fak tor ar ról szól, hogy men  nyi re se gí ti az ok ta tó pe da gó gi ai mun ká ja a kö ve tel -
mé nyek tel je sí té sét. A ta nul má nyi tel je sít mény se gí té se szem pont ból is át lag fe let ti mi nõ sí té se -
ket kap tunk ez zel a tárg  gyal kap cso lat ban, csu pán a vi lá gos kö ve tel mé nyek ál lí tá sa nem ha lad -
ja meg a ka ri át la got, a hall ga tók jó szív vel aján la nák má sok nak is (2. áb ra).

Ér de kes ta pasz ta lat, hogy eb be a fak tor ba ke rült az a kér dés is, hogy aján la nák-e a di á kok
a tár gyat má sok nak. Ki sar kít va a kér dést azt mond hat juk, hogy a hall ga tók leg in kább azért aján -
la ná nak egy tár gyat má sok nak, mert an nak tel je sí té se re á li san el ér he tõ, az ok ta tó se gí ti a si ke -
res tel je sí tést. Ez a kér dés ös  sze füg gést mu tat más fak to rok kal is, leg in kább a struk tu rált ság -
gal – ami szin tén a ta nul ha tó ság egyik ve tü le te, és a jó han gu lat tal is, va gyis az aján lás ra ér de mes
kur zus el sõsor ban nem tar tal mi okok ból vonzó a di á kok sze mé ben.
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2. áb ra. TANB-104 Tanulmányi teljesítmény segítése

Óra ve ze tés szem pont já ból is elé ge det tek a hall ga tók, az órák jól ve ze tet tek, nem fel tét le -
nül a struk tu rált ság mi att, mert ar ra át la gos ér té ke ket kap tunk (3. áb ra).

3. áb ra. TANB-104 Óravezetés

Lé nye ges kü lönb sé get ta lál tunk az óra struk tu rált sá gá nak és az óra ve ze tés szín vo na lá nak
meg íté lé sé ben (3. áb ra). A fak tor sú lyok ból lát ha tó (1. függelék), hogy a két kér dés nem füg get -
len az el sõ fak tor tól, ami a szak mai ér dek lõ dés fel kel té sét és a szak mai fej lõ dés se gí té sét írja
le. A struk tu rált ság és a jó óra ve ze tés fel te he tõ en elõ fel té te le an nak, hogy a tárgy se gí t se a szak-
mai fej lõ dést és ér de kes le gyen. En nél a tárgy nál azt lát juk, hogy a hall ga tók az óra ve ze tést nem -
csak ak kor ér té ke lik jó nak, ha az óra struk tu rált, a két szem pont en nél a tárgy nál né mi leg szét -
vá lik. Itt a jó óra ve ze tés leg szo ro sabb kor re lá ci ó ban a tárgy ér de kes sé gé vel (Pearson r = 0,831)
és a jó han gu lat tal van (Pearson r = 0,825), míg a a jó óra ve ze tés nek a struk tu rált ság gal bár szoros
a kap cso la ta, de csak ki sebb mér té kû (Pearson r = 0,748).
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4. áb ra. TANB-104 Értékelés

Az ér té ke lés szem pont já ból azt lát hat juk (4. áb ra), hogy a hall ga tók egy részt ép pen an  nyi -
ra tart ják kor rekt nek az ér té ke lést, mint más tár gyak ese tén, vi szont a sze mély re szó ló vis  sza -
jel zés adá sa nem éri el a ka ri át la got. Ez az egyet len kér dés, ahol a tárgy ra ka pott ér té ke lés a ka -
ri át lag alatt van. Ez eset ben azon ban az ala cso nyabb ér ték szak ma i lag in do kolt, az el té rés
a kí vá na tos irá nyú, hi szen az elõ adá sok ese tén nem in do kolt a sze mély re szó ló vis  sza jel zés. 
Ér de mes len ne akár cél zot tan is meg vizs gál ni, hogy más elõ adá sok ese tén ez az ér ték mi ért ilyen
ma gas, 2,8-es ér ték, ami azt je len ti, hogy a ta nu lók több sé ge úgy ér zi, gyak ran kap sze mély re
szó ló vis  sza jel zést.

5. áb ra. TANB-104 Hangulat

Az órák han gu la ta is a ka ri át lag fe lett van, mind két ide tar to zó kér dés ben p < 0,001 szin -
ten szig ni fi káns a kü lönb ség (5. áb ra).
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6. áb ra. TANB-104 Családi szocializáció (faktorok)

A fak tor át la go kat a ka ri át lag gal ös  sze ha son lít va ös  szes sé gé ben azt lát hat juk (6. áb ra), hogy a Csa -
lá di szo ci a li zá ció és fej lõ dés pszi cho ló gia cí mû elõ adás négy fak tor men tén az át la gos nál ked ve zõbb
mi nõ sí tést ka pott. A di á kok ér de kes nek és szak ma i lag fej lesz tõ nek tart ják az órá kat, elé ge det tek tel -
je sít mé nyük se gí té sé vel, az óra ve ze tés sel és az órák han gu la tá val is. Rö vi den hasz nos nak, tel je sít he -
tõ nek és él ve ze tes nek is tart ják ezt az órát. Az ér té ke lés szem pont já ból a meg íté lés át la gos, mint meg -
mu tat tuk, a sze mé lyes vis  sza jel zés ala cso nyabb szint je ez eset ben szak ma i lag ki fe je zet ten po zi tív. 

A gyer mek fej lő dé se és élet ko ri jel lem zői tárgy meg íté lé se (TANB-105)

A fak to rok sze rint cso por to sít va a kér dé se ket en nél a tárgy nál szin tén alap ve tõ en po zi tív kép
tá rul elénk, de itt már szí ne sebb a meg íté lés.

Mind a szak mai ér dek lõ dés fel kel té se (ér de kes, fel kel ti a kí ván csi sá got), mind a szak mai fej -
lõ dés több as pek tu sa (ál ta lá ban a szak mai fej lõ dés, új is me re tek, új ta pasz ta la tok a sa ját sze mé -
lyi sé gé rõl) szem pont já ból lé nye ge sen jobb a sze mi ná ri um meg íté lé se, mint a ka ri át lag (7. áb ra).
Ki emel ke dõ ér té ket kap ezen be lül is a kí ván csi ság fel kel té se és az ér de kes ség. Két kér dés ben
a ka ri át lag gal meg egye zõ a meg íté lés – az új kész sé gek ki ala kí tá sa te kin te té ben, és hogy az ok -
ta tó mun ká ját min tá nak te kin ti-e a hall ga tó. Ez utób bi kér dést ér de mes egy ki csit kö ze lebb rõl is
meg vizs gál ni, mert tar tal mi lag meg le põ, hogy eb ben a fak tor ban ka pott he lyet. A fak tor sú lyo -
kat néz ve (1. függelék) lát hat juk, hogy ez a szem pont a má so dik és har ma dik fak tor ral is szo ros
kap cso la tot mu tat (tel je sít mény se gí té se és óra ve ze tés). Kü lön ezt a konk rét kur zust vizs gál va
azt lát hat juk, hogy a töb bi kér dés sel is ma ga san kor re lál, ti zen két kér dés te kin te té ben 0,7 fö löt -
ti kor re lá ció ér té ke ket kap tunk, a leg ma ga sabb ér té ket a kí ván csi ság fel kel té sé vel kap cso lat ban
(Pearson r = 0,803) mér tük. Leg ke vés bé függ ös  sze ez a kér dés az óra in te rak tív jel le gé vel, han -
gu la tá val, a vi lá gos kö ve tel mé nyek kel, és hogy kap-e a hall ga tó sze mély re szó ló vis  sza jel zést.
Va gyis ál ta lá ban az olyan tar tal mi ele mek ha tá roz zák meg, hogy a ta nárt kö ve ten dõ pél dá nak tart -
ják-e, mint az ér de kes ség és az óra ve ze tés sel kap cso la tos mód szer ta ni jár tas ság.
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7. áb ra. TANB-105 Szakmai érdeklôdés felkeltése és a szakmai fejlôdés segítése

8. áb ra. TANB-105 Tanulmányi teljesímény segítése

A ta nul má nyi tel je sít mény se gí té se szem pont já ból a sze mi ná ri um a ka ri át lag nak meg fe le lõ
mi nõ sí tést ka pott, két ki vé tel lel (8. áb ra). Ez a gya kor lat in te rak tí vabb, mint ál ta lá ban a sze mi -
ná ri u mok, ami te kin tet tel ar ra, hogy sze mé lyes kér dé se ket érin te nek a té mák (csa lá di ne ve lés, ser -
dü lõ kor prob lé mái), in do kolt is, és az ok ta tók ki is hasz nál ják ezt a le he tõ sé get. Ten den cia szin -
ten (p < 0,10) a kur zus aján lá sa is ma ga sabb ér té ket kap, ami ben, mint ko ráb ban meg mu tat tuk,
sze re pet játsz hat nak az el sõ fak tor ban ka pott ma gas ér té kek.

A 9. áb rán újabb pél dát lát ha tunk ar ra, hogy a jó óra ve ze tés nem fel tét le nül a struk tu rált -
sá got je len ti. Ez utób bi szem pont ból ez a sze mi ná ri um nem éri el a ka ri át la got, még is jól ve -
ze tett nek tart ják a hall ga tók. 
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9. áb ra. TANB-105 Óravezetés

A jó óra ve ze tés és a struk tu rált ság szo ro san ös  sze függ egy más sal (Pearson-próba), az
elõadás ese tén r = 0,748, a sze mi ná ri um ese tén r = 0,745. Más szem pont ból azon ban ér de mes
meg néz ni, hogy az in te rak tív jel leg és a struk tu rált ság mi lyen kap cso lat ban áll. Az elõ adá sok
ese tén az órák kö vet he tõ sé gé re kér dez tünk rá, és ez még szo ro sabb kap cso lat ban áll a struk tu -
rált ság gal (Pearson r = 0,775). A sze mi ná ri um nál az in ter ak ti vi tás volt a vizs gált jel lem zõ, ami
a struk tu rált ság gal a leg ki sebb kor re lá ci ós ér té ket (Pearson r = 0,388) ad ja. Azt mond hat juk, hogy
az in ter ak ti vi tás ked vé ért fel kell né mi leg ál doz ni a struk tu rált sá got, és ezt a di á kok nem ér zik
hát rány nak, mert az óra ve ze tést jó nak tart ják.

Ezek a más fak to rok ba tar to zó kér dé sek kel va ló együtt já rá sok azt mu tat ják, hogy ér de me sebb
az óra ve ze tés „jó sá gát” meg ítél tet ni a hall ga tói vé le mé nyek ké ré se kor, mint a struk tu rált sá got. 

A har ma dik fak tor az ér té ke lés szem pont já ból mi nõ sí ti a tár gyat, ami eb ben az eset ben a kari
át lag gal egye zõ meg íté lést ka pott (10. áb ra).

10. áb ra. TANB-105 Értékelés
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Az órák han gu lat szem pont já ból ked ve zõ ek, mind két kér dés ben a ka ri át lag fe let ti po zi tív
meg íté lést ka pott a sze mi ná ri um (11. áb ra).

11. áb ra. TANB-105 Hangulat

A 12. áb rán fak to ron ként ös  sze sít ve lát hat juk a sze mi ná ri um meg íté lé sét.

12. áb ra. TANB-105 A gyermek fejlôdése és életkori jellemzôi (faktorok)

Ös  sze gez ve: a sze mi ná ri um erõs sé ge a szak ma i lag mo ti vá ló és új is me re tek nyúj tó jel le -
ge, in te rak tív óra ve ze té sû és ki fe je zet ten jó han gu la tú órák, ten den ciaszin ten a kö ve tel mé nyek
tel je sí té sé nek se gí té se is ki emel ke dik. Az ér té ke lés te kin tet ben a ka ri át la got nyújt ják ezek az
órák, egye dül a struk tu rált ság nem éri el a ka ri át la got, de ez, mint meg mu tat tuk, eb ben az eset -
ben nem fel tét le nül hát rány. 
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Kö te le ző en vá lasz tan dó tárgy meg íté lé se (TANB-106)

Ez a tárgy szá mos kü lön bö zõ órát ta kar. Elem zé sünk ben el sõ sor ban ar ra ke res sük a vá laszt, hogy
a hall ga tók ez zel a vá laszt ha tó tan tárgy blok kal men  nyi re elé ge det tek, és csak egyet len szem -
pont ból ele mez zük rész le te i ben is az ered mé nye ket: kü lön ke zel jük az elõ adá so kat a sze mi ná -
ri u mok tól, mi vel a vi szo nyí tá si pont ként hasz nált ka ri át la gok kü lön böz nek a két óra tí pus ese -
tén. Mint je lez tük, a vá laszt ha tó blokk egy aránt tar tal maz pszi cho ló gi ai tár gyú és a szak tárgy hoz
szo ro san kö tõ dõ, szak mód szer ta ni órá kat is, azon ban a tar tal mi kü lönb sé ge ket itt most nem ele -
mez zük. Ezt meg te het jük, mert az órák meg íté lé sé ben pszi cho ló gia tár gyú és mód szer ta ni ösz -
 sze ha son lí tás ban csu pán há rom vo nat ko zás ban kap tunk kü lönb sé ge ket (kétmin tás t-pró ba).
A pszi cho ló giaórá kat a hall ga tók ér de ke seb bek nek ta lál ták (t = 1,91 p < 0,057), a mód szer ta ni
órá kon ka pott ér té ke lést kor rek tebb nek tartották (t = –2,23 p < 0,05) és a pszi cho ló gus kol lé -
gák ke ve sebb sze mély re sza bott vis  sza jel zést ad tak (t = –3,91 p < 0,001). Ez utób bi nak az el -
sõd le ges oka, hogy a pszi cho ló gia órák közt elõ adá sok is sze re pel tek, ahol a sze mé lyes vis  sza -
jel zés szint je, mint lát ni fog juk, ala csony.

13. áb ra. TANB-106 Szakmai érdeklôdés felkeltése és a szakmai fejlôdés segítése

Az elõ adás ese tén mind ös  sze 55 adat tal ren del ke zünk, mely nek oka le het, hogy ez túl nyo -
mó részt egyet len, fél éven te 150 fõ fö löt ti hall ga tói lét szá mú kur zust je lent, és a nagy lét szám
mi att rit kán éri el a ki töl tõk szá ma az ér vé nyes sé gi kü szö böt. Bár a 13. áb ra lát vá nyo san a vizs -
gált ta ná ri elõ ké szí tõ mo dul ban hir de tett órák fö lé nyét jel zi, ezt a kü lönb sé get fõ ként a sze mi -
ná ri u mok nál si ke rült bi zo nyí ta ni, ahol az elem szám lé nye ge sen na gyobb (214 fõ). A sze mi ná -
ri u mok ese tén a nyolc szak mai ér dek lõ dést és fej lõ dést vizs gá ló kér dés kö zül hét ben
szig ni fi kán san job bak az ered mé nyek a ka ri át lag nál, a nyol ca dik eset ben (szak mai fej lõ dés se -
gí té se) is ten den ciaszin ten jobb ered mé nye ket kap tunk. Az elõ adá sok ese tén a ka ri át lag ér té ke -
ket kap juk, az órák gon do lat éb resz tõ és a sze mé lyi ség rõl új ta pasz ta la to kat nyúj tó di men ziók -
ban ten den ciaszin ten (p < 0,10) a ka ri át lag nál jobb ered mé nye ket kap tunk.
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14. áb ra. TANB-106 Teljesítmény

A tel je sít mény el éré sé nek se gí té se te rü le tén szin tén azt lát hat juk, hogy a sze mi ná ri u mok mi -
nõ sí té se min den te kin tet ben a ka ri át lag fö löt ti ér té ket ka pott (14. áb ra), az elõ adá sok meg íté -
lé se szin tén át lag fö löt ti mind a ka pott fel ada tok meg íté lé se, mind az elõ adá sok kö vet he tõ sé ge
és a kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek se gí té se te kin te té ben, csu pán a vi lá gos kö ve tel mé nyek te kin -
te té ben nem ma ga sab bak az ér té kek a ka ri át lag nál. (Az aján la ná-e a kur zust kér dés nem sze -
re pelt a vizs gált kér dé sek közt az elõ adá sok nál.)

15. áb ra. TANB-106 Óravezetés

Az óra ve ze tés szem pont já ból szin tén a ka ri át lag nál ma ga sabb ér té ke ket kap tunk mind két
óra tí pus nál (15. áb ra), csu pán a jó óra ve ze tés kér dé sé ben ten den ciaszin tû (p < 0,10) a sze mi -
ná ri u mok ra ka pott ér ték ki emel ke dé se a ka ri át lag ból.
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16. áb ra. TANB-106 Értékelés

A ta nu lói tel je sít mény ér té ke lé se át la gos ér té ke lést ka pott, egy ki vé tel lel (16. áb ra), új ra azt
lát hat juk, amit a TANB-105-ös elõ adás ese tén, hogy az ok ta tó ink ke vés bé ad nak sze mély re szó -
ló vis  sza jel zést az elõ adá so kon, ami szak ma i lag na gyon is in do kolt.

17. áb ra. TANB-106 Hangulat

Az órák han gu la ta az elõ adá sok te kin te té ben át la gos, a sze mi ná ri u mok ese tén ki fe je zet ten
jobb, mint más sze mi ná ri u mokon (17. áb ra).
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18. áb ra. TANB-106 Választható elôadás és gyakorlat (faktorok)

Ös  sze gez ve azt lát hat juk, hogy a vá laszt ha tó órák a ka ri át lag nál na gyobb elé ge dett sé get
vál tot tak ki a hall ga tók ból (18. áb ra). Ez kü lö nö sen igaz a sze mi ná ri u mok ese tén, ahol mind
az öt fak tor ban meg ha lad ják az ér tékek a ka ri át la got. Az elõ adá sok eré nye it az el sõ há rom fak -
tor ban lát hat juk, el sõsor ban a szak mai fej lõ dést se gí tõ és ér de kes tar ta lom, a hall ga tói tel je sít -
ményt se gí tõ ta ná ri mun ka, a struk tu rált fel épí tés, jó óra ve ze tés te rü le te in ta pasz tal tuk a ka ri át -
lag fö löt ti ér té ke ket. Az ér té ke lés ben, mint az egyes kér dé sek elem zé sé nél meg mu tat tuk, 
új ra a meg ala po zat lan sze mé lyes vis  sza jel zés ke rü lé sét lát hat tuk.

A vizs gált tan egy sé gek ta nár kép zés cél ja it szol gá ló ele mei

A ka pott ered mé nyek ugyan di rekt mó don nem al kal ma sak an nak a kér dés nek meg vá la szo lá -
sá ra, hogy a hall ga tók mo ti vá ci ó já nak fel kel té sé re vagy a meg fon tol tabb pá lya vá lasz tá si dön -
tés elõ se gí tésé re al kal ma sak-e, azon ban több té nye zõ is azt mu tat ja, hogy a kur zu sok be töl tik
a ter ve zett funk ci ó kat.

Egy részt a kur zu sok át la gon felül ér de ke sek a hall ga tók szá má ra, és ez azt is je len ti, hogy
von zó ak le het nek azok szá má ra is, akik még nem kö te lez ték el ma gu kat a ta nár kép zés iránt. Más -
részt a kur zu sok új ta pasz ta la to kat nyúj ta nak a hall ga tók szá má ra a sze mé lyi sé gük rõl, és az ön -
fej lesz té sük höz nyúj ta nak szem pon to kat, ami köz vet ve még is a si ke res pá lya vá lasz tást szol gál -
ja. Ez azt is jel zi, hogy azt a köz ve tett cé lun kat, hogy olyan is me re te ket és kész sé ge ket
nyújt sunk, amelyek a min den na pi em be ri kap cso la tok ban fel hasz nál ha tó ak, a hall ga tók vis  sza -
jel zé sei sze rint si ke re sen tel je sít jük.

Har ma dik szem pont ként ér de mes ki emel ni, hogy a ta ná ri pá lyá val kap cso lat ban ma ga az ok -
ta tás mód ja is in for má ci ó kat hor doz. Na gyon egy sze rû en fo gal maz va, úgy cél sze rû ta ní ta ni, ahogy
azt a le en dõ ta ná rok tól is el vár juk. Eb bõl a szem pont ból is jól vizs gáz tak ezek a kur zu sok. 
Az elõ adá sok ról mind két tan egy ség ese tén el mond hat juk, hogy nemcsak ér de ke sek és in for ma -
tí vak, ha nem mód szer ta ni szem pont ból is pél da ér té kû ek: jól struk tu rál tak, jó óra ve ze té sû ek és
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a hall ga tók tel je sít mé nyé nek el éré sét se gí tik a ta ná ri mun ká val. A csa lá di szo ci a li zá ció és fej -
lõ dés pszi cho ló gia-elõ adás ese té ben exp li cit mó don is kö ve ten dõ pél dá nak tart ják a hall ga tók
a ta ná rok mun ká ját.

A sze mi ná ri u mok ese té ben szin tén ki emel ke dõ ok ta tói eré nyek rõl ad nak vis  sza jel zést
a hall ga tók. A gyer mek fej lõ dé se és élet ko ri jel lem zõi sze mi ná ri um ese tén az ér de kes és in for -
ma tív tar tal mak mel lett az in te rak tív óra ve ze tés és a jó han gu lat emel ke dik ki, vá laszt ha tó órák
ese tén a vizs gált ös  szes di men zi ó ban pél da ér té kû ta ná ri mun kák kal ta lál ko zunk, ami egy aránt
di csé ri a ta nár kép zés ben részt ve võ pszi cho ló gus és mód szer ta nos kol lé gá kat is. 

Vé ge ze tül ér de mes ki emel ni a hall ga tók ér té ke lésével kap cso la tos ered mé nye ket. A kor rekt
ér té ke lés az az egyet len kér dés, ahol a ka ri át la go kat nem ha lad ják meg az ál ta lunk ok ta tott tár -
gyak ér té kei. Egy részt ér de mes hang sú lyoz ni, hogy a kor rekt ér té ke lés te kin te té ben a hall ga -
tók vé le mé nye ka ri szin ten is ki emel ke dõ en jó (elõ adá sok nál át lag = 3,62, sze mi ná ri u mok nál
3,75), más részt si ke rült az elõ adá sok ese tén azt a pe da gó gi ai szem pont ból ele gáns célt meg va -
ló sí ta ni, hogy a hall ga tók mér sé kelt szin tû sze mé lyes vis  sza jel zé sek mel lett ki emel ke dõ mér -
ték ben kap tak a sze mé lyi sé gük kel és az ön fej lesz té sük kel kap cso la to san is szem pon to kat.

A szö ve ges vá la szok ta nul sá gai

Az ér té ke lé sek szi kár szá ma i nál élet te lib bek a hall ga tók szö ve ges meg jegy zé sei, me lyek ter mé -
sze te sen nem rep re zen ta tí vak, még is be nyo má so kat ad nak az elé ge dett ség mér té ké rõl.

Az ál ta lunk vizs gált tár gyak kal kap cso lat ban ös  sze sen 110 szö ve ges ér té ke lést kap tuk. Ezek
tar tal mi meg osz lá sát a 2. táb lá zat ban mu tat juk be.

2. táb lá zat. A szö ve ges hall ga tói meg jegy zé sek meg osz lá sa

A hall ga tók meg jegy zé se i nek 67,3%-a egy ér tel mû en po zi tív. Hogy fo gal maz nak az elé ge -
dett di á kok?

– Rend kí vül szó ra koz ta tó volt az elõ adás mód, jó lég kör ala kult ki, a ta nár kor tár sa im hoz való
hoz zá ál lá sa pél dás.
– Kö szö nöm a fél évet a ta nár nak!
– Az egyik leg jobb ta nár a PPK-n!!!
– Imád tam ezt az órát!!! Na gyon jól érez tem ma gam min dig, és sok ér de kes és hasz nos dol -
got ta nul tam, amik se gí te nek ön ma gam meg ér té sé ben.
– Imád tam (már mint az órát)!
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– Min den perc ma xi má li san le kö töt te a fi gyel me met.
– Fan tasz ti kus elõ adá sok vol tak, tel je sen fel kel tet te az ér dek lõ dé se met a pszi cho ló gia iránt
és meg ér tet tem, men  nyi re fon tos sze re pet ját szik a ta ná ri pá lyán is mind ez.
– Ins pi rá ló volt a ta nár, na gyon nagy ha tás sal volt rám.
– Vég re ös  sze ren de zõ dött ben nem, ami idá ig ne he zen ment.
– A ta nár jó fel épí té sû elõ adá so kat tar tott, aho va min dig szí ve sen men tem! Ki vá ló, élõ pél -
dá kat ho zott ma gá val az órák ra.
– Jókedv vel men tem be az órá ra és úgy is jöt tem ki.
– Fõ ként a „já té kos”, na gyon in te rak tív órá kat él vez tem. Jó volt együtt gon dol kod ni.
– Ez az óra úgy volt jó, ahogy volt.
– Kö szö nöm szé pen azt a sok jó és hasz nos dol got, amit a fél év so rán kap tam.
– Min den év fo lyam tár sam nak aján lot tam már ezt a kur zust és a ta nárt.
– Ilyen nek kell len nie egy sze mi ná ri um nak. In te rak tív, köz vet len, nem túl zot tan szi go rú, egy -
ál ta lán nem elõ adás, ha nem fog lal ko zás jel le gû, a ta nár pe dig egy tün dér!

Per sze azért van, aki mar káns kri ti kát fo gal ma zott meg. Ezek tar tal mi lag a szá mon ké rés
mód ját, pl. túl zot tan adat sze rû kér dé sek, elõ adá son nem tár gyalt té mák, nem vi lá gos, vagy a fél -
év so rán vál toz ta tott kö ve tel mé nyek, a ne he zen ért he tõ ma gya rá za to kat, a ta nár pon tat lan óra -
tar tá sát, a ta ná ri fel ké szült ség hi á nyát és a túl sá go san sze mé lyes vis  sza jel zést ki fo gá sol ták. De
nehez mé nyez ték sa ját hall ga tó tár sa ik mo ti vá ció hi á nyát, a cso port ös  sze tar tá sának hiányát is.

A szö ve ges ér té ke lé sek egy-egy fél év re vo nat ko zó an eset le ge sek, egy részt azt lát hat juk,
hogy a szö ve ge sen is vé le ményt fo gal ma zók gyak ran szél sõ sé ges él mé nye ik mi att ér zik szük -
sé gét vé le mé nyük meg fo gal ma zá sá nak. Ezek né hány eset ben egy sze mi ná ri um ra vo nat ko zóan
is el len té tes vé le mé nyek. Azon ban a fél éve ket „ös  sze ol vas va” ér de kes ta nul sá gok raj zo lód nak
ki. Egy részt a ne ga tív vé le mé nyek jel lem zõ en egy-két ta nár kö ré cso por to sul nak, jól tet ten ér -
he tõ ek a kor rek ci ó ra szo ru ló mód sze rek és ta ná ri gyen ge sé gek. Más részt ta lál tunk olyan ta nárt
is, aki nél a tel je sít mény egye net len sé ge a jel lem zõ, a szél sõ sé ge sen po zi tív tól a szél sõ sé ge sen
ne ga tí vig ter jed a be írá sa i nak ská lá ja. Mind ezek fé nyé ben a hall ga tói szö ve ges vé le mé nye ket
fel hasz nál ha tó nak tart juk ar ra, hogy az ok ta tók szak mai fej lõ dé sé nek tá mo ga tá sá hoz tám pont -
ok ként hasz nál juk. Köz vet len mi nõ sí tés re eset le ges sé gük mi att nem al kal ma sak, azon ban az
erõs sé gek re és gyen ge sé gek re vo nat ko zó an in for má ci ó kat nyúj ta nak, ki je löl ve a se gí tõ kon zul -
tá ció le het sé ges té má it.

Ta nul sá gok az ok ta tói mun ka hall ga tói vé le mé nye zé sé nek (OMHV) 
gya kor la tá val kap cso lat ban

Az alap kér dé sünk ez zel a vizs gá lat tal az volt, hogy a ta ná ri BA/BSc mo dul pszi cho ló gia tár -
gyai be töl tik-e azt a funk ci ót, amit ne kik szán tunk. A tan tárgy kí ná lat sa já tos sá ga i ból adó dó an
a vizs gá ló dá sunk ki ter jedt a vá laszt ha tó tan tárgy kí ná lat (TANB-106) egé szé re. Mind há rom vizs -
gált tárgy ese tén azt lát hat tuk, hogy a kí nált tár gyak tar tal má val és az órák lég kö ré vel mes  sze -
me nõ en elé ge det tek a hall ga tó ink, és az ok ta tás mód sze rei te kin te té ben is szá mos pon ton ki emel -
ke dõ nek ta lál ták az ok ta tók mun ká ját. Egye dül az ér té ke lés te rü le te az, ahol át la gos ér té kek kel
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ta lál ko zunk, eb ben a te kin tet ben is ér de mes ki emel ni azt a jel lem zõt, hogy ok ta tó ink tar tóz kod -
nak at tól, hogy meg ala po zat lan sze mé lyes ér té ke lést ad ja nak.

Je len vizs gá lat tal más rész rõl azt sze ret tük vol na meg mu tat ni, hogy az OMHV-mérések jól hasz -
nál ha tó ada tok az ok ta tás szín vo na lá nak mé ré sé re. Amit mér ni tu dunk, az egy „re la tív szín vo nal”,
mert a vi szo nyí tá si pont, ami ren del ke zé sünk re áll, a kar ös  szes mért kur zu sá nak át lag ér té ke. 
Ke vés bé in for ma tív a vá la szok ab szo lút ér té ke, mert a hall ga tók a négy fo kú ská lá nak jel lem zõ en
a fel sõ ér té ke it hasz nál ják, az át la gok csak rit ka ki vé tel ként van nak a hár mas ér ték alatt.

A vis  sza jel zé sek kel kap cso lat ban azon ban alap ve tõ prob lé ma az ala csony ki töl té si arány,
ami vé le mé nyünk sze rint ös  sze függ a kér dõ ív hos  szá val. A hu szon öt kér dés bõl ál ló ská la ki töl -
té se fél éven te a hall ga tó ös  szes kur zu sá ra te kin té lyes idõt ven ne igény be. Mint meg mu tat tuk,
a fel dol go zott kur zu sok ese tén is csak a di á kok 44,25%-ától kap tunk vé le ményt, az ada tok bi -
zony ta lan sá gát azon ban azok nak az órák nak a szá ma je len ti, ame lyek rõl nin cse nek ada ta ink.
Az ál ta lunk vizs gált tár gyak kö zül pél da ként ki szá mol tuk a TANB-104 ese tén ezt az arányt.
A vizs gált idõ szak ban ezt a tár gyat 1151 hall ga tó vet te fel, és 32,15%-ok tól ren del ke zünk 
ér té ke lés sel.

Az öt ál ta lunk ka pott fak tor mó dot ad ar ra, hogy ja vas la to kat fo gal maz zunk meg ar ra vonat -
ko zó an, ho gyan le het ne a kér dé sek szá mát re du kál ni. 

El sõ ja vas la tun kat ér vé nye sí tet tük en nél a vizs gá lat nál is, bi zo nyos kér dé se ket tar tal muk
alap ján ki hagy ha tó nak ta lál tunk. Nem ér de mes olyan tény sze rû ada to kat, mint hogy ma radt-e
el óra, vagy pon to san kezd te-e az órát az ok ta tó, a hall ga tók vé le mé nyé vel mér ni, már csak azért
sem, mert még a hány óra ma radt el a fél év ben kér dés nek is van szó rá sa, más szó val a hall ga -
tók egy ré szé nek vá la sza eb ben a te kin tet ben pon tat lan!

A kér dé sek szá má nak csök ken té sét a ka pott fak to rok alap ján ér de mes el vé gez ni. Az el sõ
két fak tor kér dé se i nek a szá mát fel tét le nül in do kolt csök ken te ni, de a töb bi fak tor ese tén sem
szük sé ges, hogy „fak to rok ban”, több kér dés sel jár junk kö rül egy-egy szem pon tot, mert a pon -
to sabb, kö rül te kin tõbb kér de zés ára vé le mé nyünk sze rint a hall ga tók vá la szo lá si haj lan dó sá gá -
nak csök ke né se. Ezek alap ján a leg na gyobb in for má ció ér ték kel bí ró kér dé se ket tar ta nánk cél -
sze rû nek hasz nál ni, eze ket a 2. füg ge lék ben kö zöl jük.

Másrész rõl ér de mes len ne a hall ga tó kat ha té ko nyab ban ösz tö nöz ni a ki töl tés re, pl. olyan,
más fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben si ker rel al kal ma zott tech ni kák kal, hogy a tárgy fel vé tel nél elõ -
jo go kat sze rez az, aki ki töl ti az ös  szes vis  sza jel zõt.

Vé ge ze tül je len vizs gá lat szá munk ra azt is de monst rál ja, hogy ér de mes a hall ga tói vis  sza -
jel zé se ket az ok ta tás fej lesz té sé hez in for má ció for rá sul hasz nál ni.
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1. füg ge lék

Az öt fak tor hoz tar to zó fak tor sú lyok: Ro tált kom po nens mát rix

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
A Rotation converged in 8 iterations.

2. füg ge lék

Az OMHV mé ré sé re ál ta lunk ja va solt kér dés sor: 
1. Az órák ér de ke sek, gondolatébresztőek vol tak 6. Kö vet he tő az elő adás/in te rak tív a gya kor lat
2. Men  nyi re nyúj tott új is me re te ket? 7. Jól ve zet te az órát az ok ta tó
3. Men  nyi re se gí tet te a szak mai fej lő dést? 8. Men  nyi re volt kor rekt a ta ná ri ér té ke lés?
4. Ön fej lesz tés hez nyúj tott szem pon to kat 9. Men  nyi re jó a han gu lat, lég kör?
5. A kö ve tel mé nyek vi lá go sak vol tak
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Münnich Ákos 
Deb re ce ni Egye tem Pszi cho ló gi ai In té zet 

Stéger Csil la 
Emberi Erôforrások Minisztériuma, Oktatási Hivatal

A ta nár kép zõk mun ka kap cso la tai, 
avagy a bo lo gnai rend szer 

in téz mé nyi tár sas kö zeg ben

Be ve ze tés

A z utób bi két év ti zed ben ha zánk ban a ta nár kép zés két re form ja zaj lott le, a ta -
ná ri ké pe sí tés kö ve tel mé nye i rõl szó ló 111/1997. Korm. ren de let hez köt he tõ
el sõ, va la mint 2006-ban – a 15/2006. OM ren de let 4. sz. mel lék le té ben – a ta -

ná ri mes ter kép zé si szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i nek meg al ko tá sá val a má so dik
(HUNYADY 2010). Ezek együtt és egy más ra épül ve gyö ke re sen át ala kí tot ták a pe da gó gus kép -
zés össz kép ét. 

A 2006-os re form ered mé nye ként lét re jött ta ná ri mes ter szak a fel sõ ok ta tás je len le gi kí -
ná la tá ban min den bi zon  nyal a leg komp le xebb kép zé si for ma. A ta ná ri mes ter sza kon több mint
száz szak kép zett ség sze rez he tõ, me lyek le het nek köz is me re ti, szak mai vagy mû vé sze ti irá nyult -
sá gú ak, va la mint köz ok ta tá si sú lyuk nál fog va le het nek el sõ és má so dik vagy ki zá ró lag má so -
dik szak kép zett sé gek. Ha son ló sok szí nû sé get mu tat nak a ta ná ri mes ter sza kon be lül a hall ga tói
elõ ta nul mány ok függ vé nyé ben vál to zó hos  szú sá gú és tar tal mi ará nyú kép zé si utak. E jel lem -
zõk együtt egy olyan sza kot ered mé nyez nek, mely ben a szer ve ze ti leg el kü lö nü lõ tan szé kek, in -
té ze tek és ka rok so ka sá gá nak kell, szá mos kép zé si ös vény men tén, egy ki me ne ti cél ér de ké ben
együtt mû köd ni. Így a ta ná ri mes ter kép zés meg va ló sí tá sá nak elõ fel té te le, va la mint ha té kony sá -
gá nak és ha tá sos sá gá nak meg ha tá ro zó ja a kü lön bö zõ szak te rü le tek ko or di nált együtt mû kö -
dé se. Ku ta tá sunk cél ja az volt, hogy meg is mer jük a ta nár kép zõ he lyek szer ve ze té ben re a li zá -
ló dó sze mély köz i mun ka kap cso la tok há ló za ta it, mint a ko or di nált együtt mû kö dés zá lo ga it, azok
szak mai-szem lé le ti hát te rét, struk tu rá lis és pszi cho ló gi ai jel lem zõ it. 

Mi vel a ta nár kép zé si mo del lek re form jai el le né re a sze rep lõk, né ze te ik és sze mé lyes kap -
cso la ta ik ma rad nak, meg ha tá roz va ez zel a ta nár kép zés mû kö dé si ke re te it, ha té kony sá gát, ered -
mé nyes sé gét, ezért egyik cé lunk az volt, hogy fel tár juk a ha zai ta nár kép zõk at ti tûd je it: mit gon -
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dol nak a ta nár kép zés re form já nak egé szé rõl és egyes ele me i rõl? Mely vo nat ko zá sai a re form -
nak a leg el fo ga dot tab bak és me lyek a leg prob le ma ti ku sab bak? Mely cso por tok tá mo gat ják, és
me lyek ve tik el a re for mot? Van nak-e eb ben in téz mé nyi kü lönb sé gek?

A má sik cé lunk pe dig an nak meg is me ré se volt, hogy az in téz mé nyek for má lis szer ve ze ti
fel épí té se ke re te i ben va jon kik és mi lyen együtt mû kö dé si for mák ban va ló sít ják meg tény le ge -
sen a ta nár kép zést. Va jon a ta nár kép zõk né ze tei kö zöt ti kü lönb sé gek ki hat nak-e a kap cso la tok -
ra, együtt mû kö dé si for mák ra, a for má lis sze re pük nek meg fe le lõ sze mély kö zi vi szo nyo kat ta -
lá lunk-e a ta nár kép zõk kü lön bö zõ cso port ja i ban. 

A né ze tek és a sze mély kö zi kap cso la tok ös  sze füg gé sei ar ra vi lá gí ta nak rá, hogy men  nyi -
re ve tül nek rá a né zet kü lönb sé gek a sze mély kö zi vi szo nyok ra, il let ve mi lyen egye di ar cu la tot
mu tat nak a leg fon to sabb ha zai ta nár kép zõ in téz mé nyek in for má lis kap cso la ti há ló za tai. 

A vizs gá lat ról

2011 ta va szán vet te kez de tét ez a ha zai ta nár kép zõ in téz mé nyek ben vég zett ku ta tás, mely a ta -
ná ri mes ter szak kal és a bo lo gnai re form mal kap cso la tos né ze tek, va la mint a ta nár kép zõk szer -
ve ze ti in ter per szo ná lis kap cso lat rend sze re fel tá rá sá ra tö re ke dett. A ku ta tás vá zát egy kér dõ íves,
struk tu rált le kér de zés ké pez te, mely a fen ti cé lok nak meg fe le lõ té ma kö rök ben tar tal ma zott
nyílt és zárt vé gû, többvál to zós és ská lás kérdéseket.1

A mint egy 150 fõs min ta ki vá lasz tá sa kor tö re ked tünk a kü lön bö zõ cso por tok kép vi se le té -
nek biz to sí tá sá ra: az in téz mé nyi ho va tar to zás, a tu do mány te rü let (böl csé szet tu do mány, ter mé -
szet tu do mány, pe da gó gia és pszi cho ló gia, köz ok ta tás és ko or di ná ció) és a ta nár kép zés ke re té ben
be töl tött funk ció (ok ta tó, szak mód szer ta nos, mo dul fe le lõs, köz ok ta tás és ko or di ná ció) alap ján
struk tu rál tuk a mintát.2 Je len ta nul má nyunk két in téz mény re – az EL TE-re és a Debre ce ni Egye -
tem re – vo nat ko zó ered mé nye ket mu tat ja be, ar ra va ló te kin tet tel, hogy a ha zai ta nár kép zés ezen
mér ték adó in téz mé nyei el té rõ sze re pet vál lal tak a bo lo gnai re form fo lya ma tá ban, és sa ját köze -
gük ben – amint ez vár ha tó volt – más ként is vál tot ták va ló ra e re for mot.

A ta nár kép zõk né zet rend sze ré rõl rész le tes ké pet egy at ti tûd mé rõ esz köz se gít sé gé vel
nyer tünk, amely 26, a bo lo gnai rend szer rel és a ta ná ri mes ter kép zés sel kap cso la tos kér dés körben
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1 A kér dõ íve ket az érin tett in téz mé nyek rek to ra i nak elõ ze tes jó vá ha gyá sát kö ve tõ en biz to sok kér dez ték
le a min tán. A biz to sok ál tal vég zett kér dõ íves le kér de zés mel lett va la men  nyi érin tett in téz mény ta nár -
kép zés ért fe le lõs ve ze tõ jé vel, rek to rá val vagy il le té kes rek torhe lyet te sé vel struk tu rált in ter jút ké szí tet -
tünk, ami az in téz mény ben a ta nár kép zés for má lis szer ve ze té nek meg is me ré sét szol gál ta.

2 Az in téz mé nyi ho va tar to zás sze rint a min ta vé tel so rán csak az ál la mi fenn tar tá sú in téz mé nyek re szo rít -
koz tunk, azon be lül vi szont a leg na gyobb tel jes ség re tö re ked tünk, így tíz in téz mény ke rült a min tá ba:
a Buda pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (BME), a Deb re ce ni Egye tem (DE), az Eöt vös
Loránd Tu do mány egye tem (EL TE), az Eszterházy Kár oly Fõ is ko la (EKF), a Mis kol ci Egye tem (ME),
a Nyír egy há zi Fõ is ko la (NYF), a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem (NYME), a Pan non Egye tem (PE),
a Pé csi Tu do mány egye tem (PTE), va la mint a Sze ge di Tu do mány egye tem (SZTE). A tel jes elem zés be -
mu ta tá sát lásd a má so dik szer zõ dok to ri ér te ke zé sé ben (STÉGER 2012).
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öt (egy ös  sze fog la ló és négy rész le te zõ) ál lí tást fo gal ma zott meg. A té ma kö rök sze rint „für tök -
ben” meg fo gal ma zott, ös  sze sen 130 ál lí tás sal kap cso lat ban kér dez tük az ala nyok egyet ér tés ének
fo kát 1–5 ská lán. Az at ti tûd mé rõ esz köz ben hasz nált ál lí tá so kat a 2010-es és 2011-es év ben ta -
ná ri mes ter szak kal kap cso la tos or szá gos fó ru mok, elõ adá sok és vi ták so rán el hang zott ér vek -
bõl me rí tet tük. Az itemek ös  sze ál lí tá sa kor ügyel tünk ar ra, hogy va la men  nyi kér dés kör ben
meg je len je nek a bo lo gnai rend sze rû ta nár kép zést tá mo ga tó és azt kri ti ká val il le tõ gon do la tok,
va la mint ar ra is, hogy a leg kü lön bö zõbb né zõ pont ok rész re haj lás nél kül, a szak mai vi ták ér vei
sze rint ará nyo san sze re pel je nek az ál lí tá sok kö zött. 

A szer ve ze ten be lü li in ter per szo ná lis kap cso la tok meg is me ré sé re szol gá ló kér dés sor a szo -
ci o met ri ai vizs gá la tok lo gi ká ja sze rint a vá lasz adók ta nár kép zés sel ös  sze füg gõ sze mély kö zi kap -
cso la ta it gyûj töt te ös  sze, va la mint azok nak leg fõbb jel lem zõ it: a kap cso lat tar tás (ki ke res kit), 
és az in for má ció áram lás irá nyát (ki ad in for má ci ót ki nek), a kap cso la tok fon tos sá gát, kel le mes -
sé gét és vi ták kal ter helt sé gét. A kap cso la to kat 5 fo kú ská lán mi nõ sí tet ték a vá lasz adók, ame lyen
az 5-ös ér ték je len tet te a leg po zi tí vabb vá la szo kat (kel le mes, vi ták tól men tes, a leg fon to sabb),
és az 1-es a leg ne ga tí vab ba kat (kel le met len, vi ták kal ter hes, egy ál ta lán nem fon tos). 

A vizs gá lat ban részt ve võ 145 fõs struk tu rált min tá ból 132-en ad tak ada tot mun ka kap cso -
la ta ik ról és azok jel lem zõ i rõl. E vizs gá lat ke re té ben az ada tot szol gál ta tó sze mé lyek meg íté lé -
sén ke resz tül lát juk és lát tat juk az ál ta luk mun ka kap cso lat ként meg ne ve zett ös  sze sen kö zel 550
fõt és a kö zöt tük le võ 1261 mun ka kap cso la tot. A min ta struk tu rált sá ga, va la mint az, hogy a meg -
kér de zet tek kö rét a ta nár kép zés ért fe le lõs ve ze tõk ál lí tot ták ös  sze, biz to sí tot ta azt, hogy a vizs -
gált ta nár kép zé si kap cso lat rend sze rek az in téz mé nyi kap cso la ti há ló za tok nak fon tos, re le váns
sze le tét ad ják. 

A kap cso la tok jel lem zé se a tár sas kap cso la ti há ló zat elem zés mód sze re i vel

Az in ter per szo ná lis kap cso la tok ról nyert ada to kat a tár sas kap cso la tok elem zé se (social
network analysis) módszerével3 in téz mé nyi eset ta nul má nyok ke re té ben áb rá zol tuk és ele mez -
tük, va la mint a né zet rend szer és a kap cso la ti há ló zat ban be töl tött hely együtt já rá sa it va ri an cia -
ana lí zis sel vizs gál tuk.

A vizs gá lat ke re té ben hasz nált, szak mai tár sas kap cso la tok meg is me ré sé re irá nyu ló kér dés -
sor el sõ ele me ként meg kér tük az alanyt, hogy so rol ja fel azon sze mé lye ket, akik kel a ta nár kép -
zés te rén mun ka kap cso lat ban áll. Ezt kö ve tõ en a fel so rolt sze mé lyek mind egyi ké re vo nat ko zó -
an hat kér dést tet tünk fel, me lyek a mun ka kap cso lat rend sze res sé gé re irá nyul tak, ar ra, hogy
ta nár kép zé si ügyek ben ki ke res kit, hogy ki ad in for má ci ót ki nek, hogy a kap cso lat men  nyi re
kel le mes vagy kel le met len, vi ta men tes vagy vi ták kal ter helt, il let ve fon tos. Az ar ra a kér dés re
adott vá lasz sze rin ti irá nyult ság gal je le ní tet tük meg a há ló za ti áb rán a kap cso la to kat, hogy 
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3 A be mu ta tott há ló za ti jel lem zõk tel jes és rész le tes le írá sai meg ta lál ha tók Wasserman és Fa ust (1994), Scott
(2000) valamint Pemmaraju és Skiena (2003) alap mû ve i ben, a szá mí tá so kat a Mathematica© (Wolfram
Research, Inc., 2010) prog ram mal vé gez tük.
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ta nár kép zé si ügyek ben ki ke res kit. Te hát ha a vá lasz adó ke res te a meg ne ve zett sze mélyt, 
ak kor a kap cso lat a vá lasz adó ból in dult a meg adott sze mély fe lé, ha a meg adott sze mély ke res -
te, ak kor a kap cso lat a sze mély tõl in dult a vá lasz adó fe lé. Ha a vá lasz adó azt je lez te, hogy köl -
csö nö sen ke re sik egy mást a meg adott sze mél  lyel, ak kor két kap cso lat ke rült rög zí tés re, egyik
a vá lasz adó tól a meg adott sze mély fe lé, a má sik pe dig a meg adott sze mély tõl a vá lasz adó ig. 

A kap cso lat rend szer szám ta lan ki szá mít ha tó és be mu tat ha tó jel lem zõ je kö zül a kom mu ni -
ká ció szem pont já ból meg ha tá ro zó hár mat vá lasz tot tuk az elem zés el vég zé sé hez: a K-kap cso -
la tú köz pon ti kom po nenst (kap cso lat rend szer mag ja), a sze mé lyek el éré si va ló szí nû sé gét, 
va la mint kö zel sé gi köz pon ti sá gát.

1. K-kap cso la tú köz pon ti kom po nens (KCoreComponents)

A szer ve zet egyik fon tos jel lem zõ je, hogy a sze mé lyek ho gyan kap cso lód nak egy más hoz, va -
jon ki mu tat ha tó ak-e kö zöt tük zárt, szo ros vagy la zább cso por tok. A cso por tok bel sõ, gyors és
ha té kony kom mu ni ká ci ó ja hasz nos le het a szer ve zet szem pont já ból, de ugyan ak kor ki is zár -
hat má so kat, ami vi szont ép pen el len té tes ha tást vált hat ki, és ront hat ja a szer ve zet tõl el várt mo -
rált és ha té kony sá got.

Az egyik fon tos la za szer ke ze tû cso por to su lás az ún. K-kap cso la tú köz pon ti kom po nens
(KCoreComponents), az az olyan ma xi má lis kom po nen se a sze mé lyek nek, ame lyen be lül min -
den ki nek leg alább K szá mú kap cso la ta van, és min den ki min den kit el ér va la mi lyen „út vo na -
lon” ke resz tül.

(a) (b)
1. áb ra. A K-kap cso la tú köz pon ti kom po nens

Az 1. áb ra (a) ré sze egy há ló za tot áb rá zol, ahol a te le kö rök szim bo li zál ják a sze mé lye ket,
a szá mok pe dig a kód ja i kat. A (b) áb rán pe dig meg je löl tük a 3-kapcsolatú köz pon ti kom po nenst.
Az áb rá ról le ol vas ha tó, hogy a köz pon ti kom po nens ben va ló ban min den ki nek leg alább há rom
kap cso la ta van, és min den ki el ér min den kit va la mi lyen út vo na lon ke resz tül. 

Az in téz mé nyek ese té ben e vizs gá lat ban egy sé ge sen a mi ni má lis 2 kap cso lat tal szá mol -
tunk, mert 3 kap cso lat kri té ri u ma ese tén nem azo no sít hat tunk vol na min den in téz mény ben ilyen
cso por tot. 
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2. El éré si va ló szí nű ség (Page Rank)

A szer ve zet kap cso lat rend sze ré nek fon tos jel lem zõ je, hogy a tag ja it men  nyi re ne héz vagy köny-
 nyû el ér ni. Az el éré si va ló szí nû ség az egy sze mély hez va ló „el ju tás” va ló szí nû sé ge a kap cso -
la tok vé let len sze rû be já rá sa ese tén. Az el éré si va ló szí nû sé gek ös  sze ge ter mé sze te sen 1. Egy
könnyen ért he tõ pél da, ami kor az internetet bön gés  szük, és ahol a kap cso la tok meg fe lel nek
a weboldalak egy más ra mu ta tó link je i nek, az el éré si va ló szí nû ség meg mu tat ja, hogy mi lyen va -
ló szí nû ség gel ju tunk el egy weboldalra. Az el éré si va ló szí nû ség ere de ti an gol el ne ve zé se:
Page Rank, mely õr zi e jel lem zõ nek az internet há ló za ti vi lá gá ban va ló ki emelt sze re pét.

Az in téz mé nyek ese té ben az el éré si va ló szí nû ség utal a sze mé lyek fon tos sá gá ra ab ban a ké -
zen fek võ ér te lem ben, hogy akit kön  nyen el le het ér ni, an nak min den kép pen van „szervezetmeg -
határozó” sze re pe, hi szen egy vé let len sze rû „lá to ga tó” õt éri el, ve le kom mu ni kál, az az pl. a vele
va ló kap cso lat alap ján ala kít ja ki a szer ve zet rõl al ko tott at ti tûd je it.

A 2. áb rán egy egy sze rû há ló za tot mu ta tunk be, a vég pont ok A, B, C, E és F. Lát ha tó, hogy
ez egy irá nyí tott kap cso la tok kal ren del ke zõ há ló zat, mely ben kap cso lat az aláb bi sze mé lyek kö -
zött van a nyi lak sze rin ti irá nyult ság gal:

{A → B, A → C, B → E, C → F, B → F}

Az el éré si va ló szí nû sé gek a kö vet ke zõk:
A → 0.120882
B → 0.172257
C → 0.172257
E → 0.194092
F → 0.340511

Az ér té kek bõl le ol vas ha tó, hogy az A ren del ke zik a leg ki sebb el éré si va ló szí nû ség gel, hi -
szen hoz zá csak ak kor jut ha tunk el, ha ép pen ve le kezd jük a kap cso lat fel vé telt. Ez zel szem ben
F el éré si va ló szí nû sé ge a leg ma ga sabb, hi szen hoz zá sok kal több út vo na lon ke resz tül jut ha tunk
el. Köz tük sze re pel nek nagy ság rend ben a B, C, il let ve E vég pont ok. Lát ha tó, hogy B és C el -
ér he tõ ség szem pont já ból azo nos, ezért el ér he tõ sé gi va ló szí nû sé ge ik egyenlõek, E pe dig na gyobb
ér ték kel bír ná luk, de ki sebb az ér té ke, mint F-nek.

Mind ez egy szer ve zet ese tén pél dá ul így ír ha tó le. A ve ze tõ a fel ada to kat B és C-nek ad ja,
akik azt to vább ad ják. B E-nek és F-nek is ad, C csak F-nek. Va gyis az öt ta gú szer ve zet ben egy
vé let le nül vá lasz tott idõ pil la nat ban an nak a va ló szí nû sé ge a leg na gyobb, hogy egy fel adat ép -
pen F-nél van, míg a leg ki sebb, hogy A-nál.

Az el éré si va ló szí nû ség sze mé lyen kén ti ér té kei a kap cso la ti há ló nagy sá gá tól füg ge nek, ezért
azok egy há ló za ton be lül ér tel mez he tõk, há ló za tok kö zött nem. Az el éré si va ló szí nû ség ér té keit
szá za lék ban ad juk meg.
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2. áb ra. Az el éré si va ló szí nû ség

3. Kö zel sé gi köz pon ti ság (Closeness Centrality)

Egy szer ve zet ben a sze mé lyek egy más kö zötti tá vol sá gát cél sze rû úgy ér tel mez ni, hogy mi lyen
hos  szú kap cso la ti út vo na lon ke resz tül le het az egyik tõl a má si kig el jut ni. Ez az út vo nal hossz
nyil ván nem fe lel meg a fi zi kai tá vol ság nak (hi szen pl. a te le fo nos kap cso lat ezt fe lül ír ja), de
a kom mu ni ká ció áram lá sá nak szem pont já ból re le váns tá vol ságfo ga lom. Ha egy sze mély „rövid
úton” el ér min den kit a há ló zat ban, ak kor az il le tõ köz pon ti sze re pet tölt be ab ban az ér te lem -
ben, hogy gyor san és ha té ko nyan tud re a gál ni a fel ve tõ dõ prob lé mák meg ol dá sa cél já ból.

A kö zel sé gi köz pon ti ság a sze mé lyek re vo nat ko zó an azt fe je zi ki, hogy az il le tõ men  nyi -
re köz pon ti, ami nem más, mint a sze mély tõl a hoz zá kap cso ló dó sze mé lyek át la gos „tá vol sá -
gá nak” a reciproka, az az mi nél na gyobb, an nál köz pon tibb az il le tõ.

(a) (b)
3. áb ra. A kö zel sé gi köz pon ti ság

A 3. áb rán két (a és b) irá nyí tott kap cso la tok kal ren del ke zõ há ló zat sze re pel, a kü lönb ség
mind ös  sze an  nyi, hogy a (b) ese té ben a 2-es sze mély tõl egy kap cso lat mu tat a 4-es sze mély irá -
nyá ba. Az (a) áb rán min den sze mély nek azo nos a töb bi ek tõl va ló tá vol sá ga i nak ös  sze ge, az az
pon to san 1 + 2 + 3 + 4 = 10. A (b) áb rán le võ tá vol sá gok a kö vet ke zõk:
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sze mély tá vol ság centralitás (a tá vol ság reciproka)
1 8 0.125
2 7 0.142857
3 10 0.1
4 10 0.1
5 9 0.111111
Jól lát ha tó, hogy a 2→4 kap cso lat be il lesz té se lé nye ge sen meg vál toz tat ta a tá vol sá go kat,

és pl. a 2-es sze mély ese té ben ez ös  sze sen 7, rész le tez ve pe dig: 
tá vol ság (2 → 3) = 1
tá vol ság (2 → 4) = 1
tá vol ság (2 → 5) = 2
tá vol ság (2 → 1) = 3.
Mind ez azt je len ti egy in téz mény sze mély kö zi vi szo nya i ban, hogy ha a há ló zat el nyúlt,

hosszú lán co kat tar tal maz, ak kor a tá vol sá gok a há ló zat két szé lén le võ sze mély kö zött maga -
sak lesz nek, hi szen sok köz tes sze mé lyen ke resz tül tud nak csak kom mu ni kál ni. Ez azt jelen -
ti, hogy a há ló zat ban a sze mé lyek kö zöt ti át la gos tá vol ság ma gas, te hát a re cip rok alacsony
ér té ket fog mu tat ni. Egy olyan szer ve ze ti há ló zat nál azon ban, ahol a sze mé lyek nek sok
közvet len kap cso la ta van, egy mást ke vés köz tes sze mé lyen ke resz tül érik el, te hát az át la -
gos sze mé lyek kö zöt ti tá vol ság ala csony, a re cip rok ér ték, va gyis a kö zel sé gi köz pon ti ság
pe dig ma gas.

Ered mé nyek

A vizs gá lat ered mé nye i nek be mu ta tá sát a ta nár kép zõk né zet rend sze ré nek jel lem zõ i vel kezd jük,
majd két in téz mé nyi eset ta nul má nyon ke resz tül mu tat juk be a kap cso lat rend sze rek há ló za tá nak
struk tu rá lis és pszi cho ló gi ai jel lem zõ it, zá rás ként pe dig ös  sze gez zük a né ze tek és az in ter per -
szo ná lis vi szo nyok kap cso la tát.

1. A ta nár kép zők né zet rend sze ré nek jel lem zői: a szak mai-szem lé le ti hát tér

A tíz in téz mény min tá já nak egé szé re fõ kom po nens-elem zés mód sze ré vel vizs gál tuk, hogy az
at ti tûd mé rõ esz köz ál lí tá sa i val va ló egyet ér tés, il let ve egyet nem ér tés a vá lasz adók kö zött mi -
lyen együtt já rá so kat mu tat. A vá lasz adók at ti tûd jét a fõ kom po nen sek hez tar to zó itemek át la -
gos vá lasz ér té ke i vel szám sze rû sí tet tük. 

A vizs gá lat ered mé nye ként azt mond hat juk, hogy a ta nár kép zõk né zet rend sze re ki for rott:
7 fõ kom po nenst, va gyis 7 egy más sal együtt vál to zó né zet cso por tot le he tett azo no sí ta ni. A hét
fõ kom po nens tar tal mi lag két rész re bont ha tó, öt (az 1., a 2., a 3., a 4. és a 6.) fog lal ko zik a ta -
nár kép zé si struk tú rá val kap cso la tos né ze tek kel, és ket tõ (az 5. és a 7. fõ kom po nens) a jó ta nár
mi ben lé té vel. A kép zé si szer ke zet re vo nat ko zó fõ kom po nen sek kel va ló egyet ér tés és egyet nem
ér tés te kin te té ben az ered mé nyek or szá go san patt hely zet re utal nak, egy más mel lett je lent ke zik
a re form tá mo ga tá sa és el len zé se. 
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1. táb lá zat. A ta nár kép zõk né ze te i ben azo no sí tott fõ kom po nen sek min ta át lag gal, azok tar tal mát il luszt -
rá ló ál lí tá sok súl  lyal és min ta át lag gal

Az el sõ fõ kom po nens je le ní ti meg a leg na gyobb ma gya rá zó erõ vel bí ró ös  sze füg gé se ket
a né ze tek együtt já rá sá ban, te hát az eb ben meg je le nõ né ze tek ös  sze tar to zá sa, meg íté lé sé nek
együtt moz gá sa a leg erõ sebb. Tar tal má ban e fõ kom po nens a ta nár kép zés ben bo lo gnaistruk túra -
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el le nes és a múl tat ide a li zá ló né zet rend szert je le nít meg. E né zet rend szer hez kap cso ló dó ál lí -
tá sok kö zül a leg na gyobb súl  lyal bí rók az osz tat lan struk tú ra, va la mint a ko ráb bi, ha gyo má nyos
ta nár kép zé si rend szer elõ nye it, át te kint he tõ sé gét és át lát ha tó sá gát fo gal maz zák meg. E né zet -
rend szer lé nye gé ben a fel sõ ok ta tá si, ok ta tá si, tár sa dal mi kör nye zet ben be kö vet ke zett vál to zá -
sok kal nem vet szá mot, a bo lo gnai fo lya mat eu ró pai sze re pét és in do kolt sá gát, a re for mok szük -
sé ges sé gét meg kér dõ je le zi nem csak a ta nár kép zés ben, ha nem szé le sebb ér te lem ben
a fel sõ ok ta tás ban is. A min ta át lag e né zet rend szer rel eny hén tá mo ga tó (min ta át lag: 3,27),
azon ban e né zet nya láb men tén a ta nár kép zõk cso port ja erõ sen meg osz tott (szó rás: 0,71, a fõ -
kom po nen sek kö zöt ti má so dik leg ma ga sabb).

A fõ kom po nen sek hez tar to zó ál lí tá sok tar tal má val va ló egyet ér tést a ta nár kép zõk te rü le te
és funk ci ói sze rint is vizs gál tuk. Az ered mé nyek bõl ki de rült, hogy a ta nár kép zõk szak te rü le ti
iden ti tá sa az, ami a né ze tek szem pont já ból meg ha tá ro zó je len tõ sé gû: az ANOVA-vizsgálat ered -
mé nye sze rint az 1. fõ kom po nens ese tén a te rü let hez tar to zás szig ni fi kán san be fo lyá sol ja az atti -
tû döt (p < 0,01). Te rü le tek sze rint az 1. fõ kom po nens ben meg je le nõ vé le mé nye ket a pe da gó -
gia-pszi cho ló gia te rü let hez tar to zók el uta sí tot ták (át lag: 2,80), a ko or di ná to rok kép vi se lõi
sem le ges kö ze li ál lás pon tot fo gal maz tak meg (át lag: 3,14), míg a ter mé szet tu do mány, a böl csé -
szet tu do mány és a köz ok ta tás kép vi se lõi tá mo ga tó ak vol tak (ter mé szet tu do má nyi és köz ok ta -
tá si át lag: 3,55; böl csé szet tu do má nyi át lag: 3,41). 

A vá lasz adó 145 ta nár kép zõ ál tal a 7 fõ kom po nens re adott vé le mény át la gok ér té ke in
klaszteranalízist (K kö zép pon tú) vé gez tünk. A klaszteranalízis ered mé nye kép pen két mar káns vé le -
ménymin tá za tú cso por tot azo no sí tot tunk, az el sõ ben 39, a má so dik ban 95 alan  nyal. A fenn ma ra dó 11
fõ vá la szai e két mar káns min tá zat tól el tér tek, de jel lem zõ min tá za tot nem al kot tak, mond hat juk, hogy
az e cso port ba tar to zó sze mé lyek kü lön bö zõ irá nyok ban „ki ló gó” vé le ményt fo gal maz tak meg.

A két klaszter és a klaszterbe be nem so rolt sze mé lyek vé le mény át la ga it és azok szó rá sa it
fõ kom po nen sen ként a 2. táb lá zat tar tal maz za.

2. táb lá zat. Vé le mény át la gok és szó rá sok klaszterenként
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Az ada tok alap ján a klaszterek jel lem zõi a kö vet ke zõk.
Az el sõ klaszterbe be so rolt sze mé lyek a „bo lo gnai rend szer-el le nes” fõ kom po nen sek (1., 2.,

4., 5., 6.) te kin te té ben fo gal maz tak meg el uta sí tó vé le ményt, va gyis az el sõ klaszter tag jai a bo -
lo gnai rend szer hí vei, akik egy ben a ta ná ri pro fes  szi ó nak az is me retát adás ra szû kí tett fel fo gá sát
is el uta sít ják. Ez azt mu tat ja, hogy a bo lo gnai rend szer hí ve i nek ta ná ri sze re pet il le tõ fel fo gá sa
komp le xebb. E klaszterbe tar to zik a ta nár kép zõk kö zel egyhar ma da. E klaszterhez tar to zók kö -
zött leg na gyobb arány ban a pe da gó gi ai és pszi cho ló gi ai, va la mint a ko or di ná ci ós terü let rõl van -
nak vá lasz adók.

A má so dik klaszterbe so rolt sze mé lyek rend re tá mo gat ják a bo lo gnai ta nár kép zést kri -
ti zá ló (1., 2., 4., 5., 6.) vé le mény nya lá bo kat, va gyis azt mond hat juk, hogy a má so dik
klaszterbe tar to zók cso port ja a re for mot el len zõ ké. A két klaszter és a klaszterekbe nem sorol -
tak kö zül csak a má so dik klaszter tag jai tá mo gat ják az 5. fõ kom po nens ben meg je le nõ is me -
ret át adás ra szû kült ta nárfel fo gást. E klaszter a ta nár kép zõk két har ma dát tes te sí ti meg, és leg -
na gyobb arány ban a böl csé szet tu do má nyi, va la mint a ter mé szet tu do má nyi te rü let hez tar to zók
so rol ha tók ide.

Az in téz mé nyi ho va tar to zás alap ján is át te kin tet tük a né ze te ket. Az ada tok sze rint az EL TE-n
a vá lasz adók mint egy fe le tá mo gat ja a bo lo gnai re for mo kat, ez or szá go san a leg ma ga sabb arány,
míg a Deb re ce ni Egye te mé e té ren a leg ala cso nyabb, mind ös  sze egy vá lasz adó so rol ha tó az el -
sõ klaszterhez. A Deb re ce ni Egye te men az or szá gos arányt meg ha la dó a re for mot el len zõk tá -
bo ra, míg az EL TE-n át lag alat ti. Va gyis az EL TE-n a tá mo ga tók és el len zõk tá bo ra kö zel azo -
nos, a vé le mény kü lönb sé gek or szá go san az egyik leg éle seb bek, a DE-n pe dig szin te egyet ér tés
van a re form el len zé sé ben.

2. A ta nár kép zők kap cso la ti há ló za tai

A tár sas kap cso la ti há ló zat elem zés mód sze ré vel ké szí tet tük el az in téz mé nyek eset ta nul má nyát,
mely tar tal maz za a ta nár kép zõk kap cso la ti áb rá ját, an nak kom mu ni ká ci ós és at ti tûd re vo nat ko -
zó egyé ni jel lem zõ it. 

2.1. Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (EL TE)

Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem nagy tra dí ci ók kal ren del ke zik a pe da gó gus kép zés
terén, Kö zép-Eu ró pá ban egye dül ál ló mó don a pe da gó gus kép zés tel jes ver ti ku mát nyújt ja
a cse cse mõ- és kis gyer mekne ve lõ kép zés tõl az óvó- és ta ní tó kép zé sen, va la mint a gyógy pe -
da gó gia ös  szes szak irá nyán át a ta nár kép zé sig, il let ve a ne ve lés tu do má nyi és pszi cho ló gi ai
dok to ri is ko lá ig. 

A ta nár kép zés sel kap cso la tos stra té gi ai egyez te té sek és dön té sek a Ta nár kép zé si és Ta nár-
to vább kép zé si Ta nács ban (TTT) tör tén nek, mely nek el nö ke a ta ná ri mes ter szak szak fe le lõ se.
A TTT tag jai a ta nár kép zés ben érin tett ka rok de le gált jai és a hall ga tói kép vi se lõk. A pe da gó -
gus kép zést vég zõ há rom kar al kot ta Pedagogikum Köz pont fe le lõs a ta nár kép zés in téz mé nyi
meg va ló su lá sá ért, az ez zel kap cso la tos ad mi niszt ra tív és ope ra tív fel ada to kat a Pedagogikum
Köz pont Ok ta tás szer ve zé si és Ta nul má nyi Fõ osz tály Ta nár kép zé si Osz tá lya lát ja el.
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Az EL TE a ta nár kép zés bo lo gnai rend sze ré nek be ve ze té se óta or szá go san éven te a fel vett
ta nár sza kos hall ga tók 8–11%-át képezi.4 Az egye te men or szá go san az egyik leg több, 36-fé le
köz is me re ti ta ná ri szak kép zett sé get le het sze rez ni. Az EL TE hir det te meg és ala kí tot ta ki azt
a mo dellt, amely meg ala poz ta a ta nár kép zés bo lo gnai re form ját, így e kép zõ hely ne vez he tõ a ta -
ná ri mes ter szak böl csõ jé nek. 

Az EL TE-n a vizs gált ta nár kép zõk min tá ja 18 fõs volt, a vá lasz adók ös  sze sen 80 sze mélyt
és 185 kap cso la tot ne vez tek meg, így a kap cso la ti há ló or szá go san a leg na gyob bak kö zött van.

3. táb lá zat. A min ta ös  sze té te le az EL TE-n

A táb lá zat ból lát szik, hogy a min ta szak te rü le ti meg osz lá sá ban a böl csé szet tu do má nyi és
a pe da gó gi ai és pszi cho ló gi ai te rü let na gyobb súl  lyal sze re pel, il let ve a funk ci ók te rén a szak -
mód szer ta no sok cso port ja alul, a mo dul fe le lõ sök cso port ja pe dig eny hén felülrep re zen tált.

Az EL TE-n a kap cso la ti há ló ban sze rep lõ sze mé lyek nek át la go san 5,7 kap cso la tuk volt, eb -
bõl a köl csö nös kap cso la tok szá ma 4,2. Mind két ér ték az or szá gos át lag fe let ti (kap cso la tok át -
la gos szá ma or szá go san: 4,9; eb bõl köl csö nös: 3,9), va gyis az át la gos nál szé le sebb kö rû köz -
vet len kap cso lat rend szert és uta sí tás he lyett együtt mû kö dést mu tat a ta nár kép zõk kö zött.
A kap cso la tok rend sze res sé ge az EL TE-n az or szá gos át lag nak meg fe le lõ (3,5). A vá lasz adók
ta nár kép zé si kap cso la ta ik fon tos sá gát át la go san 4,1-re ér té kel ték, mely eny hén az or szá gos át -
lag (4,4) alat ti. Utób bi ér ték va ló szí nû leg ma gya ráz ha tó az zal, hogy a tu do mány egye te mek disz -
cip li ná ris ok ta tói szá má ra nem a ta nár kép zé si sze rep kör az el sõd le ges. A ta nár kép zé si kap cso -
la to kat az EL TE-n az or szá gos nál vi tá sabb nak ítél ték a vá lasz adók, 4,1-es át lagér té ket ka pott,
az or szá gos át lag 4,5. A vi ták el le né re a kap cso la tok kel le mes sé gét az or szá gos át lag nak meg -
fe le lõ en él ték meg a kér de zet tek, és 4,6-os át lag ér ték kel jel le mez ték.

Az egye te men a kö zel sé gi köz pon ti ság ér ték 0,33, mely az or szá gos át la got (0,27) meg ha -
lad ja, or szá go san a má so dik leg ma ga sabb ér ték. Ez azt mu tat ja, hogy a sze mély kö zi kap cso lat -
rend szer ben a ta nár kép zõk egy mást rö vid át la gos úton érik el, sok a köz vet len kap cso lat és így
a szá mí tott át lag tá vol ság ala csony. 
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4. áb ra. Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem kap cso la ti áb rá ja

A vá lasz adó ta nár kép zõk át la gos el éré si va ló szí nû sé ge 2,86%, egy sze mély van az EL TE ese -
té ben, aki ki emel ke dik 10,31%-os el éré siva ló szí nû ség-ér ték kel. E sze mély je le az áb rán „ELTE
koord 0104” és a pe da gó gi ai és pszi cho ló gi ai te rü le tet kép vi se li a ta nár kép zés ko or di ná ci ó já -
ban, va gyis a for má lis szer ve ze ti fel ada tá hoz il lesz ke dik a ki ma gas ló el éré si va ló szí nû ség.
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Továb bi 5 sze mély el éré si va ló szí nû sé ge ma gas az in téz mény ben, így a ma gas el éré si va ló szí -
nû sé gû ek kö zül ket tõ sze mély tar to zik a ko or di ná ci ó hoz, egy-egy pe dig a böl csész, a ter mé szet -
tu do má nyi, a pe da gó gi ai és pszi cho ló gi ai, va la mint a köz ok ta tá si te rü le t hez. 

Az EL TE kap cso la ti áb rá ja ki ter jedt, sok sze rep lõs és sû rû kap cso lat rend szer rel be há ló zott.
A kap cso lat rend szer többköz pon tú, egy-egy sze mély he lyett ki ter jedt cso port áll a kö zép pont -
já ban. Ez ar ra utal, hogy a kom mu ni ká ci ó ra sok úton, ki ter jedt mó don van le he tõ ség, ami a köz -
pon ti és pe ri fé ri án el he lyez ke dõ sze mé lyek kö zöt ti in for má ciócse rét na gyobb biz ton ság gal és
ha té kony ság gal te szi le he tõ vé. A ter mé szet tu do má nyi és a böl csé szet tu do má nyi te rü le ten azon -
ban van nak pe re men le võ kap cso la ti há lók, me lyek nem fû zõd nek rá a köz pon ti há ló zat ra, attól
el sza kad va lé tez nek. Mind ez ar ra utal, hogy az EL TE-n meg van a ta nár kép zés ha té kony és ered -
mé nyes ko or di ná ci ó já hoz szük sé ges in ter per szo ná lis kap cso lat rend szer a sze rep lõk kö zött,
a ter mé szet tu do má nyi és a böl csé szet tu do má nyi te rü le tek kel va ló kap cso la tok fej lesz té sé re azon -
ban még van le he tõ ség.

Az egye tem leg alább két kap cso lat tal ren del ke zõ és egy mást va la mi lyen úton köl csö nö sen
el érõ kap cso lat rend sze ri mag ja (K = 2 ér ték mel lett) 33 fõs, or szá go san a leg na gyobb. 

4. táb lá zat. A kap cso lat rend szer mag já ban le võk te rü le tek sze rint az EL TE-n

E kap cso la ti mag ban a ko or di ná ci ós, a pe da gó gi ai és pszi cho ló gi ai, va la mint a köz ok -
ta tá si te rü let kép vi se lõi vesz nek részt zö mé ben. Mi vel a ta nár kép zés te rén a pe da gó gi ai és pszi -
cho ló gi ai te rü let nek va la men  nyi szak tár gyi irány ba kap cso la tok kal kell ren del kez ni, ezért az ada -
tok ból ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy mind a ko or di ná ci ós, mind a pe da gó gi ai és pszi cho ló gi ai
te rü let a kap cso lat rend szer ben be töl ti funk ci ó ját. Pél daér té kû, hogy a kap cso la ti mag ban 8 köz -
ok ta tá si sze mély is ta lál ha tó, ez szin tén ki ug ró an ma gas szám or szá gos vi szony lat ban. A kap -
cso lat rend szer mag já ban ala csony szám ban részt ve võ böl csész és ter mé szet tu do má nyi sze rep -
lõk, va la mint az áb rán a le sza ka dó böl csész és ter mé szet tu do má nyi cso por tok meg erõ sí tik, hogy
a disz cip lí nák kal va ló kap cso lat rend szer a töb bi te rü let hez ké pest gyen gébb.

Az EL TE-n a ta nár kép zõk at ti tûd-klaszter sze rin ti osztata azt mu tat ja, hogy a ta nár kép zés ben
a bo lo gnai rend szert tá mo ga tók az or szá gos át lag nál jó val na gyobb arány ban for dul nak elõ.
Az el sõ fak tor ra adott vá la szok csoportosításából5 az is lát szik, hogy az EL TE ta nár kép zõi kö zött
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Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 481 (Black plate)



a bo lo gnai re for mot eny hén el uta sí tók 2. cso port ja az or szá gos át lag hoz ké pest alulrep re zen tált,
míg az éles kri ti ku sok tá bo ra az or szá gos át la got meg ha la dó. Va gyis az ada tok ból az ol vas -
ha tó ki, hogy a ta ná ri mes ter sza kot tá mo ga tók és an nak leg erõ sebb kri ti ku sai dol goz nak együtt
az in téz mény ben. Az ter mé szet tu do má nyi te rü let hez tar to zó EL TE-s vá lasz adók az or szá gos át -
la got meg ha la dó mér ték ben mu tat koz tak Bologna-kri ti kus nak (EL TE-s átlag:4; or szá gos át lag:
3,61), míg a böl csé szek sem le ges kö ze li at ti tûd jük kel az or szá gos át lag nál ke vés bé kri ti ku sak
a re for mot il le tõ en (EL TE-s átlag: 2,6; or szá gos át lag: 3,42).

5. táb lá zat. A vá lasz adók at ti tûd jei a klaszterek és a cso port bon tás sze rint az EL TE-n

A ter mé szet tu do má nyi te rü let re jel lem zõ éles kri ti ka ma gya rá zat tal szol gál hat a kap cso lat -
rend szer ben is ma ni fesz tá ló dó kü lön vá lás ra, a kap cso lat rend szer mag já ban va ló hát tér be szo -
ru lás ra. 

Az EL TE-n a kap cso lat rend szer mag já ba a vá lasz adó 17 sze mély bõl 12 ke rült. Az ál ta luk
adott vá la szok ta nú sá ga sze rint a kap cso la ti mag ban le võ sze mé lyek a ta nár kép zés bo lo gnai re -
form ját ha tá ro zot tan tá mo gat ják, de a kap cso la ti ma gon kí vül ma radt vá lasz adók vé le mény át -
la ga sem tá mo gat ja a re form el le nes, múlt ide a li zá ló né ze te ket. A va ló di né zet kü lönb ség a ma -
gon be lül és kí vül le võk kö zött a ta nár kép zés szer ve ze ti gaz dá já nak azo no sí tá sa te rén van,
míg a kap cso la ti mag ban le võk el uta sít ják a disz cip lí nák ra bon tott, szét ap ró zott irá nyí tást, ad -
dig a ma gon kí vü li ek ezt erõ sen tá mo gat ják. Ha son ló an eh hez el len tét fe szül a ta nár kép zés ben
a kor cso port ok ra bon tott, il let ve egy sé ges ta nár kép zés, va la mint a fél éves gya kor lat meg íté -
lé sé ben is: ma gon be lül az egy sé ges kép zést és a gya kor lat fon tos sá gát tá mo gat ják a né ze tek,
a ma gon kí vül en nek el len té tét. 

Az ada tok azt is mu tat ják, hogy a ta nár fel adat rend sze ré vel kap cso la tos né ze tek is erõ sen
el té rõ ek ma gon be lül és kí vül, míg kí vül a ta nár kor sze rû is me re te i nek szak sze rû át adá sát lát -
ják fõ fel adat nak, ad dig kí vül ezt az ér tel me zést ha tá ro zot tan el ve tik a vá lasz adók. Egyet ér tés
a ko he ren cia, ko or di ná ció és gya kor lat ori en tált fel ké szí tés, il let ve a tu dós ta nár ma gas szin tû
fel ké szült sé ge és a ta ná ri hi va tást mû vé szi szint re eme lõ ide á já nak tá mo ga tá sá ban van.
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6. táb lá zat. A fõ kom po nen sek át la gai a köz pon ti ma gon be lül és kí vül, or szá go san és az EL TE-n

2.2. Deb re ce ni Egye tem (DE)

A Deb re ce ni Egye tem universitasra jel lem zõ, komp lex kép zé si kí ná la tá ban a ta nár kép zés egy
fon tos, fo ko zott fi gye lem ben, de nem stra té gi ai pri o ri tás ban ré sze sí tett kép zés. 

A ta nár kép zés köz is me re ti ré sze a Tu do mány egye te mi Ka ro kon (TEK) zaj lik, így a TEK
ok ta tá si és ta nár kép zé si el nök he lyet te se ko or di nál ja az in téz mény ben a kép zést. A ta nár kép zés
szak mai irá nyí tá sát a Ta nár kép zé si Kol lé gi um vég zi, mely nek élén az ok ta tá si és ta nár kép zé si
el nök he lyet tes áll. A kol lé gi um tag jai az érin tett ka rok ok ta tá si dékánhelyettesei, a szak mód -
szer tan ok de le gált jai, a gya kor lóis ko lák ta nár kép zé si igaz ga tó he lyet te sei és a hall ga tói kép vi -
se lõk. A ta nár kép zés ad mi niszt ra tív, ko or di ná ci ós fel ada ta it a Ta nár kép zé si Cso port lát ja el.

A ta nár kép zés bo lo gnai rend sze ré nek be ve ze té se óta or szá go san, éven te a fel vett ta nár sza -
kos hall ga tók 6%-át kép zi a Deb re ce ni Egyetem.6 Az egye te men 42-fé le ta ná ri szak kép zett sé -
get le het sze rez ni, mely bõl 19 köz is me re ti és 23 ze nei. E kép zé si vo lu men nel és szak kép zett -
sé gi kí ná lat tal je len leg a DE a tu do mány egye te mi ta nár kép zõ in téz mé nyek kö zött a ne gye dik. 

Az egye te men a kér dõ íves vizs gá lat ban 11 fõs min ta vett részt. A 11 fõ 37 sze mél  lyel ne -
ve zett meg ös  sze sen 61 kap cso la tot. Va la men  nyi kép zõ hely kö zül ez a kap cso la ti há ló a leg ki -
sebb, a leg ke ve sebb sze mélyt és kap cso la tot be mu ta tó.

Mint az aláb bi ada tok mu tat ják, a vá lasz adók te rü le ti és funk ci ók sze rin ti meg osz lá sa egyen -
le tes. 
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7. táb lá zat. A min ta ös  sze té te le a DE-n

A DE-n a kap cso la ti há ló ban sze rep lõ sze mé lyek nek át la go san 3,3 kap cso la tuk volt, eb bõl
a köl csö nös kap cso la tok szá ma 2,2. Mind két ér ték az or szá gos át lag alat ti (kap cso la tok át la gos
szá ma or szá go san: 4,9; eb bõl köl csö nös: 3,9), va gyis az át la gos nál jó val ke ve sebb köz vet len kap -
cso la tot és szûk kö rû köl csö nös együtt mû kö dést mu tat a ta nár kép zõk kö zött. A kap cso la tok rend -
sze res sége a DE-n eny hén az or szá gos át lag fe let ti (3,8; míg az or szá gos át lag 3,5), va gyis a két -
he ti és he ti rend sze res ség kö zöt ti in ten zi tást je lez. A vá lasz adók ta nár kép zé si kap cso la ta ik
fon tos sá gát át la go san – az EL TE-s vá lasz adók hoz ha son ló an – 4,1-re ér té kel ték, mely eny hén
az or szá gos át lag (4,4) alat ti. Utób bi ér ték a DE ese té ben is va ló szí nû leg a tu do mány egye te mi
pro fil lal és azon be lül a ta nár kép zés ala csony presz tí zsé vel ma gya ráz ha tó. A ta nár kép zé si kap -
cso la to kat a DE-n az or szá gos nál eny hén vi tá sabb nak ítél ték a vá lasz adók, 4,1-es át lagér té ket
ka pott, az or szá gos át lag 4,5. A kap cso la tok kel le mes sé gét mes  sze az or szá gos át lag alatt, a vizs -
gált in téz mé nyek kö zül a má so dik leg ala cso nyabb 3,8-es át lag ér ték kel jel le mez ték a vá lasz adók
(or szá gos át lag: 4,6).

A DE-n a kö zel sé gi köz pon ti ság az or szá gos át lag nál kis mér ték ben ala cso nyabb (DE-átlag:
0,2, or szá gos át lag: 0,27). A DE-n két ki ug ró an ma gas, 10% fe let ti el éré si va ló szí nû ség gel ren -
del ke zõ sze mély ta lál ha tó az egye tem ta nár kép zé si kap cso la ti há ló já ban, je lük a kap cso la ti áb -
rán: *DE ko 0339 (el éré si va ló szí nû sé ge 10,45%) és DE ko 0335 (10,28%). Kü lön ér de kes ség,
hogy mind két sze mély a gya kor lóis ko lai ve ze tõ ta nár, az egyik igaz ga tóhe lyet tes is egy ben.
A vala men  nyi ta nár je lölt szá má ra kö te le zõ gya kor lat szer ve zé se és meg va ló sí tá sa ré vén e két
sze mély for má lis sze re pé hez jól il lesz ke dik a ma gas el éré siva ló szí nû ség-ér ték. 

A ki ma gas ló el éré si va ló szí nû sé gû sze mé lyek kel együtt ös  sze sen 8 fõ el éré si va ló szí nû sé -
ge ma gas a DE-n, eb bõl 4 sze mély tar to zik a köz ok ta tás hoz, 3 a ter mé szet tu do má nyi te rü let -
hez, 1 pe dig a ko or di ná ci ó hoz, ami mu tat ja a ter mé szet tu do má nyi te rü let fon tos sá gát a ta nár -
kép zés ben.

Az egye tem kap cso la ti áb rá ja szét ága zó, la za lánc sze rû kap cso la tok ból ál ló, több köz pon -
tú kap cso lat rend szert mu tat. A kap cso la ti há ló ban a ta nár kép zõk kö zött vi szony lag ke vés a köz -
vet len kap cso lat és a hos  szú lán cok mi att hos  szabb ide ig tart a köz pont ból a pe ri fé ri án le võk
el éré se, és a több szö rös át té tel az üze net tor zu lá sá ra is le he tõ sé get te remt. Az áb rá ról le ol vas -
ha tó, hogy a vizs gált kép zõ he lyek kö zöt ti leg ke ve sebb sze mélyt és kap cso la tot tar tal ma zó há -
ló nak nem si ke rült min den em lí tett sze mélyt ös  sze kap csol ni, a ta nár kép zõk köz pon ti kap cso -
lat rend sze ré tõl le sza kadt cso por tot ké pez két sze mély. 

A leg alább két kap cso lat tal ren del ke zõ és egy mást köl csö nö sen va la mi lyen úton el érõ köz -
pon ti kom po nens, va gyis a kap cso lat rend szer mag ja 5 fõs a DE-n. Ez mes  sze a leg ki sebb mé -
re tû kap cso lat rend sze ri mag a vizs gált in téz mé nyek kö zött, az ezt kö ve tõ má so dik leg ki sebb köz -
pon ti kom po nens 12 sze mély bõl áll. A kap cso lat rend szer vi szony lag ke vés em bert fog lal
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ma gá ban és a kap cso lat rend szer ben le võk kö zött sincs nagy szá mú köz vet len kap cso lat, ami arra
en ged kö vet kez tet ni, hogy a ta nár kép zés in for má lis ko or di ná ci ó ja egy kis cso port ke zé ben össz -
pon to sul és ke vés bé kon zul ta tív jel le gû. 

5. áb ra. A Deb re ce ni Egye tem kap cso la ti áb rá ja

A tanárképzők munkakapcsolatai...

485

Magyarázatok:

� alanyfontosság = 1 (oktató, tanár)
� alany ontosság = 2 (modulfelelős)
� alanyfontosság = 3 (dékán, rektor, 

szakfelelős, intézményi koordinátor)  
Alanyok kódolása:
* nélküliek: válaszadók
*-gal ellátottak: a válaszadók által 

megnevezett személyek

Hunyady_kotet_:press 2012.09.03. 9:13 Page 485 (Black plate)



8. táb lá zat. A kap cso lat rend szer mag já ban le võk te rü le tek sze rint a DE-n

A kap cso lat rend szer mag já ba a ko or di ná ci ót vég zõk mel lett egy ter mé szet tu do má nyi és egy
pe da gó gi ai és pszi cho ló gi ai te rü le ti sze mély ke rült, va gyis a ko or di ná ci ót vég zõk funk ci ó juk -
nak meg fe le lõ en köz pon ti he lyet fog lal nak el a há ló zat ban. Az egye te men a ko or di ná ci ót vég -
zõk, a ter mé szet tu do má nyi és a pe da gó gi ai és pszi cho ló gi ai te rü let hez tar to zó vá lasz adók at ti -
tûd je is az or szá gos át la got meg ha la dó an Bologna-kri ti kus (az el sõ fak tor ra adott in téz mé nyi
és or szá gos át lag a ko or di ná ci ó ban: 3,42 és 3,08; a ter mé szet tu do má nyi területen: 4,12 és 3,61;
a pe da gó gia és pszi cho ló gia te rü le ten: 3,42 és 2,79).

A vá lasz adók klaszterek sze rin ti be so ro lá sá ból egy ér tel mû en Bo lo gna -kri ti kus kép raj zo -
ló dik ki az in téz mény rõl, hi szen a vá lasz adók kö zül ös  sze sen egy fõ ke rült a Bologna-hí vek kö -
zé, a vá lasz adók dön tõ több sé ge, 77%-a a kri ti ku sok hoz. Az el sõ fõ kom po nens re adott vá la szok
sze rin ti cso port bon tás ár nyal ja a ké pet. Ab ból ki de rül, hogy a ta nár kép zé si szer ke zet bo lo gnai
re form já ról az or szá gos arány fe lett, 13-ból 5 fõ nyi lat ko zott á mo ga tó an. A vá lasz adók né zet -
rend szer sze rin ti klaszter- és cso portbon tá sát a 9. táb lá zat tar tal maz za.

9. táb lá zat. A vá lasz adók at ti tûd jei a klaszterek és a cso port bon tás sze rint a DE-n

Az egyes fõ kom po nen sek re adott vé le mény át la gok alap ján az el lent mon dás rész ben fel old -
ha tó. A 6. táb lá zat ból jól lát ha tó ugyan is, hogy a bo lo gnai ta nár kép zé si re form el le nes né ze tek
nem egy sé ge sek. A ko ráb bi rend szert ide a li zá ló el sõ fõ kom po nenst a deb re ce ni vá lasz adók mind
a kap cso la ti mag ban, mind azon kí vül tá mo gat ták, azon ban a ta nár kép zés disz cip lí na ál ta li ko -
or di ná ci ó já val, va la mint a min den lé pést el hi bá zott nak be ál lí tó 6. fõ kom po nens sel csak a ma -
gon kí vü li ek ér tet tek egyet. 

A má so dik fõ kom po nens re adott vá la szok ból úgy tû nik, hogy a deb re ce ni ta nár kép zõk a bo -
lo gnai re form te rén a disz cip li ná ris te rü le tek irá nyí tó sze re pé nek vis  sza szo ru lá sát ne hez mé -
nye zik iga zán, va la mint a kü lön bö zõ kor osz tály ok ta ní tá sá ra va ló egy sé ges fel ké szí tést és a gya -
kor la ti fél év vel nö velt kép zé si idõt. Ér de kes ki emel ni, hogy a kap cso lat rend szer mag já ban
ta lál ha tó sze mé lyek erõ sen az or szá gos át lag fe lett tá mo gat ják az utób bi né zet nya lá bot meg je -
le ní tõ 4. fõ kom po nenst.
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10. táb lá zat. A fõ kom po nen sek át la gai a kap cso la ti ma gon be lül és kí vül, or szá go san és a DE-n

Meg jegy zés: A DE ese tén 2 vá lasz adó nem nyi lat ko zott kap cso lat rend sze ré rõl, így a né ze tek rõl na gyobb
min tá val ren del ke zünk, mint a kap cso lat rend szer ben va ló el he lyez ke dés rõl.

Ös  sze fog la lás

A ta nár kép zõk ta ná ri mes ter szak kal kap cso la tos né ze te i nek és sze mély kö zi kap cso la ta i nak vizs gá la -
tát vé gez tük el kö zel 150 fõs struk tu rált min tán, 10 kép zõ he lyen. Az ered mé nyek azt mu tat ják, hogy
a ta nár kép zõk ki for rott né zet rend szer rel ren del kez nek, mely meg je le nít he tõ 7 fõ kom po nens sel. Ebbõl
öt a ta nár kép zé si struk tú rá val, ket tõ a jó ta nár mi ben lé té vel kap cso la tos né ze te ket tö mö rít. 

A ta nár kép zõk kö zel har ma da a bo lo gnai ta nár kép zé si re form hí ve, e cso port ta ná ri fel fo -
gá sa komp le xebb. E cso port hoz el sõ sor ban a pe da gó gi ai és pszi cho ló gi ai te rü let kép zõi, va la -
mint a ko or di ná ci ót vég zõk tar toz nak. A re for mot el len zõk cso port ja egy ben tá mo gat ja az is -
me ret át adás ra szû kí tett ta nár fel fo gást. E cso port hoz tar to zik a ta nár kép zõk két har ma da,
leg na gyobb arány ban a böl csé szet tu do má nyi és a ter mé szet tu do má nyi te rü let ok ta tói.

A két be mu ta tott eset ta nul mány a vizs gált tíz in téz mény két pó lu sát je le ní ti meg. Az ELTE
egy sok sze rep lõs, ki ter jedt, nagy köz pon ti kom po nens sel ren del ke zõ, gömbölyûhöz kö ze lí tõ és
sok köz vet len kap cso la tot tar tal ma zó kap cso la ti há ló zat tal ren del ke zik, míg a DE kap cso la ti áb -
rá ján ke vés sze rep lõ és kap cso lat ta lál ha tó, ezek nyúl vá nyok ban vég zõ dõ, la za szer ke ze tû há -
ló za tot ered mé nyez nek kis köz pon ti kom po nens sel, és a ta nár kép zõk kö zött vi szony lag ke vés
köz vet len kap cso lat tal.

Míg az EL TE-n a pe da gó gi ai és pszi cho ló gi ai, a ko or di ná ci ós és a köz ok ta tá si te rü let kép -
vi sel te ti ma gát leg na gyobb arány ban az in for má lis mû kö dés szí vét je len tõ ki ter jedt köz pon ti kom -
po nens ben, ad dig a DE-n a ko or di ná ció kép vi se lõi mel lett a pe da gó giai és pszi cho ló gi ai te rü let,
va la mint a ter mé szet tu do mány vesz részt a szûk kö rû, öt fõs köz pon ti kom po nens ben. 

Az EL TE ta nár kép zõi kö zött ki ma gas ló arány ban, kö zel 50%-ban van nak a ta nár kép zé si re -
form hí vei és ha son ló nagy ság rend ben az éles Bologna-kri ti ku sok, így az EL TE a leg éle sebb
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tanár kép zé si né zet kü lönb sé gek szín te re. Az EL TE-n a leg éle sebb né zet kü lönb ség a ta nár kép zés szer -
ve ze ti gaz dá já nak azo no sí tá sa te rén, va la mint a kor cso port ok ra bon tott vagy egy sé ges ta nár kép zés
meg íté lé sé ben ész lel he tõ. Ez zel el len tét ben a DE-n pusz tán egy vá lasz adó tar to zott a bo lo gnai rend -
szer hí vei kö zé és a vá lasz adók dön tõ több sé ge re formel le nes. A DE-n a ta nár kép zõk leg in kább
a disz cip li ná ris te rü le tek szer ve ze ti irá nyí tá sát tá mo gat nák a ta nár kép zés ben, va la mint az egy sé ges
ta nár kép zést és a gya kor la ti fél év vel meg nö velt kép zé si idõt ne hez mé nye zik.

Az elem zés so rán, az elõ ze tes vá ra ko zá sok nak meg fe le lõ en, ered mé nyes nek bi zo nyul tak
a szem pont ok, me lyek re a vizs gá la to kat épí tet tük. Itt két il luszt ra tív pél dát – az EL TE és a DE
ese tét – mu tat tunk be ar ra vo nat ko zó an, hogy meg le het ra gad ni em pi ri ku san a ta nár kép zés tár -
sas kö ze gét, az eb ben élõ és köz re ha tó szak mai szem lé le tet, és fel tud juk tár ni ezek köl csö nös
vi szo nyát, ami meg ha tá ro zó az egyes in téz mé nyek ta nár kép zõ ar cu la tá ban és mû kö dés mód já -
ban. Ha az EL TE és a DE ese te szol gált e mód szer ta ni kí sér le te zés pró ba kö vé ül, ak kor mond -
hat juk azt is, hogy két szél sõ ese ten vé gez tük el ezt a mód szer ta ni de monst rá ci ót, hi szen e két
in téz mény mar kán san kü lön bö zik egy más tól mind a kap cso la ti há ló za tot, mind a szak mai-szem -
lé le ti irány vé telt te kint ve. Ezen túl me nõ en pe dig az elem zés esz kö ze i vel azo no sít ha tó vá vál tak
a szer ve ze ti és né zetvi szo nyok in téz mé nye ken túl mu ta tó ös  sze füg gé sei is.

A be mu ta tott vizs gá lat sok ré tû en kö tõ dik Hunyady pro fes  szor úr hoz. Egy részt õ az az emble ma -
tikus alak, aki a ta nár kép zés bo lo gnai re form ját ko or di nál ta, az éve kig hú zó dó for má ló dás vala -
men  nyi fon tos lé pé sét or szá go san egyez tet te, meg küz döt te és vé gig vit te. Az „õ re form já nak” 
el fo ga dott sá gá ról, el uta sí tá sá ról, meg ér té sé rõl és kri ti ká já ról nyújt rész le tes le írást a ta nár kép -
zõk né zet rend sze re és an nak meg va ló sí tá sá ról mu tat in téz mé nyi kö zel ké pet a kap cso la ti há ló -
zat elem zés. 

Más részt a pro fes  szor úr sze mé lyé ben is tár gya e vizs gá lat nak. Az EL TE ta ná ri mes ter szak-
fe le lõ se ként ré sze se volt a vá lasz adó 18 fõs min tá nak, il let ve más ta nár kép zõk meg ne vez ték mint
olyan sze mélyt, aki vel mun ka kap cso lat ban áll nak. A be mu ta tott EL TE-s há ló za ti áb rán je le az
„EL TE koord 0135” és mint meg ne ve zett sze mély az „*ELTE koord 0135”. A be mu ta tott kap -
cso la ti há ló zat ban – va lós és meg ne ve zett for má ban is – a va ló ság hoz hû en a köz pont ban helyez -
ke dik el, kap cso la ti há ló ja pe dig szin te át lát ha tat la nul sû rû.

Har mad részt kap cso lat te rem tõ – ka ta li zá tor – sze re pe volt a ta nul mány szer zõi kö zött is.
Jó pár év vel ez elõtt egy év ti ze det dol go zott a deb re ce ni Pszi cho ló gi ai In té zet lét re jöt té ért, ahol
az el sõ szer zõ al kal ma zott ma te ma ti kus ként meg kezd te mun ká ját, amit in té zet igaz ga tó ként ott
vé gez ma is. A dok to ri is ko lák egye te mek és szak te rü le tek kö zöt ti hosszú távú együtt mû kö dé se
adott al kal mat és ke re tet a má so dik szer zõ vel – mint EL TE-doktorandusszal – va ló kö zös ku ta -
tó mun ká nak, amely nek pro fes  szor úr mind vé gig fi gyel met szen telt. Szak mai tá mo ga tá sa a vizs -
gá la tot vé gig kí sér te, aján lá sok kal, ja vas la tok kal, köny vek kel és együtt gon dol ko dás sal. Mind -
ezt tet te a tõ le meg szo kott ked ves és sok szor já té kos, de min dig kö vet ke ze tes és ma gas el vá rá so kat
tá masz tó mód ján. 

A ta nul mány el sõ szer zõ je ként (Münnich Ákos) fon tos nak tar tom, hogy itt és most (is) leg -
alább né hány sor ban el mond jam, hogy szak mai pá lya fu tá som ban a leg je len tõ sebb sze re pet
Hunyady György ta nár úr egé szen kü lön le ges sze mé lyi sé ge ad ta és ad ja a mai na pig. Azt hi szem,
hogy a sa ját szak mai (és ta lán hét köz na pi) szem lé let mó do mat el fo gad ta, és tu dom – hiszen ta -
pasz tal tam –, hogy el kép ze lé se i met min dig ala po san át gon dol tan és kri ti ká val el lát va tá mo gatta.
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Fo lya ma to san biz ta tott, hogy új dol gok ba kezd jek, sza ba don pró bál koz zak el kép ze lé se im és öt -
le te im meg va ló sí tá sá val, és ezt a tá mo ga tást sze ren csém re je len leg is ta pasz ta lom. 
Ta lán szo kat lan, hogy nem köz vet le nül a ta nár úr mun kás sá gát mél ta tom (azt a ta nul má nyok,
köny vek stb. so ka sá ga au to ma ti ku san meg te szi), de úgy ér zem, hogy – le het, ön zõ mó don –, 
szá mom ra a leg fon to sabb, hogy mit adott ne kem a ta nár úr, és min dent kö szö nök!
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Fábri György
ELTE PPK Pszichológiai Intézet

Az egye te mi rang sor ok tör té ne te 
– a pszi cho ló gi á tól 

a tár sa dal mi kom mu ni ká ci ó ig

M i köz ben alig ne gyed szá zad telt el az óta, hogy vi lág szer te el ter jedt a fel sõ -
ok ta tá si rang sor ok szé les  kö rû hasz ná la ta, a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek tel -
je sít mé nyé nek, jel lem zõ i nek ös  sze ha so ní tó vizs gá la tá ra jó val ko ráb ban

ta lál ha tó ak pél dák. Bár az an gol szász szak iro da lom (David Webster 1986-ban már re konst ru -
ál ta a rang so ro lás kez de te it [WEBSTER 1986]) sze rint Ame ri ka a rang so ro lás õs ha zá ja, ko ráb -
bi pél dát is ta lál ha tunk: 1863-ban a Prá gai Po li tech ni kum pro fes  szo ra, Carl Kořistka ké szí tett
egy ös  sze ál lí tást az eu ró pai po li tech ni kum ok ról. Eb ben több szem pont ból is vizs gál ta az in téz -
mé nye ket, köny vecs ké je utol só ol da lán pe dig ti zen négy in di ká tort tar tal ma zó, a né met nyelv -
te rü let in téz mé nye it ös  sze ha son lí tó táb lá za tot is közöl.1

A kez de mé nye zés ösz tön zõ eu ró pai utó éle té re nincs ada tunk, az in téz mé nyek ta golt be mu ta tá -
sá ra tett ame ri kai vizs gá la tok azon ban már va ló ban egy fo lya ma tot in dí tot tak el. 1870-ben a U.S.
Bureau of Education négy osz tály ba so rol ta az in téz mé nye ket (CLAXTON 1912). Ezt a kez de mé nye -
zést vit te to vább Kendric Charles Babcock, aki a Hi va tal spe ci a lis tá ja ként az American Association
of Universities (AAU) fel ké ré sé re 1911-ben már 344 in téz ményt klasszi fi kált, ugyan csak négy osz -
tály sze rint, an nak alap ján, hogy egy ko moly, jól fel ké szült és kel lõ kép pen am bi ci ó zus hall ga tó ho -
gyan ér he ti el a bachelor szin tet és mi lyen esél  lyel lép het to vább (BABCOCK 1911). 

A rö vid ki ad ványt el sõ sor ban az ad mi niszt rá ci ók, szö vet sé gi ügy nök sé gek, dön tés ho zók,
a graduális kép zés re je lent ke zõk és a ku ta tók szá má ra ké szí tet te, mint egy „fél hi va ta los” kö röz -
vény ként. Amint azt az elõ sza vá ban be mu tat ja, több éves, adat gyûj tést és be szél ge té se ket (mai
ki fe je zés sel in ter jú kat) egy aránt tar tal ma zó ku ta tó mun kát vég zett, az ak ko ri kor uta zá si vi szo -
nyai kö ze pet te tisz te let re mél tó uta zá si tel je sít mén  nyel be jár va a John Hopkinstól kezd ve
Princetonon, Yale-en és a Har var don át Ohióig az egye te me ket. Jel leg ze tes volt a kez de mé nye -
zés sor sa is: az USA 27. el nö ke, W. H. Taft meg til tot ta a szé les  kö rû ter jesz tést, mi vel szak ér -
tõi sze rint a mód szer tan egy ol da lú és tö ké let len volt. Sem az AAU ké ré se, sem az I. (leg jobb)

1 KOŘISTKA, Carl (1863): Der höhere polytechnische Unterricht in Deutschland, in der Schweiz, in
Frankreich, Belgien und England. Verlag von Rud. Besser, Gotha. A ki ad vány al cí me jel zi, hogy bár ural -
ko dói tá jé koz ta tás ra, de köz for ga lom ba ke rült kö tet rõl van szó!
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osz tály ba ke rült egye te mek ve ze tõ i nek fo lya mod vá nya nem volt elég ah hoz, hogy az õt kö ve -
tõ Wilson el nök fel old ja ezt a tilalmat… (MYERS–ROBE 2009: 10).

A rang sor ok for má ló dá sá ban a 19. szá zad utol só har ma dá ban in dult szak mai dis kur zus meg -
ha tá ro zó sze re pet ját szott, amely ere de ti leg a ki me net irá nyá ból vizs gál ta egyik té nye zõ ként az
egye te mek sze re pét a sze mé lyes ki vá ló ság for má ló dá sá ban (a vi ta tá gabb kon tex tu sa az örök -
lõ dés/csa lá di hát tér és ne ve lés vi szo nyá nak fel tá rá sa volt). Bár Webster, va la mint az õ nyo mán
Myers és Robe (2009) eze ket a kí sér le te ket mód szer ta ni lag nem vizs gál ja, azon ban fi gye lem -
re mél tó, hogy az egye te mi rang so ro lás for rás vi dé ké nél a mai meg kö ze lí té sek hez ké pest ép pen
for dí tott volt a ki vá ló em be rek, a gé ni u szok és az egye te mi tel je sít mény meg íté lé se. 1900-ban
Alick Maclean kö zölt egy táb lá za tot ta nul má nya vé gén, amely ben az egye te me ket az ott vég -
zett ki tû nõ sé gek szá má val ka rak te ri zál ta (MACLEAN 1900). Mi vel azon ban úgy ta lál ta, hogy
a tár sa dal mi ki vá ló ság nem kö tõ dik fel tét le nül az egye te mi kép zés hez (a 19. szá za di brit elit alig
több mint egy har ma da jött az egye te mek rõl, ezek fe le pe dig kon cent rál tan Ox ford ból és
Cambrid ge-bõl), ke vés bé az egye te mek po zí ci o nál ták a vég zet tek, mint in kább az elit tag ja i -
nak kap cso ló dá sa emel te az in téz mé nyek presz tí zsét.

Ha son ló ará nyo kat ta lált Dexter az USA-ban (DEXTER 1903: 429–435), azon ban ná la
a hang súly egy má sik adat ra to ló dik: a ma ga sabb is ko lá zott ság je len tõ sen ja vít ja a kar ri er esé -
lye ket. Dexter is jel lem zi az ame ri kai egye te me ket a ki vá ló vég zet tek szá má val, de eze ket nem
te szi sor rend be, nyíl tan nem al kot rang sort, azon ban õ is rang so ro lá si lo gi kát al kal maz (DEXTER

1903: 432). 1904-ben Havelock Ellis, vi tat koz va Macleannel, úgy ta lál ta, hogy az egye te mi hát -
tér erõ tel jes eb ben je le nik meg a ki vá ló sze mé lyi sé gek nél – az õ el té rõ min tá já nak több mint fe -
le egye te met vég zett, túl nyo mó részt Ox ford ban (41%) és Camb rid ge-ben (33%) (ELLIS 1904:
144–146). Azon ban Ellis vizs gá la tai alap ján nem lát ja fel tár ha tó nak, va jon az is ko lá zott ság pon -
to san mi lyen ha tás sal volt a ki vá ló sá gok ki bon ta ko zá sá ra, hi szen je len tõs ré szük nél a tár sa dal -
mi hát tér ele ve de ter mi nál ta az egye te mi ta nul má nyo kat. 

Eb bõl a szak mai hát tér bõl szü le tett az el sõ, cél zot tan fel sõ ok ta tá si ér té ke lést el vég zõ rang -
sor: James McKeen Cattell, szin tén el is mert kí sér le ti pszi cho ló gus, a Science szer kesz tõ je, mi -
u tán a ki vá ló em be rek ne ve lõ dé sé nek, csa lá di és kör nye ze ti hát te ré nek sa já tos sá ga it ku tat ta, ki -
bo csá tás sze rint ér té kel te az in téz mé nye ket (CATTELL 1903). Már a cí mé ben is köz vet le nül utalt
Galton har minc év vel ko ráb bi munkájára,2 ami kor 1906-ban pub li kál ta a ki fe je zet ten a tu dó -
sok ra kon cent rá ló gyûj te mé nyét. Az egy sé ges szem pont rend szer rel ös  sze ál lí tott, négy ezer ne vet
tar tal ma zó anya got 1910-ben fris sít ve je len tet te meg, ek kor már a meg csil la go zott leg ki vá lób -
bak ada ta it ös  sze gez te ar ról, hogy mely egye te mek hez volt kap cso ló dá suk. A ve ze tõ in téz mé nyek
tu do má nyos erõs sé ge it be mu ta tó táb lá za ta év ti ze dek re meg ha tá roz ta a rang sor ok mé rõ szá ma i -
ról va ló gon dol ko dást, min de nek elõtt az zal, hogy a ki me ne ti sa já tos sá go kat tet te mér he tõ vé a vég -
zet tek kar ri er út já nak szem pont ként va ló hasz ná la tá val. Cattell ke vés bé a hi va ta lok nak, in kább
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2 GALTON, F. (1874): Eng lish Men of Science: Their Nature and Nurture. Macmillan, Lon don. Galton és
Cattel mun kás sá gá nak ös  sze füg gé se i hez lásd GODIN–BENOÎT: From Eugenics to Scientometrics: Galton,
Cattell and Men of Science. Pro ject on the History and Sociology of S&T Statistics Working Paper, No.
32. 2006.
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a kö zön ség nek, köz tük a hall ga tók nak és az in téz mé nyek nek ké szí tet te ös  sze ál lí tá sát, ér zé kel -
te ugyan is, hogy mind a to vább ta nu lók tá jé ko zó dá sa, mind az egye te mek fe le lõs sé ge szem pont -
já ból lé nye ge sek ezek az in for má ci ók. A hat va nas éve kig több ki adást meg élt so ro zat en nek
a meg kö ze lí tés nek vált rep re zen tán sá vá.

Lát ha tó te hát, hogy a tel je sít ménykri té ri u mok meg ha tá ro zá sa, az adat gyûj tés, az in téz mé nyi-
po li ti kai fo gad ta tás kez det tõl kulcs kér dé sei vol tak a rang so ro lás nak. Két moz za nat azon ban kü -
lö nö sen ta nul sá gos a mai rang sor vi ták szem pont já ból. Elõ ször is egy más mel lett jött lét re egy
ad mi niszt ra tív-köz po li ti kai tö rek vés, va la mint a tu do má nyos vi lág ból ere dõ, an nak bel sõ lo gi -
ká ja sze rin ti ér té ke lé si for ma. Elõb bi egy ér tel mû en az ok ta tás ra, míg utób bi a tu do má nyos tel -
je sít mény re ala poz ta mé rõ szá ma it. Má sod szor, fi gye lem re mél tó kü lönb sé get ta pasz tal ha tunk ab -
ban, aho gyan ugyan azon szak mai kul tú rá ból, ugyan azon for rás ada tok kal dol goz va eu ró pai
kol lé gá i tól el té rõ en az ame ri kai Cattell nem csu pán ál ta lá nos tár sa da lom el mé le ti kö vet kez te -
té sek re jut a ki vá ló sá gok élet pá lyá já nak egye te mek re ve tí té sé bõl, ha nem rang so ro kat ké szít. 
Ez jól il luszt rál ja a kul tu rá lis beágyazódottságnak azt a sa já tos sá gát, amit Saunders így fe jez ki:
„Az ame ri ka i ak elõ sze re tet tel és ide jü ket nem saj nál va ál lí ta nak fel rang so ro kat, le gyen szó ét -
ter mek rõl, or vo sok ról, kór há zak ról vagy fõ is ko lák ról és egye te mek rõl” (BOGUE–SAUNDERS

1992).
A rang sor ké szí tés tel je sít mény mé rést al kal ma zó kí sér le tei Cattell nyom do ka in haladtak.3

Elõbb az Indiana University geo grá fiapro fes  szo ra, Stephen Visher, majd 1930-ban két bi o ló gus,
Beverly Waugh Kun kel, a Lafayette Coll ege és Do nald B. Prentice, a Rose-Hulman Institute
of Technology pro fes  szo ra adott ki ha son ló mód szer tan nal rang so ro kat. Az in téz mé nyi pro duk -
ti vi tást egy ér tel mû en az olyan aka dé mi ai tel je sít mén  nyel mér ték, amit az élet pá lyá ju kon si ke -
res dip lo má sok szá ma fe je zett ki a szá muk ra (pl. A Who is Who-ban sze rep lõk is ko lái). 
En nek a mód szer nek a hi á nyos sá ga i ra Robert Knapp és Hu bert Goodrich 1951-es Origins of
American Scientists címû ta nul má nya kö rü li vi ta mu ta tott rá (KNAPP–GOODRICH 1951). Azt
a pro vo ka tív tényt, hogy a ké sõb bi ame ri kai tu dó sok baccalaureate szin tû ta nul má nya i kat
több nyi re nem az egyéb ként elit cso por tot ké pe zõ Ivy League egye te me in vé gez ték, a kri ti ku -
sok nem az in téz mé nyek, in kább a be irat ko zó di á kok jel lem zé sé re tar tot ták al kal mas nak. Az aka -
dé mi ai mi nõ sé get a dip lo má sok kar ri er jé vel mé rõ meg kö ze lí té sek en nek el le né re to vább ra is
több rang sort ins pi rál tak a hat va nas-het ve nes évek ben (WEBSTER 1986). Se gí tet te a rang sor ok
el fo ga dott sá gát, hogy ma guk a felõsoktatási in téz mé nyek a bel sõ ér té ke lé se ik ben al kal maz tak
ilyen mód sze re ket, ezt ta nú sít ja pél dá ul az a rész le tes mód szer tan, amit ilyen bel sõ rang so ro -
lá sok el ké szí té sé hez dol go zott ki az észak-da ko tai Minot-beli coll ege ta nár kép zõ ka ra (BUBITZ

et al. 1950). Eb ben nagy hang súl  lyal sze re pelt an nak elem zé se, hogy a vár ha tó ok ta tói el len ál -
lás ok ra a rang sor ba ál lí tás sal szem ben mi lyen jó vá lasz ad ha tó.

A hú szas évek ben ugyan ak kor a rang so ro lá si kedv új for má ban is je lent ke zett: az adat ala -
pú rankingek után 1925-ben Raymond Hughes: A Study of Graduate Schools of America cím -
mel az el sõ olyan rang sort mu tat ta be, amely a graduate-szintû kép zé sek kel fog lal ko zott, de ami
en nél is na gyobb új don sá got ho zott: az in téz mé nyek re pu tá ci ó ját mér te. A peer review meg oldást
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al kal maz ta, ami kor a Mi a mi University in Ohio el nö ke ként fel kért 40–60 ok ta tót 26 szak te rü -
le ten, hogy ér té kel jék a meg ne ve zett 36 egye te met (TOBOLOWSKY 2003). A rang so ro lás itt
a tan szé kek re irá nyult, eze ket ál lí tot ta lis tá ba, de nem szá molt ki ál ta lá nos ér té ke ket egy-egy in -
téz mény re. A tan szé ki re pu tá ci ót akar ta fel tár ni, ki fe je zet ten az ér té ke lõ kört te kint ve re fe ren cia -
kö zeg nek.

Egy év ti zed múl tán, ami kor Hughes az American Council on Education el nö ke ként szé le -
sebb bá zi son (több ér té ke lõ vel, fél száz szak te rü le ten) is mé tel te meg a ku ta tást, a ta nul má nyá -
nak na gyobb si ke re lett. Myer és Robe (2009) sze rint en nek a fõ oka az volt, hogy – mi köz ben
a re pu tá ció-mód szer tant job ban ki dol goz ta – le mon dott a rang sor ba ren de zés rõl, csu pán al fa -
be ti kus sor rend ben mu tat ta be az ered mé nye ket (WEBSTER 1992: 245–246).

A re pu tá ci ós rang sor ok el sõ sor ban a master- és PhD-képzések te rü le tén bi zo nyul tak ál ta -
lá nos for mák nak. Salmi és Saroyan át te kin té se kü lön is ki eme li Keniston 1959-ben ké szült je -
len té sét (SALMI–SAROYAN). A University of Penn syl vania böl csész pro fes  szo ra va ló ban klas  szi -
kus re pu tá ció mé rõ mód szer rel dol go zott: in téz mény lá to ga tá sok után le vél ben ke res te meg 25
ve ze tõ ame ri kai egye tem tan szék ve ze tõ it, aki ket egy részt mi nõ sé gi kri té ri u mok alap ján vá lasz -
tott ki (AAU-tagság, PhD-t szer zet tek szá ma), il let ve ügyelt a föld raj zi el he lyez ke dés re
(KENISTON 1959: 115). A szak te rü le ti ös  sze ha son lít ha tó ság ugyan csak szem pont volt a min ta -
kép zés ben, ezért a még oly ki vá ló, ám szû kebb kép zé si pro fi lú egye te mek (pl. MIT, CalTech,
PennState) ki ma rad tak. Né gyö tö dös vis  sza jel zé si arány és mint egy öt száz ér té ke lés tet te hasz -
nál ha tó vá az ada to kat. Ezek bõl el sõ sor ban szak te rü le ti lis ták szü let tek, de Keniston kö zölt álta -
lá nos lis tát is (KENISTON 1959: 119). 

Keniston mun ká ja a le írá sok alap ján kü lö nö sebb ha tást nem gya ko rolt az egye tem fa la in
túl, azon ban mód szer ta ni szem pont ból több ta nul sá got is kí nál (MYERS–ROBE 2009: 11). Min -
de nek elõtt lét re jöt té nek mo ti vá ci ó ja ér de kes. A szer zõ ugyan is ki fe je zet ten a sa ját egye te me fej -
lesz té si kon cep ci ó já hoz vég zett (mai szó val él ve) benchmarkinget, és eb bõl for má ló dott a rang -
so ra – ha son ló an ah hoz, aho gyan az ARWU szü le tett fél év szá zad múl tán. Ez a lo gi ka az ada tok
ér tel me zé sé hez is szem pon to kat kí nál. Hi szen egy konk rét egye tem el he lye zé se a me zõny ben
igény li ma gá nak a me zõny nek a de fi ni á lá sát is. Keniston ezt tet te, ami kor csak a ha son ló kép -
zé si kí ná lat tal ren del ke zõ in téz mé nyek kel dol go zott és ki hagy ta pél dá ul az or vo si kép zé se ket,
mi vel ezek nem mû köd tek va la men  nyi egye te men. Ilyen mó don az ös  sze mér he tõ ség el vá rá sa
tel je sült, azon ban nem tud hat juk, hogy va jon a kö zön ség men  nyi re mél tá nyol ta vol na ezt
a meg ol dást. Aho gyan az sem tud ha tó, a rang sor szak mai beágyazódottsága mennyi re lett vol -
na nép sze rû ol vas mány. Keniston rang so rai ugyan is a két ta nul mányt egy be fo gó ki ad vány 
Ap pen di xé ben ol vas ha tó ak, te hát ala pos és mind a fel sõ ok ta tá si kör nyezet elem zé sét, mind saját
in téz mé nyi „át vi lá gí tá sát” el vég zõ hát tér rel hi te le sí ti ér vé nyes sé gét.

Ke vés bé volt ci zel lált, de a pub li ká lás mé di u ma ré vén jó val szé le sebb kört ért el a re pu tá -
ci ós ér té ke lé se ket 1957-ben undergraduate szin ten is al kal ma zó rang so rá val Chesley Manley.
A Chi ca go Tribune-ben pub li kált hat kü lön fé le táb lá za tot: a leg jobb tíz egye tem, ko e du kált
college, fér fi-nõi coll ege, jo gi és mér nö ki fa kul tás be mu ta tá sá ra, ok ta tá si szak ér tõk meg kér de -
zé se alap ján (WEBSTER 1986b: 38). A hat va nas évek ha son ló pró bál ko zá sai kö zött fel tû nik még
a University of California le gen dás el nö ke, Clark Kerr is, aki pub li ká lat lan rang sort ké szí tett
az AAU-hoz tar to zó egye te mek or vo si ka ra i ról. A leg na gyobb ha tást még is a Cartter Report mód -
szer ta ni fej lesz té sei gya ko rol ták a ké sõb bi rang sor tö rek vés re (MYERS–ROBE 2009: 12). 
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Allan Cartter min den ko ráb bi nál több (106) egye te met vont be az 1966-ban pub li kált
vizs gá la tá ba, graduális és dok to ri prog ra mo kat egy aránt ér té kel ve. Ve ze tõ és fi a tal tu dó sok egy -
aránt sze re pel tek a meg kér de zet tek min tá já ban, ami nek elem zé sé bõl Cartter több re pu tá ci ós
össze füg gést be mu ta tó ta nul mányt ké szí tett, pél dá ul a ma ga san ér té kelt egye te mek föld raj zi
meg osz lá sá ról, a pub li ká ci ós tel je sít mény rõl stb. (CARTTER 1966). Már az ta nul má nya ele jén
ki je len ti, hogy nem volt szán dé ká ban aggregált pont szá mo kat ké pez ni és vé ge ze tül is az ol va -
só ra bíz za az ál ta lá nos kép for má lá sát (CARTTER 1966: 106). Ös  sze ha son lít va Hughes és
Kenniston ko ráb bi ki ad vá nya i val, a disz cip li ná ri san ta golt rang sor ok ban a ve ze tõ egye te mek
kö re je len tõs egy be esést mu tat, ami akár meg le põ is le het, hi szen 1925, 1957 és 1967 kö zött
na gyobb el moz du lá so kat is vár ni le he tett vol na, ar ról nem is szól va, hogy az elem zé si szint is
át te võ dött a tan szé kek re és prog ra mok ra (MAGOUN 1966). A ked ve zõ saj tó vissz hang és a szak -
mai jel leg hez ké pest nagy kö zön ség ér dek lõ dés (26 000 el adott pél dány) nyo mán a rang sor ok
mind a szak ma, mind a saj tó szá má ra el fo ga dott vál lal ko zá sok ká vál tak. Hattendorf szá mí tá -
sai sze rint 1925 és 1979 kö zött hat multidiszciplináris re pu tá ci ós rang sor szü le tett a graduális
kép zést vég zõ tan szé kek kö ré rõl (HATTENDORF 1996). 

Az USA rang sor tör té ne te aka dé mi ai kor sza ká nak csúcs pont ja Webster sze rint az An Assess -
ment of Research-Doctorate Programs4 meg je le né se (WEBSTER 1986: 121). Webster ezt a rang -
sor ok Rolls-Roy ce-ának ne ve zi, mi vel a leg gon do sab ban ös  sze ál lí tott, leg in kább szé les  kö rû és
szak ma i lag meg ala po zott ki ad vány volt eb ben a mû faj ban. Több mint két száz in téz mény, 2700
prog ram mé re tõ dött meg ti zen hat mi nõ sé gi jel lem zõn – az ér té ke lé se ket azon ban nem ál lí tot -
ták a ka pott pon tok alap ján sor rend be, ma radt az al fa be ti kus el ren de zés. Ta lán szim bo li kus ere -
jû, hogy a fel sõ ok ta tá si rang so ro lás kö vet ke zõ kor sza ka ép pen a kö vet ke zõ év ben, 1983-ban in -
dult, ami kor az egye te mi rang sor tö meg mé dia-ter mék ként lé pett pi ac ra a US News and Reports
ki adá sá ban.

Ter mé sze te sen ez va ló ban csu pán szim bo li kus el vá lasz tás, hi szen az aka dé mi ai rang sor ok
nem szûn tek meg, pél dá ul ép pen a dok to ri prog ra mok új ra rang so ro lá sa is meg tör tént 1996-ban,
a National Research Council égi sze alatt. A saj tó ban is fel buk kan tak ko ráb ban az aka dé mi ai
világ tól tá vo labb for má ló dó rang sor ok, mint pél dá ul a hat va nas évek tõl a Gourman-Report sokat
bí rált so ro za ta (1967), vagy olyas fé le ki ad vány is, mint a Play boy ma ga zin nak a leg en ge dé ke -
nyebb sze xu á lis lég kö rû egye te me ket rang so ro ló ki ad vá nya (1968). Eköz ben 1971-ben Nagy-
Bri tan ni á ban is el in dult a mé di á ban meg je le nõ rang sor kép zés, a Ti mes Higher Education ki adá -
sá ban.

Még is a US News and Report rang sor so ro za ta, majd a Bu si ness Week MBA-rangsora 1987-tõl
alap ve tõ en új hely ze tet ered mé nye zett. A mód szer ta ni hang súly ok is meg vál toz tak, hi szen
a ku ta tá si tel je sít mény rõl és pro fes  szo ri ki vá ló ság ról át ke rült a hang súly a be me ne ti és hall ga -
tói-ok ta tói jel lem zõk re. A leg fon to sabb azon ban, hogy a rang so ro lás el sõd le ges té nye zõ je ez -
zel a medializálódás lett, ami gyö ke re sen ala kí tot ta át a rang sor ok tár sa dal mi és fel sõ ok ta tá si
sze re pét. Ve lük lé pett át a fel sõ ok ta tá si rang sor ké szí tés a mé dia rang sor ok ko rá ba (FÁBRI 2010).
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Per jés Ist ván
ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

He ted hét ha tá rok 
Rend ha gyó gon do la tok a pe da gó gi á ról 

Fé nyek és ku lis  szák

A ne ve lés eti ká já val fog lal ko zó köny vé ben Oelkers (1998)1 ta lá ló an fo gal maz,
ami kor a ne ve lést a fo lya ma to san vál to zó be ava tá si hát te rek elõtt zaj ló kom -
mu ni ká ci ó ként ajánl ja fi gyel münk be. Be val lom, ér zek va la mi ho má lyos

nyug ta lan sá got, ha em be ri ta lál ko zá sa ink dra ma tur gi á ját en  nyi re szín pa di as ke re tek kö zött
kell el kép zel nem. Ha szín ház is a vi lág, s el játsz ha tó is az Élet, még sem hin ném, hogy csak szí -
né szek vol nánk ben ne va la há nyan. Mert akad nak ott bi zony ren de zõk, dra ma tur gok, sõt még
kel lé ke sek is. Õket nem ka pod azon, hogy az öl tö zõi ma gány ban szög re akaszt ják a da rab hoz
ren delt nagy es té lyit, nem fej tik le ar cuk ról ra ga csos ál sza kál lu kat. Vi szont õk azok, akik a ce -
ru zá val, tû vel és cér ná val, szög gel és ka la pác  csal épí te nek ku lis  szá kat – s igen, be ava tá si hát -
te re ket – a fé nyes já ték hoz. S bi zony még egy fö löt tébb bot rá nyos ra si ke re dett elõ adá son sem
ma rad hat egyi kük sem a jó té kony ho mály ban, hi szen ki más bá bás ko dott a szü le tés nél, mint aki
a va rázs lat szel le mi és tár gyi kel lé ke it a szü zsé hez iga zí tot ta? Igen, õk azok, akik egy jól meg -
vá lasz tott sza mo vár ral, tonettszék kel fi nom su gal la to kat per me tez tek a fény ben ját szók és
sötét ben fi gye lõk kom mu ni ká ci ó já ba. De az iga zi já ték ren de zõi so sem ját sza nak, ha is me rik
a végét. Ter ve zik és szer kesz tik, ha kell, mér nö ki pre ci zi tás sal a vég ki fej let fe lé ve ze tõ utat. 
Er re csak az ké pes iga zán, aki szü le tés nél és bu kás nál is as  szisz tált már. S bár a Já té kot leg vé -
gül min dig csak a né zõk fá jó ér dek te len sé ge ve he ti le a re per to ár ról, egy fan tá zi át lan ren de zés,
egy eleganciátlan szín pad kép is el né mít hat ja a ku lis  szák elõt ti kom mu ni ká ció lel ki-szel le mi cse -
re be ré jét. Elég egy ap ró té ve dés, és oda a va rázs. A zsi nór pad lás ról ha nya gul le eresz tett
helsingõri vár fok ok elõtt már hi á ba va ló an so pán kod nak a Moszk vá ba vá gyó nõ vé rek, mert a ki -
zök kent idõ ben el akad nak lel ki fo gas ke re ke ink, meg áll a bel sõ vi lág órá ja. Fé lõ, nincs ez más -
képp a ne ve lés szín te re in sem. Jól tes  szük hát, ha úgy te kin tünk az is ko lai élet já ték te ré nek kul -
tu rá lis-kö zös sé gi be ava tá si hát te re i re, hogy a ta ná ri, ta nu lói sze re pet ját szók pár be széd ét ké sõbb
se né mít sák el kér lel he tet len inst ruk ci ó ink és ko mor dísz le te ink. Tu dom, csá bí tó egy-egy jól sike -
rült já té kot so ká ig a cím la pon tar ta ni. El ját sza ni új ból és új ból ugyan azt az elõ adást. Úgy tenni,

1 OELKERS, J. (1998): Ne ve lés eti ka. Prob lé mák, pa ra do xo nok és pers pek tí vák. Vin ce Ki adó, Bu da pest.
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mint ha a ka ted ra és az élet szín pa dán so sem vál toz ná nak a dísz le tek. De ne hidd, hogy már nem
ácsol ják a kö vet ke zõ áll vá nyo kat. Te még ví gan ját szol, de eköz ben, egy má sik vi lág ban,
arany ke zû sza kik ta ka ros re zsi me ket ügyes ked nek ös  sze, s kö ze leg az idõ, hogy az élet mû-hát -
te rek elõtt hin te nek majd port a sze med be. S mi re fel esz mélsz, csak az ide gen kel lé kek bõl tu -
dod, hogy már más ról kell be szél ne tek. A dön tés a ti éd. Légy hát ré sen e pil la na tok ban, tö röld
ki a port a sze med bõl, s ha kell, szórd in kább a fo gas ke re kek kö zé. És láss cso dát, meg áll majd
a ha mis vi lág órá ja.

Ha majd a jog nak asz ta lá nál

A há bo rú el kez dõ dött. Elõ re tud tuk, hisz szól tak hoz zánk gyúj tó han gú szó no kok, meg kon gat -
ták a vég ve szély ha rang ja it, csu ka szür ke zub bo nyok ba öl töz tet ték a he lyet tünk bát ra kat.
Csak hogy ezt a há bo rút most a jog nak asz ta lá nál ül ve is szö ve ge zik, pa ra gra fu sok for ró vi a -
szát üt ve a né ma had pa rancs ok ra. Ta lán így van ez jól, a bé ké hez há bo rú kon át ve zet az út, még
az is ko la vi lá gá ban is. A Rend és a Fe gye lem bé ké jé re áhí to zók mi ért is ne vár hat nák, hogy
a Böl csek dön té sei után majd fel száll a fe hér füst, s ak kor be ra gyog a szel lem nap vi lá ga is az
is ko lák ab la kán? El csi tul nak a ki sebb-na gyobb cse te pa ték, vé get ve tünk a ha di ál la pot nak, s újra
tol lal – és nem fegy ver rel – a ke zünk ben õriz zük a Ta nu lás Há za it. A bé ké nek nin cse nek ál -
do za tai – nem úgy a há bo rú nak. Igaz, ott hõ sök is akad nak, szép szám mal, az el eset tek mel -
lett. A túl élés azon ban fe let tébb csa ló ka. Más ként lát ja ezt a dom bon a ve zér kar, s más ként
a völgy ben tu sa ko dók ha da. Ami fent rõl csak az elõ re be kal ku lált vesz te ség nek tû nik, az oda -
lent a túl élés pil la na ta i ban sû rû sö dik ös  sze. A dom bon für ké szõ tá bor nok leg fel jebb csa tát
veszít het, a szu ro nyo sok vi szont az éle tü ket. Ez a há bo rú tör vé nye. Nem gon do lom, hogy a jog
há bo rú ja kí mé le te sebb vol na a hit té rí tés nél, a tra dí ci ók pa ran csa i nál vagy ép pen csö kö nyös szo -
ká sa ink védel me zé sé nél. Mó res re ta ní ta ni ma nap ság so kak nak szot  tyan ked ve, lát ván, hogy
az em be ri (és gyer me ki) ter mé szet jot tá nyit sem igyek szik üd vö sebb uta kon jár ni. Montaigne
(1983) egy de rûs pil la na tá ban a ne ve lés ál dat lan kín ja i tól még az zal a ja vas lat tal bú csú zott,
hogy el faj zott ne bu ló in kat ad juk vagy cuk rász inas nak, vagy – ami kor sen ki sem lát ja – min -
den te ke tó ria nél kül fojt suk meg ôket. Gá láns aján la ta után per sze azt is si et tud tunk ra ad ni,
hogy ta lán a ne ve lõk is ke ve seb bet hi báz ná nak, „ha több tü re lem mel s na gyobb meg ér tés sel
lát ná nak mun ká hoz”. 2

De mit te gyünk, ha tü rel met le nebb ko rok ban so kak ban tá mad fel a jo ze fi nis ta ren de let má -
nia, és a bün te té sek os to ra után kez de nek ko to rász ni a tör té ne lem szer szá mos lá dá já ban? Mi lyen
nap vir rad ránk, ha a ne ve lõk csõ döt ki ál ta nak, és a Rend õre i ért sza lad nak? Ho vá lyu ka dunk
majd ki, ha az if jú ság so ha nem szû nõ lá za dá sát cel lá ba, ka lo dá ba és bi lincs be zár juk? Fé lek,
hogy ha a köz tünk fel nö vek võ jö võt a bün te té sek pa ra gra fu sa i nak bo szor kány kö re i be kény sze -
rít jük, li dér ces élet vár ránk a hol nap ár nyé ká ban. Jung (1995) így fo gal maz: „A sze mé lyi ség
so ha sem bon ta koz hat ki anél kül, hogy az em ber tu da to san és tu da tos mo rá lis dön tés sel a sa ját

Perjés István

2 MONTAIGNE (1983): Es  szék. Kriterion Ki adó, Bu ka rest. 86.
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út ját vá laszt ja”.3 Az élet így is, úgy is el te lik, hol bé ké ben, hol há bo rú ban. Ha az is ko lá ban ka -
pát, ka szát mar kol va cse te pa té zunk, egy na pon azo kat is csa var ják ki a ke zünk bõl. Fáj ni fog,
ha vir ra dat kor a meg fent pen gé ken csil lan majd meg a szel lem nap vi lá ga.

Ál mok nak épí tői

Kü lö nös do log a ta ná ri mes ter ség. Idõ vel olyan le gen dá ri um szö võ dik egy ta ná ri élet út ból,
melyet száj ról száj ra adunk to vább, akár csak a jó pap, aki hol tig ta nul. De hon nan ez a fel tét -
len bi zo nyos ság? Mi ért kö vet jük gyak ran szí ve seb ben a már járt utat, ha oly sok a még be já -
rat lan? „Azt gon do lom: ta lán fény la kik az em ber ben, ta lán va la mi vi lá gos ság, az em bert ta lán
nem a sö tét ség szül te, és a bi zo nyos ság nem más, mint lágy fu val lat az em ber bensejében, és
az em ber nem más, mint a ben ne la kó bi zo nyos ság” – így mon dat ja ki kö zös re mé nyün ket fõ -
hõ sé vel José Luís Peixoto (2007) Egyet len pil lan tás nél kül cí mû álom sze rû regényében.4

Tudom, hogy a ben nünk fel gyûlt idõ ben, ame lyet ka ted rán in nen s túl mor zso lunk el, a hasz -
ta lan ság káp rá za tá ban ment he tet le nül öreg sze nek meg haj dan még lán go ló sza va ink, fa kul nak
meg egy kor messzefénylõ re mé nye ink. Em lé ke ink egy re tá vo labb ra sod ród nak a hol na po kat
élte tõ bi zo nyos sá ga ink part ja i tól, és az is ko lai ká no nok lel ki-szel le mi szö ve tén is át de reng las -
san egy új, is me ret len ho ri zont. Ide je hát le po rol ni bel sõ tér ké pün ket, szé les sé gi és hos  szú sá gi
fo ko kat la tol gat va gon do san ki okos kod ni, hogy ott va gyunk-e már, aho vá meg ér kez ni vágy tunk.
Egy is ko la az idõ szül te tér fo gat ban kö ze le dik és tá vo lo dik ab ban az élet vi lág ban, amely ben hol
az ott ho ni ak, hol az ide ge nek föld jén ta lál juk ma gun kat. Az ott ho nos ság tá mo ga tó lég kör ében
a bel sõ uta zás – gyak ran csa pon gó – út vo na lát job bá ra csak az ál lo más tól már tá vo lod va raj -
zol juk fel az át élt él mé nyek ru gal mas fény szö ge i bõl. A meg tett utat lel ki tér ké pünk re ve tí tõ bel -
sõ vo nal zón kon nem mu tat ja sem mi fé le ba ráz da, hány lé pés sel is já runk a min dig má sok or ra
elõtt, és ce ru zán kat sem fog ják ide gen ke zek, ha a tér kép re raj zolt vo na lunk le tér ne a min dig
má sok nyom do ka i ról. Ezt az utat „a jó pap is hol tig ta nul” ká non ja tart ja tisz tán és örök re épen,
mert ez az a ká non, amely a jö võ bõl a múlt ba tar tó ál mok dal la mát kot táz za le az õt kö ve tõk -
nek. De mi helyst ide gen föld re érünk, ha jí tó fát sem ér már e ká non sza va. Az ide ge nek cél táb -
lák tól hem zse gõ vi lá gá ban csak az ok ton di ság bé lye gé vel a hom lo kun kon vál lal hat juk a cél ta -
lan sá got. Job ban já runk hát, ha az elõ re ki je lölt cé lok hoz ter vez zük meg az út vo na lat, de en nek
raj zá ban – akár gye rek ko runk rejt vény fü ze te i nek ké pe ket ki raj zo ló szám so ra i ban – már lát ha -
tat lan ke zek ve ze tik ce ru zán kat. Ha kell, pont ról pont ra, ha kell, jegy rõl jegy re. S ha le tér nél a min -
dig má sok nyom do ka i ról, a szám sza ki kont roll úgy is el tán to rít a má sok sze mé ben szá nal mas el té -
ve dés tõl. Ezen a föl dön a „járt utat a já rat la nért el ne hagyj” is ko lai ká non ja súg ja és har sog ja
fü lünk be a he lyes élet re cept jét. E ká non erõs pa ran csa a múlt mély sé gé bõl árad, és a jö võ ígé re -
té vel zen gi be az is ko lát. Meg le het, e két út nem ve zet het el ugyan ar ra a part vi dék re. S ta lán van -
nak olya nok is, akik már el sõ rá né zés re is tud ják, hogy az egyik út az ég fe lett, a másik vi szont az

Hetedhét határok...

3 JUNG, C. G. (1995): Gon do la tok az apá ról, az anyá ról és a gyer mek rõl. Kos suth Könyv ki adó, Bu da pest. 29.
4 PEIXOTO, José Luís (2007): Egyet len pil lan tás nél kül. Eu ró pa Könyv ki adó, Bu da pest. 66.
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ég alatt ve zet. Én, egyet len pil lan tás nél kül, bi zony más ként gon do lom. Azt gon do lom: „le het, hogy
az ég bolt egy édes vi zû óri ás ten ger, s le het, hogy nem is az ég alatt, ha nem fö löt te élünk; le het, hogy
pont for dít va lát juk a dol go kat, a föld ma ga az ég bolt, és ami kor meg ha lunk, mi kor meg ha lunk, talán
csak be le zu ha nunk az ég be” (PEIXOTO 2007: 73).

Kü lö nös do log a ta ná ri mes ter ség.

A tu dós ta ná rok az idő őr zői

Ami kor egy zûr za va ros ka land dal a há ta mö gött az if jú Daniel se gít sé get és né mi me ne dé ket
vár va be lép az iró ni á já ról hír hedt an tik vá ri us aj ta ján, meg lep ve fi gyel fel meg men tõ je csön des
fi gyel mé re. A ma gya rá zat nem vá rat so ká ig ma gá ra: „Tud ja, az os to bák fe cseg nek, a gyá vák tit -
ko lóz nak, a böl csek pe dig vé gig hall gat nak má so kat” (ZAFÓN 2005: 360). Zafón tör té ne té ben
egy könyv, A szél ár nyé ka olyan ál mok ról me sél, ame lyek a szél ár nyé ká ban szövõdnek.5

A re gény ben – akár mint ta ná ri, tu dó si éle tünk ben is – meg an  nyi álom, em be ri tör té net kö zött
bo tor ká lunk, s bi zony nem sok hí ja, hogy egy óvat lan pil la nat ban ma gun kat is ott ta lál juk a fel -
de ren gõ sor sok szél fút ta al ko nyá ban. Azok a sze ren csé sek, aki ket az ol va sás kár té kony szen -
ve dé lye hajt, per sze nem ri ad nak meg az ef fé le kí sér té sek tõl. Õk azok, akik nem annyi ra a be -
tû ket fal ják, mint in kább a so rok ban föl mo raj ló múlt ból ol vas sák ki éle tük ál mos könyv ének
ho má lyos fe je ze te it. Ál mo kat lát nak õk, s akár a múlt ba las san alá me rü lõ ha jó test utol só mor -
ze je le it, esz mé le tük úgy fog ja a se gély hí vást. S ahogy a me sé ben is il lik, oda ér nek õk, épp idõ -
ben, át szel ve a tör té ne tek vég te len nek tet szõ ten ge rét, meg men te ni a mû vet, egy em ber mû vét,
a fe le dés sö tét enyé sze té tõl. Aki, ha csak egy szer is, fel fe dez te már ma gá ban a meg men tés örö -
mét, már nem pa za rol ja per ce it tal mi ta lál ko zá sok ra, sem mo lyet te re mek mû vek kel, se una lom -
tól fon  nya do zó szer zõk kel. Mert ak kor tól már nem ûz het csú fot az ál mok kal, és azok õr zõ i vel.
Akit meg érint a ti tok, hogy az ál mok tá vo li, meg fej tés re vá ró üze ne tek, nem igen tehet mást, 
út ra kell. Nem le het más képp, Pandora édes sze len cé je nem is mer ke gyel met. Csak is az ál mok
mu tat nak iga zi utat, hisz ol vas va be lõ lük mi ma gunk szó lunk ön ma gunk hoz, õk pe dig – cse ré -
be – hol a teg na pot, hol a más na pot mu tat ják meg a ma guk ho má lyos, de még is em beri nyel -
vén. De van nak köny vek, ame lye ket kéz nem érint het, s nincs oly óra, hogy be tû it az éj sza ka
lám pá já nak fény kö ré be vonz za. E köny vek nem a pa pír ból, a fes ték bõl, a vá szon ból, 
de még csak nem is az elekt ro nok haj me resz tõ já té ká ból ne vet nek vissza ránk. Il la tu kat még is
friss szél csa lo gat ja fe lénk a rég múlt idõk vég te len em be ri ho ri zont já ról. E köny ve ket leg ben -
sõbb énünk ír ja és ol vas sa, együtt mind azok kal, aki ket is mer ve vagy so ha nem lát va, de még -
is na gyon sze ret tünk. Tudd, hogy akik hez iga zán kö zöd volt, szü le id, ba rá ta id és mes te re id, azok
ve led ma rad nak, mert õk a te re gé nyes õr an gya la id. Úgy hi szem, nem kell ne kik szárny, sem fe -
hér tün dér alak. Az csak az em be ri fan tá zia. Gon dolj ar ra, hány és hány em be ri élet tör té net sû rû -
sö dik ös  sze sa ját tör té ne ted ben, hány és hány so sem is mert em be ri álom ból va gyunk ös  sze gyúrva.
Elõt tük nincs bû nünk, mert õk a mi idõnk õr zõi. Az õr zõk so sem fe cseg nek, de nem is tit ko -

Perjés István

5 ZAFÓN, Carlos Ruiz (2005): A szél ár nyé ka. Palatinus Ki adó, Bu da pest.
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lóz nak. Épp csak az idõt õr zik, a ben nünk élõ álomteli csönd del. Így vol nánk hát, az idõ õr zõi -
vel, mi kor nem fúj, a szél nek ár nyé ká ban.

A ma ga tar tás is ko lá ja

Márai fi nom ér zé keny ség gel így ír az em be ri éle tet táp lá ló igény rõl: „Az igény, mely vá ro so -
kat épí tett, más volt. Az igény meg szó lal tat ta a köl tõ ket, akik egye dül ül tek egy szo bá ban, 
de tud ták, hogy va la hol él az em be ri faj zat és vár ja a sza vu kat. Vé sõt és ka la pá csot adott a kõ -
fa ra gók ke zé be, akik az tán, száz öt ven-két száz éven át, fel épí tet ték a ka ted rá li so kat, mint eb ben
a vá ros ban is. Az igény meg szö ve gez te a pol gá ri tör vény köny vet, pon tos sza vak kal el mon dot -
ta, ki nek a ke zét kell le vág ni, vagy a fü lét meg kur tí ta ni, ha pa ráz na vagy ha mis súllyal mér? 
S vé gül az igény meg szó lí tott em be re ket, akik al ko tás sal vagy ma ga tar tás sal ér tel met ad tak a vá -
ro si együtt élés nek” (MÁRAI 2007: 297).6 Al ko tás és ma ga tar tás. E két szó ar ról üzen, ho gyan
is ka pasz kod ha tunk fel az idõt len ség be po rosz ká ló égi sze ke re ink föl di kép má sa i ra. 
De vi gyázz e sze ke rek kel, mert akad köz tük, szép szám mal, ol csó is ko lás má sa is az égi kép -
nek. Ne hidd, hogy mód sze re ik ol csó csil lo gá sa maj dan élet idõd be is be le ivó dik. Ne hidd, mert
a tan órák itt más idõt mu tat nak, s csak de ká ra, ki ló ra mé rik az agy ve lõt. S ha e ba ko kon pec -
ke sen ül dö gél ve né hány jól be vált lel ki me di ci nát sem vagy még rest ma gad ba töm ni, min den
úgy is lesz, ahogy ígér ték: a tu dás ha ta lom má al ja sul, a pe csé tes pa pír nak ér té ke lesz, s be vált -
ha tó je gyet vált hatsz ve le egy vil lám ver te jö võ be. De ne félj, ju tal mad nem ma rad el, utad végé -
re csak ki sül be lõ led egy jól ta pint ha tó ma ga tar tás, s még a vak is lát ja majd, pu ha, va jas kug -
lóf let tél, pom pás da rab ja a gon dos ke zek kel ki ka la pált sü tõ for má nak. De ah hoz sem kell ép pen
orá ku lu mot idéz ni, mi ért bal vég ze tû an nak az is ko lá nak a sor sa, ami re az em be ri ta pasz ta lat az igény -
te len ség ef fé le bé lye gét rá sü töt te. A re mény te len ség ezen zár vá nya i ban ko misz idõk vár nak az oda -
té ved tek re. Ide jü ket az a med dõ vá ra ko zás emész ti el, amit a ké tes em be ri je len lét ízet len fa lánk sá -
ga táp lál, me gálljt pe dig csak az igé nyes ség ben nük fel tá ma dó ere jé vel pa ran csol hat nak e hi á ba va ló
uta zás nak. Se gíts hát, erõd sze rint, e baj ba ju tot ta kon, hogy a vá ro sod ba ve ze tõ utat ne lep je be a fele -
dés po ra. Kér dezd õket ki tar tó an, hogy meg szó lal tasd a ben nük la kó igény cso dá ját: mi kor az alko -
tást, mi kor pe dig az azt szü lõ ma ga tar tást. Kér dezd õket úgy, ahogy a csil la gok fé nyét szo kás, hol
és  szel, hol lé lek kel, s meg lásd, idõ vel a tá vol ság hol ke mény anyag ként, hol lel ki hul lám ként simul
majd te nye red be. De so se fe ledd, hogy min dig a kér dés dön ti el egy vá lasz sor sát. Ha a mû vet fag -
ga tod, mér he ted hos  szát és sú lyát, de ha a jel le met, egy ma ga tar tás iga zát, hát ne kösd to vább az
ebet a ka ró hoz, s ha jítsd gyor san el a ki cen ti zett mé ter ru dat. S ha el té vedt kér dé se id nyo má ban jár -
va ma ga dat még is az al ko tás és a ma ga tar tás la bi rin tu sá ban ta lál nád, elõbb em lé kezz Ari ad né fona -
lá ra. A szel lem fo na lá ra fel fû zött gon do la tok el ve ze tik majd kér dé se i det a vá la szok hoz. De ha az
anyag ból szõtt fo nál gom bo lya ga még is el fogy na ke zed ben, bízd hát ma gad lel ki erõ te red von zá -
sá ra. Mert a mág nes hez, s ez így igaz, még sem kell kö tél.

Hetedhét határok...

6 MÁRAI Sán dor (2007): Jel vény és je len tés. Utó hang. Se reg haj tók. He li kon Könyv ki adó, Bu da pest. 297.
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A va rázs lók órá ja

„Míg a kér dé sek min dig fi a ta lok ma rad nak, a vá la szok ro han vást öre ged nek” – jegy zi meg ta -
lá ló an Berner.7 Ez vol na a kul csa, hogy míg a ne ked sze ge zett kér dé sek min dig idõ ben ér kez -
nek, ad dig vá la sza id nak csak si e tõs tá vo zás ra fut ja? Ezért kez dõ dik hát kér dés sel min den ta lál -
ko zá sunk, hogy az tán vá la szunk nak vé gül a bú csú kéz je gye ad jon mél tó sá got? Tu dom, vol na
mód ki óva kod ni e tör vény em be ri be tûi alól, de ez mit sem vál toz tat azon, hogy ta lál ko zol-e a rád
vá ró kér de zõ vel. Mert ah hoz, hogy a múl tad ko nok hall ga tá sát meg törd, épp úgy szük sé ged van
a kér de zõ re, mint ahogy zaj or ká nos jö võd bõl is csak egy szer fe lett pon tos kér dés szûr he ti ki a ne -
ked va ló sors su gár zó üze ne tét. Ta lán ezért lak nak az iga zi kér dé sek az élet idõ fa la in kí vül, 
s ezért vál nak sze mé lyes kér de zõ id is a sorsutadat kí sé rõ jel zõ tü zek hal ha tat lan õr zõ i vé. Õk,
a hal ha tat la nok, kér dé se ik kel éle ted perc mu ta tó it oly fé nyes de rû vel iga zít ják hoz zá a vég sõ ha -
rang ütés hez, mint nagy anyá ink tet ték ezt az ebéd lõ fa lán ko mó to san ban du ko ló in ga órák kal. Fi -
gyelj hát a kér dé sek ke rek órá i ban, és vá la szolj emelt fõ vel, hisz eb ben a pil la nat ban kon dul meg
az ép pen múlt ba for du ló jö võ éle ted szer ke ze té ben. Vá la szolj, de ne az ér te lem pá rá já ban fel -
pu hult sza vak il lé kony le he le té vel, s ne is a ván do rok zsák já ban min dig ott la pu ló vá sár fi ák olcsó
por té ká i val. A kér dés órá já ban so sem le hetsz pon tos, ha csak tet sze tõs me sék kel és mes  szi tá -
jak ról szer zett eg zo ti ku mok kal ér ke zel. A kér dés re, hogy egy órá nyi ra tá vo lod va ön ma gad tól,
mit is hagy tál em lé kül a kér de zõk nek, csak is tet te id nyo ma i nak tisz ta kon túr ja i val vá la szol hatsz.
S bár tet te id, akár hát ra ha gyott je lek a sor sút tér ké pén, té ged már nem kö vet het nek to vább, ne
félj, mert így ma rad hatsz meg te is, hol egy kot tá ban, hol egy szék láb ban, hol pe dig a má sik lé -
te zé sé ben. El vál lal ni ezt a jö võ ben la kó bú csút, fé lek, ez az egyik leg na gyobb em be ri vál lal -
ko zás. Mert a sor sod bár mû ved hez köt, ám min dig jön egy óra, a kér dé sek órá ja, ami re a teg -
nap elõtt tet te i vel már nem fe lel hetsz. S ha még is vi gasz ra vágysz, érd be an  nyi val, hogy
a vi lág, amit fel fe dez tél, és ottjártadban ve lük meg mû vel tél, on nan tól töb bé már nem lesz kí -
sér te tek szél jár ta ta nyá ja. Tudd, hogy ahol te jár tál, ott láb nyo mod õr zi majd éle te det, tet te id -
bõl új mû vek szü let nek, s ahogy elõt ted, úgy mö göt ted is az em be ri je len lét õr láng jai lo bog nak.
Várd hát az órát, mint is ko lás ként is vár tad, mi kor még a gye rek kor bû vös pa lást ja óvott a mû -
ve let len föl de ken. Em lé kezz a kor ra, mi kor tett erõd még csen gõ szó ra éb redt, mi kor a ké szü lõ -
dés ér lel te a bel sõ kö te les ség gyü möl cse it, mi kor még fog tak raj tad a kér dé sek be si mu ló pró -
fé ci ák. Õrizd meg jól a kér de zõk em lé két, kér dé se ik igé zõ va rázs la tát, ha már se nem a vá laszt,
se nem a mû vet nem õriz he ted. Csak is a va rázs la tot. A kér de zõk va rázs la tát. Mind örök ké.

Perjés István

7 BERNER, H. (2004): Az ok ta tás kom pe ten ci ái. Be ve ze tés az ok ta tás köz pon tú ter ve zés és a reflektív ok ta -
tás el mé le ti alap ja i ba. Au la Ki adó, Bu da pest. 201.
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Lám pá sok a fél ho mály ban

„A ta ní tó olyan lám pás – ír ja Gár do nyi –, mely mi nél in kább vi lá gít má sok nak, an nál in kább
fo gyaszt ja önmagát.”8 A lám pa sor sú pe da gó gus ikon ja pe da gó gi ai kul tú ránk né pi folk lór já ba
már oly an  nyi ra be le ívó dott, mint a kék fes tõ kád já ban hul lám zó óce án a fe hér kel mék be. Ér tem
én, hogy égig ér ez a fény, s hogy ál do zat nél kül nincs üd vö zü lés. Mint ahogy azt is, hogy min -
den szak ma ki ter me li a ma ga le gen dá ri u mát, így ad va meg a je let, hol is a he lyünk a ha ta lom
tor na so rá ban. Oly bá tû nik, hogy a nem zet nap szá mo sa ként nem szo kás sze ren csés csil lag zat alatt
szü let ni. Pe dig a ta nár nak ha tal ma van fö löt tünk, élet re szó ló, lám pás ha tal ma. Gyerek ko runk
Alad din ja ként elég csak meg dör zsöl nünk az ezeregyéjszakában szun  nya dó va rázs la tot, 
s a Lámpa Szel le me se gít majd ki kec me reg ni a ka la maj ká ból. Tõ le les sük el a min den tu dás re -
mé nyét, a hi tet, hogy még is csak van ki út a vég zet ha tal má nak ho má lyá ból. Cso da té võnk az erõt
a ne ve lés misz té ri u má ból me rí ti, és a sza bad ság gal át ita tott, de a pa ran csok tól még nem szeny -
 nye zõ dött lel kû em be re ket emel a hol nap fény kö ré be. E fény kör ön túl vi szont már egy má sik
Lám pa gyúj to ga tó ad ja fel a lec két. A vak buz ga lom sö tét órá i ban az õ szor gal má ba fe led kez he -
tünk be le, mi kor kis her ceg ként az ötö dik boly gón ütünk ta nyát. Õ az, aki a ko rom sö tét ha ta -
lom já ték szer évé vál va azt mu tat ja meg, mi ként él he tünk (ide ig-órá ig) a ha ta lom és a kény szer
pa ran csa alatt. Ere jét a pro pa gan dá ból me rí ti, s igen csak jól tes  szük, ha gyor san ke re ket ol dunk
az ál ta la la kott ne ki va dult égi test rõl, mert idõ vel már mi sem tud hat juk, mi kor jön el az álom,
s mi kor az éb ren lét ide je. Pe dig a ja va még csak most kez dõ dik, az zal az il lú zi ó val, mely nek
dé mo ni alak ját csak Mario ké pes két pisz toly lö vés sel térd re kény sze rí te ni. Thomas Mann szín -
pa dán Cipollát, a hip no ti zõrt ta lál juk, aki fe let tébb ügye sen for gat ja a ma ni pu lá ció fegy ve rét.
Dermed ten fi gyel jük a szín pa di lám pák fé nyé ben hol step pe lõ, hol meg me re ve dõ li dérc nyo má -
sos ala ko kat, s csak re mél het jük, hogy a ma ni pu lá ció Cipollája nem ke rít majd ben nün ket is a ha -
tal má ba. A sza bad aka rat lep lé be bu gyo lált kény sze rí tés fáj dal ma san is me rõs ka rak te ré vel
a ka ted rá kon is szem be sül he tünk, sõt oly kor még mi is tánc ra is per dül he tünk. De ne csüg ged -
jünk, mert van nak va rázs lók, akik ben va ló di fény lo bog, ha tal mu kat a szol gá lat ere je táp lál ja,
akik nek bölcs ta ná csa it mér le gel ve Ar túr ki rá lyok ként épít het jük fel sa ját vi lá ga in kat. Merlin,
a va rázs ló már nem az a cso da lám pás dzsinn, aki min den kí ván sá gun kat tel je sí ti. Bû vös ere jét
nem pa za rol ja os to ba pa ran csok vak buz gó vég re haj tá sá ra, és pál cá já val sem csi nál be lõ lünk szá -
nal mas bo hó cot. Mel let te sza bad aka rat tal dönt he tünk, még ak kor is, ha csak az õ ha tal má ban
áll tisz tán lát ni a múlt ban fész ke lõ dõ jö võt. Lám pá sok ból te hát so sincs ke vés, de sors sá csak
Merlin ta ná csai sze lí dít he tik a vég ze tün ket.

Hetedhét határok...

8 A so kat idé zett Gár do nyi Gé za-mon dat az író ál tal 1886–1888 kö zött szer kesz tett Ta ní tó ba rát cí mû lap
egyik cik ké ben ol vas ha tó.
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IV. 
Sze mé lyi ség-lé lek ta ni és kli ni kai

pszi cho ló gi ai kap cso ló dá si pon tok
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Oláh At ti la 
ELTE PPK Pszichológiai Intézet

A meg küz dés szi vár vány szí nei: 
a stressz ke ze lés tõl a bol dog ság nö ve lé sé ig

A meg küz dést (coping) mint pszi cho ló gi ai konstruktumot Lazarus az 1960-as
évek ben ve zet te be a pszi cho ló gi á ba min den olyan tu da tos és nem tu da tos
pró bál ko zá s gyûj tõfo gal ma ként, ame lyet az em be rek ne he zí tett al kal maz ko -

dá si hely ze tek ben tesz nek, il let ve azok nak a fo lya ma tok nak a le írá sá ra, ame lyek a stressz ész -
le lé sé tõl kez dõ dõ en a szer ve zet ben le ját szód nak (LAZARUS 1966). A meg küz dés kez de tét vi -
szony lag jól kö rül ha tá rol hat juk (a stressz ész le lé se), de mit te kint sünk a fo lya mat vé gé nek?

A küz de lem az éle tünk so rán nem csak a ne ga tív ál la po tok meg szün te té sé ért fo lyik, olyan
stra té gi ák ra is szük ség van, ame lyek kel a jól lé tünk fenn tar tá sá ért küz dünk. A rö vid ér te ke zés
azo kat a po zi tív pszi cho ló gia ál tal be ve ze tett konstruktumokat te kin ti át, ame lyek a meg küz -
dés po zi tív ki me net ét ga ran tál ják, il let ve azok kal a coping me cha niz mu sok kal fog lal ko zik, ame -
lyek a pszi cho ló gi ai jól lé tünk (men tá lis egész sé günk) fenn tar tá sá hoz és nö ve lé sé hez, az át élt
po zi tív ér zel mek fo ko zá sá hoz já rul nak hoz zá. A ta nul mány is mer te ti két em pi ri kus vizs gá lat
ered mé nye it, ame lyek iga zol ják, hogy a stressz konst ruk tív ke ze lé se és a po zi tív ér zel mek
intenzifikálásának ké pes sé ge olyan egész ségga ran tá ló fak to rok, ame lyek a vár ha tó élet tar tam
meg hos  szab bí tá sá hoz és az élet mi nõ ség, a pszi cho ló gi ai jól lét nö ve lé sé hez já rul nak hoz zá.

Lazarus megküzdésmodelljének to vább gon do lá sa

Lazarus (1991) el kép ze lé sé nek köz pon ti ele me, hogy a szer ve ze tünk min den ha tást ab ból
a szem pont ból ér té kel, mit je lent het az a jól lé tünk szem pont já ból. A jól lét ele mi kom po nen se,
gyö kérté nye zõ je a po zi tív ér ze lem. Lazarus (1991) sze rint ak kor ke let ke zik po zi tív ér ze lem, ha
a ha tás, ame lyet fel fo gunk, mo ti vá ci ós cél ja ink kal kong ru ens. Lazarus mo dell je alap ve tõ en azok -
ra a hely ze tek re össz pon to sít, ami kor inkongruencia van a tör té né sek és a mo ti vá ci ós cé lok kö -
zött, az ér ze lem ne ga tív, és a küz de lem a hely zet po zi tív irá nyú, a jól lé tet el érõ meg vál toz ta tá -
sá ért fo lyik. Lazarus (1991) mo dell je nem fog ja át azo kat a hely ze te ket, ami kor po zi tív ér zel mek
ke let kez nek, és nem fog lal ko zik azok kal a stra té gi ák kal, ame lyek a po zi tív ér zel mek fenn tar -
tá sát és fo ko zá sát biz to sít hat ják.

A coping me cha niz mu sok Lazarus (1991) sze rint a ne ga tív ál la po tok, stresszteli (fe nye ge tés,
kár, vesz te ség) hely ze tek ke ze lé sé re szol gál nak. A meg küz dés mint fo lya mat ki me net ét te kint ve le -
het hely re ál lí tás, nö ve ke dés, de le het ma ra dan dó al kal maz ko dás be li szín vo nal csök ke nés is.
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1. áb ra. Park (2004) mo dell je a stressz ha tá sok le het sé ges kö vet kez mé nye i rõl

Park (2004) mo dell je volt az el sõ (lásd 1. áb ra), amely po zi tív pszi cho ló gi ai elõ hang ként
a fentii áb rán ös  sze gez te a meg küz dés mo del lez he tõ kö vet kez mé nye it. Ez a mo dell Lazarus
(1966) el mé le té nek egyik hi á nyos sá gá ra, a „ki me ne ti ol dal” ár nyal tabb le írá sá ra vál lal ko zik, 
rá mu tat va a nö ve ke dés re, mint a po zi tív ki me ne tel le he tõ sé gé re. A meg küz dé si fo lya mat ki me -
ne ti ol da lán a kö vet kez mé nyek le ír ha tat lan gaz dag sá ga a be teg ség-egész ség pó lu sok kal jel le -
mez he tõ di men zi ón he lyez he tõ el. Antonovsky (1987) pa ra dig ma vál tást ho zó mû ve (Unravelling
the Mystery of Health) hív ja fel a fi gyel met el sõ ként ar ra, hogy a stres  szel va ló küz de lem
patogenezist és salutogenezist egy aránt táp lál hat. A po zi tív kö vet kez mé nye ket (salutogenetikus)
ered mé nye zõ stresszt Lazarus (1991) mo dell jé ben a ki hí vás fo gal má val operacionalizálja oly
mó don, hogy a ne héz ség le gyû ré sé hez az egyén si ker el vá rá sa it kap csol ja. A ki hí vás Lazarus
(1991) ér tel me zé sé ben a meg küz dé si fo lya mat nak egy po zi tív ki me ne tû an ti ci pá lá sa az egyén
ré szé rõl. A ne he zí tett al kal maz ko dá si hely ze tek ki hí vás ként tör té nõ ér tel me zé se azok ra az egyé -
nek re jel lem zõ, akik erõ for rá sa i kat ele gen dõ nek íté lik a meg küz dé si fo lya mat si ke res me ne dzse -
lé sé re. A meg küz dé si fo lya mat ban mind ad dig, amíg az egyén si ker el vá rá so kat, po zi tív ki me -
ne tet kap csol a tör té né sek hez, ki hí vás ról, ami kor ne ga tív kö vet kez ményt an ti ci pál, fe nye ge tés rõl
be szél he tünk. 

A kog ni tív ér té ke lést a meg küz dés cent rá lis ele mé nek te kin tõ lazarusi mo dell má sik hi á -
nyos sá ga azok nak a sze mé lyi ségté nye zõk nek az el ha nya go lá sa, ame lyek elõz ményfak tor ként
ma gát az ér té ke lést vég zõ kog ni tív rend szert „han gol ják”. Például ugyan azt a ha tást egy ma ga -
biz tos sze mély egé szen más képp ér té ke li, mint egy ön bi za lomhi án  nyal jel le mez he tõ. Szak zsar -
gont hasz nál va az énhatékonyság-ér zés (self-efficacy) ma gas vagy ala csony szint je erõs be fo lyást
gya ko rol ar ra, ho gyan ér té kel jük a min ket ért ha tá so kat (pl. ki hí vás nak vagy fe nye ge tés nek,
BANDU RA 1997). Park (2004) áb rá já ra ve tít ve a sze mé lyi ség té nye zõk fi gye lem be vé tel ét, ku ta -
tá sok so ra iga zol ta, hogy a reziliens (ru gal mas ság) kö vet kez mény, va gyis az, hogy va la ki
milyen gyor san nye ri vis  sza a csa pást meg elõ zõ ál la po tát az olyan sze mé lyi ségstruk tú ra és
mûkö dés fel té te le, amit egy reziliens ego meg lé té vel és egy di na mi kus ön sza bá lyo zás ké pes -
sé gé nek ki épü lé sé vel jel le mez he tünk (lásd OLÁH 2005b).

A reziliens ego és reziliens mû kö dés elõ fel té te le bi zo nyí tot tan az olyan szo ci a li zá ci ós
kör nye zet, amely gyak ran te remt stresszál la po tot, és ad le he tõ sé get a szél sõ sé gek meg ta pasz -

Oláh Attila
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ta lá sá ra, amely hely ze tek pró ba té te le ken ke resz tül fo ko za to san fej lesz tik a stressz ke ze lé si ké -
pes sé ge ket és az ön bi zal mat szem be néz ni az újabb és újabb ki hí vá sok kal. A „te her alatt nõ a pál -
ma” elv em pi ri kus meg erõ sí té sé rõl szá mos vizs gá lat ered mé nye szól meg gyõ zõ en (KUL CSÁR

2005). A fon to sabb szem pont azon ban a ter he lés in ten zi tá sa, fo ko za tos sá ga és az al kal maz ko -
dó egyén lé pést tar tó ké pes sé ge kö zöt ti vi szony. Va gyis az a kér dés, men  nyi re tud ki épí te ni, meg -
ta nul ni olyan al kal maz ko dá si tech ni ká kat, ame lyek kel az egy re in ten zí vebb és rap szo di ku sabb
kör nye ze ti ha tá so kat ered mé nye sen ke zel he ti. A po zi tív pszi cho ló gia ar ra vi lá gít rá, hogy
a stressz – kü lö nö sen, ha az a ki hí vás nö ve ke dé se – fej lõ dést sti mu lá ló té nye zõ ab ban az eset -
ben, ami kor az egyén a ter he lés re ké pes al kal maz ko dá si esz köz tá rá nak bõ ví té sé vel re a gál ni.
A kihí vás sal lé pést tar tó ké pes ség gya ra pí tá sá nak él mé nye egy op ti má lis nö ve ke désél mény.
A törek vés en nek az op ti má lis él mény nek a meg élé sé re a fej lõ dés és nö ve ke dés moz ga tó ere je.

A pszi cho ló gi ai im mun kom pe ten ci ák

Több ko ráb bi írá sunk ban a meg küz dés ered mé nyes sé gét po zi tív irány ba be fo lyá so ló sze mé lyi -
ség té nye zõk in teg rált rend sze ré nek meg ne ve zé sé re a pszi cho ló gi ai im mun rend szer
konstruktumát ja va sol tuk (OLÁH 2005a, 2005b). A sze mé lyi ség vé dõ paj zsát al ko tó rend szert egy
proaktív, a ta pasz ta la tok függ vé nyé ben foly to no san meg úju ló, ele me i ben foly to no san gaz da go -
dó és az al kal maz ko dás új ra ter ve zé sét irá nyí tó kog ni tív, at ti tûd be li sa já tos sá gok kal jel le mez -
he tõ szisz té ma ként ír tuk le. (A Pszi cho ló gi ai Im mun rend szer le írá sát az 1. táb lá zat mu tat ja be.)

1. táb lá zat. A Pszi cho ló gi ai Im mun rend szer Kom po nen sei és vizs gá ló esz kö ze, a Pszi cho ló gi ai Im mun -
kom pe ten cia Kér dõ ív

Pszichológiai Immunrendszer
A pszichológiai immunrendszer három alrendszerből épül fel, amelyek az azonos funkciókat tel-
jesítő „pszichológiai antitesteket”, protektív komponenseket tömörítik. A Monitorozó-Megközelítő
Alrendszer a fizikai és a szociális környezet megismerésére, megértésére, kontrollálására, a lehet-
séges pozitív következmények monitorozására hangolja a kognitív apparátust. Az optimizmus, a
koherenciaérzék, a kihíváskeresés képessége és a kontrollképesség alkotja ezt az alrendszert.
Az Alkotó-Végrehajtó Alrendszer azokat a személyiségjegyeket integrálja, amelyek aktualizálásá-
val a nehezített alkalmazkodási helyzet körülményei megváltoztathatóak és amelyek birtokában a
személy igényeinek megfelelően képes eljutni a választott céljaihoz, továbbá képes arra, hogy akár
az önmaga megváltoztatására, akár a fizikai vagy szociális környezet átalakítására szőtt terveit
szándékainak megfelelően valósítsa meg. A leleményesség, a problémamegoldó képesség, az én-
hatékonyság, a szociális forrást mobilizáló képesség és a szociális alkotóképesség illeszkedik ebbe
az alrendszerbe.
A pszichológiai immunrendszer harmadik alfaktora az Önszabályozó Alrendszer, amely a figyelem
és a tudati működés feletti kontrollt (szinkronképesség = a figyelem irányításának képessége a kívánt
tevékenységre), a célelérésben a perzisztenciát (kitartásképesség) szavatoló, az akadályok, kudarcok
és veszteségek következményeként kialakuló érzelmi állapotok kontrollálását biztosítja és az in-
gerlékenységgátlás, impulzivitáskontroll, érzelmi kontroll coping potenciálokat, protektív személy-
iségjegyeket integrálja.
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A pszichológiai immunkompetenciát meghatározó személyiségjegyek viszgálatára a Pszichológiai
Immunrendszer Kérdőív (PIK) szolgál (OLÁH 1996). 
A kérdőív 16 skálája a személyiség stresszrezisztenciáját biztosító személyiségjegyeket azonosítja.
Egy-egy skálába 5 tétel tartozik, a vizsgálati személyek egy 4 fokú skálán jelezhetik, hogy milyen
mértékben tartják önmagukra nézve jellemzőnek az egyes állításokat. A 16 skála mérési tartományát
az alábbiakban foglajuk össze.
Pozitív gondolkodás
A pozitív következmények, a kedvező változások elvárására és elővételezésére való hajlam. A magas
pontértékű személy sikerorientált és tapasztalataiból építkezve optimista nehezített alkalmazkodási
feltételek esetén is.
Kontrollképesség
A személy azon meggyőződését jelenti, hogy többnyire rajta múlik, mi fog történni azokban az
élethelyzetekben, amelyekben részt vesz. A magas pontértékű személy aktív erőfeszítéseket tesz 
a kontroll megszerzésére és megtartására és a számára új helyzetekben is kontrollra készen viselkedik.
Koherenciaérzés
Az összefüggések megértésére, megérzésére való képesség, annak érzése, hogy a külső környezet
változásai előre jelezhetők és erőteljes hit abban, hogy a dolgok úgy alakulnak, ahogyan az ész -
szerűen elvárható. Három fő komponense van a koherenciaérzésnek: a felfogóképesség (a környezeti
történések differenciált észlelése és elrendezése), a források kezelésének képessége (források
felderítése és adekvát felhasználása) és az értelmesség (az élet értelmének érzése és értelemteli
életcélok találása). A magas koherenciaérzékkel bíró személy az élet nehéz pillanatait leküzdendő
kihívásoknak tekinti ahelyett, hogy értelmetlen szenvedésként értékelné azokat; amikor konflik-
tussal találkozik, elkezdi keresni a helyzet értelmét, nem menekül el a megpróbáltatások elől.
Öntisztelet
Önmagunk pozitív értékelésén túl egy aktív értékmegóvó, az önjutalmazásra is figyelmet fordító
magatartás. A magas pontértékű személyek értékesnek ítélik önmagukat, kifejezésre juttatják jogos
büszkeségüket, és mértéktartó figyelmet fordítanak önmaguk „gondozására”, megbecsülve és
reálisan értékelve mindazt, amit létrehoztak.
Növekedésérzés
Saját fejlődésének folyamatosságát, önkiteljesedésének eredményeit reálisan szemlélve az egyén
önmagát egy folyamatos megújulásra és növekedésre képes személyként definiálja. A sikeres ön-
megvalósítás elvárása motiválja a személyt arra, hogy minél többet asszimiláljon az új tapasztala-
tokból.
Rugalmasság, kihíváskeresés
A kihívások vállalása, a tevékenységekbe való belemerülés, az új iránti fogékonyság és nyitottság,
valamint a változás és fejlődés igenlése jellemzi a magas pontértékű személyeket. Minden vál-
tozásban a személyes fejlődés lehetőségeit keresik.
Empátia, társas monitorozás képessége
Annak mértékét mutatja, hogy a személy mennyire képes a társas környezet információit érzékenyen
és szelektíven észlelni, valamint adekvátan felhasználni az aktuális és távlati célok megvalósítására.
Leleményesség
A személyiség kreatív kapacitása tervek, alternatív megoldások, eredeti ötletek kimunkálására, 
a tanult ismeretek olyan átstrukturálására való képesség, hogy azok alkalmas forrásként szerepel-
hessenek a megküzdési folyamatban, az élet problémáinak a megoldására. A tanult leleményesség
a jég hátán való megélés művészete.
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Szá mos vizs gá lat ban iga zol tuk a rend szert operacionalizáló Pszi cho ló gi ai Im mun kom pe -
ten cia Kér dõ ív al kal ma zá sá val, hogy a stres  szel va ló meg küz dés salutogenetikus ki me net ét
a Pszi cho ló gi ai Im mun rend szer kom po nen sei szig ni fi kán san prog nosz ti zál ják (OLÁH 2005a,
2005b).
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Énhatékonyság-érzés
Az egyénnek az a szilárd meggyőződése, hogy képes azokat a viselkedéseket végrehajtani, ame-
lyekkel az általa kitűzött célt megvalósíthatja.
Társas mobilizálás képessége
Ennek birtokában az egyén sikeres mások irányításában, képes kiaknázni mindazt, ami másokban
rejlik, el tudja érni, hogy támogassák a céljai megvalósításában. Eredményesek a meggyőzésben és
a kapcsolatteremtésben.
Szociális alkotóképesség
Képesség a másokban szunnyadó rejtett képességek feltárására és hasznosítására az együtt gon-
dolkodás folyamatában. A magas pontértékű személyek csoportokat szervezve oldják meg az élet
azon problémáit, amelyekhez nem elegendőek a személyes forrásaik. A szociális alkotóképesség
magas szintjén az emberek tudományos iskolákat alapítanak, mozgalmakat vezényelnek, olyan tár-
sulásokat képesek létrehozni, amelyek önként követik és elfogadják azt a gondolkodási formát,
távlati célt vagy tudományos programot, amit ők dolgoztak ki vagy amit ők fontosnak ítélnek.
Szinkronképesség
Az egyén azon kapacitása, hogy képes együtt vibrálni a környezeti változásokkal, ha erre elszánta
magát. Képes pszichés energiáit maradéktalanul a szándéka szerinti tevékenységre koncentrálni. 
A figyelem és a tudati működés feletti kontroll képessége.
Kitartásképesség
Az egyén akadályok keletkezése esetén is képes folytatni az elhatározott viselkedést, ebben 
a frusztrációs tolerancia magas szintje és a késleltetésre való képesség is erősíti az egyént.
Impulzivitáskontroll
A viselkedés racionális kontroll és mentális programok által történő vezérlésére való képesség. 
A várható következmények elemzésével a kontextuálisan leghelyénvalóbb magatartás és kontrol-
láltsági fok megválasztására való képesség.
Érzelmi kontroll
A kudarcok és fenyegetések keltette negatív emóciók uralásának konstruktív viselkedésbe való transzfor -
málásának képessége.
Ingerlékenységgátlás
Az indulatok, a düh és a harag érzelme feletti racionális kontroll gyakorlásának képessége, a düh
konstruktív módon való felhasználásának képessége. 
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El ső vizsgálat*

Az itt is mer te tett vizs gá lat egy nagy po pu lá ci ó ra ki ter je dõ en kí ván ta el len õriz ni azt, hogy mi -
lyen ös  sze füg gés ál la pít ha tó meg egy adott kul tú rá ban a szü le tés kor vár ha tó élet tar tam (amely
az adott kul tú rá ban élõk egész ségi ál la po tá nak re le váns in di ká to ra) és az adott or szág ban élõk
pszi cho ló gi ai im mu ni tá sá nak szint je kö zött. A vizs gá lat el vá rá sa az volt, hogy a pszi cho ló gi ai
im mu ni tás ban al ko tóelem ként meg je le nõ egész ség tu da tos ság, po zi tív élet szem lé let és ki tar tó
élet igen lés (akár mint egy ön ma gát tel je sí tõ jós lat) po zi tí van kor re lál a prog nosz ti zál ha tó vár -
ha tó élet tar tam mal. Ugyan csak vizs gál tuk az adott or szág ban az egy fõ re ju tó GDP és a pszi -
cho ló gi ai im mu ni tás kap cso la tát, fel té te lez ve azt, hogy az adott kul tú ra forintosítható „egész -
ség ma ga tar tást tá mo ga tó po li ti ká ja” (egész ség ok ta tás ra, egész ség fej lesz tés re és az egész sé ges
élet mód tu da to sí tá sá ra for dí tott for rás al lo ká ci ó ja) ha tás sal van az adott or szág ban élõk egész -
ség gel kap cso la tos tö rek vé se i re, is me re te i re, szo ká sa i ra, egyé ni fe le lõs sé gé re. Fel té te lez tük, hogy
az egy fõ re ju tó GDP po zi tí van kor re lál az adott or szág la ko sai kö ré ben re giszt rált pszi cho ló -
gi ai im mu ni tás szint jé vel.

Részt ve vők

Ös  sze sen 5015 sze mély vett részt a vizs gá la tok ban (át lag élet kor = 21,58; SD = 1,43), 2435 fér fi
(át lag élet kor = 21,3; SD = 1,23) és 2580 nõ (át lag élet kor = 21,8; SD = 1,34). 324 sze mély Orosz -
or szág ból (159 fér fi, át lag élet kor = 21,4 és 165 nõ, át lag élet kor = 21,8), 308 sze mély Svéd or -
szág ból (152 fér fi, át lag élet kor = 22,02 és 156 nõ, át lag élet kor = 22,2), 306 sze mély Nor vé gi -
á ból (148 fér fi, át lag élet kor = 22,3 és 158 nõ, át lag élet kor = 22,6), 338 sze mély Je men bõl (174
fér fi, át lag élet kor = 20,9 és 164 nõ, át lag élet kor = 21,2), 330 sze mély Né met or szág ból 
(160 fér fi, át lag élet kor = 22,7 és 170 nõ, át lag élet kor = 22,3), 363 sze mély In di á ból (180 férfi,
át lag élet kor = 21,7 és 183 nõ, át lag élet kor = 21,9), 377 sze mély Ma gyar or szág ról (185 fér fi, át -
lag élet kor = 22,1 és 192 nõ, át lag élet kor = 22,3), 373 sze mély Ro má ni á ból (182 fér fi, át lag élet -
kor = 21,6 és 191 nõ, át lag élet kor = 21,9), 293 sze mély Cip rus ról (142 fér fi, át lag élet kor = 21,9
és 151 nõ, át lag élet kor = 22,2), 270 sze mély Iz ra el bõl (137 fér fi, át lag élet kor = 22,6 és 133 nõ,
át lag élet kor = 22,8), 271 fõ Ma u ri ti us ból (129 fér fi, át lag élet kor = 21,8 és 142 nô, átlagéletkor =
22,01), 325 fõ Gö rög or szág ból (161 fér fi, át lag élet kor = 22,2 és 164 nõ, át lag élet kor = 21,9). 
(A vizs gá lat ban részt ve võ ket az EL TE an gol nyel vû pszi cho ló gus kép zé sén részt ve võ hall ga tók
kér ték fel sa ját ha zá juk ban a PIK-kérdõív ön kén tes, név nél kü li ki töl té sé re.)

Oláh Attila
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* Ennek a vizs gá lat nak ki sebb min tá ra vo nat ko zó ered mé nye it ko ráb ban már köz zé tet tük (OLÁH és mtsai
2010). A több or szág ra ki ter je dõ, itt be mu ta tott elem zé sek egy ér tel mû en meg erõ sí tik az elõ ze te sen meg -
ál la pí tott ös  sze füg gé se ket.
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Mód szer

A pszi cho ló gi ai im mu ni tás szint jé nek meg ál la pí tá sá ra a Pszi cho ló gi ai Im mun kom pe ten cia
Kér dõ ívet (PIK) hasz nál tuk (OLÁH 2005a). A kér dõ ívet ed dig 15 nyelv re for dí tot ták le, a kér -
dõ ív 80 itemének ered mé nye it ös  szeg zõ, a Glo bá lis Pszi cho ló gi ai Im mu ni tás szin tet mu ta tó GPI-
ská la Cronbach-alfa-ér té ke a vizs gá lat ban részt ve võ 17 min ta (17 or szág) és 34 alminta (17 fér -
fi és 17 nõ) ese té ben 0,81 és 0,87 kö zöt ti ér té ket mu ta tott. A kér dõ ív, ahogy ar ról fen tebb már
ír tunk, 16 önál ló ská lát, 3 aggregált ská lát tar tal maz, és egy Glo bá lis Pszi cho ló gi ai Im mu ni tás
ér té ket mér. Eb ben a vizs gá lat ban a GPI-skálán rög zí tett ered mé nye ket kor re lál tat tuk az zal az
adat tal, amit a Word Factbook 2008 kö zölt a vizs gá la tunk ban részt ve võ or szá gok la ko sa i ra ki -
szá mí tott szü le tés kor vár ha tó élet tar tam és GDP/fõ ér ték re vo nat ko zó an.

2. táb lá zat. A szü le tés kor vár ha tó élet tar tam, az egy fõ re ju tó GDP ada tai dol lár ban és a Pszi cho ló gi ai Im -
mu ni tás szint jé nek ér té ke or szá gon ként
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Ered mé nyek

A 17 or szág la ko sai ál tal ki töl tött Pszi cho ló gi ai Im mun kom pe ten cia Kér dõ ív GPI-skáláinak át -
lag ér té ke it az adott or szág ban az egy fõ re ju tó (a Word Factbook 2008 ál tal kö zé tett) GDP dol -
lár ban jel zett ér té két és az egyes or szá gok ban ugyan csak a Word Factbook 2008 ál tal köz zé tett
szü le tés kor vár ha tó élet kor szám ada ta it a 2. táb lá zat tar tal maz za (Reference: The World
Factbook 2008, CIA).

A 3. táb lá zat ban be mu tat juk a Spearman-féle kor re lá ció ered mé nye it, amely ar ra az ál ta -
lá nos ös  sze füg gés re vi lá gít rá, hogy mi lyen kap cso lat van az egyes or szá gok la ko sa i nak GPI-ská-
lán el ért ered mé nyei, az adott or szág ban ki szá mí tott szü le tés kor vár ha tó élet tar tam és az adott
or szág ban meg ter melt egy fõ re ju tó GDP dol lár ban ne ve sí tett ér té ke kö zött.

3. táb lá zat. Spearman kor re lá ci ós együtt ha tók a 17 or szág ban re giszt rált Glo bá lis Pszi cho ló gi ai Im mu -
ni tás szint, az adott or szág ban szü le tés kor vár ha tó élet tar tam és az adott or szág ban az egy fõ re ju tó jö -
ve de lem kö zött 

2435 fér fi; 2580 nõ ada tai, a kor re lá ció in put ja az egyes or szá gok ban mért vál to zók át lag ér té ke alap ján
kép zett rang sor volt. 
*p < 0,05; ** = p < 0,01 (N = 17)

A kü lön bö zõ kul tú rák ban élõk bár mi lyen szem pont ok sze rint tör té nõ ös  sze ha son lí tá sá ra vál -
lal ko zó tu do má nyos igé nyû vizs gá la tok nak na gyon sok szin te meg old ha tat lan prob lé má val kell
szem be néz ni (lásd DIENER et al. 2010). Ezek kö zül az egyik a rep re zen ta ti vi tás az ös  sze ha son -
lí tás ra ki vá laszt ha tó min ták meg ha tá ro zá sá nál. Mek ko ra le gyen az a so ka ság, amely pl. egy olyan
sok szí nû kul tú rát, mint Kí na egy pszi cho ló gi ai vizs gá lat ban rep re zen tál hat? Vizs gá la tunk
közép pont já ba ezért – töb bek kö zött ezen ne he zen ke zel he tõ prob lé ma mi att – nem a kul tú rák
kö zöt ti ös  sze ha son lí tás ke rült. Azt kí ván tuk em pi ri ku san el len õriz ni, hogy ha vé let len sze rû en
ki vá lasz tunk egy-egy la kos ság min tát a vi lág kü lön bö zõ or szá ga i ban és meg ál la pít juk a rá juk
jel lem zõ Glo bá lis Pszi cho ló gi ai Im mu ni tás szin tet, ak kor ez a szint mi lyen össze füg gés ben áll
egy részt az zal, hogy az adott or szág ban men  nyi az egy fõ re ju tó jö ve de lem, más részt az zal, hogy
mi lye nek az adott or szág ban az élet ki lá tá sok. Az utób bi szem pont szám sze rû sí té sé re fel hasz -
nál tuk a szü le tés kor vár ha tó élet tar tam mu ta tó ját, amely szá mos ös  sze te võ ha tá sát egy ér ték be
sû rít ve ad tám pon tot az adott or szág „egész ség mi nõ sé gé nek” a meg íté lé sé hez. A vizs gá lat kér -
dé se egy sze rû en fo gal maz va az volt: ki mu tat ha tó-e ál ta lá no sít ha tó vagy trend sze rû ös  sze füg -
gés egy részt az or szá gok ren del ke zé sé re ál ló anya gi ja vak, más részt az or szá gok jel lem zõ egész -
ség hez va ló glo bá lis kul tu rá lis vi szo nyu lá sa és az or szá gok ban élõk Glo bá lis Pszi cho ló gi ai
Im mu ni tás szint je kö zött. Ered mé nye ink bõl az a konk lú zió von ha tó le – a ke reszt met sze ti vizs -
gá la tok korlátainak fi gye lem be vé te lé vel –, hogy a ren del ke zés re ál ló ma te ri á lis ja vak jó át la -
gos mér ték ben kor re lál nak az élet ki lá tá sok kal, a pszi cho ló gi ai im mu ni tás szint je ugyan ak kor
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meg le he tõ sen erõs együtt já rást mu tat a szü le tés kor vár ha tó élet tar tam mal. A 17 or szág ban gyûj -
tött ada tok alap ján a több vál to zós elem zés nek még nin cse nek meg a fel tét elei, a kor re lá ci ók fé -
nyé ben ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy az anya gi ja vak nem köz vet len úton hat nak a vár ha tó élet -
tar tam ra (nyil ván meg ha tá roz zák pl. a fo gyasz tás mi nõ sé gét), ha nem az ál tal, hogy ezek a ja vak
a kul tu rá lis köz ve tí té se ken és egész ség po li ti kai dön té se ken ke resz tül mi re for dí tód nak. A „pszi -
cho ló gi ai im mu ni tást implantáló” szo ci a li zá ci ós és kul tu rá lis ha tá sok anya gi ösz tön zõk kel és
for rá sok kal tör té nõ tá mo ga tá sá nak jó pél dá ja az egész ség tu da tos sá got erõ sí tõ ok ta tá si rend szer
mû köd te té se, vagy olyan for rásal lo ká ci ós me cha niz mu sok al kal ma zá sa, ame lyek a szü le tés kor
vár ha tó élet tar tam meg hos  szab bí tá sá hoz já rul nak hoz zá. Ered mé nye ink meg erõ sí tik a ki ter je -
dõ kultúrközi well-being ku ta tá sok ered mé nye it (DIENER et al. 2010), ame lyek meg erõ sí tik azt,
hogy a gaz dag ság és a men tá lis egész ség mu ta tó já nak te kint he tõ glo bá lis jól lét egyes ös  sze te -
või sem in di vi du á lis, sem tár sa dal mi szin ten nem mu tat nak át la gon fe lü li po zi tív együtt já rást.
En nek az Easterlin (1974) el sõ ku ta tá sai óta kö vet ke ze te sen ki mu ta tott pa ra do xon nak a meg -
ér té sé hez szük sé ges fel tár ni azo kat a kul tu rá lis és bio-pszicho-szocio-spirituo té nye zõ ket, ame -
lyek ki ak náz zák és köz ve tí tik a ma te ri á lis ala pok és le he tõ sé gek men tá lis egész sé get tá mo ga -
tó fel hasz ná lá sát. 

A coping-savoring tan dem mint a men tá lis egész ség biz to sí té ka

Az is mer te tett el sõ vizs gá la tunk böl csel ke dõ en meg fo gal maz ha tó üze ne te, hogy az egész sé ges
élet mód, az egész ség tu da tos élet vi tel, az egész ség re for dí tott fi gye lem és anya gi ál do zat a hosz -
 szú élet tit ka. Az egész ség azon ban, aho gyan ar ra a po zi tív pszi cho ló gia rá mu tat, nem egyenlõ
a be teg ség hi á nyá val, a ked ve zõt len ál la po tok hely re ál lí tá sa pl. a meg küz dés so rán au to ma ti -
ku san nem ered mé nyez op ti má lis mû kö dést, jó köz ér ze tet. Az egész ség nek is meg van a sa ját
tü net ta na. A men tá lis egész ség egy olyan foly to nos önál ló di men zi ó ként kép zel he tõ el, amely
a glo bá lis jól lét kü lön bö zõ fo ko za ta i ban tük rö zõ dik. A jól lét min den meg küz dé si tö rek vé sünk
cél ja, egy foly to no san vál to zó di na mi kus ál la pot, olyan sa já tos bi o ló gi ai, pszi cho ló gi ai, szo ci -
á lis és spi ri tu á lis té nye zõk együtt ál lá sa, amely nek meg te rem té sé hez proaktív, tu da tos ma ga tar -
tá sunk kal já rul ha tunk hoz zá. A jól lét mint komp lex pszi cho ló gi ai fo ga lom egyes di men zi ó it
a 4.táblázatban te kint jük át. 

A táb lá zat azt pró bál ja ér zé kel tet ni, hogy a jól lét nek fel té te lez he tõ és meg ál la pít ha tó egy
glo bá lis szint je, amely nek ala ku lá sá ra a jól lét egyes di men zi ó i ban (ér zel mi, pszi cho ló gi ai, szo -
ci á lis, spi ri tu á lis) le ját szó dó tör té né sek gya ko rol nak ha tást (pl. a po zi tív és ne ga tív ér zel mi ha -
tá sok na pi gya ko ri sá gá nak ala ku lá sa vagy a má sok tól jö võ el uta sí tá sok és he lyes lé sek ará nyá -
nak vál to zá sa stb.). A klas  szi kus coping stra té gi ák al kal ma zá sá val foly ta tott meg küz dés
a ne ga tív ér zel mi ál la po tok meg szün te té se és a szél sõ sé ges mû kö dés mó dok hely re ál lí tá sa ré -
vén ja vít a köz ér ze ten, to váb bá ered mé nyes ki me net ese tén ön bi zal mat táp lál, po zi tív ér zel -
met fa kaszt. A po zi tív pszi cho ló gia ar ra hív ja fel a fi gyel met, hogy a jól létkom po nen sek 
(ér zel mi, pszi cho ló gi ai, szo ci á lis, spi ri tu á lis) fo ko zá sá nak és fenn tar tá sá nak meg van nak és el -
sa já tít ha tók a meg fe le lõ stra té gi ái és tech ni kái (KEYES–HAIDT 2006). A po zi tív ér zel mi ál la -
po tok fo ko zá sá val pl. az ér zel mi jól lé tünk az élet tel va ló meg elé ge dett sé günk erõ sí té sé hez já -
rul ha t hoz zá. Míg a meg küz dé si fo lya mat okoz ta im mu ni zá ció a ha té ko nyabb és jobb 
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mû kö dé sün ket ered mé nye zi, hoz zá já rul va ez zel a pszi cho ló gi ai jól lé tünk (pl. kör nye zet ke ze lõ
ka pa ci tá sunk) nö ve lé sé hez. 

4. táb lá zat. A glo bá lis jól lét mo dell je

A po zi tív pszi cho ló gia egyik je len tõs pa ra dig mavál tá sa, hogy a meg küz dés fo gal mát ki ter -
jesz ti a po zi tív ál la po tok fenn tar tá sá ra és meg te rem té sé re is. A „po zi tív tér fé len”, a na pos ol -
da lon fo lyó meg küz dés cél ja a bol dog ság ál la po tá nak fo ko zá sa, az egész ség fej lesz té se (OLÁH

2012). A po zi tív ér zel mek nek (mint az egész sé ges mû kö dést ser ken tõ és tük rö zõ té nye zõk nek)
a le het sé ges tar tó sí tá sá ra és elõ idé zé sé re Bryant és Veroff (2007) dol go zott ki mû kö dé si mo dellt
és olyan mé ré si el já rást, amely mo ni to roz ni ké pes az em be rek bol dog ság- és öröm fo ko zó
kapa ci tá sát és ered mé nyes sé gét. A savoringnek mint tu do má nyos konstruktumnak a rész le tezõ
be mu ta tá sát az 5. táb lá zat tar tal maz za.

5. táb lá zat. A savoring de fi ni á lá sa

A Bryant és Veroff (2007) szer ző pá ros tól szár ma zó ja vas lat sze rint az ál ta luk kre ált ’savoring’
konstruktum – a meg küz dés (coping) test vér fo gal ma ként – „le fe di” azo kat a fo lya ma to kat, stra té -
gi á kat, ame lyek kel bol dog pil la na ta ink idő tar ta ma meg hos  szab bít ha tó, él ve ze ti ér té ke fo koz ha tó.
A meg küz dés sel vont pár hu zam ar ra utal, hogy az élet jó pil la na ta i ért, azok meg tar tá sá ért ugyan -
úgy erő fe szí té se ket kell ten nünk, mint a ne héz sé gek ki küsz öbö lé sé ért, a rossz ér zé sek től tör té nő
meg sza ba du lá sért.

A ’savoring’ fo gal má nak el sőd le ges je len té se az élet meg íze sí té sé re, meg éde sí té sé re va ló ké pes-
ség. Tá gabb meg fo gal ma zás ban a bol dog ság gyár tás men tá lis esz köz tá rát, az öröm tu da tos ság ra tö -
rek vés té nye ző it, a po zi tív él mény ál la po tok meg te rem té sét szol gá ló ké pes sé ge ket és kom pe ten ci á -
kat gyűj tő fo ga lom ként fe di le a savoring ka te gó ri á ja. Bryant (2007) kér dő ív ben operacionalizálta
a savoring konstruktumát (Ways of Savoring Checklist) (A savoring mód jai), ös  sze gyűjt ve és di men zi -
ók ba ren dez ve a leg gya ko ribb olyan stra té gi á kat, ame lyek a po zi tív él mé nyek in ten zi tá sá nak fo ko zá -
sát és idő be li pro lon gá lá sát szol gál ják. Olyan stra té gi ák ról van itt szó, ame lyek kel még éde seb bé
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Második vizs gá lat

A 4. táb lá zat ban ös  szeg zett glo bá lis jól lét (OLÁH 2012) kom po nen se i nek az erõ sí té sé hez és
fenn tar tá sá hoz a po zi tív pszi cho ló gia ál tal ki mun kált jól lét fo ko zó tech ni kák és a protektív sze -
mé lyi ségvo ná sok el té rõ mó don já rul nak hoz zá. Fel té te lez zük, hogy az ér zel mi jól lét nö ve lé -
sét a savoring er nyõfo gal má val cím ké zett el já rá sok kal ér het jük el, a sze mé lyi ség protektív
fak to rai ugyan ak kor cél zot tab ban a pszi cho ló gi ai jól lét, a po zi tív mû kö dés erõ sí té sét biz to -
sít hat ják.

A vizs gá lat mód sze rei

1. A savoring, az ér zel mi jól lét nö ve lé sé re al kal mas tech ni kák mé ré sé re vizs gá la tunk ban az
SBI (Savoring Beliefs Inventory, Savoring Hit Kér dõ ív, BRYANT 2003) szol gált. A mód szer ki -
dol go zá sá nál a szer zõk fi gye lem be vet ték, hogy a po zi tív él mény ál la po tok fo ko zá sa nemcsak
a je len pil la nat le he tõ sé ge, de vis  sza em lé ke zés sel és a vár ha tó an be kö vet ke zõ po zi tív jö võ an -
ti ci pá lá sá val is el ér he tõ. Szá mos ko ráb bi vizs gá lat iga zol ta azt, hogy a hit szo ro san kor re lál a sze -
mé lyek va ló di ké pes sé ge i vel a po zi tív él mény fo ko zás te rén. Az SBI négy ská lá ja (1) A po zi tív
él mé nyek an ti ci pá lá sa; (2) A pil la nat ban adott él ve zet fo ko zá sa; (3) Po zi tív él mény te rem tés múlt -
idé zés sel; (4) Po zi tív Él mény Fo ko zás (a ská lák ös  sze sí tett ér té ke). Vizs gá la tunk ban a kér dõ -
ív 24 té te lét ös  sze sí tõ, a po zi tív él mény fo ko zás ál ta lá nos ké pes sé gét jel zõ mu ta tó val dol goz tunk
(PÉFK = Po zi tív Él mény Fo ko zás Ké pes ség, Cronbach-alfa = 0,85).

(A ská lá kat az EL TE Pszi cho ló gi ai In té ze té nek Po zi tív Pszi cho ló gi ai La bor ja adap tál ta,
a ská lák Cronbach-alfa-ér té ke 0,79–0,85 kö zött mo zog.)

2. Az ér zel mi jól lét vizs gá ló esz kö zei:
Az ér zel mi jól lét mér té ké nek meg ál la pí tá sá ra két kér dõ ívet al kal maz tunk:
Satisfaction with Life Scale (Az Élet tel va ló Elé ge dett ség Ská la) (DIENER et al. 1985)
Az öt kér dés bõl ál ló egy di men zi ós ská la az élet egé szé vel kap cso la tos ál ta lá nos meg elé -

ge dett sé get mé ri. A vá lasz adás hét fo kú ská lán tör té nik. (A kér dõ ív for dí tá sa az EL TE Sze mé -
lyi ség- és Egész ség pszi cho ló gi ai Tan szé kén ké szült [DEMETROVICS 2007]. Vizs gá la tunk ban
a ská la Cronbach-alfa-ér té ke 0,76.)

Subjective Happiness Scale (Szub jek tív Bol dog ság Ská la) (LYUBOMIRSKY–LEPPER 1999). 
A négy kér dés bõl ál ló ská la egy glo bá lis szub jek tív bol dog ság mé ré sé re szol gál. (A ská lát az

te het jük min den nap ja ink öröm te li per ce it (pl. az él mé nyek meg osz tá sa, a hu mor, a spi ri tu a li tás, a nyi -
tott ság, az él ve ze tet adó in ge rek re va ló fó ku szá lás), va gyis a po zi tív ta pasz ta la tok ki szé le sí té se és épí -
té se ré vén min den ki tu da tos be fo lyá so ló ja le het pil la nat nyi és tar tós jó ál la po tá nak. Szük ség van
azon ban egy erős hit re ar ra vo nat ko zó lag, hogy va ló ban ké pe sek va gyunk pro lon gál ni és in ten zí veb -
bé ten ni a pil la na tok él ve ze tét, az örö mök ben va ló meg már tó zást és süt ké re zést. A Bryant (2003) ál -
tal ki dol go zott Savoring Belief Inventory (Savoring Hit Kér dő ív) (SBI) azt mé ri fel, hogy ki mi lyen mér -
ték ben bí zik a po zi tív él mé nye ket meg hos  szab bí tó, azok min den ízét ki él vez ni tu dó ké pes sé gé ben.
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EL TE Po zi tív Pszi cho ló gi ai La bo ra tó ri u má ban adap tál tuk. Vizs gá la tunk ban a ská la Cronbach-
alfa-ér té ke 0,74.)

3. A po zi tív pszi cho ló gi ai mû kö dés vizs gá la tá ra a Ryff (1995) ál tal ki dol go zott Pszi cho ló gi -
ai Jól lét Kér dõ ívet hasz nál tuk. 

A 18 té te les kér dõ ív hat ská lá ból áll: Au to nó mia, Kör nye zetura lás, Sze mé lyes fej lõ dés, Má -
sok kal va ló jó kap cso lat, Élet cél, Ön el fo ga dás. Ryff (1995) alap gon do la ta, hogy a tar tós po zi -
tív pszi cho ló gi ai mû kö dés alap fel té te le az ezen hat ská lá val operacionalizált té nye zõk (pszi cho -
ló gi ai jól létkom po nen sek) meg fe le lõ fej lett sé ge. A kér dõ ív hat ská lá já nak ös  sze sí tett pont ér té ke
a Po zi tív Pszi cho ló gi ai Mû kö dés (PPM) mu ta tó ja. Te kin tet tel ar ra, hogy az alap ská lák Cronbach-
értéke ala csony (0,4–0,6 kö zött mo zog), vizs gá la tunk ban a 18 itemes Po zi tív Pszi cho ló gi ai Mû -
kö dés (PPM) ös  sze sí tett ská la ada ta i val dol goz tunk. A PPM-skála Cronbach-alfa-ér té ke 0,82.

4. A sze mé lyi ség protektív fak to ra i nak a vizs gá la tá ra a Pszi cho ló gi ai Im mun kom pe ten cia
Kér dõ ívet hasz nál tuk (le írá sát lásd 1. táb lá zat). 

Vizs gá la ti sze mé lyek

A vizs gá lat ban al kal ma zott négy kér dõ ívet 347 egye te mis ta töl töt te ki (böl csész-, jo gász- és in -
for ma ti kus hall ga tók), 153 fér fi (át lag élet kor 21,6, SD = 2,8), 194 nõ (át lag élet kor = 22,4, 
SD = 3,7). A fér fi ak és nõk kér dõ íves ered mé nyei nem mu tat tak szig ni fi káns el té rést, így az
elem zé sek nél ös  sze vont min tá val dol goz tunk. 

Ered mé nyek

A 6. táb lá zat ban lát ha tó ered mé nyek sze rint a po zi tív gon dol ko dás és a nö ve ke dés ér zés a jól -
lét va la men  nyi mért té nye zõ jé vel po zi tí van kor re lál. Ál ta lá nos trend ként az ál la pít ha tó meg, hogy
a protektív sze mé lyi ségkom po nen sek kimunkáltsági szint je a po zi tív pszi cho ló gi ai mû kö dés -
sel jár együtt, a po zi tív él mé nyek fo ko zá sá nak ké pes sé ge ugyan ak kor a szub jek tív bol dog ság -
gal és az élet tel va ló meg elé ge dett ség gel mu tat szig ni fi káns kap cso la tot. Hi po té zi sünk meg erõ -
sí té sé re több szö rös li ne á ris reg res  szi ó val vizs gál tuk azt, hogy a pszi cho ló gi ai im mun rend szer
alfaktorai és a bol dog ságfo ko zó ké pes ség in di ká to ra mi lyen mér ték ben ma gya ráz za a Glo bá -
lis Jól lét egyes kom po nen se it (Ér zel mi jól lét, Po zi tív pszi cho ló gi ai mû kö dés, Az élet tel va ló elé -
ge dett ség). A szig ni fi káns sztenderd reg res  szi ós együtt ha tó kat a 7. táb lá zat ban mu tat juk be. 
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6. táb lá zat. A táb lá zat ban ta lál ha tó kor re lá ci ók ar ról in for mál nak, hogy mi lyen szo ros az együtt já rás 
a pszi cho ló gi ai im mun kom po nen sek, a po zi tív él mé nyek fo ko zá sá nak ké pes sé ge és a Glo bá lis Jól lét al -
ko tó ele me i bõl há rom: a Szub jek tív bol dog ság, a Po zi tív pszi cho ló gi ai mû kö dés és Az Élet tel va ló elé ge -
dett ség kö zött

*p < 0,05 **: p < 0,01 ***: p < 0,001)
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7. táb lá zat. A Protektív sze mé lyi ségvo ná sok al kot ta Pszi cho ló gi ai Im mun rend szer al rend sze rei, a Po zi tív 
Él mény Fo ko zás Ké pes sé ge és a Glo bá lis Jól lét kü lön bö zõ kom po nen sei kö zöt ti kap cso lat vizs gá la ta há -
rom több szö rös li ne á ris reg res  szi ós elem zés ke re té ben. (A táb lá zat ban csak a szig ni fi káns sztenderd bé -
tá kat mu tat juk be) 

A 7. táb lá zat ból ki ol vas ha tó, hogy a Po zi tív Él mény Fo ko zás Ké pes sé gé nek fej lett sé ge
a Glo bá lis Jól lét af fek tív, ér zel mi kom po nen se i re gya ko rol ha tást (Ér zel mi jól lét, Az élet tel való
elé ge dett ség) ezek szint jé nek ala ku lá sát a sze mé lyi ség protektív vo ná sai ke vés bé be fo lyá sol -
ják. A Po zi tív pszi cho ló gi ai mû kö dés ugyan ak kor igen ma gas va ló szí nû ség gel prog nosz ti zál -
ha tó a sze mé lyi ség protektív fak to ra i nak fej lett sé ge is me re té ben. A több szö rös li ne á ris elem -
zés ta nú sá ga sze rint alap ve tõ en az Al ko tó-vég re haj tó al rend szer be in teg rá ló dó vo ná sok 
(Le le mé nyes ség, Énhatékonyság, Szo ci á lis al ko tó ké pes ség) a meg ha tá ro zói a po zi tív pszi cho -
ló gi ai mû kö dés nek, a pszi cho ló gi ai jól lét nek.

Ös  szeg zés 

Az ez red for du lón zász lót bon tó po zi tív pszi cho ló gia (SELIGMAN–CSÍKSZENTMIHÁLYI 2000)
a meg küz désku ta tást te o re ti kus és mód szer ta ni újí tá sok kal gaz da gí tot ta. El mé le ti té ren a meg küz -
dést ki ter jesz tet te a po zi tív ál la po tok fo ko zá sá ra, a jól lét nö ve lé sé re irá nyu ló tö rek vé sek re és stra -
té gi ák ra, más részt a meg küz dé si fo lya mat ki me ne te ként a salutogenezist és a nö ve ke dést ál lí tot -
ta a stres  szel ös  sze füg gõ vizs gá lan dó kér dé sek fó ku szá ba. El fo gad va Lazarus (1966) el mé le ti
alap ve tés ét, hogy a meg küz dés a jól lét biz to sí tá sát szol gál ja, a po zi tív pszi cho ló gia az élet na pos
ol da lá nak fenn tar tá sá hoz és ki ter jesz té sé hez szük sé ges olyan stra té gi ák ki mun ká lá sá ra össz pon -
to sí tott, ame lyek a glo bá lis jól lét kom po nen se i nek az erõ sí té sét szol gál hat ják (OLÁH 2012). 
Po zi tív pszi cho ló gi ai ér tel me zés ben a meg küz dés és a glo bá lis jól lét tel le ír ha tó egész ség egy mást
fel té te le zõ té nye zõk. Az egész ség erõ fe szí tés sel, küz de lem árán fej leszt he tõ. Az egész ség fenn -
tar tá sá hoz és fej lesz té sé hez a meg küz dé si rend szer tel jes ver ti ku má nak ös  sze han golt mû kö dé se
szük sé ges. A po zi tív pszi cho ló gia a meg küz dés fo lya ma tá nak dif fe ren ci ál tabb ér tel me zé sét nyújt -
ja. A po zi tív pszi cho ló gia a meg küz dés konstruktumát egy olyan di men zi ó vá ala kí tot ta át, amely -
nek egyik pó lu sán a ne ga tív ál la po tok fel szá mo lá sát szol gá ló pró bál ko zá sok, a má sik pó lu sán pedig
az op ti má lis mû kö dést és a jól lét meg te rem té sét biz to sí tó stra té gi ák a ka rak te risz ti ku sak. 
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A po zi tív pszi cho ló gi ai meg kö ze lí tés sze rint, ami kor az egész ség és meg küz dés ös  sze füg -
gé se i rõl be szé lünk, azok ra az erõ fe szí té sek re kell össz pon to sí ta nunk, ame lye ket egész sé günk
fenn tar tá sa és fej lesz té se ér de ké ben te he tünk. A po zi tív pszi cho ló gi át nemcsak az ér dek li,
hogy ho gyan küzd he tünk meg a ne he zí tett élet hely ze te ink kel (lásd a meg küz dés szer te ága zó iro -
dal mát), ha nem ar ra is vá laszt kí ván ad ni, hogy mi képp te het jük in ten zí veb bé po zi tív él mé nye -
in ket, ho gyan él vez het jük az éle tet akár a hét köz na pi élet fel té te lek kö ze pet te is. Egész sé günk
fenn tar tá sa és fej lesz té se a coping-savoring tan dem „össz já té ká val” te remt he tõ meg. A coping
mint stressz ke ze lõ fo lya mat a ne ga tív ál la po tok meg szün te té sé vel az él he tõ élet szfé rá já ba, a tü -
net men tes ség ál la po tá ba jut tat ja az em bert. Az egész ség azon ban nem azo nos a tü net men tes -
ség gel (a be teg ségtü ne tek hi á nyá val). Az egész ség a vi rág zás (KEYES–HAIDT 2006; SELIGMAN

2011) ál la po ta, amely a glo bá lis jól lét ös  sze te võ i nek fej lesz té sé vel te remt he tõ meg. A savoring
olyan erõ fe szí té sek re és stra té gi ák ra vo nat ko zik, ame lyek kel a jól lé tünk fo ko zá sa ér he tõ el, és
ame lyek al kal ma zá sá val az él ve zet tel te lí tett élet, a vi rág zás ál la po ta fenn tart ha tó. Ta nul má nyunk
a po zi tív pszi cho ló gi ai szem lé let ke re té ben ter ve zett két em pi ri kus vizs gá lat ered mé nye i rõl szá -
mol be. El sõ vizs gá la tunk azo kat a szak iro dal mi köz le mé nye ket erõ sí tet te meg, ame lyek
a „pszi cho ló gi ai an ti tes tek”, a protektív vo ná sok sze re pé nek a fon tos sá gá ra mu tat nak rá a stressz-
ke ze lés ki me net ét (salutogenezis vagy patogenezis) meg ha tá ro zó té nye zõk tár gya lá sá nál. Vizs -
gá la tunk ar ra vi lá gít rá, hogy a pszi cho ló gi ai im mun rend szer egy olyan po ten ci ál ja a sze mé lyi -
sé günk nek, amely nek ter mé sze tét, „élet ké pes sé gét” a szociokulturális té nye zõk je len tõ sen
be fo lyá sol ják. Ahogy ar ra Antonovsky (1987) rá mu ta tott, az egész ség an nak függ vé nye, mi lyen
ered mé nye sen ke zel jük az éle tünk kel el en ged he tet le nül együtt já ró stressz hely ze te ket. A sze -
mé lyi ség protektív fak to rai, a stressz ke ze lés ered mé nyes sé gét, ezen ke resz tül az egész sé ge sebb
mû kö dést ga ran tál va, ahogy ar ra a ti zen hét or szág ra ki ter je dõ vizs gá la tunk ból kö vet kez tet he -
tünk, szo ro san együtt jár nak az ígé re te sebb élet ki lá tá sok kal. Má so dik vizs gá la tunk a po zi tív pszi -
cho ló gia azon té te lé hez ad em pi ri kus ered mé nye ket, amely sze rint a glo bá lis jól lét (mint ál ta -
lá nos men tá lis egész ségin di ká tor az ál tal fej leszt he tõ, ha a meg küz dés stra té gi á i nak ki mun ká lá sa
mel lett spe ci á lis tech ni ká kat sa já tí tunk el a po zi tív ér zel mi ál la po ta ink „elõ ál lí tá sá ra” és fo ko -
zá sá ra. A savoring tech ni kák kal az ér zel mi jól lé tün ket erõ sít het jük, a pszi cho ló gi ai im mun kom -
pe ten ci á ink fej lesz té sé vel a po zi tív lel ki mû kö dé sün ket, a pszi cho ló gi ai jól lé tün ket fo koz hat -
juk. Glo bá lis jól lé tünk el éré sét egy jól mû kö dõ coping-savoring tan dem ala poz hat ja meg.  
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Sza bó La u ra
ELTE PPK Pszichológiai Intézet 

Az ak tív és pas  szív ha lo ga tás hát tér té nye zõi
egye te mi hall ga tók kö ré ben

A kö zép is ko lá ban meg szo kott in ten zív szü lõi és ta ná ri el len õr zés után az egye -
te mi élet érez he tõ en megnövekedett sza bad sá got hoz. Bár a fel sõ ok ta tás ban
ta nu ló hall ga tók szá má ra kö zön sé ges ta pasz ta lat a ha tár idõ re tel je sí ten dõ fel -

ada tok nyo masz tó so ka sá ga – ide tar toz nak pl. a há zi dol go za tok, a zárt he lyi dol go za tok ra és vizs -
gák ra va ló fel ké szü lés –, a ha tár idõk sok szor ru gal ma sak, a tan egy sé gek tel je sí té se pe dig el ha -
laszt ha tó. Nem meg le põ ered mény te hát, hogy a hall ga tók te kin té lyes ré sze ese ten ként vagy
rend sze re sen ha lo gat ja fel ada tai tel je sí té sét.

Bár a ha lo ga tás gyak ran hasz nált ki fe je zés, nincs egy sé ges meg ha tá ro zá sa, sok fé le de fi ní -
ci ó val ta lál koz ha tunk a szak iro da lom ban.

A leg több de fi ní ció ki eme li a ter ve zett vi sel ke dés sor el kez dé sé nek vagy be fe je zé sé nek elo -
dá zá sát (pl. BESWICK–MANN 1994; idé zi STEEL 2007) és azt, hogy a kés le ke dés szub jek tív kel -
le met len ség ér zés sel tár sul (pl. SOLOMON–ROTHBLUM 1984). Lay (1986) de fi ní ci ó ja sze rint ha -
lo ga tás ról ak kor be szé lünk, ami kor ön ként és szük ség te le nül ha lo ga tunk egy ter ve zett
cse lek vés sort egé szen ad dig a pon tig, ami kor már kér dé ses sé vá lik, hogy a kí vánt mi nõ ség ben
vég re tud juk-e haj ta ni vagy egy ál ta lán be tud juk-e fe jez ni. Épp ezért, a ha lo ga tást ál ta lá ban 
ir ra cio ná lis vi sel ke dés nek te kin tet ték (pl. SABINI–SILVER 1982; KNAUS 2000). 

Ál ta lá no san el fo ga dott de fi ní ció hí ján a szer zõk a ha lo ga tást ál ta lá ban egy, a ha lo ga tó sze -
mély ál tal is fon tos nak és idõ sze rû nek ítélt, má sok ál tal el várt vagy kí vá na tos nak te kin tett idõ -
ke re ten be lül vég re haj tan dó te vé keny ség be fe je zé sé nek kés lel te té se ként de fi ni ál ják, mely nek
ered mé nye kép pen a fel adat ban nyúj tott tel je sít mény gyak ran elég te len (CHU–CHOI 2005; 
FER RA RI et al. 2005; SOLOMON–ROTHBLUM 1984; idé zi KLASSEN 2008).

Je len ta nul mány csu pán né hány té nye zõt emel ki azok kö zül, ame lyek tet ten ér he tõk az egye -
te mi ta nul má nyi ha lo ga tás hát te ré ben: a ha lo ga tás sal kap cso la tos vé le ke dé se ket, a perfekcio -
niz mus faj tá ját, a cél ori en tá ci ót és a tel je sít mény mo ti vá ció fo ko zá sá nak egyik sa já tos mód sze -
rét (az ún. ak tív ha lo ga tást). A fel so rolt té nye zõk mé ré sé re al kal mas ská lá kat ma gyar nyelv re
adap tál tuk és meg ál la pí tot tuk a mé rõ esz kö zök reliabilitását egye te men és fõ is ko lán ta nu ló 
fia tal fel nõtt min tá kon. A vizs gá la tok 2010–12-ben zaj lot tak az EL TE PPK Pszi cho ló gi ai Inté -
ze té ben, fej lõ dés- és szo ci ál pszi cho ló gia mû hely mun ka sze mi ná ri u mok hall ga tó i nak köz re -
mû kö dé sé vel. Az ada tok elem zé se még fo lyik, csu pán né hány ered mény be mu ta tá sá ra vál -
lal koz ha tunk.
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A ta nul má nyi ha lo ga tás né hány hát tér té nye ző je

Knaus (2000) sze rint a ha lo ga tás hát te ré ben a kö vet ke zõ kog ni tív és vi sel ke dé si me cha niz mu -
sok azo no sít ha tók:
– a te vé keny ség el ke rü lé sé nek vá gya
– a te vé keny ség elo dá zá sá ra vo nat ko zó dön tés
– ígé ret, hogy ké sõbb meg csi nál juk az elo dá zott te vé keny sé ge ket
– el me rü lés pót cse lek vé sek ben vagy a fel adat tól el té rí tõ cse lek vé sek ben 
– ki fo gá sok ke re sé se az elo dá zás iga zo lá sá ra vagy fel men tés ke re sé se a fe le lõs ség re vo nás
el ke rü lé sé re

Knaus ki eme li, hogy a ha lo ga tás tu da tos dön tés ered mé nye, tu da tos sá te he tõ te hát az a for -
ga tó könyv is, amit a kró ni kus ha lo ga tó (az az em ber, aki kü lön fé le te rü le te ken és na gyon gyak -
ran ha lo gat) rend sze rint kö vet, ami kor elo dáz egy-egy ten ni va lót. A for ga tó könyv fel fe dé se le -
he tõ sé get te remt a tu da tos vál toz ta tás ra.

A ha lo ga tás sal kap cso la tos kog ni tív tar tal mak fel tér ké pe zé sé nek fon tos sá gá ra hív ta fel a fi -
gyel met Fernie és mun ka tár sai is (2009). Metakognitív vé le ke dé sek nek ne ve zik azo kat a né ze -
te ket, ame lye ket az em ber sa ját kogníciójával, bel sõ ál la po ta i val, va la mint az zal kap cso lat ban
fenn tart, hogy a meg küz dé si stra té gi ák ho gyan be fo lyá sol ják a kognícióit és a bel sõ ál la po ta it
(WELLS 2000 nyo mán FERNIE et al. 2009). Az eset le ges ir ra ci o ná lis vé le ke dé sek fel tér ké pe zé -
sé vel és át struk tu rá lá sá val hoz zá já rul ha tunk a ha lo ga tás prob lé má já nak meg ol dá sá hoz. Fernie és
mun ka tár sai (2009) két fak to ros kér dõ ívet dol goz tak ki az ir ra ci o ná lis vé le ke dé sek fel tér ké pe zé -
sé re (MBPQ, Metacognitive Beliefs About Procrastination Questionnaire).

A ha lo ga tás meg ér té sé hez lé nye ges fel mér ni, ho gyan re a gál nak az egye te mis ták a gya kori
meg mé ret te tés re: mi lyen erõ sen tö rek sze nek a tö ké le tes tel je sít mény re és ez a tö rek vés mennyi
ag go da lom mal jár. 

A ha lo ga tás és a perfekcionizmus kap cso la ta so kat ku ta tott kér dés. A ko rai ku ta tá sok
a perfekcionizmusra mint egyé ni jel lem zõ re, vo nás ra te kin tet tek, és a ne ga tí vu mok ra kon cent -
rál tak el sõ sor ban (HEWITT–FLETT 2004). Ké sõbb sok di men zi ós konstruktumként fog ták fel
a perfekcionizmust (pl. HEWITT–FLETT 1991) és ku tat ták az egyes di men zi ók kap cso la tát a ha -
lo ga tás sal. Újab ban olyan mo del lek szü let nek, ame lyek meg kü lön böz te tik a perfekcionizmus
po zi tív és ne ga tív faj tá ját. Stoeber és Otto (2006) pl. két di men zió – a perfekcionizmusra tö rek -
vés és a perfekcionizmussal já ró ag go dal mak – men tén oszt ja há rom tí pus ra a vizs gált min tát:
egész sé ges (csak az elõb bi ma gas szint jé vel jel le mez he tõ) és egész ség te len perfekcionistákra
(mind két té nye zõ ma gas szint jé vel jel le mez he tõ), va la mint nem perfekcionistákra (mind két té -
nye zõ ala csony szint jé vel jel le mez he tõ).

Slade és Owens (1998) két fé le perfekcionizmust ír  le. A po zi tív perfekcionizmust úgy ha -
tá roz zák meg, mint azon kogníciók és vi sel ke dé sek ös  szes sé gét, ame lyek ma gas szin tû cé lok
el éré sé re irá nyul nak a po zi tív kö vet kez mé nyek ér de ké ben, ez zel el len tét ben a ne ga tív
perfekcionizmus ese tén ezek a ne ga tív kö vet kez mé nyek el ke rü lé sé re vo nat koz nak. Elõb bit
a si ker vá gya, utób bit a ku darc tól va ló fé le lem mo ti vál ja. 

Egye te mis ták ta nul má nyi ak ti vi tá sa és tel je sít mé nye kap csán fel me rül a kér dés, men  nyi re
mo ti vál tak ar ra, hogy mé lyeb ben meg ért sék a tan anya got és ki ala kít sák a fon tos nak te kin tett
kom pe ten ci á kat.

Szabó Laura
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A tel je sít mény-cél el mé let el sõ sor ban a ta nul má nyi tel je sít mény mo ti vá ció konceptualizálá -
sá hoz nyújt ér tel me zé si ke re tet (KAPLAN–FLUM 2009). Az el múlt két év ti zed ben en nek se gít -
sé gé vel igye kez tek be jó sol ni a hall ga tók ön kont roll-tel je sít mé nyét, ta nul má nyi ered mé nye it vagy
azt, hogy men  nyi re ér dek li õket a tan anyag. Az el mé let ki emelt fo gal ma a cél ori en tá ció. A cél -
ori en tá ci ók át fo gó tár sas-kog ni tív men tá lis ér tel me zé si ke re tek, ame lyek se gí tik az em bert kü -
lön bö zõ hely ze tek in terp re tá lá sá ban, az in for má ció fel dol go zás ban, vagy ab ban, ho gyan küzd -
jön meg a ki hí vá sok kal (KAPLAN–MAEHR 2002, idé zi KAPLAN–FLUM 2009).

Az el mé let ben két fé le cél ori en tá ci ót ír nak le, mind ket tõ ben meg kü lön böz tet ve a meg kö -
ze lí tõ és el ke rü lõ vál to za tot (KAPLAN–FLUM 2009). 

Az el sa já tí tá si cél ori en tá ció ese té ben a cél a kom pe ten cia meg szer zé se, az ön fej lesz tés. Az ilyen
ori en tá ci ó val jel le mez he tõ em ber ar ra mo ti vált, hogy jól ke zel je a kör nye ze tét, ezért olyan cse -
lek vé sek ér dek lik, ame lyek nö ve lik az al kal maz ko dó ké pes sé gét. Fon tos szá má ra, hogy egy re
fej lõd jön, ja vít sa múlt be li tel je sít mé nyét, túl szár nyal ja a múlt be li ered mé nye it, új kész sé ge ket
ala kít son ki. Azt vall ja, hogy mind eh hez ener gi át kell fek tet nie új le he tõ sé gek fel de rí té sé be, a ki -
hí vá sok el fo ga dá sá ba, koc káz tat nia kell és ta nul nia a hi bá i ból. A meg kö ze lí tõ vál to zat a fej lõ -
dés be mu ta tá sá ra tö rek szik, az el ke rü lõ fél at tól, hogy ki de rül, nem elég gé kom pe tens, nem fej -
lõ dött ele get. 

A tel je sít mény-cél ori en tá ció ese té ben a kom pe ten cia de monst rá lá sa fon tos. Az ilyen cél -
orien tá ci ó val jel le mez he tõ em ber cél ja má sok el is me ré sé nek ki ví vá sa, ön be csü lé se erõ sí té se,
vé del me. Szá má ra a kom pe ten cia és a tu dás nem cél, ha nem esz köz a szig ni fi káns sze mé lyek -
tõl jö võ po zi tív vis  sza jel zé sek meg szer zé sé hez. Ked ve li a ver seny hely ze te ket, ami kor ki de rül -
het a fö lé nye má sok kal szem ben. Mind ez a meg kö ze lí tõ vál to zat nál igaz, az el ke rü lõ vál to zat
at tól fél, hogy alul ma rad a ver seny ben, sé rül az ön be csü lé se.

Szá mos vizs gá la tot vé gez tek a cél ori en tá ció azo no sí tá sá ra, s az ered mé nyek bõl egy ér tel -
mû vé vált, hogy egy azon sze mély ben egy szer re je len le het az el sa já tí tá si és a tel je sít mény-cél -
ori en tá ció, igaz, va la me lyik do mi nán sabb. Más-más te rü le te ken más-más cél ori en tá ció je lent -
kez het ugyan azon sze mély nél.

Míg a ko ráb bi el mé le tek pas  szív sze re pet szán tak a ha lo ga tó nak, aki mint egy „el szen ve -
di” a ha lo ga tást, Choi és Chu (2005) két fé le ha lo ga tó ma ga tar tást azo no sí tott: az ak tív és a pasz -
 szív ha lo ga tást. A pas  szív ha lo ga tás a je len ség ko ráb bi, ha gyo má nyos ér tel me zé sé nek fe lel meg.
Az ak tív ha lo ga tás ez zel szem ben tu da tos, szán dé kos ter ve zést fel té te lez. Az ak tív ha lo ga tó szán -
dé ko san nem lát ne ki ad dig egy fel adat nak, míg két sé ges sé nem vá lik an nak si ke res sé ge az idõ -
hi ány mi att. Ez zel fo koz za a sa ját mo ti vá ci ó ját és ahe lyett, hogy meg bé nul na, job ban ki hasz -
nál ja az ide jét, ma ga sabb ha tás fok kal dol go zik, és a mun ka be fe je zé se kor erõs po zi tív
vis  sza csa to lást je lent szá má ra a vég ered mény (avagy si ker él mény). Choi és Moran (2009) kér -
dõ ív ük se gít sé gé vel 4 alfaktort kü lö ní tett el az ak tív ha lo ga tás fak to rá ban: 
– a fel adat be fe je zé sét kö ve tõ elé ge dett ség ér zés 
– nyo más pre fe ren cia
– a ha lo ga tás szán dé kos dön tés ered mé nye 
– a ha lo ga tás el le né re a sze mély pon to san tud ja tar ta ni a ha tár idõ ket 

Az ak tív ha lo ga tók ra jel lem zõ a struk tu rált idõ fel fo gás hi á nya, ugyan ak kor úgy ér zik, ké pe -
sek kéz ben tar ta ni az ide jü ket. Bár van nak ter ve ik, nem kö vet nek szi go rú idõ be osz tást – ru gal ma -
san ala kít ják idõ be osz tá su kat a hely zet kí vá nal mai sze rint. Ahe lyett te hát, hogy va la mi fé le elõ re

Az aktív és passzív halogatás háttértényezői...
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meg ha tá ro zott ru tint kö vet né nek, sza ba don és tu da to san irá nyít ják te vé keny sé gü ket asze rint,
hogy ép pen mit ítél nek cél ra ve ze tõ nek. Jel lem zõ rá juk, hogy he lye sen be csü lik meg a fel adat
el vég zé sé hez szük sé ges mi ni má lis idõt és ha té ko nyan te re lik ma gu kat a fel adat be fe je zé se fe -
lé. El len tét ben má sok kal, õket nem bé nít ja meg, in kább sti mu lál ja az ér zés, hogy mind járt itt
az utol só pil la nat. 

Az ak tív ha lo ga tók, pas  szív tár sa ik kal el len tét ben, jól és pon to san ké pe sek fel mér ni a ren -
del ke zé sük re ál ló és a fel adat el vég zé sé hez szük sé ges idõt. Bíz nak sa ját ké pes sé ge ik ben, és ab -
ban, hogy nem csúsz nak ki a meg adott idõ ke ret bõl, így bíz nak a si ker ben is. En nek kö szön he -
tõ en nem ad ják fel olyan kön  nyen a si ke res tel je sí tést, mint a pas  szív ha lo ga tók. Az ak tív
ha lo ga tók meg küz dé si stra té gi á ik ban ma ga sabb arány ban vá laszt ják a prob lé ma ori en tált meg -
küz dést. Mind ezek ered mé nye ként az ak tív ha lo ga tók a nem ha lo ga tók hoz ha son ló és a pasz -
 szív ha lo ga tó két jócs kán meg ha la dó ered mé nye ket ér nek el, és ke ve sebb stresszt ta pasz tal nak
(CHU–CHOI 2005).

Az ak tív ha lo ga tás fo gal má nak leg éle sebb kri ti ká ja Pychyltõl (2009) szár ma zik. Sze rin te
a ha lo ga tás, aho gyan az ön sza bá lyo zás sal kap cso la tos min den más za var, bár mi lyen for má ját
te kint ve ne ga tív, maladaptív vi sel ke dés. Az ak tív ha lo ga tás így nem tar toz hat a ha lo ga tás fo -
ga lom kö ré be, ha nem tu da tos kés lel te tés nek, adap tív, prob lé ma köz pon tú meg küz dé si mód nak
te kint he tõ. 

A ha lo ga tás hát tér té nye ző i nek vizs gá la ta egye te mi és fő is ko lai hall ga tói 
min tá kon

Vizs gá la ta ink 2010–12-ben zaj lot tak fi a tal fel nõtt, fel sõ ok ta tás ban ta nu ló min tá kon. Az 596 fõs
20–30 éves kor cso port élet ko ri át la ga 22,42 év. Az online ön ki töl tõs kér dõ íve ket mû hely mun -
ká ju kat író pszi cho ló gia BA-szakos hall ga tók töl tet ték ki. Az ada tok fel dol go zá sa még zaj lik,
a kér dõ ív cso ma gok ban sze rep lõ kér dõ ívek kö zül négy mé rõ esz köz reliabilitási jel lem zõ i rõl és
né hány olyan kap cso lat ról írunk, amely az em lí tett kér dõ íve ken el ért pont szám ok kö zött ki mu -
tat ha tó. Az alább is mer te tett kér dõ íve ket mû hely mun ka sze mi ná ri u mo kon for dí tot tuk ma gyar -
ra. A vizs gá la tok így elõ ször is a mé rõ esz kö zök reliabilitását igye kez tek ki de rí te ni a vizs gált min -
tá kon. Cé lunk el sõ sor ban az volt, hogy ma gya rul is hoz zá fér he tõ vé te gyünk szá mos,
a nem zet kö zi ha lo ga tás ku ta tás ban hasz ná la tos ha lo ga tás-kér dõ ívet (ezek kö zül je len ta nul mány
csu pán az Ak tív-pas  szív ha lo ga tás kér dõ ív reliabilitásáról szá mol be), va la mint a ha lo ga tás hát -
tér té nye zõ it fel mé rõ kér dõ íve ket. 

Mé rő esz kö zök

Ak tív-pas  szív ha lo ga tás kér dõ ív
Chu és Choi (2005), majd Choi és Moran (2009) ne vé hez köt he tõ an nak a kér dõ ív nek a ki dol -
go zá sa, amely a ha lo ga tás adap tív, ak tív di men zi ó ját, il let ve a ha gyo má nyos ér te lem ben vett ha -
lo ga tás, a pas  szív ha lo ga tás di men zi ó ját igyek szik fel mér ni (APPS, Active Passive
Procrastination Scale). A 22 té te les kér dõ ív ben 16 té tel az ak tív, 6 a pas  szív ha lo ga tás ra vo nat -
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ko zik. Az ak tív di men zió to váb bi 4 alskálára (mind egyik ben 4 té tel lel) osz lik: a fel adat be fe -
je zé sét kö ve tõ elé ge dett ség ér zés, nyo más pre fe ren cia, szán dé kos dön tés a ha lo ga tás mel lett, ha -
tár idõk be tar tá sá nak ké pes sé ge. A vizs gá la ti sze mé lyek 7 fo kú Likert-skálán je lö lik egyet ér tésük
mér té két.

Pél dák az ak tív ha lo ga tás ská lá ra: „Szán dé ko san ha lasz tok el né hány fel ada tot, hogy ha té -
ko nyab ban hasz nál jam ki az idõ met.” „Ha az utol só pil la na tig ha lasz tok dol go kat, nem va gyok
elé ge dett az ered mé nye ik kel.” (ne ga tív té tel)

Pél da a pas  szív ha lo ga tás ská lá ra: „Mi u tán meg hoz tam egy dön tést, ha lo ga tom, hogy ne -
ki kezd jek a meg va ló sí tá sá nak.”

Po zi tív-ne ga tív perfekcionizmus kér dõ ív (PANPS)
A kér dõ ívet Terry-Short és mun ka tár sai (1995) dol goz ták ki. A 40 té telt tar tal ma zó PANPS
(Positive and Negative Perfectionism Scale) ön ki töl tõs kér dõ ív, 20 té tel a ne ga tív, 20 pe dig a po -
zi tív perfekcionizmusra vo nat ko zik. A vizs gá la ti sze mé lyek 5 fo kú Likert-skálán je lö lik egyet -
ér tés ük mér té két. 

Pl.: „In kább be le se kez dek sem mi be, mint hogy koc káz tas sam, hogy az nem lesz tö ké le -
tes” (ne ga tív perfekcionizmus ská la); „sze re tem, ami kor má sok el is me rik, hogy a tel je sít mé nyem
mö gött ko moly erõ fe szí tés és jó ké pes sé gek áll nak”; „kel le mes ér zés tölt el, ami kor ha tá ra i mat
fe sze ge tem” (po zi tív perfekcionizmus ská la).

Metakognitív vé le ke dé sek kér dõ ív (MBPQ)
A kér dõ ívet (MBPQ, Metacognitive Beliefs About Procrastination Questionnaire) Fernie és mun -
ka társai (2009) dol goz ták ki. A kér dõ ív két fak to rú, 16 té tel lel (8-8 té tel lel mind két alskálában). 

A po zi tív metakognitív vé le ke dé sek (PMBPQ) alskálába azok a té te lek tar toz nak, ame lyek
se gí te nek el kö te le zõd ni a ha lo ga tás mint meg küz dé si stra té gia mel lett. Pl.: „Ami kor ha lo ga tok,
más fel ada tok ra kon cent rá lok, ez ál tal új dol go kat ta nu lok”; „ami kor ha lo ga tok, ön tu dat la nul is
ér le lõd nek ben nem a ne héz dön té sek”.

A ne ga tív metakognitív vé le ke dé sek (NMBPQ) alskála té te lei tar tal maz zák a be to la ko dó
gon do la to kat és az ilyen faj ta meg küz dé si mód mel lett va ló el kö te le zõ dés kö vet kez mé nye it. 
Pl.: „Ami kor ha lo ga tok, ne he zen kon cent rá lok más fel ada tok ra”; „a ha lo ga tás szel le mi leg ki me rít”.

A vizs gá la ti sze mé lyek 4 fo kú Likert-skálán je lö lik egyet ér tés ük mér té két.

Mó do sí tott cél struk tú ra kér dõ ív (AGQ-M)
A kér dõ ívet (Achievement Goal Questionnaire – Modified) Finney, Pieper és Barron (2004) dol -
goz ta ki. A kér dõ ív 12 té telt tar tal maz, ame lyek mind egy-egy ál lí tást fo gal maz nak meg a ki -
töl tõ cél ori en tá ci ó já val kap cso lat ban. A ki töl tõk 7 fo kú Likert-skálán ér té ke lik a té te le ket.
A kér dõ ív ská lái a kö vet ke zõk:
– teljesítménymegközelítés Pl.: „Eb ben a fél év ben az a cé lom, hogy jobb je gyet kap jak a töb -
bi ek nél.”
– tel je sít mény el ke rü lés-té te lek Pl.: „A gyen ge tel je sít mény tõl va ló fé le lem mo ti vál eb ben a fél -
év ben.”
– el sa já tí tás-meg kö ze lí tés té te lek Pl.: „A leg fon to sabb szá mom ra eb ben a fél év ben, hogy a tan -
tár gyak tar tal mát a le he tõ leg ala po sab ban meg ért sem.” 
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– el sa já tí tás-el ke rü lés té te lek Pl.: „Fé lek at tól, hogy eset leg nem ér tem meg a tan tár gyak tar -
tal mát an  nyi ra, amen  nyi re sze ret ném.”

Vá ra ko zá sa ink a mé rő esz kö zö kön el ért ered mé nyek kap cso la tá ra 
vo nat ko zó an

Az ak tív ha lo ga tó ma ga tar tás fel té te le zé se és mé ré se még új a ha lo ga tás ku ta tás te rü le tén.
Ennek meg fe le lõ en a szak iro da lom még nem in teg rál ta elég gé azt a le he tõ sé get, hogy a ha lo -
ga tás le het olyan po zi tív ön sti mu lá ló stra té gia, amely nem jár a pas  szív – és so kat ku ta tott – 
ha lo ga tás hoz ha son ló ne ga tív kö vet kez mé nyek kel.

Je len ku ta tás sal egyik cé lunk épp a két fé le ha lo ga tó ma ga tar tás hát tér té nye zõ i nek azo no -
sí tá sa volt, egye te mi hall ga tók kö ré ben. 

A vizs gá lat nem tá masz kod hat ko ráb bi ku ta tá sok ered mé nye i re az ak tív ha lo ga tás és az álta -
lunk mért hát tér té nye zõk te kin te té ben. Ko ráb bi ered mé nyek csu pán a pas  szív (dön té si és vi sel -
ke dé si) ha lo ga tás bi zo nyos ös  sze füg gé se it tár ták fel a kog ni tív vé le ke dé sek kel, a perfekcioniz mus
faj tá i val és a cél struk tú rák kal. Az em lí tett té nye zõk és az ak tív ha lo ga tás kap cso la tá ra vo nat ko -
zó an ez egy fel tá ró vizs gá lat.

A ha lo ga tás sal kap cso la tos ne ga tív hi e del mek kor re lál nak a dön té si és vi sel ke dé ses ha lo -
ga tás sal (FERNIE et al. 2009). Az ak tív ha lo ga tó vi sel ke dés ra ci o na li zá lá sa ta lán te ret en ged a ha -
lo ga tás sal kap cso la tos po zi tív vé le ke dé sek nek.

A ne ga tív perfekcionizmus ked vez a ha lo ga tás nak, mert a ne ga tív kül sõ és bel sõ meg erõ -
sí té sek tõl va ló fé le lem bé ní tó an hat és a fel adat meg ol dás el ke rü lé sé re ösz tö nöz. Kül sõ ne ga tív
ha tás ként a kri ti ka, gúny, meg szé gye ní tés, bel sõ ként a fé le lem, az ön vád je len het meg (FEDEWA

2005). A po zi tív perfekcionizmus ki hí vá so kat pre fe rá ló be ál lí tott ság ra vall, így vár ha tó an po -
zi tív kap cso lat ban áll az ak tív ha lo ga tás sal.

Howell és Watson (2007) ku ta tá si ered mé nyei sze rint a ha lo ga tás ne ga tí van kor re lál a meg -
kö ze lí tõ el sa já tí tás sal, és po zi tí van az el ke rü lõ el sa já tí tás sal. A tel je sít mény ori en tá ci ók és a ha -
lo ga tás kö zött nem ta lál tak egy ér tel mû kap cso la tot, bár ko ráb bi ku ta tók (WOLTER 2003, 2004;
MCGREGOR–ELLIOT 2002; idé zi HOWELL–WATSON 2007) po zi tív kor re lá ci ót tár tak fel a ha lo -
ga tás és az el ke rü lõ tel je sít mény ori en tá ció kö zött. Howell és Buro (2009) to vább ku tat va a té -
mát, azt ta lál ta, hogy a meg kö ze lí tõ el sa já tí tá si ori en tá ció ne ga tí van, az el ke rü lõ el sa já tí tá si ori -
en tá ció po zi tí van kor re lál a ha lo ga tás sal. A cél struk tú ra és az ak tív ha lo ga tás eset le ges
ös  sze füg gé sei job ban meg vi lá gít hat ják az ak tív ha lo ga tás ter mé sze tét.

Ered mé nyek

A ku ta tás ada ta i nak fel dol go zá sa fo lya mat ban van, így va la me lyest egye net len min tá kon vég -
zett elem zé sek alap ján szá mol ha tunk be az ered mé nyek rõl. Az ada tok elem zé se SPSS 17.0 prog -
ram mal zaj lott.

Vizs gá la ta ink ban ma gyar ra for dí tott kér dõ íve ket al kal maz tunk. El sõ lé pés ben a kér dõ ívek
meg bíz ha tó sá gát mu tat juk be (lásd 1. táb lá zat):
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1. táb lá zat. A mé rõ esz kö zök reliabilitása

Rö vi dí té sek: APPS – Ak tív-pas  szív ha lo ga tás kér dõ ív; AP – ak tív ha lo ga tás ská la; PP – pas  szív ha lo ga tás
ská la; MBPQ – Metakognitív vé le ke dé sek kér dõ ív; PMBPQ – po zi tív metakognitív vé le ke dé sek ská la;
NMBPQ – ne ga tív metakognitív vé le ke dé sek ská la; PANSP – Poztitív-negatív perfekcionizmus kér dõ ív;
PP – po zi tív perfekcionizmus ská la; NP – ne ga tív perfekcionizmus ská la

Meg ál la pít hat juk, hogy a kér dõ ívek jól al kal maz ha tók és meg bíz ha tó an mér nek az egye -
te mi hall ga tók kö ré ben.

Az ak tív és a pas  szív ha lo ga tás hát tér té nye zõ it ku tat va meg vizs gál tuk e két kér dõ ív ská lán
el ért pont szám ok ös  sze füg gé se it a töb bi kér dõ ív ská lá in el ért ered mé nyek kel. A 2. táb lá zat ban
mu tat juk be a szig ni fi káns kor re lá ci ós ér té ke ket:

2. táb lá zat. Az APPS (Ak tív-pas  szív ha lo ga tás kér dõ ív) két ská lá já nak kap cso la ta a töb bi kér dõ ív ská -
lái val (Pearson-féle kor re lá ci ók)

Rö vi dí té sek: APPS – Ak tív-pas  szív ha lo ga tás kér dõ ív; AP – ak tív ha lo ga tás ská la; PP – passzív ha lo ga tás
ská la; MBPQ – Metakognitív vé le ke dé sek kér dõ ív; PMBPQ – po zi tív metakognitív vé le ke dé sek ská la;
NMBPQ – ne ga tív metakognitív vé le ke dé sek ská la; PANSP – Po zi tív-ne ga tív perfekcionizmus kér dõ ív;
PP – po zi tív perfekcionizmus ská la; NP – ne ga tív perfekcionizmus ská la ** p < 0,01; *p < 0,05; +p < 0,1
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Ahogy a 2. táb lá zat ada ta i ból is lát szik, a po zi tív metakognitív vé le ke dé se ket mé rõ PMBPQ
nem kap cso ló dott szig ni fi kán san az Ak tív-pas  szív ha lo ga tás kér dõ ív egyik ská lá já hoz sem, de
a ne ga tív vé le ke dé se ket mé rõ NMBPQ el len té tes irá nyú kap cso la tot mu ta tott a két kü lön bö zõ
ha lo ga tás tí pus sal. Az ak tív ha lo ga tók nem gon dol ják azt, hogy a ha lo ga tás ár tal mas ha tá sú stra -
té gia, míg a pas  szív ha lo ga tók ezen a vé le mé nyen van nak.

A po zi tív perfekcionizmus csu pán ten den ci a sze rû en kap cso ló dik az ak tív ha lo ga tás hoz, a ne -
ga tív perfekcionizmus és az ak tív ha lo ga tás kö zött ne ga tív kor re lá ci ót ta pasz tal tunk. A passzív
ha lo ga tás és a ne ga tív perfekcionizmus kö zött gyen ge po zi tív együtt já rás mu tat ko zik.

A cél struk tú rák és a ha lo ga tás tí pu sai kö zött csu pán gyen ge kor re lá ci ó kat ta pasz tal tunk. 
Az ered mé nyek bõl ki de rül, hogy az el sa já tí tás-el ke rü lés el len ke zõ elõ jel lel és ha son ló erõs ség -
gel kap cso ló dik a két ha lo ga tás tí pus hoz: az ak tív ha lo ga tók ra nem jel lem zõ, míg a pas  szív halo -
ga tók ra igen.

Meg vi ta tás

Ku ta tá sunk cél ja az ak tív és pas  szív ha lo ga tás ter mé sze té nek ta nul má nyo zá sa volt 20 és 30 éves
kor kö zöt ti egye te mi hall ga tók kö ré ben.

A nem zet kö zi ku ta tá sok csak nem ré gi ben kezd tek fog lal koz ni az ak tív és pas  szív ha lo ga -
tá si tí pus mé ré ses el kü lö ní té sé vel és jel lem zé sé vel. A 2009-ben ki dol go zott Ak tív-pas  szív ha -
lo ga tás kér dõ ív (CHOI–MORAN 2009) ma gyar vál to za ta meg fe le lõ Cronbach-alfával ren del ke -
zik, így jól al kal maz ha tó egye te mis ták kö ré ben.

A töb bi, ál ta lunk ma gyar ra for dí tott kér dõ ív meg bíz ha tó sá ga szin tén meg fe le lõ, így eze ket
a kér dõ íve ket hasz nál hat juk a ké sõb bi ek ben, más vizs gá la tok ban is.

Mi vel az ak tív ha lo ga tás jel lem zõ i rõl még ke vés adat áll ren del ke zé sünk re, kü lö nö sen ér -
de kes volt meg vizs gál ni azo kat a kü lönb sé ge ket, ame lyek a metakognitív vé le ke dé sek kel,
a perfekcionizmus kü lön bö zõ faj tá i val és a cél struk tú rák kal kap cso lat ban mu tat koz tak az ak -
tív és a ko ráb ban már so kat vizs gált pas  szív ha lo ga tás kö zött.

Ered mé nye ink bõl ki de rült, hogy az ak tív ha lo ga tók nem ér te nek egyet a ha lo ga tás ká ros ter -
mé sze té re vo nat ko zó meg ál la pí tá sok kal, nem jel lem zi õket a ne ga tív perfekcionizmus, sem az
elsajátításelkerülési cél ori en tá ció. 

Ez zel szem ben a pas  szív ha lo ga tók úgy lát ják, hogy a ha lo ga tás na gyon ká ros kö vet kez -
mé nyek kel jár. Úgy ér zik, nem tud nák el vi sel ni a kri ti kát, ezért igye kez nek el ke rül ni a meg mé -
ret te té se ket. Nem jel lem zõ rá juk az a szem lé let, amel  lyel önál ló ér ték nek te kin te nék kom pe ten -
ci á ik fej lesz té sét.

Eze ket az ak tív ha lo ga tás ter mé sze té rõl szó ló ada lé ko kat a ké sõb bi ek ben fel hasz nál juk to -
váb bi vizs gá la tok ter ve zé sé hez, ame lyek kel cé lunk az egye te me ken ta pasz tal ha tó nagy ará nyú
ta nul má nyi ha lo ga tás csök ken té se. Ered mé nye ink bõl ki tet szik, hogy az ak tív ha lo ga tók sza ba -
dab ban ke ze lik a fel ada ta ik tel je sí té sé nek el ha lasz tá sát, mert nem jel lem zõ rá juk a tel je sí tés sel
kap cso la tos szo ron gás – az az nem te kin tik azt ár tal mas nak, mint ahogy ma gát a meg mé ret te -
tést sem ér zik kel le met len nek. Nem si ke rült azon ban egy ér tel mû en ki mu tat nunk az ak tív be ál -
lí tott sá got: a ki hí vá so kat ke re sõ perfekcionizmust (po zi tív perfekcionizmus) és az el sa já tí tás-
meg kö ze lí tõ ori en tá ci ót, hi szen az együtt já rá sok ezek ben az irá nyok ban na gyon gyen gék.
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A ku ta tás korlátai kö zé tar to zik, hogy ered mé nyei csu pán egye te mis ták ra ér vé nye sek, nem
ok vet le nül iga zak más kor cso port ok ra és más hely ze tû po pu lá ci ók ra. Bi zo nyos elem zé sek nél
a min ta nagy ság nem ele gen dõ ah hoz, hogy az ered mé nye ket elég erõs nek te kint sük.
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Czigler Ist ván
MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

Az idõs kor böl cses sé ge: 
le gen da vagy tör té ne lem?

A Google kép ke re sõ jé ben a „bölcs em ber” (wise man/woman) ki fe je zés re
zöm mel idõs sze mé lyek ké pe it kap juk meg, ami meg fe lel ni lát szik a min den -
na pos vé le ke dé sek nek. Szak sze rûb ben vizs gá lód va, Löckenhoff és mun ka -

tár sai (2009) 26 or szág ból ös  sze sen 3435 sze mélyt meg kér dez ve úgy ta lál ták, hogy a vá lasz -
adók sze rint a böl cses ség az a tu laj don ság, mely az élet kor ral a leg na gyobb ja vu lást mu tat ja.
(A vizs gá lat sze rint az élet kor ral je len tõ seb ben nõ még a tu dás és az el is mert ség.) A böl cses -
ség ku ta tá sá nak ne héz sé gét az okoz hat ja, hogy – „bár min den ki tud ja, mi a böl cses ség” – meg -
ha tá roz ni nem kön  nyû. A te rü let mai vizs gá ló dá sa i ban az ural ko dó fo ga lom kör az egész éle ten
át tar tó fej lõ dés, a ku ta tá sok meg ha tá ro zó alak ja pe dig a 2006-ban el hunyt Paul B. Baltes 
(és ku ta tó cso port ja a ber li ni Human Development Max Plank In té zet ben) volt. Rö vi den ös  sze -
fog lal va vé le mé nyét: a böl cses ség az em be ri ter mé szet, az em be ri kap cso la tok át lá tá sá nak csú -
csa. Nem kis mér ték ben a ber li ni ku ta tócso port nak kö szön he tõ a böl cses ség pszi cho ló gi ai vo -
nat ko zá sa i nak fel len dü lõ em pi ri kus ku ta tá sa. Meeks és Jeste (2009) ada tai sze rint 1970–79
kö zött a pub li ká ci ók szá ma 20 volt, 2000 és 2008 kö zött pe dig több mint 130.

A böl cses ség rõl al ko tott vé le ke dé se ket (né pi pszi cho ló gia) Baltes és Staudinger (2000) úgy
fog lal ja ös  sze, hogy „az em be rek” a böl cses sé get meg kü lön böz te tik az in tel li gen ci á tól, kre a ti -
vi tás tól és érett ség tõl. A böl cses ség ki vé te les tu laj don ság, ki egyen sú lyo zott kap cso lat az in tel -
lek tu á lis, af fek tív és mo ti vá ci ós mû kö dé sek kö zött, és a sze mé lyes és in ter per szo ná lis kom pe -
ten ci ák ma gas fo ka jel lem zi. Vé gül jel lem zõ rá egy eti kai moz za nat is: a po zi tív szán dék.
A fen ti ek lé nye gé ben egy be vág nak a kor szak okon és kul tú rá kon át íve lõ vé le mé nyek kel.

Hogy mit ér tünk böl cses sé gen, em pi ri ku san meg kö ze lít het jük úgy, hogy meg vizs gál juk, mit
ér te nek alat ta a kér dés kör szak ér tõi. Jeste és mun ka tár sai (2010) elõ ször a böl cses ség rõl, in tel -
li gen ci á ról, spi ri tu a li tás ról tet tek fel kér dé se ket. A há rom te rü le tet a vá la szok egy ér tel mû en meg -
kü lön böz tet ték. A kö vet ke zõ lé pés ben a böl cses ség gel kap cso la tos vá la szok alap ján el len té tes
ál lí tá sok ból ala kí tot tak ki ská lá kat, me lye ket vis  sza ad tak a „szak ér tõk nek”. A vá la szok ban egyet -
ér tés mu tat ko zott ab ban, hogy a böl cses ség sze mé lyes em be ri kva li tás, gyógy sze re sen nem be -
fo lyá sol ha tó, és a mi té mánk szem pont já ból lé nye ges, az élet kor ral nõ. Nem ala kult ki kon szen -
zus ar ról, hogy a böl cses ség olyan kon ven ci o ná lis fo ga lom-e, mely ös  sze fog lal kí vá na tos
sa ját sá go kat, vagy meg ha tá roz ha tó rész ös  sze te võk bõl áll-e, to váb bá uni ver zá lis-e vagy
kultúraspecifikus, mód szer ta ni vo nat ko zás ban pe dig in kább a vi sel ke dés alap ján vagy vé le mé -
nyek alap ján ítél he tõ-e meg.
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Mint je lez tük, a böl cses ség em pi ri kus ku ta tá sá ban meg ha tá ro zó Baltes és mun ka tár sai mun -
ká ja. Baltes (pl. BALTES–KUNZMANN 2004) a böl cses sé get, mint az élet alap ve tõ prag ma ti ká -
ját, és az ev vel kap cso la tos szak ér tõ tu dást ha tá roz za meg, mely an nak meg ér té sé bõl áll, hogy
me lyek az em be ri élet lé nye ges fel tét elei, ho gyan le het ter vez ni, ki vi te lez ni, meg ér te ni azt, amit
„jó élet nek” le het ne vez ni. A böl cses ség nek mint szak ér tõ tu dás nak az ös  sze te võ it az 1. áb rán
mu tat ja be. 

1. áb ra. A böl cses ség mint szak ér tõi tu dás ös  sze te või. Baltes, Smith és Staudinger (1992) nyo mán

A ber li ni ku ta tó cso port em pi ri kus vizs gá la tai ar ra ala poz nak, hogy a szak ér tõi tu dás fen ti
össze te või kri ti kus élet hely ze tek kel kap cso la tos vé le mé nyek ben és ta ná csok ban mu tat koz nak
meg. En nek meg fe le lõ en a vizs gá la tok ban a részt ve võk nek élet hely ze te ket mu tat nak be, és meg -
kér de zik, mi lyen ta ná cso kat ad ná nak ezek ben a hely ze tek ben. Há rom pél da: (1) Egy 15 éves
lány férj hez sze ret ne men ni. Mit kel le ne te kin tet be ven nie dön té sé nél, mit ta ná csol na ne ki? 
(2) Va la ki te le font kap egy ba rát já tól, aki el mond ja, hogy nem bír ja to vább, öngyilkos lesz. 
Mi min dent ven ne te kin tet be, ami kor ilyen hely zet ben va la mit ten nie kell? (3) Ami kor vis  sza -
te kin te nek éle tük re, az em be rek nem rit kán fel is me rik, hogy nem ér ték el azt, ami va la mi kor
a cél juk volt. Mit kel le ne ilyen kor te kin tet be ven ni ük és ten ni ük? A vá la szo kat gya kor lott ér -
té ke lõk 5 szem pont sze rint ská láz zák, me lyek meg fe lel nek az 1. áb rán bemutatottnak. Bölcs -
nek ak kor te kint he tõ a vá lasz, ha a 7 fo kú ér té ke lõ ská la mind egyi ké ben a vá lasz el ér leg alább
5-ös ér té ket. Baltes és mun ka tár sai (1992) meg jegy zik, hogy az ilyen tel je sít mény egy ál ta lán
nem gya ko ri. Ös  sze füg gé se it egyéb te rü le tek mu ta tó i val a 2. áb ra mu tat ja. Az áb rá ból ki tû nik,
hogy a böl cses ség szá mos té nye zõ vel mu tat kap cso la tot, de ezek kö zött 533 20–89 év kö zöt ti
sze mé lyt vizs gál va az élet kor nem sze re pel.
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2. áb ra. Prediktív kor re lá ci ók a böl cses ség mér céi és egyéb te rü le ten mért ered mé nyek kö zött. Baltes
és Staudinger (2000) nyo mán

Az élet kor és a böl cses ség kap cso la tát a belini ku ta tó cso port a fent be mu ta tott el mé le ti és
mód szer ta ni ke ret ben cél zot tan is meg vizs gál ta (STAUDINGER et al. 1992). A vizs gá lat ban idõs
(65–82 év) és fi a tal (25–35 év) nõk vet tek részt. A részt ve võk egyik cso port ja kli ni kai pszi cho -
ló gus, a má sik egyéb ér tel mi sé gi fog lal ko zá sú sze mély volt. A vizs gá lat mód sze re ro kon ság -
ban állt az elõb bi ek ben bemutatottakkal, az „élet re vis  sza te kin tés” alap ján tet tek fel kér dé se -
ket. Az élet tör té ne tek az alábbiak vol tak: 

Már ta, egy fi a tal nõ, el ha tá roz ta, hogy a csa lád nak szen te li ma gát ahe lyett, hogy kar ri ert
épí te ne. Férj hez ment, gye re ke ket szült. Egy nap ta lál ko zott ba rát nõ jé vel, akit hos  szú ide je nem
lá tott. Ba rát nõ je kar ri ert fu tott be, és nincs csa lád ja. A ta lál ko zás ar ra kész tet te Már tát, hogy
gon dol ja vé gig ed di gi éle tét.

Már ta, egy idõ sebb nõ, el ha tá roz ta, hogy a csa lád nak szen te li ma gát ahe lyett, hogy kar -
riert épí te ne. Gye re kei évek kel ez elõtt el köl töz tek tõ le. Egy nap ta lál ko zott ba rát nõ jé vel, akit
hosszú ide je nem lá tott. Ba rát nõ je kar ri ert fu tott be, és nincs csa lád ja. Né hány év vel ez elõtt ment
nyug díj ba. A ta lál ko zás ar ra kész tet te Már tát, hogy gon dol ja vé gig ed di gi éle tét.

A részt ve võk nek ar ról kel lett be szél ni, hogy mi lyen le he tett Már ta vis  sza em lé ke zé se, ho -
gyan ma gya ráz hat ja ed di gi éle tét, ho gyan ér té kel he ti azt vis  sza me nõ leg. A vá la szo kat a be mu -
ta tott el já rás sze rint ér té kel ték. Az ered mé nyek sze rint a vá lasz adók „böl cses ség ér té ke” meg -
le he tõ sen ala csony volt, a kli ni kai pszi cho ló gu so ké né mi leg ma ga sabb. Ez az el té rés fõ leg
a tény sze rû is me re tek, a procedurális is me re tek és az élet vál to zó kon tex tu sa i nak te rü le tén mu -
tat ko zott meg. Az élet kor nak ön ma gá ban nem volt ha tá sa a böl cses ség re, sem a kli ni kai pszi -
cho ló gu sok, sem pe dig az egyéb ér tel mi sé gi ek bõl ál ló cso port ese té ben. 

A ber li ni cso port el mé le ti kiindulásával, de más mód szer tan nal né met és ame ri kai min tán vizs -
gált élet ko ri ha tá so kat Glück és mun ka tár sai (2005). A részt ve võk tõl olyan tör té ne te ket kér tek 
az éle tük bõl, me lyek rõl úgy ítél ték, hogy ben nük böl csen vi sel ked tek. Az élet kor és a böl cses ség
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kap cso la tá nak leg egy sze rûbb mu ta tó ja ként meg vizs gál ták, hány éves volt a sze mély, ami kor
„bölcs” vi sel ke dé se meg tör tént. Az ered mé nye ket az 1. táb lá zat mu tat ja.

1. táb lá zat. Bölcs nek ítélt ma ga tar tás és az élet kor, mely ben ez meg tör tént (GLÜCK et al. 2005 nyo mán)

A táb lá zat sze rint még az idõ sek sem kap csol ták böl cses sé gü ket idõ sebb ko ruk hoz, modális
élet kor nak a 41–50 éves sáv bi zo nyult. A né met min tá ban né mi élet ko ri ha tás a bölcs nek ítélt
ma ga tar tás jel le gé ben mu tat ko zott. Míg a ser dü lõk nél az em pá tia és a tá mo ga tás, az idõ sek nél
a tu dás és ru gal mas ság jel le mez te leg job ban az ilyen ma ga tar tá so kat. Az ame ri kai min tá ban vi -
szont sem mi fé le el té rés sem je lent ke zett. 

Baltes és cso port ja böl cses ség ku ta tá sa i val kap cso lat ban Ardelt (2004) kri ti ku san fo gal maz.
A ber li ni cso port nem azt mé ri, mi lyen a bölcs em ber, ha nem av val fog lal ko zik, hogy mi jel -
lem zi a böl cses sé get. To váb bá az in tel lek tu á lis tu dás ra he lye zik a hang súlyt ak kor, ami kor a tör -
té ne tek ér té ke lé sét ké rik. Vé le mé nye sze rint a böl cses ség ku ta tá sá nak a hely ze tek ér té ke lé se he -
lyett in kább olyan kér dé sek rõl kel le ne szól nia, me lyek az élet ter ve zé sé rõl, élet ve ze tés rõl, sa ját
éle té nek fel idé zé sé rõl szól nak. Mo dell je sze rint a böl cses ség há rom di men zió együt te se, ahogy
ezt a 2. táb lá zat mu tat ja.

Ardelt a fen ti ek fé nyé ben ki dol go zott egy kér dõ ívet, me lyet 3D-WS-nek ne ve zett el a 3 di -
men zió és a „wisdom scale” rö vi dí té se ként (ARDELT 2003). A kér dõ ív kog ni tív di men zi ó ja a böl -
cses ség e di men zi ó já nak hi á nyát vizs gál ja (pl. „az em be rek vagy jók vagy ros  szak”; „csak egy
mó don le het bár mit meg ten ni”; „mi u tán vé gig gon dol tam a hely ze tet, nem szí ve sen ho zok fon -
tos dön tést”), 12 egy ség a reflekív di men zi ó val fog lal ko zik (pl. „min dig meg pró bá lok egy
prob lé mát több ol dal ról vizs gál ni”, de ide tar toz nak olyan kér dé sek is, me lyek az ön vizs gá lat hi -
á nyá ra vo nat koz nak, pl. „a dol ga im gyak ran sa ját hi bá mon kí vül ros  szul ala kul nak”). Az af fek -
tív di men zi ót 13 egy ség tesz te li, az egy sé gek kö zött van nak po zi tív és ne ga tív irá nyú ak is 
(pl. „gyak ran úgy ér zem, hogy va ló di el hí va tott sá got ér zek má sok kal kap cso lat ban”, il let ve „nem
az én prob lé mám, ha má sok baj ban van nak, és se gít sé get igé nyel nek”). A részt ve võk egyet ér -
té sü ket vagy egyet nem ér té sü ket 5 fo kú ská lán fekjezik ki.
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2. táb lá zat. A böl cses ség ös  sze te või Ardert (2004) sze rint

Ardelt (2010) a kérdõívet 477 egye te mis tá val és 178 51 év nél idõ sebb sze mél  lyel vet te fel,
vizs gá lan dó, hogy van-e a böl cses ség gel kap cso la to san élet ko ri ha tás. Az ér té kek meg le he tõ -
sen ala cso nyak vol tak, a há rom di men zi ót és a cso portfel bon tást (fi a ta lok, dip lo más idõ sek,
idõsek egye te mi vég zett ség nél kül) te kint ve a leg ma ga sabb ér ték 3,88 volt. A há rom di men ziót
aggregálva az élet ko ri cso por tok kö zött nem ta lált el té rést. A fi no mabb elem zés azon ban fel -
tárt kü lönb sé ge ket. Ami kor az idõs cso por tot két rész re osz tot ták is ko lai vég zett sé gük alap ján
(egyetemi vég zett ség, il let ve en nek hi á nya), a kog ni tív di men zi ó ban a dip lo má sok ma ga sabb
pont szá mot ad tak, to váb bá e cso port a reflektív és af fek tív di men zi ó ban fe lül múl ta az egye te -
mis tá kat. A reflektív di men zi ó ban a leg ala cso nyabb ér té ket az egye te mis ták mu tat ták. Vé ge ze -
tül, az egye te met vég zett idõ sek a leg ma ga sabb 20%-át adó sze mé lyek kö zött fe lül rep re zen tál -
tak vol tak. 

Ardelt (2009) a fel mé rés ered mé nye it ki ér té kel te a fér fi ak és nõk vá la szai sze rint is. A nõk
mind két kor cso port ban ma ga sabb ér té ket ér tek el az affektív di men zi ó ban, a kog ni tív di men -
zi ó ban vi szont az idõ sebb fér fi ak ma ga sabb ér té ket ad tak, mint az idõ sebb nõk. Meg jegy zen -
dõ, hogy a leg fel sõ 25%-ban nem mu tat koz tak ne mi kü lönb sé gek.

Más tí pu sú kér dõ ívet szer kesz tett Webster (2007), me lyet „Self-Assessed Wisdom Scale”-
nek (SAWS) ne ve zett el. A ská la a böl cses sé get 5 di men zi ó ban mé ri, amit a 3. táb lá zat mu tat.
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3. táb lá zat. A „Self Assessed Wisdom Scale (SAWS) szer ke ze te Webster (2007) nyo mán.
A kér dõ ívet 171 17–92 éves sze mély töl töt te ki. Az ered mé nyek ben az élet kor nak és a nem nek sem mi féle
ha tá sa sem mu tat ko zott

A böl cses ség ku ta tás mód szer ta nát gaz da gít ja Yang (2008) vizs gá la ta. A vizs gá lat el sõ sza -
ka szá ban 80 (taj va ni) sze mélyt kért fel ar ra, hogy ne vez ze nek meg bölcs sze mé lye ket (részt -
ve võn ként egy vagy két sze mélyt). Ami a meg je lölt sze mé lyek élet ko rát és ne mét il le ti, zöm -
mel ma gas is ko lai végzettégû kö zép ko rú fér fi a kat (a meg ne ve zet tek kéthar ma da 41–61 év kö zött
volt) ta lál tak bölcs nek. Egy ko ráb bi fel mé rés ben Orwell és Perlmutter (1990) ha son ló ada to -
kat ka pott. A meg je lölt sze mé lyek kö zül 66 egye zett be le, hogy in ter jú ké szül jön ve le. Meg kér -
dez ték kon cep ci ó ju kat a böl cses ség rõl, ar ról, hogy mi lyen bölcs nek ne vez he tõ dön té se ik vol -
tak, mi lyen ne héz sé gek kel ta lál ták szem be ma gu kat éle tük so rán, és eze ket mi ként gyõz ték le.
A be szá mo ló kat for má lis kri té ri u mok alap ján ér té kel ték, az olyan ese te ket, ami kor olyan ese -
mé nyek rõl szá mol tak be, ame lyek va ló ban a böl cses ség hez kap csol ha tók, meg kü lön böz tet ték
at tól, ami kor csak az ered mé nyes ség hez. Az ada tok alap ján úgy ta lál ták, hogy azok nak a sze -
mé lyek nek az élet ko ra, akik rõl el le het mon da ni, hogy éle tük so rán va la mi kor bölcs nek bi zo -
nyul tak, 31 és 68 év kö zött volt (ma ga az ese mény te hát – át la gát te kint ve – en nél ko ráb bi élet -
kor ban volt). 

A fen ti ek ben több el mé le ti meg kö ze lí tést és rész le te seb ben öt vizs gá la tot mu tat tunk be, me -
lyek ar ra utal nak, hogy a böl cses ség, leg alább is, ahogy mér he tõ, nem ki vált sá ga az idõs sze mé -
lyek nek. Az ered mé nyek ellentmondani lát sza nak an nak, amit a „né pi pszi cho ló gia” vall. Néz -
zük azon ban a má sik ol dalt. Az élet kor ral a tel je sít mény a kog ni tív mû kö dé sek szá mos te rü le tén
mér he tõ en rom lik (ös  sze fog la lás ként CZIGLER 2000). Ugyan ak kor egy olyan alap ve tõ együt -
tes, mint a tárgy és procedurális tu dás az élet ve ze tés rõl, az élet vál to zó vol tá nak be lá tá sa,
a decentrált lá tás mód, az ér té kek relativitásának is me re te – már azok nál, akik ezek kel ko ráb -
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ban is ren del kez tek – idõskor ban is meg ma rad. Mi le het ezek után az oka an nak, hogy a „köz -
hi e de lem” a böl cses sé get ös  sze kö ti az idõs kor ral? Az egyik vá lasz az le het, hogy az össze füg -
gés nem más, mint az ész le lés tor zí tá sa: több idõs sze mély fog lal el olyan po zí ci ót, mely le he -
tõ sé get te remt ar ra, hogy mint böl csek nyi lat koz za nak meg (ta ná csot ad nak az élet alap ve tõ
prag ma ti ká já ról, ar ról, hogy mi fon tos és mi nem stb.). Fel vet he tõ azon ban egy má sik ma gya -
rá zat is. Olyan ko rok ban, ami kor a vál to zá sok las sú ak vol tak (akár a sze mély kö zi kap cso la tok
te rén, akár a tech ni ká ban), azok a ta pasz ta la tok, me lyek a „böl cses ség hez” köt he tõk, lényegesen
hasz nál ha tób bak vol tak, mint gyor san vál to zó kö rül mé nyek kö zött. Az élet kor és a böl cses ség
em pi ri kus vizs gá la tai (akár a ber li ni cso port mód sze rei, akár a kér dõ íves el já rá sok) igye kez nek
el te kin te ni a bölcs ma ga tar tás tar tal mi vo nat ko zá sa i tól, ho lott ép pen a ta pasz ta la tok tar tal ma az,
ami a kul tú rá ban el ter jedt élet kor-böl cses ség kap cso lat mö gött áll.

Ha ez va ló ban így van, csök ken het azok nak az idõs em be rek nek az ará nya, akik egy részt
ren del kez nek azok kal a tu laj don sá gok kal, me lye ket a böl cses sé get vizs gá ló el já rá sok mér nek,
és rá adá sul lé pést tar ta nak a sze mé lyi vi szo nyok ban és a tech ni kai kör nye zet ben be kö vet ke zõ
vál to zá sok kal. Így a böl cses ség vizs gá la ta i val kap cso lat ban fel me rül, hogy ta lán a vál to zá sok -
hoz va ló al kal maz ko dást is be kel le ne von ni a vizs gált di men zi ó ba. Mint az a böl cses ség
empirkus ku ta tá sa i nak ered mé nye i bõl ki tû nik (és itt a kü lön bö zõ mód sze rek kel szer zett ada tok
meg egyez nek), rit ka a bölcs em ber. A fen ti javaslat a kört eset leg to vább szû kí te né. A böl cses -
ség és élet kor kap cso la tát te kint ve pe dig nem azt ér de mes hang sú lyoz ni, hogy a böl cses ség nem
az idõ sek ki vált sá ga. Azt kel le ne ki emel ni, hogy az idõ sek kö zött van nak böl csek. Szem ben a ha -
son ló „ér té ke ket el érõ” fi a ta lab bak kal, ezek az em be rek bi zo nyí tot ták, hogy fo lya ma to san
képe sek re a gál ni a leg kü lön bö zõbb vál to zá sok ra. Még azt is hoz zá le het ten ni, hogy – leg alábbis
a po pu lá ció szint jén – a ta pasz ta la tok hoz kö tõ dõ in tel li gen ci á juk nem rom lik (CZIGLER 2000).
Egy to váb bi elõ nye az ilyen sze mé lyek nek, hogy ke vés bé ter he lik õket a min den nap ok eset le -
ges kö ve tel mé nyei. Ta ná csa ik, vé le mé nyük így ne he zen nékülözhetõ. A ku ta tá sok ered mé nye -
i bõl így von juk le a ta nul sá got: be csül jük meg a bölcs öre ge ket!

Kö szö net nyil vá ní tás

A ta nul mány az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val és az Eu ró pai Szo ci á lis Alap társ fi nan szí ro zá sá -
val va ló sul meg, a tá mo ga tá si szer zõ dés szá ma: TÁMOP 4.2.1./B-09/KMR-2010-0003. 
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Perczel Fo rin tos Dó ra 
Sem mel we is Egye tem ÁOK, 

Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék és Szakambulancia

Az ön pusz tí tó ma ga tar tás csök ken té sé nek 
pszi cho te rá pi ás le he tõ sé gei 

Be ve ze tés

A z ön gyil kos sá gi ve szé lyez te tett ség ki ala ku lá sa komp lex je len ség, amely ben
mó do sít ha tó és nem mó do sít ha tó ri zi kó fak to rok ját sza nak sze re pet. Ezek is -
me re te el en ged he tet len a kor sze rû szuicid pre ven ci ós prog ra mok ki dol go zá -

sá hoz. Ha zánk ban ez an nál is in kább idõ sze rû, mert egy eu ró pai fel mé rés bõl ki de rült (OSVÁTH

és mtsai 2003), hogy Ma gyar or szá gon igen ma gas az egy éven be lül meg is mé telt ön gyil kos sá -
gi kí sér le tek szá ma (25%), és ezt kö ve tõ en – eu ró pai ös  sze ha son lí tás ban – a ma gyar be te gek -
nél a leg ma ga sabb a pszi chi át ri ai hospitalizáció ará nya. Mi vel en nek el le né re gyak ran egy éven
be lül be kö vet ke zik az újabb szuicid kí sér let, a vizs gá lat rá mu tat ar ra, hogy (1) ha zánk ban je -
len leg nem meg fe le lõ az ön gyil kos sá got meg kí sér lõ sze mé lyek el lá tá sa; és (2) nem a kór ház -
ban el töl tött idõ hos  sza, ha nem a ke ze lés mi nõ sé ge a dön tõ a vis  sza esé sek meg elõ zé sé ben. Olyan
be avat ko zá sok szük sé ge sek, ame lyek az ilyen sze mé lyek spe ci á lis igé nye i re és szük ség le te i re
irá nyul nak, és ame lyek ha té kony sá gát vizs gá la tok tá maszt ják alá. 

A vég ze tes ön gyil kos ság leg sú lyo sabb koc ká za ti té nye zõ je a ko ráb bi ön gyil kos sá gi kí sér -
let, amely szá mos eset ben sú lyos pszi chi át ri ai be teg ség saj ná la tos kö vet kez mé nye (pél dá ul
depres  szió, PTSD, sze mé lyi ség za var, szen ve dély be teg ség vagy pszi chó zis). A hát tér ben gyak -
ran olyan pszichoszociális prob lé mák áll nak, mint az akut vagy kró ni kus stressz ál la po tok, ne -
ga tív élet ese mé nyek, ko rai gyer mek kor ban el szen ve dett bán tal ma zás vagy el ha nya go lás.
A Ringel-féle preszuicidális szindró ma klas  szi kus le írá sa óta el telt len dü le tes ku ta tás
a szuicidológia te rü le tén szá mos fel is me rés sel gaz da gí tot ta tu dá sun kat. A kog ni tív pszi cho ló -
gi ai ku ta tá sok azt ele mez ték, hogy a di ag nosz ti kai ka te gó ri á kon be lül mi lyen me cha niz mu so -
kon ke resz tül ala kul ki a ve szé lyez te tõ ál la pot. A szer te ága zó prob le ma ti ka mi att a ke ze lés nek
min dig az egyén hez kell iga zod ni. Elõ ször a ve szé lyez te tett sze mé lyek jel lem zõ it tár gyal juk,
majd azo kat a cél zott pszi cho te rá pi ás mód sze re ket, ame lyek a pá ci en sek szük ség le te i hez il lesz -
ked nek és ame lye ket kont rol lált vizs gá la tok tá masz ta nak alá. A ta nul mány ban a ha zai ön gyil -
kos ság gal fog lal ko zó, rend kí vül ki ter jedt szak iro da lom nak ezt a hi á nyos sá gát sze ret nénk 
pó tol ni.
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Az ön pusz tí tó ma ga tar tás sal jel le mez he tő pá ci en sek jel lem zői 

A rend kí vül szer te ága zó prob le ma ti ka, hát tér és mo ti vá ció el le né re a szán dé kos ön sér tést el kö -
ve tõ sze mé lyek szá mos ha son ló ság gal jel le mez he tõk.
1. Ne ga tív élet ese mé nyek és in ter per szo ná lis vagy eg zisz ten ci á lis ne héz sé gek: az ön gyil kos -
sá gi kí sér let ál ta lá ban egy ne héz élet hely zet re adott re ak ci ó nak te kint he tõ, ös  sze füg gés ben a sze -
mély élet tör té ne té vel.
2. Pszi chi át ri ai meg be te ge dés vagy sze mé lyi ség za var: az ön gyil kos sá gi kí sér le tet el kö ve tõ sze -
mé lyek 90%-a pszi chi át ri ai be teg ség ben szen ved, a borderline sze mé lyi ség za var kü lö nö sen gya -
ko ri (RIHMER 2001).
3. Ala csony szin tû prob lé ma meg ol dó ké pes sé gek: A szán dé kos ön sér tést el kö ve tõ sze mé lyek
ne héz sé gek kel küz de nek prob lé má ik meg ol dá sá ban, el sõ sor ban a tár sas kap cso la tok fenn tar -
tá sa te rén. Er re rész le te seb ben ki té rünk még az aláb bi ak ban (WILLIAMS 1997).
4. Ag res  szi vi tás és im pul zi vi tás: Ezek a sze mé lyi ség vo ná sok sé rü lé keny sé get je len te nek az ön -
gyil kos sá gi ve szé lyez te tett ség szem pont já ból. Va ló szí nû, hogy a Williams-féle „gá tolt me ne -
kü lés” vagy „csap dá ba esett ség” szindró ma (WILLIAMS 2004; PERCZEL FORINTOS–POÓS 2008)
mint ma gya rá zó elv ér tel mé ben a meg old ha tat lan hely zet ön ma gá ban is elõ hív ja az ag res  szi ót
(rész le te sen lásd PERCZEL FO RIN TOS 2011).
5. Is mé telt ön sér tés: egy ön gyil kos sá gi kí sér let meg nö ve li a ké sõb bi ek el kö ve té sé nek a va -
ló szí nû sé gét; a koc ká zat az ese mény utá ni el sõ né hány hét ben a leg na gyobb (STANLEY–
BRODSKY 2009). 

Pszichoszociális in ter ven ci ók 

A szuicid pre ven ció szint jei egy más ra épül ve ma guk ban fog lal ják az is ko lák ban vagy az alap el -
lá tás ban vé gez he tõ szû rõ prog ra mo kat, a lel ki el sõ se gély te le fon há ló za to kat, va la mint a krí zis el -
lá tást. A pszi chi át ri ai be teg ség fel is me ré sét kö ve tõ en pszi chi át ri ai fel vé tel meg szer ve zé se szük -
sé ges ab ban az eset ben, ha a be teg nem ké pes kont rol lál ni szuicid kész te té se it. Cél zott
pszi cho te rá pi á ra a krí zis ál la pot le csen gé se után, kli ni kai pszi cho ló gus vagy más, pszi cho te rá pi -
á ban jár tas szak em ber se gít sé gé vel ke rül het sor. No ha min den pszi cho te rá pi ás fo lya mat ban fon -
tos a te ra pe u ta ré szé rõl az em pá tia, a pá ci ens fel té tel nél kü li el fo ga dá sa és a hi te les ség (SZÕNYI–
FÜREDI 2008), eze ken az ál ta lá nos jel lem zõ kön túl nél kü löz he tet le nek a spe ci á li san a szuicid
kí sér let meg elõ zé sére irá nyu ló in ter ven ci ók. Mi vel ilyen kor a be avat ko zás gyor sa sá ga dön tõ, ezért
az ön gyil kos sá gi ve szé lyez te tett ség és a de pres  szió ke ze lé sé ben egy re na gyobb hang súlyt kap nak
a rö vid pszi cho te rá pi ás meg kö ze lí té sek. A to váb bi ak ban el sõ sor ban a bi zo nyí té ko kon ala pu ló mód -
sze re ket is mer tet jük, ame lyek a kö vet ke zõk: prob lé ma meg ol dó tré ning, kog ni tív pszi cho te rá pia,
in ter per szo ná lis te rá pia és di a lek ti kus vi sel ke dés te rá pia. Be fe je zett ön gyil kos sá got kö ve tõ en
nagy szük ség van ar ra, hogy az el hunyt csa lád tag jai, is me rõ sei és ba rá tai se gít sé get kap ja nak a vesz -
te ség fel dol go zá sá ra: er re szol gál a túl élõk ré szé re szer ve zett cso port- pszi cho te rá pia. 

A meg elõ zés ben al kal maz ha tó pszichoszociális be avat ko zá sok meg ér té sé hez nél kü löz he -
tet len a szán dé kos ön sér tés pszi chés hát tér té nye zõ i nek is me re te, me lye ket az aláb bi ak ban rövi -
den ös  sze fog la lunk.
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Az ön gyil kos sá gi ve szé lyez te tett ség kog ni tív hát tér té nye zői 

A het ve nes évek tõl kez dõ dõ en ro ha mos mér ték ben fej lõd tek és nagy szám ban lát tak nap vi lá -
got a mó do sít ha tó pszi chés koc ká za ti té nye zõk rõl szó ló vizs gá la tok. Ezek kö zé tar to zik a de -
pres  szi ós ne ga tív gon dol ko dás („kog ni tív triád”), a re mény te len ség, a tár sas izo lá ció, az ala csony
szin tû prob lé ma meg ol dó ké pes sé gek, va la mint a túl ál ta lá no sí tott ön élet raj zi em lé ke zet (PERCZEL

FO RIN TOS 2001, 2008). 
1. A ne ga tív kog ni tív triád. Az ön gyil kos sá gi ve szé lyez te tett ség hát te rét ké pe zõ de pres  szió jól
is mert kog ni tív el mé le tét Aron Beck ne ve fém jel zi (BECK et al. 2000; TRINGER 1997; PERCZEL

FO RIN TOS 2001). Beck fel is mer te, hogy a de pres  szió köz pon ti ele me a sze mély ne ga tív gon dol -
ko dás mód ja, amely ben ki emelt je len tõ sé gû az ún. ne ga tív kog ni tív triád, az az a de pres  szi ós sze -
mély is mé tel ten ne ga tív mó don gon dol ko dik a vi lág ról, ön ma gá ról és a jö võ jé rõl: „nem va gyok
ké pes sem mi re sem”, „rossz va gyok”, „a vi lág igaz ság ta lan” vagy „so ha nem le szek job ban”.
Kogníciói fo lya ma to san ne ga tív nak lát tat ják a va ló sá got, en nek kö vet kez té ben han gu la tát
a pes  szi miz mus ha tá roz za meg. Szá mos lon gi tu di ná lis vizs gá lat sze rint a dep res  szív kog ni tív
stí lus nö ve li mind a dep res  szív epi zó dok, mind pe dig az ön gyil kos sá gi ve szé lyez te tett ség
kiala ku lá sá nak va ló szí nû sé gét (ALLOY et al. 1999).
2. Re mény te len ség. Kü lön fé le élet hely ze ti stresszorok után a jö võ an ti ci pá ci ó ja egy ér tel mû -
en ne ga tív vá vál hat, a ne ga tív kog ni tív triád kö vet kez té ben el ural ko dik a re mény te len ség és 
a te he tet len ség, vé gül a sze mély nem lát más ki utat a prob lé má i ra, mint az ön gyil kos sá got (BECK

et al. 2000). A mo dell sze rint sú lyos re mény te len ség ese tén a szuicídium mo ti vá ci ó ja a me ne -
kü lés, míg eny hébb re mény te len ség ese tén in kább a fi gye lem fel kel té se és se gít ség ké rés. A re mény-
te len ség je len lé te több szö rö sen be iga zo ló dott dep res  szív ál la pot ban (TEASDALE 1983;
ALLOY et al. 1999), de szo ros kap cso lat ba hoz ták az ön gyil kos sá gi fan tá zi ák kal és gon do -
la tok kal, az is mé telt ön gyil kos sá gi kí sér le tek kel és a be fe je zett ön gyil kos ság ok kal. Sõt, a bú -
csú le ve lek több mint 90%-ában is meg je le nik (BECK et al. 1990; O’CONNOR–SHEEHY 2001).
Több ku ta tás ból az de rült ki, hogy az ön gyil kos sá gi szán dék erõ seb ben kor re lál a re mény -
te len ség szint jé vel, mint a de pres  szi ó val (MINKOFF et al. 1973; KO VÁCS és mtsai 1975;
PERCZEL FO RINTOS és mtsai 2001). 
3. Túl ál ta lá no sí tott ön élet raj zi em lé ke zet. A re mény te len ség hát te ré ben két faj ta in for má ció -
fel dol go zá si de fi ci tet tár tak fel: a túl ál ta lá no sí tott em lé ke ze ti tá ro lást, il let ve a prob lé ma meg -
ol dó ké pes sé gek ala csony szint jét. A túl ál ta lá no sí tott ön élet raj zi em lé ke zet azt je len ti, hogy sú -
lyos de pres  szi ós ál la po tok ban a sze mély szá má ra nem el ér he tõk ko ráb ban át élt vagy meg fi gyelt
sa ját él mé nyei, ame lyek min tá ul szol gál hat ná nak ak tu á lis prob lé mái meg ol dá sá ban. A túl ál ta -
lá no sí tott tá ro lás el sõ meg fi gye lé se ön gyil kos sá got meg kí sé relt sze mé lyek nél Williams és
Broadbenttõl (1986) szár ma zik. Gyógy szer-túl ada go lást el kö ve tett pá ci en sek ön élet raj zi em lé -
ke ze té nek vizs gá la ta kor azt ta lál ták, hogy po zi tív hí vó sza vak ra, pél dá ul „bol dog” vagy „vi dám”
ke ve sebb pon tos és konk rét em lé ket tud tak elõ hív ni a kont roll sze mé lyek hez ké pest: pl. „gyer -
mek ko rom ban bol dog vol tam” (túl ál ta lá no sí tott em lék) versus „bol dog vol tam, ami kor tíz éves
ko rom ban jól si ke rült a zon go ra vizs gám” (konk rét em lék). Szá mos más vizs gá lat ha son ló
ered mény re ve ze tett: ön gyil kos sá gi kí sér le tet el kö ve tett sze mé lyek az il lesz tett kont roll cso port -
hoz ké pest szig ni fi kán san több túl ál ta lá no sí tott és ke ve sebb konk rét em lék ké pet tud tak fel idéz -
ni (EVANS et al. 1992; WILLIAMS 1997; HENDERSON et al. 2002 stb.). 

Az önpusztító magatartás csökkentésének pszichoterápiás lehetőségei 
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A túl ál ta lá no sí tott tá ro lás egyik oka az le het, hogy az ese mé nyek spe ci fi kus rész le te i nek új -
bó li fel idé zé se ko ráb ban erõs ne ga tív ér zé sek kel kap cso lód ha tott ös  sze. Ezt az el kép ze lést tá -
mo gat ják azok a vizs gá la tok, ame lyek sze rint a túl ál ta lá no sí tás mind nor mál, mind kli ni kai po -
pu lá ci ó ban azok ra a sze mé lyek re jel lem zõ, aki ket éle tük so rán va la mi lyen meg ráz kód ta tás ért,
kü lö nös kép pen sze xu á lis vagy fi zi kai bán tal ma zás (pl. WILLIAMS et al. 2004; HENDERSON et
al. 2002). Így a túl ál ta lá no sí tás, te hát egyes konk rét él mé nyek hez va ló ne he zí tett hoz zá fé rés tu -
laj don kép pen vé de ke zés le het a traumatikus em lé kek kel szem ben.
4. Ala csony szin tû prob lé ma meg ol dó ké pes sé gek. Az ed di gi ek kel szo ros ös  sze füg gés ben a ku -
ta tá sok ne gye dik irány vo na la a prob lé ma meg ol dó ké pes ség jel leg ze tes sé ge i re irá nyult, mi sze -
rint en nek sé rü lé se ös  sze füg gés ben le het az ön gyil kos sá gi ve szé lyez te tett ség gel. Caplan már
1964-ben meg fo gal maz ta ezt hí res tan könyv ében, mi sze rint „a krí zis ál la pot olyan hely zet, mely -
ben a sze mély kény te len a lé lek ta ni egyen sú lyát ve szé lyez te tõ kö rül mé nyek kel szem be néz ni,
és eze ket sem el ke rül ni, sem meg ol da ni nem tud ja szo ká sos prob lé ma meg ol dó esz köz tá rá val,
ké pes sé ge i vel” (CAPLAN 1964).

A ku ta tók egy be hang zó an ar ra a fel is me rés re ju tot tak, hogy az ön gyil kos sá got meg kí sé relt
sze mé lyek az át la gos nál ala cso nyabb szin tû prob lé ma meg ol dó ké pes sé gek kel ren del kez nek, ami
nagy va ló szí nû ség gel sze re pet ját szik ab ban, hogy re mény te len nek, kö vet ke zés képp meg old -
ha tat lan nak tart ják hely ze tü ket. Pollock és Williams (2001) ered mé nyei sze rint a kí sér le ti cso -
port tag jai ke vés bé ha té kony szo ci á lis prob lé ma meg ol dó ké pes sé get mu tat tak, va la mint ke ve -
sebb konk rét em lé ket em lí tet tek meg az ön élet raj zi em lé ke zet vizs gá la ta so rán, mint
a kont roll ala nyok, és ez nem volt ös  sze füg gés be hoz ha tó az ala csony in tel li gen ci á val vagy a pszi -
cho pa to ló gi ai ál la pot tal. Sadowski és Kelley (1993) vizs gá la tá ban az ön gyil kos sá got meg kí sé -
relt ser dü lõk cso port ja min den di men zi ó ban ros  szab bul tel je sí tett, mint az egész sé ge sek: a prob -
lé ma ori en tá ció, a problémameghatározás, az al ter na tí vák ge ne rá lá sa, a dön tés ho za tal és
a meg va ló sí tás te rén egy aránt. 

A „stressz-diatézis” mo dell

Az ed dig be mu ta tott vizs gá la tok jól ér tel mez he tõk a re mény te len ség már ko ráb ban ki dol go zott
„stresszdiatézis” mo dell je alap ján (1. táb lá zat).

1. táb lá zat. A re mény te len ség „stressz-dia té zis” mo dell je (SCHOTTE–CLUM nyo mán, 1987)

Interperszonális problémamegoldó képességek hiányosságai
�

Eredménytelen megoldás vagy kudarc stresszhelyzetben 
�

Pesszimizmus, reménytelenség 
�

Öngyilkossági késztetés

Az ön gyil kos sá gi ve szé lyez te tett ség ki ala ku lá sá ban sze re pet ját szó fen ti kog ni tív hát tér té nye -
zõk a mó do sít ha tó koc ká za ti té nye zõk cso port já ba tar toz nak, ezért a ha té kony be avat ko zá sok nak
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ezek re kell irá nyul ni. A sür gõs sé gi el lá tást vagy pszi chi át ri ai osz tá lyos el he lye zést, gyógy szer -
be ál lí tást kö ve tõ en a prob lé ma meg ol dó kész sé gek fej lesz té se és a re mény te len ség, va la mint a ne -
ga tív gon dol ko zás mód csök ken té se a szuicid pre ven ció fon tos lé pé se (TOWNSEND et al. 2001). 

A prob lé ma meg ol dó tré ning 

A prob lé ma meg ol dás olyan fo lya mat, amely a) hoz zá fér he tõ vé tesz több faj ta le het sé ges al ter -
na tív vá laszt a prob lé más hely zet tel kap cso lat ban; és b) meg nö ve li a leg ha té ko nyabb vá lasz ki -
vá lasz tá sá nak a va ló szí nû sé gét (D’ZURILLA–NEZU 1982). A le het sé ges prob lé ma te rü le tek lis -
tá ja rend kí vül szé les le het: pszi chi át ri ai és/vagy fi zi kai egész sé gi ál la pot, csa lád dal va ló kap cso lat,
mun ka vagy ta nul má nyok, pénz ügyek, la kás, tör vé nyes ség, tár sas el szi ge te lõ dés és ba rá ti kap cso -
la tok, al ko hol fo gyasz tás és drog hasz ná lat, sze xu a li tás, gyász és vesz te sé gek. Az in ter per szo ná lis
konf lik tu sok fel ol dá sá ban adap tív szo ci á lis prob lé ma meg ol dó kész sé gek re van szük ség, mi vel
ezek nagy sze re pet ját sza nak a pszi chés jól lét és a men tá lis egész ség fenn tar tá sá ban. 

A prob lé ma meg ol dás szín vo na lát azon ban nagy mér ték ben meg ha tá roz za a sze mély prob -
lé ma ori en tá ci ó ja s csak ezt kö ve tõ en ke rül sor a prob lé mák tény le ges meg ol dá sá ra (D’ZURILLA–
CHANG 1995; PERCZEL FORINTOS–POÓS 2008). A prob lé ma ori en tá ció (WILLIAMS 1996) ar ra
vo nat ko zik, hogy a sze mély po zi tí van vagy ne ga tí van vi szo nyul-e sa ját prob lé ma meg ol dó ké -
pes sé ge i hez és ez ál tal az adott hely zet meg old ha tó sá gá hoz. A po zi tív prob lé ma ori en tá ció
konst ruk tív hoz zá ál lást je lez, az il le tõ hisz ab ban, hogy a prob lé ma meg old ha tó („op ti miz mus”),
és õ ma ga ké pes lesz azt meg ol da ni („énhatékonyság”). Ne ga tív prob lé ma ori en tá ció ese tén jel -
lem zõ a prob lé mák meg old ha tat lan sá gá ba ve tett hit („pes  szi miz mus”), va la mint a ké tel ke dés
a sze mély sa ját prob lé ma meg ol dó ké pes sé ge i ben („ala csony énhatékonyság”). 

A prob lé ma meg ol dó tré ning (PMT) a prob lé ma meg ol dó kész ség fej lesz té sé re ki dol go zott,
jól fel épí tett, lo gi kus, vi szony lag rö vid idõ alatt el sa já tít ha tó mód szer, ame lyet már rég óta szé -
les kör ben al kal maz nak a pszi chés ne héz sé gek ke ze lé sé ben, ha zánk ban saj ná la tos mó don alig
ter jedt el (D’ZURILLA–NEZU 1982; HAWTON–KIRK 1989). A prob lé ma meg ol dó tré ning cél jai
a kö vet ke zõk:
1. a rossz han gu lat hát te ré ben ál ló prob lé mák fel is me ré se;
2. az erõ for rás ok fel is me ré sé nek elõ se gí té se;
3. szisz te ma ti kus mód szer meg ta ní tá sa az ak tu á lis prob lé mák meg ol dá sá ra; va la mint 
4. a prob lé mák fe let ti kont roll ér zé sé nek ki ala kí tá sa.

Húsz ku ta tás metaanalízise alap ján (LINEHAN 1997; HAWTON 2005) a ku ta tók a prob lé ma -
meg ol dó tré nin get ta lál ták a leg ígé re te sebb le he tõ ség nek a szuicid pre ven ci ó ban. A PMT egyé -
ni vagy cso por tos for má ban al kal maz ha tó, 6–10 két órás fog lal ko zás ke re té ben. Lé pé se it a 2. táb -
lá zat ban fog lal tuk ös  sze.
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2. táb lá zat. A PMT lé pé sei (D’ZURILLA nyo mán, 1986)

A tréninget megelőző felmérés lépései
1. Melyek a páciens problémái? Problémalista összeállítása.
2. Melyek a páciens erőforrásai – személyes erősségei, kiktől kap(hat) segítséget?
3. Tájékozódjunk más forrásból is: milyen más segítséget kaphat?
4. Pozitív problémaorientáció kialakítása.
5. Keretek megbeszélése – az ülések valószínű száma, időtartama, időbeosztás, kik, milyen személyek vonhatók be? 
6. Terápiás szerződés megkötése, illetve az együttműködés definiálása – tartalmazza a páciens és a terapeuta

felelősségét a problémamegoldás folyamatában.

A problémamegoldás lépései
1. Problémák listája, komplex problémák lebontása kisebb egységekre. (Ez egyben modellt nyújt a betegnek arra,

hogyan lehet a bonyolult „nagy” problémákat kisebb, könnyebben megoldható részekre bontani.)
2. Célok meghatározása. 
3. A legfontosabb probléma kiválasztása.
4. Ötletek és megoldási lehetőségek gyűjtése („ötletbörze”).
5. A megoldási lehetőségek rangsorolása, döntéshozás és kiválasztás.
6. Cselekvési terv az adott részcél eléréséhez. 
7. Az első lépéshez szükséges feladatok pontos meghatározása. 
8. Végezze el a páciens az első lépést.
9. A haladás és a jelentkező nehézségek áttekintése a következő ülésen, értékelés, visszajelzés.

Következő alkalmak
10. A következő lépés meghatározása és lépésekre bontása.
11. Újabb fejlődés áttekintése, problémák, célok újra áttekintése.
12. Dolgozzunk tovább a többi problémán (ha szükséges).

Pél da prob lé ma meg ol dó tré ning al kal ma zá sá ra 

Má ria 32 éves, fér je zett nõ, két óvo dás gyer mek any ja. Pszi chi át ri ai kór há zi fel vé te lé re azért
ke rült sor, mert az el múlt hat hó nap ban egy re erõ sö dõ le vert han gu lat tól (ez fõ leg hét köz nap
erõ sö dik fel), ki sebb sé gi, ér ték te len sé gi ér zé sek tõl szen ved, so kat sír, nincs ked ve sem mi hez.
Gyer me ke i re sem tud fi gyel ni, emel lett egy re fo ko zó dó bûn tu da tot érez. Pa na szai rö vid del azt
kö ve tõ en ala kul tak ki, hogy lét szám le épí tés mi att el ve szí tet te ál lá sát, az óta mun ka nél kü li. Úgy
gon dol ja, hogy fér je nem ér ti meg az ér zé se it; a fér fi ki tér fe le sé ge gond ja i nak meg be szé lé se
elõl. Az el bo csá tást meg elõ zõ en Má ria el len õr ként dol go zott egy szõ nyeg bolt ban, ahol jó kap -
cso la ta volt a mun ka tár sa i val. Fõ leg a ba rá tai hi á nyoz nak, akik kel a mun ká ja ré vén kö tött ba -
rát sá got. Emel lett fo ko za to san el ve szí tet te ér dek lõ dé sét azon te vé keny sé gek iránt is, me lyek ko -
ráb ban örö met szereztek ne ki – pél dá ul a ker tész ke dés –, és ezért ab ba is hagy ta õket.
Prob lé má ját még sú lyo sab bá te szik any ja kri ti kus meg jegy zé sei „lus ta sá ga” mi att, és az, hogy
el vár ja Má ri á tól, hogy na pon ta fel hív ja õt te le fo non. 

A fen ti ek alap ján ös  sze ál lí tot tuk Má ria prob lé má i nak lis tá ját 
1. Mun ka nél kü li ség: hat hó nap pal ez elõtt lét szám le épí tés kö vet kez té ben el ve szí tet te a mun -
ká ját
2. De pres  szió, ami hét köz nap ros  szabb 
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3. Ala csony ön ér té ke lés
4. Ne héz sé gek a fér jé vel va ló kap cso lat ban 
5. Bûn tu dat gyer me kei mi att 
6. Anyá val va ló konf lik tu sok 
7. Tár sas kap cso la tok hi á nya
8. Ér dek lõ dés el vesz té se meg szo kott hob bi jai iránt

Utá na ki ala kí tot tuk a cé lok fon tos sá gi sor rend jét
1. Ál lás ke re sés
2. Ön ér té ke lés ja ví tá sa
3. De pres  szió csök ken té se
4. Na gyobb oda fi gye lés a gye re kek re 
5. Fér jé vel va ló kap cso lat ren de zé se
6. Anyá val va ló konf lik tu sok ren de zé se

Har ma dik lé pés ben el kezd tünk a leg fon to sabb prob lé má val fog lal koz ni (ál lás ke re sés) és öt -
let bör zé vel ös  sze szed tük a meg ol dá si le he tõ sé ge ket:

Hir de tés fel adá sa, hir de té sek ke re sé se, ön élet rajz meg írá sa, for má zá sa; ba rá tok, is me rõ sök
meg ke re sé se, ön élet rajz el kül dé se is me rõ sök nek, ba rá tok nak, el gon dol ko zás, mi lyen más mun -
kát vé gez ne még, er rõl lis ta ké szí té se.

Ne gye dik lé pés ben rang sor ba ál lí tot tuk az ál lás ke re sés hez a meg ol dá si le he tõ sé ge ket
1. Hir de té sek ke re sé se, ol va sá sa
2. Ön élet rajz meg írá sa, for má zá sa 
3. Hir de tés fel adá sa
4. El gon dol ko zás, mi lyen más mun kát vé gez ne még 
5. Más faj ta mun ká kat ös  sze ír ni
6. Ba rá tok, is me rõ sök meg ke re sé se
7. Ön élet rajz el kül dé se is me rõ sök nek, ba rá tok nak

Vé gül Má ra dön té se ér tel mé ben (mi sze rint sze ret ne ál lást ke res ni és lé pé se ket ten ni en nek
ér de ké ben) el dön töt tük, mi le gyen az el sõ lé pés: új sá go kat vesz és el kezd ál lás hir de té se ket ke -
res ni az interneten is.

A prob lé ma meg ol dó tré ning szá mos eset ben ele gen dõ ah hoz, hogy a pá ci ens el in dul jon
a meg ol dá sok fe lé. De ter mé sze te sen más ese tek ben szük ség le het to váb bi pszi cho te rá pi ás in -
ter ven ci ók ra a re mény te len ség le küz dé se ér de ké ben: kog ni tív te rá pi á ra, di a lek ti kus vi sel ke dés -
te rá pi á ra, mindfulness ala pú kog ni tív te rá pi á ra vagy in ter per szo ná lis te rá pi á ra. Eze ket te kint -
jük át az aláb bi ak ban.
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Kog ni tív pszi cho te rá pia 

Köz is mert, hogy de pres  szió ese tén az Ame ri kai Pszi cho ló gi ai Tár sa ság (APA) pro to koll ja ér -
tel mé ben kog ni tív te rá pi ás be avat ko zás a vá lasz tan dó ke ze lés. A kog ni tív pszi cho te rá pia nap -
ja ink ban az egyik leg el ter jed tebb és leg in kább ha té kony pszi cho te rá pi ás mód szer a kü lön fé le
ér zel mi za va rok, köz tük a han gu lat za va rok ke ze lé sé ben. Szá mos ha zai és kül föl di pub li ká ció,
szám ta lan randomizált vizs gá lat tá maszt ja alá ered mé nyes sé gét, ezért rö vi den át te kint jük jel -
leg ze tes sé ge it a de pres  szió és a szuicid ve szély ke ze lé sé ben. Az ön gyil kos sá gi ve szély ál la pot
ki ala ku lá sá ban fe le lõs hát tér té nye zõk kö zött fen tebb már em lí tet tük a de pres  szi ós, ne ga tív kog -
ni tív stí lus meg ha tá ro zó sze re pét. Ha pél dá ul va la ki el vesz ti az ál lá sát, ak kor ezt ku darc nak, sze -
mé lye tel jes el uta sí tá sá nak te kint he ti és de pres  szi ó ba sül  lyed het, más va la ki vi szont a ne héz gaz -
da sá gi hely zet nek tu laj do nít va ezt nem vo nat koz tat ja ma gá ra. Beck kog ni tív el mé le te sze rint
te hát a de pres  szió lé nye gé ben „gon dol ko zá si za var”, amely ne ga tív au to ma ti kus gon do la tok for -
má já ban je le nik meg: az il le tõ sa já tos mó don, sok szor tor zít va ér tel me zi a hely ze te ket, és ez foko -
zott emo ci o ná lis re ak ci ók hoz ve zet (BECK 1976; TRINGER 1997). Jel leg ze tes pél da er re a depresz-
 szi ós egyén pes  szi mis ta, ne ga tív, „fe ke te-fe hér” gon dol ko dá sa: ha pél dá ul va la ki nem tel je sí ti
a ké ré sét, ak kor azt a sze mé lye tel jes el uta sí tá sá nak te kin ti („sen ki sem sze ret”), ami ne ga tív
ér zel mi ál la pot hoz, el ke rü lõ vi sel ke dés hez ve zet (PERCZEL FO RIN TOS 2001). 

3. táb lá zat. Kog ni tív át struk tu rá lás
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Ön gyil kos sá gi ve szély ál la pot ban a te rá pia fõ fó ku szá ban a ne ga tív gon dol ko dás („min dig
min dent ros  szul csi ná lok”, „rossz em ber va gyok, nem ér dem lem meg, hogy él jek, fö lös le ges
va gyok”) és a re mény te len ség („nem lá tom a ki utat”) át ér té ke lé se áll. En nek so rán a ne ga tív gon -
dol ko zás rész le tes elem zé se ré vén se gít jük a be te get a kog ni tív tor zí tá sok fel is me ré se és a hely -
zet re á li sabb ér té ke lé se fe lé (3. táb lá zat). 

A re mény te len ség gyak ran ön be tel je sí tõ jós lat ként is ér tel mez he tõ, mi vel az ön gyil kos sá -
gi kí sér let lo gi ku san kö vet ke zik a pá ci ens ne ga tív hely zet ér tel me zé sé bõl: „meg old ha tat lan
hely zet ben va gyok, nincs ér tel me az éle tem nek”. Emi att a sze mély nem vagy alig tesz kí sér le -
tet a hely zet meg ol dá sá ra, és ez be iga zol ja elõ fel te vé se it, hogy nincs meg ol dás szá má ra. Kog -
ni tív te rá pi á ban ver bá lis és vi sel ke dé ses tech ni kák kal pró bál juk meg be fo lyá sol ni ezt az ál la -
po tot. 

Ver bá lis tech ni kák, em pá ti ás tá mo ga tó kap cso lat ke re té ben (BECK et al. 2000; TRINGER

1997)
– Kog ni tív dis  szo nan cia elõ idé zé se és az élet ben ma ra dás mel let ti mo ti vá ció erõ sí té se az ál -
tal, hogy meg pró bá lunk rá mu tat ni a be teg ko ráb bi élet cél ja és je len le gi ön pusz tí tó ter vei kö zöt -
ti el lent mon dás ok ra. „Ho gyan fog ja fel ne vel ni a gyer me ke it, ha most el ke se re dé sé ben ki lép az
éle tük bõl?” „Mi lyen pél dát mu tat ne kik?” „Mi lesz ve lük?”
– Kog ni tív tor zí tá sok meg is me ré se és fel tá rá sa (túl ál ta lá no sí tás, ne ga tív szû rés, fe ke te-fe hér
gon dol ko dás). A be teg gel együtt néz zük át a kog ni tív tor zí tá sok lis tá ját és vá laszt juk ki, me lyek
jel lem zõk rá és ezek ho gyan já rul nak hoz zá a pes  szi miz mu sa fenn ma ra dá sá hoz. 
– Pers pek tí va ki ter jesz té se a múlt és jö võ irá nyá ba (pl. 10 év múl va men  nyi re tar ta ná fon tos -
nak ezt a hely ze tet, ér de mes-e az éle tét fel ál doz ni ér te?).
– Ak tív prob lé ma meg ol dás (lásd fen tebb).
– Vis  sza tar tó, gát ló té nye zõk át be szé lé se: Mi lyen ha tás sal len ne ez a csa lád já ra, mun ka tár -
sa i ra, ba rá ta i ra? Mi lyen ha tás sal le het ön ma gá ra? Az ön gyil kos sá gi kí sér let kö vet kez té ben sok -
kal ros  szabb hely zet be is ke rül het, tar tós egész ség ká ro so dást is szen ved het a sze mély.
– El fo gad tat ni, hogy most nem lát ja re á li san a hely ze tét, mert a re mény te len ség a depressziós
ne ga tív gon dol ko dás ered mé nye. 

Vi sel ke dé ses tech ni kák
– El ha lasz tás: vár jon és ad jon esélyt a pszi cho te rá pi á nak. 
– Hospitalizálás, vagy se gít ség el ér he tõ sé ge ülé sek kö zött. 
– „Át hi da lás”: há zi fel ada tok adá sa, amit egyik ülés rõl a má sik ra kell el vé gez nie.
– Tu da tos je len lét (mindfulness) me di tá ci ós tech ni ka meg ta ní tá sa.

Di a lek ti kus vi sel ke dés te rá pia

A kog ni tív te rá pi ák fej lõ dé se a „va ló ság ra di ká lis el fo ga dá sa” (LINEHAN 1993, 2010) fe lé ori -
en tál ja még a sú lyos ne héz sé gek kel szem be sü lõ sze mélyt is és ezt az ered mé nyes meg küz dés alap -
fel té tel ének tart ja. A kog ni tív te rá pi ák má so dik hul lá ma a komp lex prob lé mák és a sze mé lyi ség -
za va rok ke ze lé sé re irá nyul, hos  szabb idõt és szo ro sabb te rá pi ás kap cso la tot igé nyel. Ide tar to zik
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Linehan di a lek ti kus vi sel ke dés te rá pi á ja (LINEHAN 1993, 2010). A di a lek ti kus vi sel ke dés te rá pia
(DBT) a já ró be teg-el lá tás ban is al kal maz ha tó olyan ke ze lés, ame lyet szán dé kos ön sér tõ,
öndestruktív és ön gyil kos ság szem pont já ból ve szé lyez te tett, borderline sze mé lyi ség za va ros be -
te gek ré szé re dol go zott ki Marsha Linehan 1993-ban az Egye sült Ál la mok ban (LINEHAN 2010,
2011; PERCZEL FO RIN TOS 2011). 

Linehan (2010) el mé le té nek leg fon to sabb ál lí tá sa, hogy a borderline sze mé lyi ség ben a köz -
pon ti prob lé ma az ér ze lem sza bá lyo zás za va ra, amely nek ki ala ku lá sá ban egy aránt sze re pe van
a bi o ló gi ai prediszpozíciónak, az im pul zív tem pe ra men tum nak, a diszfunkcionális csa lá di mû -
kö dés kö vet kez té ben sé rült sze mé lyi ség fej lõ dés nek és ezek egy más ra ha tá sá nak. Emel lett
a gyer mek ko ri sze xu á lis abúzusok is sze re pet ját sza nak a borderline sze mé lyi ség za var ki ala -
ku lá sá ban, a be te gek nagy ré sze (kb. 75%) élt át va la mi lyen sze xu á lis abúzust. 

A di a lek ti kus vi sel ke dés te rá pia négy ke ze lé si egy ség bõl áll (LINEHAN 2011): 
1. ér ze lem sza bá lyo zá si kész sé gek ta ní tá sa (az ér zel mi la bi li tás mi att)
2. in ter per szo ná lis ha té kony ság kész sé gek ta ní tá sa (a kap cso la ti in sta bi li tás mi att)
3. fe szült ség tû ré si kész sé gek ta ní tá sa (az im pul zív és öndestruktív vi sel ke dés mi att)
4. „tu da tos je len lét” (mindfulness) me di tá ci ós kész sé gek ta ní tá sa (az ön pusz tí tó vi sel ke dés és
az iden ti tás za var mi att)

A borderline sze mé lyi ség za var ke ze lé sé ben a pszichoszociális kész ség fej lesz tést egyé ni te -
rá pia kí sé ri, a pá ci ens nek két te ra pe u tá ja van. 

Linehan DBT-t ha son lí tott ös  sze pszi chi át ri ai osz tá lyos ke ze lés sel borderline be te gek ke -
ze lé sé ben. A ke ze lés pro to koll alap ján tör tént, kog ni tív, vi sel ke dé ses és szupportív ele me ket tar -
tal ma zott he ti egy al ka lom mal. A be vá lasz tá si kri té ri u mok a kö vet ke zõk vol tak: borderline sze -
mé lyi ség za var DSM-III-R alap ján, va la mint mi ni má li san két szuicid kí sér let az el múlt 5 év ben.
Ál la pot fel mé rést a te rá pia ele jén, kö ze pén, vé gén és 1 év múl va vé gez tek. Ered mé nye ik azt mu -
tat ták, hogy a borderline cso port ban a fal co lá sok szá ma a te rá pi át kö ve tõ év ben 6,8 volt a pszi -
chi át ri ai osz tá lyon ke zel tek 33,5 kí sér le té vel szem ben, a kór ház ban töl tött na pok szá ma a DBT-
csoportban 8,5 volt a 40-hez ké pest, va la mint a ke ze lést meg sza kí tók ará nya a DBT-csoportban
18% volt a pszi chi át ri ai osz tá lyos cso port 50%-ához ké pest (ROTH–FONAGY 1996). 

Mindfulness ala pú kog ni tív te rá pia 

A kog ni tív te rá pi ák har ma dik hul lá má hoz tar to zó tu da tos je len lét (mindfulness) sze re pét ki eme -
lõ irány za tok hang sú lya a kogníciók, gon do la tok tar tal má ról a hoz zá juk fû zõ dõ vi szony ra te -
võ dött át; tel je sen más mód szer tan nal és beemel ve õsi spi ri tu á lis böl cses sé ge ket, de ugyan csak
a va ló ság ra di ká lis el fo ga dá sá ra buz dít ják a sze mélyt (KABAT-ZINN 1990) a ne héz sé gek kel való
adap tí vabb meg küz dés ér de ké ben. 

A „tu da tos je len lét” vagy mindfulness me di tá ció (KABAT-ZINN 2009) az íté let men tes tu da -
tos ság, a fi gye lem gya kor lá sá nak spe ci fi kus mód ja, mely a je len pil la nat ra vo nat ko zik, és any -
 nyi ra men tes a re ak ti vi tás tól és az ítél ke zés tõl, amen  nyi re csak le het sé ges. A tu da tos je len lét lé -
nye ge a tu da tos ság fenn tar tá sa min den pil la nat ban, el sza kad ni az él mé nyek hez va ló erõs
kö tõ dés tõl, erõs ér zel mek tõl és hi e del mek tõl, gon do la tok tól, ame lyek meg ha tá roz zák az egyén
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re ak ci ó it. A cél a na gyobb fo kú ér zel mi ki egyen sú lyo zott ság és pszi chés jól lét el éré se, amely
ál tal az egyén ké pes sé vá lik ar ra, hogy job ban meg küzd jön a meg ter he lõ élet ese mé nyek kel, 
ön pusz tí tó kész te té se i vel vagy sú lyos (pl. da ga na tos) be teg sé gek kel. 

Mi vel a tu da tot el árasz tó ne ga tív gon do la tok és ér zé sek tart ják fenn a de pres  szi ót és ön gyil -
kos sá gi ve szé lyez te tett ség hez ve zet het nek, a tu da tos je len lét me di tá ció se gít sé gé vel meg ta nul -
ha tó az, hogy a pá ci ens fi gyel me a je len pil la nat ra irá nyul jon, s ez ál tal ne ga tív gon do la ta i tól tá -
vol sá got tud jon tar ta ni. A tu da tos je len lét ala pú kog ni tív te rá pia ígé re tes ered mé nye ket ho zott
a kró ni kus de pres  szi ós ál la po tok csök ken té sé ben és a vis  sza esé sek meg elõ zé sé ben az ál tal, hogy
meg sza kí tot ta a fo lya ma tos ne ga tív gon dol ko dá si min tá kat (SEGAL et al. 2002). 

A tu da tos je len lét me di tá ci ó ban ar ra ta nít ják meg a sze mélyt, hogy fi gyel mét a je len pil la -
nat ra össz pon to sít va a je len hely zet ben pró bál jon tel jes mér ték ben részt ven ni ahe lyett, hogy
múlt be li ese mé nye ken vagy jö võ vel kap cso la tos fé lel me in té pe lõd ne. A gya kor la tok (tkp. a jó -
gá hoz vagy az au to gén tré ning hez ha son ló an) ma guk ban fog lal ják a lég zés re fi gye lést, a tes ti
mû kö dés re fi gye lést, de van evés- vagy já rásme di tá ció is. A tu da tos je len lét lé nye ge és fõ üze -
ne te az, hogy a sze mély egy részt több mint a gon do la tai, prob lé mái és ér zel mei ös  szes sé ge, más -
részt az, hogy a je lent csak úgy le het meg él ni, ha az egyén el fo gad ja. Gya kor lás ra van szük ség
an nak a tu da tos je len lét kész ség nek az el sa já tí tá sá hoz, hogy evés nél az evés re, a já rás nál a já -
rás ra, egy ta lál ko zás nál a má sik sze mély re tud jon irá nyul ni a fi gye lem. In ten zív ne ga tív han -
gu la ti vagy in du la ti ál la pot ban ar ra bá to rít ják a sze mélyt, hogy fi gyel jen a tes té re, fo gad ja el azt,
amit ott ta pasz tal (le gyen az he ves szív do bo gás vagy sí rás) és ne ér té kel je ezt sem mi lyen mó -
don, se rossz nak, se jó nak. He lyet te tu da to sít sa, hogy ezek „csak ” ér zé sek (vagy gon do la tok)
és fi gyel je meg, ahogy ezek a ta pasz ta la tok le csen ge nek, to va tûn nek. 

A mindfulness ala pú kog ni tív te rá pia szá mos ku ta tás sze rint szig ni fi kán san csök ken ti
a relapszusok ará nyát ma jor de pres  szi ó ban. Kuyken (2008) randomizált, kont rol lált vizs gá lat -
ban ha son lí tot ta ös  sze rekurrens de pres  szi ós be te gek két cso port ját. Az egyik cso port
antidepresszáns (AD) gyógy sze re lés ben ré sze sült, a má sik cso por tot a bel sõ fi gye lem tré ning
(MBCT) ta nu lá sa mel lett a gyógy szer sze dés ab ba ha gyá sá ra bá to rí tot ták. Ered mé nye ik 15 hó -
na pos utánkövetésnél azt mu tat ták, hogy a vis  sza esés az MBCT-csoportban 47%, míg az AD-
csoportban 60% volt, az éves ke ze lé si költ sé gek ben nem volt kü lönb ség a két cso port kö zött.
Fon tos adat, hogy az AD-csoport 75%-a a ke ze lést meg sza kí tot ta, a tu da tos je len lét me di tá ci -
ós ke ze lés sel kap cso lat ban az együtt mû kö dés lé nye ge sen jobb volt. A mindfulness ala pú in ter -
ven ci ók te hát kli ni ka i lag ígé re tes be avat ko zás nak te kint he tõk a de pres  szi ós ne ga tív gon dol ko -
dás csök ken té sé ben és a szuicid pre ven ci ó ban, de to váb bi utánkövetéses ku ta tá sok ra van még
szük ség. 

In ter per szo ná lis pszi cho te rá pia 

Az ön gyil kos sá gi ve szé lyez te tett ség rend kí vül gyak ran ala kul ki kap cso la ti za va rok kal, in ter -
per szo ná lis konf lik tu sok kal ös  sze füg gés ben. Az in ter per szo ná lis te rá pia a pá ci ens kap cso la ti
min tá i nak elem zé sén ala pul. Elõ ször de pres  szi ós be te gek ke ze lé se so rán al kal maz ták, a kog -
ni tív te rá pi á hoz ha son ló an struk tu rált mó don (KLERMAN–WEISMANN 1989). Szán dé kos ön sér -
tést (gyógy szer-túl ada go lás) el kö ve tõ 120 sze mély nél al kal maz va fi gye lem re mél tó ered ményt
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ér tek el. A pá ci en se ket két cso port ra osz tot ták, a te rá pi ás cso port tag ja it egy hé ten több ször meg -
lá to gat ta ott ho ná ban egy te ra pe u ta, aki a pá ci ens sel kö zö sen át te kin tet te kap cso la ta it és az in -
ter per szo ná lis konf lik tu so kat. A kont roll cso port tag ja it szo ká sos mó don a há zi or vos  lát ta el, pszi -
cho ló gi ai te rá pi á ban nem ré sze sül tek. Hat hó nap múl va, az utánkövetésnél a te rá pi ás cso port ban
jó val ala cso nyabb volt (9 vs. 28) az ön sér tõ vi sel ke dé sek szá ma, és a Beck-féle Ön gyil kos sá -
gi Gon do lat Ská lán szig ni fi kán san ala cso nyabb pont szá mot ad tak, mint a kont roll cso port tag -
jai. A jó ered mé nye ket a pá ci ens ott ho ná ban tör té nõ gyors in ter ven ci ók nak és a fõ stresszort je -
len tõ sze mé lyes konf lik tu sok meg ol dá sá nak tu laj do nít ják a szer zõk, ahol prob lé ma meg ol dó
mód sze re ket is al kal maz tak (GUTHRIE et al. 2001). 

Ös  sze fog lal va, az in ter per szo ná lis pszi cho te rá pia fon tos üze ne te min den szuicid pre ven ci ó val
fog lal ko zó szak em ber szá má ra az, hogy a tár sas hely ze tek ben ki ala ku ló konf lik tu sok meg ol dá sá ban
fel tét le nül se gít sé get kell ad ni az ön gyil kos sá gi ve szé lyez te tett ség csök ken té se ér de ké ben. 

A túl élők se gí té se

Mi ért ke rül ez a té ma egy meg elõ zés rõl szó ló fe je zet be? Mert a köz vet len kör nye zet ben el kö -
ve tett ön gyil kos ság az egyik leg erõ tel je sebb, nem mó do sít ha tó koc ká za ti té nye zõ. Olyan erõs
pél da, ame lyet ha szü lõ kö vet el, kö ve ten dõ min ta ként ivód hat be le a gyer mek be/fi a tal ba. Rend -
kí vül meg ter he lõ, traumatizáló él mény egy sze re tett sze mély el vesz té se, fõ leg ak kor, ha ön ke -
zé vel ve tett vé get éle té nek. Ez olyan te her, ami után drá ma i an meg vál toz hat a túl élõ nek az ön -
be csü lé se, ön ma gá ba ve tett hi te, s az ön vád, a bûn tu dat sok kal erõ tel je sebb és hosszabb ide ig
tart, mint ter mé sze tes ha lál ese tén (GRAD 2005). 

A túl élõk nél gyak ran meg je le nik ön gyil kos sá gi ve szé lyez te tett ség, de pres  szió, el hú zó dó
gyász, szo ci á lis sze re pek fel adá sa (szü lõ, há zas társ, mun ka társ), ta bu ként ke ze lés és agyon hall -
ga tás, vé get nem érõ mi ért kér dé sek, és emi att fo lya ma tos nyug ta lan ság, meg bé lyeg zés (ami
a kö vet ke zõ ge ne rá ció szá má ra meg ter he lõ le het), vagy épp az el len ke zõ je, ide a li zá lás. Épp ezért
még is pre ven ci ós ér té kû és rend kí vül fon tos a túl élõk se gí té se, an nak el le né re, hogy ha zánk -
ban alig vagy egy ál ta lán nem mû köd nek ilyen cso por tok. A szak iro da lom leg in kább azo nos prob -
lé má val küz dõ, ho mo gén „túl élõ” cso port szer ve zé sét ja va sol ja, ahol a pszichoedukációnak,
a tár sas tá mo ga tás nak és tár sas há ló nak van nagy sze re pe (GRAD 2005). A túl élõk se gí té sé nek
kulcs fon tos sá gú ele mei:
– to le ráns, biz ton sá gos és meg ér tõ te rá pi ás lég kör
– át be szél ni a holt test meg ta lá lá sá nak rész le te it, az ér zé se ket is be le ért ve
– az el hunyt tal kap cso la tos po zi tív, sem le ges és ne ga tív em lé kek át be szé lé se
– en ged ni, meg ér te ni és ven ti lál ni a leg kü lön fé lébb ér zé se ket, a gyász tól a bûn tu da ton
keresz tül egé szen a ha ra gig és csa ló dá sig
– sír ni hagy ni
– ön bi zal mat erõ sí te ni 
– bá to rí ta ni az em lé kek, fan tá zi ák fel idé zé sét, fény ké pe ket is fel hasz nál va
– meg be szél ni, hogy má sok ho gyan re a gál tak az ese mény re
– el fo gad ni és meg ér te ni a (sok szor hi á ba va ló) mi ért kér dé se ket és az ön vá dat
– utánkövetés
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Saj ná la tos mó don na gyon ke ve sen ré sze sül nek se gít ség ben a gyász, a szé gyen az ön vád vagy
épp az el ér he tõ pszi cho ló gi ai se gít ség hi á nya mi att. A ne kik nyútjható se gít ség Vik tor Frankl sza -
va i val fog lal ha tó ös  sze a leg job ban: „nincs olyan hely zet, mely ben az élet ne kí nál na fel egy ér -
te lem le he tõ sé get, s nincs olyan sze mély, aki nek az élet ne tar to gat na egy fel ada tot”. 

Utó szó

Gaz dag az a kö zös ség, amely nek van nak ün ne pei, ide je és ked ve ar ra, hogy azt mél tó mó don
meg ül je. Egy ke rek év for du ló, mint a mos ta ni het ve ne dik szü le tés nap, al ka lom ar ra, hogy vissza -
te kin tés sel mér le gel jük és mél tas suk a múlt ki emelt ese mé nye it. De egy ben le he tõ ség az elõ -
re te kin tés re is! Szin te már köz hely, hogy a múlt és a jö võ kö zé zár va, a je len vég te len rö vid pil -
la na ta i nak so ro za tá ban kell vagy ér de mes ma ra dan dót al kot nunk. Ez mind an  nyi unk sor sa,
sze ren csés eset ben meg élt kül de té se. Senecát idéz ve: „az élet elég hos  szú, sõt bõ sé ge sen ele -
gen dõ nek kap tuk a leg je len tõ sebb dol gok vég hez vi te lé re, ha az egé szet jól oszt juk be…” Csak
re mél het jük, hogy ez si ke rül is. Az üze net vi lá gos, hi szen „min den a másé…, csak az idõ a mi -
énk” – fo gal maz za meg bá to rí tó an az óko ri bölcs. Épp az idõ be li át te kin tés ad ja a leg hi te le sebb
szem pon tot Hunyady pro fes  szor úr ral va ló kap cso la tom ra: ta lán õ az egyet len sze mély, aki ed -
di gi szak mai pá lya fu tá som nak a leg ele jé tõl szem ta nú ja. Ná la fel vé te liz tem a böl csész kar Pes -
ti Barna bás ut cai épü le té ben a pszi cho ló gia szak ra, él vez tem fa nyar hu mo rát a szo ci ál pszi cho -
ló gia-órá kon és vizs gá kon, ahogy ér de kes sé tet te a sze mély per cep ció, a tár sas kap cso la tok
di na mi ká já nak vi lá gát. Ez le nyû gö zött (ta lán épp kli ni ku si ér dek lõ dé sem mi att) és az egye tem
be fe je zé se után haj szál hí ján a szo ci ál pszi cho ló gia irá nyá ba in dul tam el. De nem, a sze mély -
kö zi vi szo nyok el mé le te he lyett még is in kább az ele ven kap cso la tok di na mi ká ja von zott,
a klinikum, és még is, vé gig kap cso lat ban ma rad tunk elõbb a tu do má nyos mun kák, majd 2002-
tõl öt éven ke resz tül a Ta nács adás Köz pont ve ze té se kap csán, aho va ma ka csul hí vott. Kur zu -
sok, szak dol go zat ok so ra jel zi az együtt mû kö dést, köz tük a Li pó ton tar tott gya kor la tok, ahol
mun ka tár sa im mal a Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szé ken meg pró bál tuk át ad ni az alap ve tõ pszi cho -
te rá pi ás kész sé gek, a sze mély köz pon tú ta nács adás és kom mu ni ká ció alap ja it az EL TE-s hall -
ga tók nak, egé szen a leg utób bi éve kig. 

Ked ves pro fes  szor úr, ez úton gra tu lá lok ed di gi te vé keny sé gé hez, fá rad ha tat lan szer ve zõ -
ere jé hez és kí vá nok sok erõt, kre a ti vi tást a to váb bi ak hoz! Bol dog szü le tés na pot, is ten él tes se
so ká ig! 
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Hunyady Or so lya
klinikai pszichológus, New York 

A köl csö nös ség és a füg get len ség paradoxonai 

Fre ud és Ferenczi vi szo nyá nak 

szo ci ál pszi cho ló gi ai meg kö ze lí té se

É l mé nyek kel tel jes és ér de kes uta zás volt en nek a fe je zet nek a meg írá sa. Ele in te nehéz
volt olyan té mát ta lál nom, ame lyet meg fe le lõ nek ér zek. Olyas mit ke res tem, ami ösz -
sze köt he ti je len le gi ér dek lõ dé si te rü le te i met a múlt be li ek kel; a pszi cho a na lí zist a szo -

ci ál pszi cho ló gi á val; az Egye sült Ál la mo kat Ma gyar or szág gal, és ami a leg fon to sabb, az apá mat
velem. Ahogy ins pi rá ci ót ke res ve la poz gat tam a kü lön fé le köny ve ket, ke zem be ke rül tek Ferenczi
Sán dor össze gyûj tött mun kái (FERENCZI 1926). A rö vid, kli ni ka i lag éles szem mel írt, kis sé for má -
lis írá sok közt rá buk kan tam egy olyan ra, mely Fre ud het ve ne dik szü le tés nap ja al kal má ból szü le tett.
A tisz te let tel jes, for má lis hang vé te lû cikk ben a szer zõ ki fe je zet ten ügyelt ar ra, hogy né hány ere de -
ti kli ni ku si gon do la tot is meg fo gal maz zon. Ahogy a sze mé lyes és a szak mai jel leg ha tá rán egyen -
sú lyo zott, kí ván csi vá tett, mi lyen vi szony ban volt Fre ud dal. Hir te len úgy érez tem, leg alább an  nyi -
ra meg aka rom ér te ni Ferenczit, az em bert, mint a kli ni kai pszi cho ló gust és pszi cho ana li ti kust.

A kö vet ke zõk ben azt vizs gá lom meg, ho gyan fej lõ dött az idõk so rán Fre ud és Ferenczi sze -
mé lyes és szak mai kap cso la ta. Úgy tû nik, min den for rás sze rint, na gyon gyor san ba rát sá got kö -
töt tek, amit év ti ze de ken át in ten zí ven ápol tak is. Az 1930-as évek ele jén tö rés kö vet ke zett be
kap cso la tuk ban. Mi köz ben to vább ra is érint kez tek és egy ér tel mû en ér de kel te õket a má sik sor -
sa, Ferenczi és Fre ud el tá vo lod tak és ki mon dot tan, köl csö nö sen kri ti ku sabb han got ütöt tek meg
egy más sal szem ben.

Elõ ször is rö vi den be mu ta tom, ho gyan je le nik meg ez a szo ros kap cso lat és a ben ne be kö vet -
ke zett tö rés a szak iro da lom ban. Az a be nyo má som, hogy ezek az írá sok Fre u dot és Ferenczit gyak -
ran olyan szel le mi hõ sök ként ke ze lik, akik nek a konf lik tu sai meg elõ le ge zik a pszi cho a na lí zis leg -
fon to sabb mai vi tá it. El is me rik ugyan ak kor azt is, hogy ket te jük kap cso la tá ban tük rö zõd nek
mind azok a küz del mek is, ame lyeket min den ki nek meg kell vív nia, ami kor szá má ra fon tos és nagy
ha tá sú em be rek hez vi szo nyul, tar to zik, vagy ép pen le vál ni pró bál ró luk. Ferenczi Kli ni kai nap lója
(1988) és a Freud–Ferenczi-levelezés (1993/1996) meg je le né se óta szá mos ta nul mány vizs gál ta kap -
cso la tuk és konf lik tu suk kü lön bö zõ vo nat ko zá sa it. A leg több – mi vel pszichoanalitikusok ír ták õket
– Fre ud és Ferenczi kap cso la tá nak sze mély kö zi di na mi ká já ra össz pon to sít, ki mu tat va, ho gyan be -
fo lyá sol ta mun ka mód sze re i ket és kap cso la tuk ala ku lá sát a sze mé lyi sé gük, a pszi cho a na lí zis tech -
ni ká já val és el mé le té vel kap cso la tos egye di lá tás mód juk, va la mint kü lön bö zõ át té te li vá ra ko zá saik,
at ti tûd je ik, fon tos gon do la ta ik és ne u ró zi sa ik (lásd rész le te sen alább).
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Ez után kis sé más meg kö ze lí tést al kal maz va be mu ta tok két olyan té nye zõt, ame lyek in kább
szo ci ál pszi cho ló gi a i ak, és ame lyek újak az ed di gi ek hez ké pest. Az egyik az, hogy Fre ud és
Ferenczi mi lyen sor rend ben lépett a pszi cho a na lí zis te rü le té re, és mi lyen sze re pet ját szot tak a fej -
lõ dé sé ben (Fre ud az el mé let meg al ko tó ja volt, Ferenczi pe dig egy a kö ve tõi kö zül) – ez pe dig
nagy mér ték ben meg ha tá roz ta érint ke zé sük di na mi ká ját. A má sik té nye zõ, amit meg vizs gá lok,
a kap cso la tuk szá má ra kon tex tust je len tõ po li ti kai mi liõ. A Fre ud és Ferenczi or szá gai, Auszt -
ria és Ma gyar or szág kö zöt ti ál lan dó, konf lik tu sok kal is ter helt köl csö nös füg gés kü lön bö zõ kép -
pen ha tott rá juk, így hoz zá já rul ha tott ah hoz, hogy el té rõ at ti tûd je ik vol tak a ha ta lom mal és más,
a pszi cho a na lí zis szá má ra szin tén fon tos té mák ról, va la mint be fo lyá sol hat ta sze mé lyes vi szo -
nyu kat is. Je len fe je zet ben ki fej tem, ho gyan táp lál ko zott egy más ból Fre ud és Ferenczi kap cso -
la tá ban a sze mé lyes és a szak mai, a tá vol ság és a kö zel ség, va la mint a füg get len ség és a köl -
csö nös be fo lyás.

I. Ferenczi és Fre ud kap cso la ta a szak iro da lom sze rint

A Fre ud és Ferenczi kap cso la tá ban be kö vet ke zõ tö rés rõl író szer zõk há rom fon tos té nye zõt em -
le get nek, amely eb ben a tö rés ben köz re ját szott. Ezek: a sze mé lyi sé gük és ne u ró zi sa ik össze fér -
he tet len sé ge; a köz tük lé võ el mé le ti né zet kü lönb sé gek; va la mint a pszi cho a na lí zis mód sze re i -
vel kap cso la tos konf lik tu suk. Azt hi szem, a leg töb ben egyet ér te nek ab ban, hogy mind há rom
té nye zõ hoz zá já rult az el tá vo lo dá suk hoz, ám az már vi ta tott, hogy me lyik mennyi re fon tos (lásd
HOFFER 1990). A kö vet ke zõk ben be mu ta tok né hány pél dát a kü lön bö zõ ál lás pont ok ra, a tel jes
szak iro dal mi át te kin tés igé nye nél kül. Az aláb bi ak lé nye ge csu pán az, hogy lás suk, mi lyen kü -
lön bö zõ meg kö ze lí té sek él nek a szak iro da lom ban. Az egyes meg kö ze lí té se ken be lül per sze ér -
de kes kü lön bö zõ né zõ pont ok je len tek meg a konk rét rész le tek kel kap cso lat ban.

(1) Sze mé lyi ség és ne u ró zis: Fre ud és Ferenczi kap cso la tá ról ír va Jo nes (1955) és Gay (1988)
az el tá vo lo dás kez de tét egy 1910-ben tett szi cí li ai uta zás ra da tál ja. Sze rin tük a fe szült sé get
Ferenczi szer te len in ti mi tás ke re sé se okoz ta, mely ugyan ak kor az ap já val szem be ni meg ol dat -
lan konf lik tus kö vet kez mé nye. Ezt a gon do la tot új meg fo gal ma zás ban fej tet te kis Ne mes
(1988), aki sze rint az el ide ge ne dés fõ oka az volt, hogy Ferenczi az ap ját el vesz tett ser dü lõ szint -
jé re regrediált. Aron (1998) ki egyen sú lyo zot tabb né ze te sze rint Ferenczi va ló szí nû leg füg get -
le nebb nek mu tat ko zott, mint amen  nyi füg get len sé get Fre ud haj lan dó volt el fo gad ni, és egyi kük
sem hi báz tat ha tó ki zá ró la go san a kap cso la tuk ban meg je le nõ ne héz sé ge kért. Mint Aron rá mu -
tat, a sze mé lyi sé gük más és bi zo nyos dol gok ban ös  sze fér he tet len volt, és jog gal mond ha tó, hogy
egyik sem volt neurotikusabb a má sik nál. Ami kor pél dá ul Ferenczi gát lá sok tól men tes, vi dám,
köl csö nös sé gen ala pu ló, kö ze li sze mé lyes kap cso la tot sze re tett vol na ki ala kí ta ni Fre ud dal,
amaz gye re kes nek tar tot ta eze ket a kí ván sá ga it. Fre ud meg tar tot ta Ferenczivel szem ben a tá -
vol sá got, me lyet szük sé ges nek és ter mé sze tes nek is vélt, hogy meg õriz ze az apai és ana li ti kus
sze re pét ve le szem ben.

(2) El mé le ti né zet kü lönb sé gek: Más írá sok nem an  nyi ra a két em ber sze mé lyi sé gé re és kap -
cso la tuk di na mi ká já ra össz pon to sí ta nak, ha nem in kább a köz tük ki ala ku ló el mé le ti né zet kü lönb -
sé ge ket hang sú lyoz zák. Masson (1984) pél dá ul a tö rést Ferenczi azon, ké sõbb ki ala ku ló meg -
gyõ zõ dé sé nek tu laj do nít ja, mely sze rint a szü lõi fi zi kai bán tal ma zás nak igen is sze re pe van
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a ne u ró zis ki ala ku lá sá ban. Ezt a gon do la tot Fre ud az zal ve tet te el, hogy az csu pán az õ sa ját ko -
ráb bi, té ves nek bi zo nyult tra u mafel fo gá sá nak egy vál to za ta. To váb bi pél da ként idéz he tõ Bálint
(1979), aki sze rint Fre ud és Ferenczi a reg res  szi ó nak más for má i val ta lál koz tak a pá ci en se ik -
ben. Fre ud en nek kö vet kez té ben túl sá go san óva tos sá vált a rossz in du la tú reg res  szi ó val szem -
ben, míg Ferenczi túl sá go san op ti mis tá vá a reg res  szió jó in du la tú for má i nak le he tõ sé ge i vel kap -
cso lat ban.

(3) A mód sze rek kel kap cso la tos né zet kü lönb sé gek: Jól is mert Fre ud nak az a le ve le, amely ben
el ma rasz tal ja Ferenczit a „csó ko lás mód sze re” mi att, mi u tán Clara Thompson be szá molt
a Ferenczitõl ka pott ke ze lé sé rõl. Pá lya fu tá sa so rán Ferenczi va ló ban igen ak tí van kí sér le te zett a pszi -
cho ana li ti kus mód sze rek kel. Mint Hoffer (2010) rá mu tat, Fre ud azért re a gált olyan erõs kri ti ká val
Ferenczi írá sa i ra, mert el ítél te, hogy Ferenczi az ere de ti tra u ma „va ló sá gát mi lyen mód sze rek kel
ke re si”. Aron és Harris (2010), va la mint Haynal (1989) ar ról ír , hogy Fre ud el ítél te Ferenczi
unortodox mód sze re it, ame lyek kel reg res  szi ót akart kel te ni – Fre ud ugyan is ezt ve szé lyes nek tar -
tot ta. En nek per sze a for dí tott ja is igaz, va gyis a hely te le ní tés köl csö nös volt: Ferenczi kí sér le te -
zé se bí rá lat Fre ud be lá tá son ala pu ló, in tel lek tu á lis pszi cho a na lí zi sé vel szem ben.

II. Fre ud és Ferenczi el té rő sze re pe a pszi cho a na lí zis fej lő dé sé ben

A sze mély kö zi di na mi ka, va la mint a mód szer ta ni és el mé le ti né zet kü lönb sé gek szük ség sze rû -
en be fo lyá sol ták Fre ud és Ferenczi vi szo nyát – most vi szont két olyan, to váb bi té nye zõt vizs -
gá lok meg, ame lyek szin tén je len tõs nek tûn nek. Szo ci ál pszi cho ló gi a i vá az te szi õket, hogy a kap -
cso lat tár sas-tár sa dal mi kör nye ze té nek va ló sá gá nak vo nat ko zá sa i ról van szó. Eze ket az
as pek tu so kat egy fe lõl per sze szûr ték és fel dol goz ták Ferenczi és Fre ud szub jek tív ta pasz ta la -
tai; más fe lõl ugyan ak kor erõ sen ala kí tot ták, mi lyen szub jek tív ta pasz ta la tai le het tek en nek a két
em ber nek egy más ról.

Sok olyan szo ci ál pszi cho ló gi ai té nye zõ akad, ame lye ket eb bõl a szem pont ból fel vá zol hat -
nánk és meg vi tat hat nánk; pél dá ul hogy Fre ud és Ferenczi egy aránt zsi dó val lá sú volt, ami nek
va ló szí nû leg va la me lyest el té rõ je len té se és tár sa dal mi-po li ti kai kö vet kez mé nyei vol tak szá mukra.
Nem túl me rész pél dá ul az a fel té te le zés, hogy Ferenczi zsi dó sá ga is be fo lyá sol ta, Fre ud meny -
 nyi re tar tot ta õt a pszi cho a na lí zis leg jobb õri zõ jé nek egy olyan vi lág ban, ahol a pszi cho a na lí -
zis vé de lem re szo rult, és vé de lem re szo rul tak a zsi dók is. To váb bi té nye zõ le het ne az a kul tu -
rá lis hát tér, amely for mál ta a tem pe ra men tu mu kat és for mál ta, ho gyan vi szo nyul tak az
ér zé sek hez, az ér zé sek ki fe je zé sé hez, a struk tú rá hoz és a ha ta lom hoz, az egyé ni ség hez, az ös -
 sze kap cso ló dás hoz és az el vá lás hoz. Kü lön bö zõ kul tu rá lis hát te rük azt is köz vet le nül be fo lyá -
sol ta, mit gon dol tak egy más ról. Erõs (2004) pél dá ul idé zi Fre ud nak azo kat a gon do la ta it, ame -
lyek ben ro man ti kus szín ben tün te ti fel eze ket a kul tu rá lis kü lönb sé ge ket, Ferenczit pe dig
„is me rõs ide gen nek” ne ve zi, aki egy olyan eg zo ti kus és szép vi lág ból va ló, amely „tu do má nyos
ér te lem ben más”, mint az övé.

Az aláb bi ak ban ar ra össz pon to sí tok, mi lyen kü lön bö zõ sze re pet ját szott Fre ud és Ferenczi
a pszi cho a na lí zis ki ala ku lá sá ban és fej lõ dé sé ben. Fre ud volt az, aki a pszi cho a na lí zist ki ta lál -
ta, Ferenczi pe dig ké sõbb csat la ko zott – en nek hat nia kel lett ar ra, ho gyan lát ták egy más hoz -
zá já ru lá sát a pszi cho a na lí zis hez. Ferenczit nem te kin tet te Fre ud egyen ran gú part ne ré nek
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egyikük sem (s ami azt il le ti, sen ki más sem), és ez nem csak bel sõ mo ti vá ci ó ik mi att volt így,
ha nem azért is, mert Ferenczi ered mé nyei de fi ní ció sze rint csak Fre ud ere de ti el gon do lá sá nak
mó do sí tá sai és ki ter jesz té sei le het tek. Ferenczi te hát nem fo gal maz ha tott meg a pszi cho a na lí -
zis sel kap cso la tos gon do la to kat anél kül, hogy va la mi lyen mó don ne vi szo nyult vol na Fre ud hoz.
Egyet ért he tett vagy vi tat koz ha tott ve le; tá mo gat hat ta vagy meg fo gal maz ha tott el té rõ vé le -
ményt, de ele ve nem volt ab ban a hely zet ben, hogy sa ját gon do la ta i nak ki fe je zé sé ben és tar tal -
má ban meg ke rül je Fre ud mun ká ját és ne be szél jen ró la. Úgy gon do lom, en nek a nyo masz tó hely -
zet nek a meg ke rül he tet len sé ge ját szott né mi sze re pet ab ban, hogy Ferenczit oly erõ sen ér de kel te
az ana li ti kus és pá ci en se kö zöt ti kap cso lat, s a kap cso la tok is ál ta lá ban. El mé le té nek kö zép pont -
já ban is az ana li ti kus és a pá ci ens, a szü lõ és a gyer mek kö zöt ti kom mu ni ká ci ós ak tu sok kap -
cso la ti je len té se áll.

Ferenczinek Fre ud mun kás sá gá hoz fû zött ész re vé te le it to váb bá úgy is te kin tet ték, hogy
szán dé kos kap cso la ti je len té sük van, mi vel az em be rek haj la mo sak, hogy ok-oko za ti ös  sze füg -
gést lás sa nak az egy mást kö ve tõ ese mé nyek kö zött. Fre ud a ma ga ré szé rõl ugyan ak kor el ke rül -
het te és el is ke rül te ezt a hely ze tet, ami, és ez fon tos, ki egyen sú lyo zat lan sá got vitt a kap cso -
la tuk ba. Fre ud kli ni kai el mé le tei a szer zõ jük fe jé ben (és má sok fe jé ben szin túgy) nem irá nyul tak
sze mély sze rint sen ki re, még ha sze mé lyes ta pasz ta la tok ból és meg gyõ zõ dé sek bõl szár maz tak
is, és nem mér ték õket má sok el gon do lá sa i hoz és kli ni ku si ész re vé te le i hez. A sa ját lá bu kon áll -
tak és ön ma guk ban vol tak hi te le sek.

So kan vé lik úgy, hogy Ferenczi túl sá go san sze mé lye sen vi szo nyult Fre ud ana li ti ku si ma -
ga tar tá sá hoz, em pá ti át és ta pin ta tot ke res ve olyas va la mi ben, amit Fre ud egy sze rû en a lé lek ob -
jek tív és tu do má nyos szem lé le té nek tar tott. Ez a kép azon ban leg alább an  nyi ra ered het a fen ti
hely ze ti ki egyen sú lyo zat lan ság ból, mint a két fél sze mé lyi sé ge és ne u ró zi sai köz ti kü lönb sé gek -
bõl. Ferenczi min den ki je len té sé nek nem csu pán bel sõ leg, Ferenczi kép ze le té ben volt sze mély -
kö zi, Fre ud hoz fû zõ dõ je len té se, ha nem a tény le ges tár sas kap cso la tok szint jén, ami vi szont meg -
for dít va nem mond ha tó el. Más szó val ér vel he tünk úgy, hogy a Ferenczi ál tal a ta pasz ta lat nak,
a kap cso ló dás nak és a köl csö nös ség nek tu laj do ní tott fon tos ság, il let ve Fre ud nak az az el kép -
ze lé se, hogy sze re pe sze rint az ana li ti kus a sze mély kö zi me zõn kí vül és felül áll, köz vet le nül
tük rö zi po zí ci ó ju kat, va gyis azt, hogy a ko ra be li pszi cho a na lí zis tár sa dal mi-po li ti kai fej lõ dé sé -
ben el té rõ sze re pe ket töl töt tek be. A pszi cho a na lí zis meg kö ze lí té sé ben mind a ket ten a te rü le -
ten be töl tött kü lön bö zõ tár sas sze re pük kel kap cso la tos ta pasz ta la ta ik ra épí tet tek.

Mun kás sá gá ban Ferenczi ar ra fó ku szált, ho gyan le het sé ges, hogy a pszi cho a na lí zis fo lya -
ma tá ban igen is lé te zik egyen súly és köl csö nös ség. Sze rin te Fre ud nem volt vé dett a sze mé lyes
ha tá sok és tor zí tá sok el len; õ is ugyan olyan sze rep lõ volt a kö zös sze mély kö zi me zõ ben, mint
más. Hogy így te kin tett Fre ud ra, az vi szont, úgy vé lem, bel sõ (és sze mély kö zi) konf lik tust oko -
zott Ferenczinek, mi vel õ is úgy akar ta lát ni – és lát ta is – Fre u dot, mint a ne u ro ti kus-kap cso -
la ti kon tex tu son kí vül és fö lött ál ló fi gu rát. Ez utób bi lá tás mód meg fe lelt Fre u dé nak, aki el len -
állt a köl csö nös ség esz mé jé nek. Kez det ben ta lán az ol dot ta meg ezt a konf lik tust, hogy Ferenczi
Fre ud pá ci en se lett: az ana li ti kus-pá ci ens kap cso lat tal mind ket ten tu da to san el fo gad ták, hogy
kö zös sze mély kö zi te rü le tü kön Fre ud az ana li ti kus, va gyis a ma ga sabb ren dû tu dást bir tok ló fél.
A pszi cho a na lí zis vi lá gá ban ez zel Ferenczi re le váns tár gya lett Fre ud min den ál lí tá sá nak és kli -
ni kai ész re vé tel ének, va gyis Fre ud is az övé hez ha son ló, sze mély kö zi leg meg ha tá ro zott kel le -
met len hely zet be ke rült. On nan tól kezd ve, ami kor Fre ud és Ferenczi a pszi cho a na lí zis rõl
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beszél getett, nem csak egy sze rû en mint mun ka tár sak ér tet tek egyet vagy vi tat koz tak va la mi lyen
sze mély te len el mé le ti kér dés rõl. A be szél ge tés szük ség sze rû en szólt a ket te jük sa ját ana li ti kus-
pá ci ens kap cso la tá ról is.

A sze re pek el té ré se és ki egyen sú lyo zat lan sá ga te hát je len tõs volt és egész éle tü ket át ha totta.
Rá adá sul nem csu pán õk töl töt tek be kü lön bö zõ sze re pe ket a pszi cho a na lí zis ben, de a pszi cho -
a na lí zis is el té rõ sze re pet ját szott az õ éle tük ben. Még ami kor Fre ud ana li ti kus gon dol ko dá sát
be val lot tan be fo lyá sol ták is Ferenczi és má sok gon do la tai és ész re vé te lei, ami kor Fre ud el ve -
tet te vagy be épí tet te az el mé le té be va la ki más nak egy öt le tét, ar ra úgy gon dolt (és úgy gon dol -
tak má sok is), hogy „mind ös  sze” tö ké le te sí ti vagy meg vál toz tat ja a sa ját ere de ti al ko tá sát. A pszi -
cho a na lí zis meg al ko tá sa (il let ve a meg al ko tott pszi cho a na lí zis ma ga) az övé volt, õ is mer te
a leg job ban. Ha em be ri kap cso la ta i ban is volt kö vet kez mé nyük a pszi cho a na lí zis me ne té vel kap -
cso la tos gon do la ta i nak, ak kor is úgy te kin tet te õket, mint va la mi lyen ob jek tív igaz ság meg nyil -
vá nu lá sa it, hi szen õ volt a pszi cho a na lí zis meg al ko tó ja. A pszi cho a na lí zis Fre ud gyer me ke, ta -
lán mond hat juk úgy, a lá nya volt. A kor gyer mek ne ve lé si szo ká sa i nak meg fe le lõ en Fre ud
ana lí zist és ma gya rá za tot adott a pá ci en se i nek; még hoz zá a dol go kat job ban ér tõ te kin tély ként
ad ta ne kik. Ferenczi ez zel szem ben in kább a tár gya ló part ner sze re pét vet te föl, aki köz ve tít a pá -
ci ens ta pasz ta la tai és Fre ud pszi cho ana li ti kus „tu dá sa” kö zött, egy for mán fon tos nak tart ja
mind a ket tõt, min dig meg kér dõ je lez ve, mi bõl és mit is tud a két fél a fo lya mat ról és egy más -
ról. Mind eb ben köz vet le nül a Fre ud dal kap cso lat ban fel me rült kér dé sei je len het tek meg. Egy -
faj ta gyer me ki po zí ci ó ban ma radt, mi köz ben egyút tal nõ ül is vet te Fre ud gyer me két, a pszi cho -
a na lí zist.

Hogy a me ta fo rá nál ma rad junk, Fre ud, az apa sze ret te vol na, ha (1) a pszi cho a na lí zis a ma -
ga út ját jár va füg get len né vált vol na tõ le, s ez zel biz to sít va lett vol na fenn ma ra dá sa, de ugyan -
ak kor (2) to vább ra is õ kont rol lál hat ta vol na, és meg ma radt vol na olyan nak, ami lyen nek õ ki -
ta lál ta, „tor zu lá sok” és „tév esz mék” nél kül. Fre ud olyas va la kit ke re sett, aki ben mind két
szem pont ból meg bíz ha tott: aki meg véd te és meg õriz te vol na a pszi cho a na lí zist, és ugyan ak kor
se gí tet te vol na vál to zá sát is.

Ferenczi te hát nem csu pán Fre ud szel le mi és át té te les ér te lem ben vett fia volt, amint azt
gyak ran idé zik. In kább a ve jé nek ne vez het nénk, ami rõl a je lek sze rint Fre ud nak exp li cit fan tá -
zi ái vol tak (DUPONT 1994). Ferenczit fo lya ma to san ér té kel ték, va jon jól fog-e gon dos kod ni
a lány ról (va gyis a pszi cho a na lí zis rõl), és min dig szük ség sze rû en az apá hoz ha son lí tot ták, ahogy
azt õ is tet te ma gá val. Kü lö nö sen ér de kes nek tar tom eb ben a kon tex tus ban, ho gyan sze re tett be -
le Ferenczi az egyik pá ci en sé be; ho gyan küld te ezt a be te gét Fre ud hoz ana lí zis re; s hogy vé gül
ma ga is Fre ud ki elem zett pá ci en se lé vén ho gyan dön tött a mes ter ta ná csa nyo mán (sa ját ere -
de ti szán dé ká val el len té te sen) úgy, hogy a pá ci ens any ját ve szi fe le sé gül. Rész ben a sa ját át tételei
mi att esett így, rész ben pe dig azért, mert Fre ud szí ve sen adott ta ná cso kat a te kin tély sze re pét
játsz va. Ferenczi egész éle te so rán küsz kö dött a kér dés sel, hogy mi ért is hoz ta meg ezt a dön -
tést (STANTON 1994), így jö he tett rá, hogy min den pszi cho ana li ti kus in ter ven ci ó nak – a tar tal -
mán kí vül – meg van a ma ga kap cso la ti je len té se és ha tá sa is a pá ci ens és a te ra pe u ta vi szo nyá -
ban. Mun ká i ban a kap cso la ti vo nat ko zás nak még az in ter ven ció tar tal má nál is fon to sabb sze re pet
tu laj do ní tott. Gya ní tot ta, hogy Fre ud nak is meg van nak a ma ga viszontáttételei ve le kap cso lat ban,
ame lye ket a konk rét ta nács ban és ál ta lá nos mód sze rén ke resz tül nyil vá ní tott ki. Te kint ve, hogy
Ferenczi ter mé sze té nél fog va in kább a két sze rep lõs ana lí zis hí ve volt, dön té se iben és bel sõ 
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éle té ben a tel jes sze mély kö zi me zõt fi gye lem be vet te, amit Fre ud tu dat ta lan mû kö dé se szin túgy
meg ha tá ro zott, mint a sa ját ja. Hogy Ferenczi sze ret te vol na, ha Fre ud ér té kel te vol na a köl csö -
nös sé get a pszi cho a na lí zis ben, az mind két vá gyá ról ta nús ko dik: 1. meg akar ta mu tat ni, õ igen -
is gon dos ko dik Fre ud azon szük ség le té rõl, hogy le gyen va la ki, aki sze re ti és meg vé di a pszi -
cho a na lí zist, mi köz ben tisz te li Fre ud te kin té lyét; 2. sze ret te vol na, ha Fre ud vál lal ja eze ket az
el vá rá sa it, és a ve lük kap cso la tos konf lik tu sa it is.

A kö zös, tu da tos va ló ság ban a szük ség le tek mind Ferenczi szük ség le tei vol tak: õ akart be -
ke rül ni a pszi cho a na lí zis Fre ud ál tal lét re ho zott és Fre ud kö rül for gó kö re i be; ki akar ta ta nul -
ni a szak mát; és vé gül is õ volt a pá ci ens min den át té te lé vel együtt, ami szin tén füg gõ hely zet -
be kényszerítette. Ferenczinek mind be lül, mind a kül vi lág va ló sá gá ban szük sé ge volt a mes ter
he lyes lé sé re és se gít sé gé re. A pe ri fé ri á ról ér kez ve kel lett ki vív nia he lyét a bel sõ kör ben, hogy
õt is a pszi cho a na lí zis hez je len tõ sen hoz zá já ru ló szer zõ nek te kint sék. Nem csak pszi cho ló gi ai -
lag le he tett szük sé ge bölcs mes ter re és el fo ga dó apá ra, ha nem a va ló ság ban is szük sé ge volt
Freud el is me ré sé re, meg be csü lé sé re és szak ér tel mé re. Ami kor te hát Ferenczi ve le kap cso la tos
prob lé má it Fre ud ki zá ró lag Ferenczi szük ség le te i nek és konf lik tu sa i nak tu laj do ní tot ta, a va ló -
ság elv nek meg fe le lõ en leg alább an  nyi ra be szélt a gya kor la ti va ló ság ról, mint Ferenczi ka rak -
te ré rõl, il let ve vé de ke zõ me cha niz mu sa i ról. Fre ud egy olyan új disz cip lí na köz pon ti és ha tal -
mas fi gu rá ja volt, me lyet hí vei ma ga sabb ren dû tu dás nak te kin tet tek. Fre ud szem pont já ból
Ferenczi dol ga volt, hogy mi kép pen fo gad ja el a mes ter pon tos ész re vé te le it a pszi ché jé rõl, vala -
mint ezek nek a korlátait is. Ferenczi ez zel szem ben min dig az ana li ti kus hely zet ér zel mi való -
sá gát hang sú lyoz ta, amely ben Fre ud nak és ne ki egy for mán volt szük sé gük egy más ra és a maguk
mód ján köl csö nö sen se gí tet ték vagy gá tol ták egy mást. Ferenczi ugyan ak kor sze ret te vol na, ha
kap cso la tuk ra vo nat ko zó an mind ezt Fre ud is fel is me ri és el fo gad ja. Ez ál tal a kel le té nél erõ seb -
ben füg gõ vé tet te ma gát Fre ud tól, ami ál tal hi he tõ vé tet te Fre ud nak azon ál lí tá sa it, me lyek sze -
rint meg ol dat lan füg gõ sé gi prob lé mái van nak.

Ferenczi meg íté lé se a pszi cho a na lí zis te rü le tén bo nyo lult kér dés volt és az is ma radt. Azt
pél dá ul, hogy az ana li ti kus kap cso lat ra össz pon to sí tott és a pá ci en sek kel szem ben szeretetteli
és ru gal mas meg kö ze lí tést sür ge tett, hos  szú ide ig úgy ér tel mez ték, mint a Fre ud ál ta la vélt ér -
zel mi meg kö ze lít he tet len sé gé re adott ne u ro ti kus re ak ci ót. Így vé le ke dett Jo nes és bi zo nyos mér -
ték ben Fre ud is, ami vé gül Ferenczi men tá lis sta bi li tá sát meg kér dõ je le zõ plety ká kat szült. 
Azt is a ne u ró zis je lé nek, az apa fi gu rá ról tör té nõ elég te len le vá lás bi zo nyí té ká nak te kin tet ték
(SCHWARTZENBACH 2001), hogy csak éle te vé ge fe lé tud ta tel je sen el fo gad ni sa ját esz mé it a pszi -
cho a na lí zis sel kap cso lat ban. Ez az õ sa ját né zõ pont ja, és bi zo nyos mér té kig a mi énk, mai ol -
va só ké is, akik pe dig tör té nel mi tu dá sunk ré vén lát juk, hogy Ferenczi mun ká ja ér té kes volt,
amen  nyi ben meg elõ le gez te mai el mé le ti töp ren gé se in ket. Tud juk, hogy Ferenczinek a fre u di -
tól el té rõ meg kö ze lí té se hi te les és ér tel mes volt, így an nál neurotikusabbnak tû nik, ami ért nem
hitt ma gá ban, és csak las san kez dett bíz ni a sa ját újí tá sa i ban. Fre ud és Ferenczi ugyan ak kor na -
gyon is kü lön le ges kö rül mé nyek kö zött foly tatott esz me cse rét ezek rõl a kér dé sek rõl, és a hely -
ze ti té nye zõk igen je len tõs ha tást gya ko rol tak ar ra, aho gyan ezt meg él ték. A hely zet az volt, hogy
Fre ud mint a pszi cho a na lí zis meg ala pí tó ja és a pszi cho a na lí zi sen be lül a hi te les ség és a le gi ti -
mi tás for rá sa szi go rú hi e rar chi át ál lí tott fel az ana li ti kus és a pá ci ens (il let ve a mes ter és a kö -
ve tõi) kö zött. Ami kor Ferenczi ki akar ta egyen lí te ni a vi szo nyo kat az zal, hogy köl csö nös ana -
lí zist ja va solt, és meg pró bál ta eb be be von ni Fre u dot, ezt a kor tár sak csak úgy ér tel mez het ték,
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mint an nak a je lét, hogy nem si ke rült fel fog nia, mi lyen is va ló já ban a tár sas hely zet köz te és
Fre ud, il let ve ál ta lá ban a pá ci en sek és az ana li ti ku sok kö zött. (In nen már csak egy lé pés an nak
a fel té te le zé se, hogy vé gül min den vo nat ko zás ban el vesz tet te kap cso la tát a va ló ság gal, és tel -
je sen le csú szott.)

Már ko ráb ban is fel ve tõ dött (ARON–HARRIS 2010), hogy Ferenczi azért akar ta ana li zál ni
Fre u dot, hogy „meg ja vít sa”, és így Fre ud is jobb ana li ti kus le gyen az õ szá má ra. Sze rin tem ez
igaz, és ar ról árul ko dik, hogy Ferenczinek szük sé ge volt Fre ud ra mint te kin tély re. Igé nyel te azt
is, hogy Fre ud is ta pasz tal ja meg az ana li ti kus fo lya ma tot a pá ci ens ol da lá ról, hogy em pa ti ku -
sab bá vál jon a pá ci ens ta pasz ta la ta i val kap cso lat ban, és hogy ér té kel je Ferenczi ve le kap cso -
la tos konk rét és a pszi cho a na lí zis sel kap cso la tos ál ta lá nos gon do la ta it. Ferenczi azon ban tud -
hat ta vol na (de nem va gyok ben ne biz tos, hogy tud nia is kel lett vol na), hogy Fre ud nem
fo gad hat ja el a Ferenczi ál ta li ana li zá lá sá ra vo nat ko zó aján la tot. Fre ud el kép ze lé se sze rint a pszi -
cho a na lí zis ré vén az em ber át lát hat ja sa ját ne u ró zi sát az ál tal, hogy a jó in du la tú, ob jek tív és sze -
mély te len te kin tély fel vi lá go sít ja õt. Ma gá val szem ben vi szont Ferenczit nem tar tot ta sem te -
kin tély nek, sem sze mély te len nek, ob jek tív nek vagy tel jes mér ték ben jó in du la tú nak. Nem
fo gad hat ta el Ferenczi aján la tát, mert a sa ját vé de ke zõ me cha niz mu sai meg aka dá lyoz ták õt eb -
ben, a fent kör vo na la zott tár sas va ló ság pe dig an  nyi ra meg erõ sí tet te eze ket a vé de ke zõ me cha -
niz mu so kat, hogy az aján lat el fo ga dá sa bi zo nyos mér té kig Fre ud sa ját va ló ság ész le lé sét ás ta vol -
na alá.

Nem mond juk per sze, hogy Ferenczinek ne lett vol na te kin té lye, vagy hogy Fre ud egy ál -
ta lán nem tisz tel te vol na a mun ká ját. Ha Ferenczi meg ma radt vol na az ana li ti kus Fre ud ál tal meg -
ha tá ro zott sze re pé nél, ak kor kö ve tõ, ta nít vány és pá ci ens ma radt vol na – és má sok sze mé ben
ép el mé jû; és ak kor föl sem vet het te vol na, hogy Fre ud az õ pá ci en se le gyen. Ferenczinek éppen
a va ló sá gos, meg lé võ te kin té lye tet te le he tõ vé, hogy pszi cho a na lí zist ajánl jon Fre ud nak. Ez a te -
kin tély ar ra épült, hogy sa ját, ere de ti né ze tei vol tak a pszi cho a na lí zis rõl, a köl csö nös ség és a sze -
mé lyes ség fon tos sá gá ról, és hogy fo lya ma tos har cot ví vott a min den tu dó ana li ti kus fel té te le -
zett (és nem ki ví vott) au to ri tá sa el len. Ferenczi ugyan ak kor erõl tet te, hogy ana li zál has sa
Fre u dot, ami vel már nem csu pán a sa ját füg get len, kre a tív pszi cho ana li ti kus meg kö ze lí té sét arti -
ku lál ta. Ferenczi (a) nem vet te ész re, mi lyen fe nye ge tést je lent õ Fre ud szá má ra, s ez zel bi zo -
nyos mér té kig ma ga pro vo kál ta ki a meg bé lye gez te té sét; (b) ami kor el len állt Fre ud rá vo nat -
ko zó ana lí zi sé nek, az a vé de ke zõ szük ség let ve zé rel te, hogy a má si kat ja vít sa meg – ahe lyett,
hogy ön ma gát ér tet te vol na meg. Hogy Fre ud nak pszi cho a na lí zist aján lott, és ez zel köl csö nös -
sé get ja va solt, az ér tel mez he tõ (c) az anyai vé de ke zés (SCHWARTZENBACH 2001) ese te ként, amit
egyéb ként a pá ci en se i vel szem ben is el ját szott. Az anyai vé de ke zés Ferenczinek a pá ci en se i -
vel szem be ni túl zott ked ves sé ge volt, amely nek az volt a funk ci ó ja, hogy el rejt se és kom pen -
zál ja – va gyis ki véd je – Ferenczi sa ját fé lel mét és gyû lö le tét az erõs nõk kel és ma gá val a be -
teg ség gel szem ben. Fre ud irán ti anyai át té tel ében mes te rét be teg nek, egyút tal tá vo li nak és
vis  sza hú zó dó nak ta lál ta, ami fé lel met, ne hez te lést és el íté lést vál tott ki be lõ le. Ek kor fel aján -
lot ta ne ki, hogy meg gyó gyít ja õt a sze re tet se gít sé gé vel, amit Fre ud a már em lí tett okok ból is -
mé tel ten fi gyel men kí vül ha gyott. Ferenczi fur csa mó don ak kor ér tet te meg, hogy mi is volt mind -
vé gig Fre ud ál lás pont ja, mi kor ele mez ni kezd te a sa ját anyai vé de ke zé sét, ami nek ha tá sá ra
fel ha gyott az zal, hogy meg akar ja vál toz tat ni Fre u dot és el akar ja nyer ni az el is me ré sét. Ahogy
önál ló, füg get le nebb sze mé lyi ség gé vált, fur csa mó don kö ze lebb is ju tott ah hoz a sze rep hez, amit
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Fre ud el kép zelt a szá má ra. Ahogy tu do má sul vet te az exp li cit, el fo ga dott köl csö nös ség hi á nyát
a kap cso la tuk ban, egy re ke vés bé akar ta kont rol lál ni Fre u dot. Vé gül az zal, hogy el fo gad ta sa -
ját esz mé it Fre ud jó vá ha gyá sa nél kül is, bent, ma gá ban meg fosz tot ta Fre u dot at tól a te kin tély -
tõl és ha ta lom tól, hogy õ le gi ti mál has sa a kli ni kai mód sze rek sza bá lya it.

III. A nem zet kö zi po li ti kai hely zet és imp li ká ci ói

Je len írás má sik gon do la ta, hogy a fen ti ek kel pár hu za mos fo lya mat ját szó dott le Fre ud és Ferenczi
or szá ga i nak nem zet kö zi kap cso la ta i ban is, ami fel te he tõ en szin tén be fo lyá sol ta a két em ber
viszo nyát és a sze mély kö zi hely ze tet.

A leg alább an  nyi ra volt nem zet kö zi és po li ti kai je len ség, mint tu do má nyos vagy or vo si. Szo -
ci ál pszi cho ló gi ai szem pont ból nem túl zás fel té te lez nünk, hogy Fre ud és kü lön bö zõ nem ze ti sé -
gû kö ve tõ i nek vi szo nyát, vagy akár a pszi cho a na lí zis hez va ló hoz zá já ru lá su kat va la mi kép pen
a po li ti kai hely ze tük is be fo lyá sol ta. A kö vet ke zõk ben nem egy sze rû en a Fre ud és Ferenczi or -
szá gai kö zöt ti fon tos kü lönb sé ge ket fo gom tár gyal ni, ha nem a köz tük lé võ bo nyo lult po li ti kai
kap cso la tot, amely örök re ös  sze kö töt te a két or szág tör té nel mét.

Fre ud Mor va or szág ban szü le tett, vi szont Auszt ri á ban élt, míg Ferenczi Ma gyar or szá gon szü -
le tett, ne vel ke dett, és oda is tért vis  sza, mi u tán be fe jez te or vo si ta nul má nya it és ka to nai szol -
gá la tát. Fre ud te hát az Osztrák–Magyar Mo nar chia két ál la ma kö zül az erõ sebb és do mi nán sabb
la kó ja volt, míg Ferenczi az alá ren delt hez tartozott, ame lyi ket a má sik fél irá nyí tott. A ma gya -
rok év szá zad ok óta vi as kod tak a füg get len ség és a kül föl di ura lom prob lé má i val, és a meg ol -
dás ke re sé se so rán két fõ trend bon ta ko zott ki. Az egyik az a tö rek vés volt, hogy Ma gyar or szág
sza kad jon el tel je sen Auszt ri á tól és le gyen füg get len ál lam; a má sik tö rek vés cél ja pe dig az volt,
hogy Ma gyar or szág a bi ro da lom vé dõ er nyõ je alatt ma rad va te gyen szert ele gen dõ füg get len -
ség re és jo gok ra. A két meg kö ze lí tés konf lik tu sa ter mé sze tes mó don kö vet ke zett két meg fon -
to lás ból. Az egyik az volt, hogy a kül föl di ura lom szük ség sze rû en el fojt ja a fej lõ dést; a má sik
pe dig az, hogy Ma gyar or szág nem tud meg áll ni a sa ját lá bán, és így az Eu ró pá tól va ló el zár -
kó zás vis  sza vet né a fej lõ dést és hos  szú tá von ön pusz tí tó stra té gia len ne. Az el sõ faj ta meg ol -
dás kí sér le te ként 1848–49-ben for ra da lom és sza bad ság harc tört ki, ám a si ker te le nül vég zõ dött
füg get len sé gi harc 13 ma gyar tá bor nok ki vég zé sé vel zá rult. Ferenczi ap ja részt vett a sza bad -
ság harc ban, így a csa lád ja köz vet le nül érin tett volt ezek ben a po li ti kai ese mé nyek ben. A má -
so dik meg ol dás vé gül meg va ló sult az 1867-es ki egye zés for má já ban, amely kor lá to zott sza bad -
sá got adott Ma gyar or szág nak, pél dá ul a ma gyar lett az or szág hi va ta los nyel ve, ami azu tán fon tos
sze re pet ját szott a szá zad for du ló kul tu rá lis fel vi rág zá sá ban. Mi u tán be fe jez te or vo si ta nul má nyait,
az el sõ vi lág há bo rú ide jén Ferenczi Sán dor ka to na or vos ként szol gált a kö zös oszt rák–magyar had -
se reg ben, majd vis  sza tért Ma gyar or szág ra, hogy pszi cho ana li ti kus pra xist foly tas son. A há bo -
rú vé gén a bi ro da lom fel bom lott. Ma gyar or szág 1920-ban te rü le te nagy ré szét – így Er délyt is
– el ve szí tet te, és ki kel lett ala kí ta nia sa ját füg get len ál lam szer ve zet ét. Az új po li ti kai szer ke zet
ki ala kí tá sa je len tõs ne héz sé gek kel járt, rész ben az inf rast ruk tú ra és a ta pasz ta lat hi á nya mi att,
amit az oko zott, hogy az or szág olyan so ká ig élt kí vül rõl meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint. 
Az or szág erõ for rá sa i ban és szük ség le te i ben ugyan csak kü lön bö zött a bi ro da lom töb bi ré szé tõl
vagy Auszt ri á tól, így a meg elõ zõ kor szak po li ti kai be ren dez ke dé sét nem volt kön  nyû al kal mazni,
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vagy mond hat juk úgy is, hogy internalizálni. A Ta nács köz tár sa ság epi zód ját kö ve tõ en a ré gi
struk tú rák szol gál tak az újak mo dell je ként, a szö vet ség pe dig új ra meg köt te tett Né met or szág -
gal és Auszt ri á val. A má so dik vi lág há bo rú el vesz té se kor, mind ös  sze pár év ti zed del ké sõbb az
or szág szov jet meg szál lás alá ke rült, és 1990-ig ma radt is.

Szem be öt lõ, hogy mi köz ben Ferenczi azért küz dött, hogy le vál has son Fre ud ról, de köz ben
el nyer je tá mo ga tá sát és el is me ré sét is, mind ez nagy mér ték ben pár hu zam ba ál lít ha tó az zal, ami
eb ben az idõ ben or szá ga ik kal tör tént. Mint már em lí tet tük, Ma gyar or szág igen csak meg osz tott
volt a Habs burg-ura lom és an nak le rá zá sa kér dé sé ben. So kak sze rint az egyet len jár ha tó út az
volt, hogy az or szág ma rad jon a Mo nar chia ré sze és ez zel a Nyu gat ál tal is el fo ga dott kö zös ség,
má sok sze rint ide je volt vis  sza for dul ni ke let nek és har col ni az el nyo más el len. Ma gyar or szág
mind ket tõt meg pró bál ta, és amíg a Habs bur gok bi ro dal ma szét nem esett, am bi va lens és füg -
gõ hely zet ben volt Auszt ri á val szem ben. Mind ez meg ha tá roz ta azt az ál ta lá nos lég kört, amely -
ben je len írás két hõ se dol go zott. Az egy más köz ti ha tal mi vi szo nyuk egy ha son ló, na gyobb lép -
té kû ha tal mi di na mi ka kon tex tu sá ba ágya zó dott, ez pe dig nem csak azt ha tá roz ta meg, hogy
mi ként lát ták egy mást, ha nem azt is, hogy mi lyen at ti tûd je ik vol tak ma gá val a ha ta lom mal szem -
ben. Mind ez pe dig ös  sze fo nó dik az zal, mi ért vé le ked tek el té rõ en a pszi cho a na lí zis el mé le té rõl
és gya kor la tá ról.

Fre ud ke vés bé volt am bi va lens az zal kap cso lat ban, hogy te kin té lyi sze re pet töl tött be és ha -
tal ma volt a kö ve tõi és a pá ci en sei fe lett. Ferenczit vi szont a je lek sze rint min dig is konf lik tu -
sok gyö tör ték az zal kap cso lat ban, hogy ha tal ma van, s vé gül olyan kli ni kai mód szert és el mé -
le tet dol go zott ki, amely ben az ana li ti kus ha tal ma és tu dá sa pon to san ab ból a ké pes ség bõl fa kad,
hogy le mond a ha ta lom ról a pszi cho ana li ti kus fo lya mat ja vá ra. Fre ud vi lá gá ban a ha ta lom bir -
tok lá sa, úgy tû nik, azt je len tet te, hogy övé a jog (és az igaz ság), hogy irá nyít son és fel vi lá go -
sít son. Fre ud emel lett hiperérzékeny volt a ha ta lom le het sé ges el vesz té sé vel kap cso lat ban, 
és a kö ve tõ i re adott sze mély kö zi re ak ci ó it is rész ben az az ér zés mo ti vál ta, hogy el akar ják ven -
ni tõ le a ha tal mat, vagy fö löt te sze ret né nek ha tal mat sze rez ni. Ami Ferenczit il le ti, õ bi zo nyo -
san ha ta lom nél kü li po zí ci ó ban volt Fre ud dal szem ben – mint már em lí tet tük –, ami tük röz te
or szá ga ik po li ti ka tör té ne tét és a pszi cho ana li ti kus is ko la po li ti kai vi szo nya it is. Ferenczi nagy -
mér ték ben füg gött Fre ud tól, ami a nem zet kö zi pszi cho ana li ti kus kö zös ség el éré sét és a sa ját né -
ze te i nek ki bon ta koz ta tá sát il le ti, és ne hez telt is ezért a vi szony la gos ha ta lom nél kü li sé gért.
Szük sé ge volt és szá mí tott is Fre ud el fo ga dá sá ra, irá nyí tá sá ra, ugyan ak kor el is me ré sé re és a tõ le
va ló füg get len ség re is, így a ha ta lom szá má ra a fe le lõs ség gel és a sze mély kö zi kö te le zett sé gek -
kel kap cso ló dott ös  sze. Ez a ha ta lom fel fo gás tet te le he tõ vé, hogy ér zel mi leg nyi tott és ha tal mi -
lag vi szony lag ki egyen sú lyo zott le gyen a pá ci en se i vel, akik ve le szem ben a ha ta lom nél kü li ség
hely ze té ben vol tak. Úgy tû nik, Fre ud szá má ra ter mé sze tes volt, hogy övé a ha ta lom, és nem kér -
dõ je lez te meg a ha tal mi kü lönb ség hasz nos sá gát. Ke vés bé volt ugyan ak kor tu da tá ban a ha ta -
lom sze mély kö zi ha tá sa i nak, és ke vés bé volt ér zé keny rá juk, mint Ferenczi, aki az el nyo mot -
tak po zí ci ó já ból ér ke zett. A szo ci ál pszi cho ló gia ered mé nye it te kint ve akár az is le het sé ges, hogy
Fre ud na gyobb ha tal ma ös  sze füg gött a pá ci en sek irán ti ki sebb ér zel mi fo gé kony sá gá val és
a szen ve dé sük irán ti cse ké lyebb ér ze lem ki fe je zé sé vel (pl. VAN KLEEF et al. 2008). Ferenczi ezzel
szem ben nyíl tan és ta lán túl sá go san is el akar ta ke rül ni, hogy a vé le mény kü lönb sé ge ket a tekin -
té lyé re, ha tal má ra és na gyobb tu dá sá ra tá masz kod va ke zel je, ne hogy fe lül bí rál ja a má sik fél ta -
pasz ta la ta it és szem pont ja it. (Azt hi szem, en nek je len tõs sze re pe volt ab ban, hogy vé gül a saját
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anyai vé de ke zé sét is ké pes volt ele mez ni.) Mi vel éle te nagy ré szét egy kí vül rõl uralt or szág ban
él te le, az élet hez va ló alap ve tõ hoz zá ál lá sa (egy faj ta „enfant terrible”-ként) az volt, hogy a ha -
ta lom a má sik fé lé, ami re õ is vá gyik ugyan, de ami ért ne hez tel is; és ami hez a gon dos ko dás
el vá rá sát kap csol ja ugyan, de õ ma ga nem sze ret né bir to kol ni.

Eb ben a vo nat ko zás ban is em lí tés re mél tó a Freud–Ferenczi-kapcsolat és az or szá ga ik kö -
zöt ti vi szony pár hu za ma. A Mo nar chia ide jén Auszt ria ural ko dott Ma gyar or szá gon, de nem zsar -
no kos ko dott fö löt te és nem zsák má nyol ta ki. A ma gya rok, mint em lí tet tük, Auszt ri á tól és az ud -
var tól pél dát és gon dos ko dást is vár tak. El ke rül he tet len volt a csa ló dás, és az ab ból kö vet ke zõ
konf lik tus a ki vá lás kö rül. A füg get len ma gyar ál lam le he tõ sé ge a bi ro da lom lé tét fe nye get te,
így ilyen ér te lem ben a füg gés köl csö nös volt. Aho gyan Fre ud sem le he tett vol na ta ní tó mes ter
és gu ru kö ve tõk nél kül. A kö ve tõ i tõl va ló füg gé se azon ban a je lek sze rint paranoid re ak ci ó kat
vál tott ki be lõ le: a füg get len sé gi tö rek vé se ket úgy te kin tet te, mint a ha ta lom át vé te lé re és a mes ter/apa
„meg ölé sé re” tett kí sér le te ket, ki ve tít ve a sa ját ha ta lom vá gyát a ta nít vá nyok ra. Po li ti kai ér te -
lem ben, s azt hi szem, ez Ferenczire sze mé lye sen is igaz, Ma gyar or szág nem te kin tet te ma gát
ké pes nek ilyes mi re; az egyen lõ ség és a ha tal mi egyen súly tá vo li cél volt, ami re elég tö re kedni.
A kor azon esz méi, me lyek sze rint a ma gya rok nak ke let fe lé kel le ne for dul ni uk tá mo ga tá sért
és al ter na tí vá ért, in kább tük röz nek el ke rü lõ, sem mint hó dí tó, tá ma dó at ti tû döt. Ami kor éle te vé -
gén Ferenczi már nem úgy gon dolt Fre ud ra, mint kli ni kai el kép ze lé sei hi te les sé gé nek és a le gi -
ti mi tá sá nak vég sõ for rá sá ra, ez zel el is vet te tõ le a ha tal mat. Ám ezt be lül, az el mé jé ben tet te meg.
Nem pró bált vi tá ba száll ni Fre ud el mé le te i vel, és el fog lal ni Fre ud he lyét a pszi cho a na lí zis ben,
az az „meg öl ni az apát”. Au to nóm kli ni ku si én jét Fre ud klas  szi kus ana li ti kus ural mán kí vül 
(és mel lett) pró bál ta fel épí te ni.

Zárómegjegyzések

Az el is me rés irán ti szük ség let tel, a kö zel ség vá gyá val, az el vá lás kö rü li küz del mek kel, a fon -
tos em be rek kel kap cso la tos bel sõ konf lik tu sok kal mind an  nyi unk nak szem be kell néz nünk éle -
tünk so rán. Je len írás a szo ros kap cso la tok inherens és min dent át ha tó ne héz sé ge i rõl szól. Hálás
va gyok a „kap cso la ti gesz tu sért”, hogy ír hat tam az apám köny vé be, s így olyas mi rõl ír hat tam
ne ki és olyas mit oszt hat tam meg ve le, ami ér de kel. Meg mu tat hat tam, hogy szak te rü le te ink kö -
zött hi dak épít he tõk, és hogy sze re tem, be csü löm, és sze ret nék hoz zá csat la koz ni kö zös te rü -
le tünk, a pszi cho ló gia irán ti örök re szó ló el hi va tott ság ban.
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V. 
Pá lya tár sak val lo má sai
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Glatz Fe renc
MTA BTK Történettudományi Intézet

Nap ló tö re dé kek ba rá tok, 
ku ta tá sok egy más ra utalt sá gá ról

K ö zel öt ven éve ba rá tok va gyunk. A ba rát ság ér ze lem – gon do lom, ezt a pszi -
cho ló gu sok is így gon dol ják. Nem ér dek kö zös ség, ahogy ar ról po li to ló gu -
sok, tör té né szek ír nak. No nem ma guk ról, in kább a tör té ne ti hõ se ik rõl be -

szél ve. Hm... Az ér ze lem tör té nel mi té nye zõ. Dön tés ala kí tó, élet cé lo kat ala kí tó té nye zõ. Egyé nek,
kö zös sé gek ese té ben egy aránt. En gem leg alább is be fo lyá sol, erõ sen. Ezért is írok – igaz, szag -
ga tot tan, nem rend sze re sen – nap lót. Hogy majd egy szer elõ vé ve, lás sam esen dõ sé ge met: meny-
 nyi re sze ret tem jó ér zés sel meg él ni a nap ja i mat, men  nyi re ér ze lem mel kí sér tem min den ese ményt.
Ne hogy eszem be jus son va la ha is szem be ál lí ta ni az ér zel mi nek és ér tel mi nek mi nõ sí tett in dí té -
ko kat. A netáni öreg kor ban. Hi szen haj lik min den em lé ke zés író min dent olyan na gyon oko san
el ter ve zett nek, ér dek fel is me rés nek be mu tat ni sa ját éle té ben. Azu tán már a tör té ne ti ta nul má nyok -
ban is. Fi a tal, Eu ró pá ban ván dor ló ösz tön dí jas ként kezd tem a nap ló írást, még 1969-ben,
könyv tá ri-le vél tá ri na pi ku ta tás után es ti egye dül lét ben. Amit min dig na gyon sze ret tem meg él -
ni. […] A ba rát ság ter mé sze te sen ha szon el vû ér ze lem. Mert igaz, a fi zi kai egye dül lét tû nik az
író em ber leg fon to sabb élet for má já nak. Így is van. De ez nem je lent ér zel mi egye dül lé tet. A tár -
sak, ba rá tok a tá vol ból is fon tos ré szei éle tünk nek, ha nem más, hát ma gunk ban be szé lé sünk so -
rán. Van ki hez beszélni… 

Ilyen ba rát ság (a „volt”-ot ki húz tam) a mi egy más mel lett élé sünk Hunyady Györg  gyel. Gyuri -
val... Egy vá ros ban élünk, ugyan azon egye te men dol go zunk, ugyan azon Aka dé mi án fon tos ko dunk.
Egy asz tal tár sa ság ba jár tunk éve kig va cso ráz ni. Még is rit kán be szél ge tünk. De ha igen, hm, akkor
egy más ra önt jük a be lénk szo rult be nyo má so kat, vi lág ja ví tó nak gon dolt öt le te ket. Nagy lel ki
haszon: le het va la ki vel tel jes õszin te ség gel be szél ni. És nem a hi va tal ról. (Amely egyéb ként
mind ket tõnk élet te rét ed dig – a nyug dí junk kez de té ig – ke re tez te. És ame lyet sze ret tünk,
mindketten…) És le het va la ki vel köny vek rõl – ame lye ket egy más nak kül döz ge tünk ol va sás ra –
beszél ni. No és az emlékekrõl… Leg kö ze leb bi ta lál ko zá sun kon, már a te á nál, ezt elõ is ho zom:
hogyan ér tel me zi a pszi cho ló gia a „hasz not”, ér té ke li a „ha szon le sõ” magatartást?…

Két ta lál ko zás ról ké szült nap ló fel jegy zést ra gad tam ki a Hunyady-tisz te let könyv be. 
(A win ches ter be men tett fel jegy zé sek dá tu mai az utób bi évek bõl: 2005. ja nu ár 13., 2006. feb -
ru ár 6., 2007. feb ru ár 19., 2008. ja nu ár 7., 2010. no vem ber 9.) Ír ták, üzen ték – a ne ki min dig
olyan ked ves ta nít vá nyok –, le het va la mi sze mé lyes is. Kö zös munkáról… De hát mi a mun ka
a mi éle tünk ben? Min den. Egy tör té nész nél, aki ál lít ja, hogy minden nek van tör té nel me. Egy pszi -
cho ló gus nál, aki ál lít ja, hogy minden nek van „pszichéje”…
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2005. ja nu ár 13. – H. Ba lázs Éva, az „Anyu” 90. szü le tés nap já ra ké szül ve

Hol nap szü le tés nap. Ki lenc ven szál ró zsát ren del tem a ki lenc ve ne dik re. Ott le szünk töb ben, mi
ket ten is – Gyu ri meg én. Anyu ren del ke zett, ki le gyen ott. Min dig sze ret te ma ga el ren dez ni dol -
ga it. Hát  még ha ma gá ról volt szó! S hoz zá meg a fi á ról. El sõ em lé kem is a csa lád ról, 1963-
ból er rõl be szél: Anyu min dent el ren dez. Ki je löl te he lyün ket a va cso rá nál, en gem ma gá val szem -
ben ül te tett, hogy „lás suk egy mást”. Az asz tal fõn egy ka ros szék, aho va majd meg ér ke zik
„apád” – ezt Gyu ri nak mond ta. És tel jes te rí ték – ren del ke zett ked ve sen Emminek, az év ti ze -
de ken át szin te csa lád tag ként ve lük élõ ház tar tá si al kal ma zott nak. Most is bi zo nyá ra kér dez majd,
mint negy ven év vel ez elõtt. Ak kor, 1963-ban, ar ról: me sélj ma gad ról, ki vagy, mi lye nek a szü -
lõk, mit sze retsz csi nál ni, hogy él tek, van-e test vé red, gyor san hoz zá tet te: ugye nem lát szik õraj -
ta, s ér te ni le he tett, fi á ról van szó, anél kül, hogy ne vez né, hogy egyet len fi acs kám, egyet len?
Ész re vet tem, ész re vet te, hogy bic cen a fe jem, hogy ész re vet tem a szó já té kot, egyetlen-
egyetlen… No és hány szo bá ban lak tok, van nak-e kö zös prog ra mok, mi lyen a ház tar tás, fõz -
tök-e rend sze re sen, s va jon van-e köny ves pol co tok. 

A ki lenc ve ne dik szü le tés na pon, hol nap is kér dez ni fog: hogy élek, mit csi ná lok, de a kér -
dés sor vé ge úgy is az lesz: fi gye lem-e, mi tör té nik kö röt te. Már mint Gyu ri kö rül. Per sze na -
gyon fi gyel ni fog, hogy ne en ged je el ma gát, ahogy min dig is fe gyel me zett volt, még a mi kö -
rünk ben is. Hát ha más is ott van… Hi szen ott lesz a há zi gaz dá nak ki ne ve zett ked venc
ta nít vány-lány, Lil la – „aki hez nem le het mél tó fér jet, élet tár sat ta lál ni” –, és ott lesz min den
tör té nészese mény társ ren de zõ je, At ti la – aki, mint oly so kan, szin tén az Ér mel lé ki ut ca 7-bõl
fu tott ki a pá lyá ra, s aki „min den ki nek csak jót tesz”. „És fon tos fi acs kám, hogy ne künk is”…
fûz te több ször hoz zá.

Úgy is a fia fog ja ér de kel ni. De ezt nem sza bad ész re ven ni. Igye kez ni fo gok az el vá rás nak
meg fe lel ni. (El vár ja tõ lem, mert hogy ná lunk is Cse pe len jól ne vel tek – vol tak – a gyer me kek.
Ezt is õ mond ta, már fel nõtt ba rát sá gunk ko rá ban, hi vat koz va Gyu ri be szá mo ló já ra az el sõ lá -
to ga tá sa után, ná lunk, a gyá ri la kó te le pen, egész csa lá dos ebéd re.) Em lék ké pek, me lye ket, 
ha nem õriz nek fo tók, úgy sem le het elõ húz ni zseb bõl, tás ká ból. Még is ezek re gon dol majd hol -
nap is, be szél ge tés köz ben, ar ra, ami fia kö rött tör tént, s most – mert én va gyok ott – ezek rõl
vár tõ lem em lé ke ket, a ket tõnk kö zös élményeirõl… (No ha majd be szél Aka dé mi á ról, a nem -
ze ti stra té gia vissz hang já ról – már mint az õ ki ter jedt te le fon há ló za tán hoz zá el ju tott hí rek rõl –,
kér dez a gye re ke im rõl, há zas sá ga ik ról, unokákról… Szak má ról már ré gen nem be szé lünk. Néha
az élõk rõl, Kosáryról, az el hal tak ról, min de nek elõtt Mályuszról, rit kán.) 

Az em lék ké pek per sze ben nem is elõ tûn nek. Egye te mi évek: lesz idõ hol nap be szél ni ezek -
rõl? Di ák szer ve zet rõl, amit ak kor KISZ-nek ne vez tek, tu do má nyos di ák kö rök rõl, hogy mi ért
nem a tag gyû lé se zés s mi ért az új ra é le dõ tu do má nyos di ák kö rök von zot tak, sõt ide gen ked tem
– ahogy Gyu ri is ide gen ke dett – a mozgalmárkodástól. (Mind ket ten meg ér tõn, de együtt ér zés
hi á nyá val be szé lünk a ma di ák ja ink kö zött új fent el ha tal ma so dó mozgalmárokról és a mi 
ko runk hoz ké pest sok kal erõ sebb be fo lyá suk ról az egye te men.) Le het, elõ hoz za – mert nem csak
új fri zu rá val fog a csa lá di ta lál ko zó ra ké szül ni –, ho gyan is mer tem meg az egye te men a fi át, 
s hí va tott meg õ az el sõ va cso rá ra, s mond ta ki ott, úgy a be fe je zõ al ma sze le te lés után: én me -
gyek tör té nész nek, fia pe dig in kább a pszi cho ló gi át vá laszt ja. Már mint ne kem és fi á nak õ ezt
ja va sol ja. Az ér vek re már nem em lék szem, pe dig vol tak. Le het, hogy most me sél jük el ne ki
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elõször a ba la to ni sá to ro zást, a sá tor ban elem lám pá nál ol va sást, s köz ben ne ve tünk jót ak ko ri
ön ma gun kon, az elem lám pás ol va sás mi lyen élet ide gen ér tel mi ség-sze rep ját szás nak tû nik ma
már. A par ti sé tá ról a ki kö tõ ben. S hogy Gyu ri nak – ve lem el len tét ben – már volt jö võ ké pe: majd,
ha te kin té lyes pro fes  szo rok le szünk, ne künk is lesz ilyen vi tor lá sunk, mond ta ko mo lyan, vagy
ép pen tré fá ból. Ne kem la di kom – mert tény leg a la di kot sze ret tem, em lék szem, er re gon dol tam.
(Most ne ki nincs, pe dig a Ba la ton-part já ra házasodott… míg ne kem van vitorlásom…) Az tán
em lék ké pek, ame lye ket már több ször fel idéz tünk: di ák kö ri dol go za tok, vi ták, ame lye ket kü lö -
nös rész le tes ség gel kel lett elõ ad nunk. Az tán böl csész ka ri, majd összegyetemi, majd or szá gos
di ák kö ri kon fe ren ci ák. A szer ve zõ csa pa tunk: Hunyady, Jenei a két volt gim na zis ta osz tály társ
– õ is az Ér mel lé ki út 7. rend sze res ven dé ge – és a Jeneihez csa pó dott, bri li áns eszû és szer ve -
zõ kész sé gû Herta, Jenei ké sõb bi fe le sé ge. Együtt csi nál tuk a ka ri, majd összegyetemi sport baj -
nok ság szer ve zé sét is. Az utób bi ban Gyu ri hû sé ges druk ke rünk volt. Nem spor tolt, de gyak ran
jött ve lünk. És – ter mé sze te sen – be szá molt mind nyá junk ról ott hon. 

Ha mar ki sza kad tam az Ér mel lé ki úti ház moz gás pá lyá já ról, de von zás kö ré bõl so ha. Ha éve -
kig nem is lát tuk egy mást, de ha fon tos dön tést kel lett hoz ni, egy más hoz vis  sza-vis  sza tér tünk.
Egy más hoz. Anyu, a „fi am” és én. Meg bí zá sok, tiszt sé gek vál la lá sá ról, há zas ság ról. Vá rat lan
te le fon: na, mit szólsz hoz zá, Gyu ri nak si ke rül, na gyon fon tos, mi lyen uno ká im lesz nek, s mi -
lyen ren de sek a szü lei. (1964) Már mint jö ven dõ me nyé nek. ... Ti jól vagy tok, ugye? … Azt be -
szé lik, még is be fo gad nak az egye tem re. (1974) Csak fél ál lás ban gye re, ha nem kel let tél hét éve,
ta nul ja nak meg be csül ni a dö gök. … Kép zeld, tan szék ve ze tõ le szek, ugye meg ér dem lem
(1982), szer vez tem Tör té nel mi Tár su la tot, könyv so ro za tot, Tör té nel mi Szem lét, ta ní tok húsz éve,
ta nít vá nya im van nak, meg ér dem lem. De meg aka rom be szél ni ve led már most, ki le gyen az utó -
dom. Gyu ri el le ne van, az utó dom nak... Azt be szé lik (1989), mi nisz ter le szel, ne gon dol kodj,
vál lald. Majd ha ott ha gyod, vagy té ged ki hagy nak, ak kor gye re fel… Gyu rit is hívom… 

Hát ilyen volt õ. Anyu. Azt pél dá ul, hogy a ku ta tás mel lett min dig be csül tük a szer ve ze tet,
a szer kesz tést, az in téz mény fenn tar tást, amely meg tart ja a kö zös sé get, s hogy val lot tuk, a ku -
ta tó sem ma gá nyos, osz lo pok kö zött sé tá ló, kis uj já ból – vagy ép pen köny ve i bõl, irat ha gya té -
kok ból – böl cses sé get ma gá ba szí vó em ber, nos, azt mel let te ta nul tam, ta nul tuk meg. A „fi am”
és én is. Ke vés kö szö net, de sok öröm jár ezért… 

Leg utóbb is – két éve, va cso raren dez vény rõl bal lag va le fe lé a lép csõn, a Beth len Gá bor té -
ren – Gyu ri val el sõ íz ben kezd tünk a nyug díj ról be szél ni, két het ven hez kö ze le dõ, s mon dom
ne ki: mi ért nem ír va la mit a szer ve zetpszi cho ló gi á ról. A köl csön ha tás ok – a sze mé lyek, írók-
ku ta tók, könyv tá ros ok, sok szo ro sí tók, szer kesz tõk, kon fe ren ciaszer ve zõk – lé lek ta ná ról. 
És a szer ve zet ki ha tá sá ról a ku ta tó, a ku ta tás szer ve zõ élet szem lé le té re, egyé ni sé gé re. Mert min -
den ki nek van lel ke, nem csak a gyöt rõ dõ író nak, ha nem a gép író nõ nek, az adat bá zis-épí tõ nek
is. A ku ta tás szer ve zés lé lek ta na! Kü lön stú di um. Mint volt aka dé mi ai el nök még me sé lek is szí -
ve sen ne ki. Amúgy is rit kán lát juk egymást…

Hány vi lág él ben nünk, egy más mel lett? Ezért cso dá la tos a lé lek tan mû ve lé se, mert min -
den em ber egy kü lön lé lek hal maz. S ezért cso dá la tos a tör té ne lem, mert tár há za mindezeknek…

Nap ló tö re dé kek ba rá tok, ku ta tá sok egy más ra utalt sá gá ról
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2007. feb ru ár 19. – Hunyady Györg  gyel ebéd (Carmel ét te rem)

Ta lán még is nyug díj ba kel le ne men ni. Hogy fi gye lem mel kö vet hes sük a vi lá got, kezd tem én.
Iz gal ma sab ban vál to zó vi lág, mint akár 1989–90-ben. Amit iga zán a for ga tag ban, mi nisz ter ként
él tem meg. Ta lán kö zö sen is ír hat nánk né hány kor je len ség rõl, azok tör té nel mi-tö meg lé lek ta ni
magyarázatáról… (Ahogy di ák ko runk ban ter vez tük is. Két kü lön bö zõ al kat, két ha son ló élet -
cél: mû köd tet ni a tár sa dal mat. Két kü lön bö zõ szak mai kép zett ség, de mind ket tõnk nek van ku -
ta tói ta pasz ta la ta és fi a tal ko ri ér dek lõ dé se a má sik szem pont jai iránt.) Fel nõtt kor ban ér de kes fi -
a tal ko ri prog ram. Pszi cho ló gus, aki nem zet ka rak ter rõl, tör té nel mi sé rel mek fel dol go zá sá ról ír
pszi cho ló gi ai szak ta nul mányt. Té ma vi lá ga: az el múlt más fél száz év, az eu ró pai nem ze ti ala ku -
lá sok tár sa da lom- és köz gon dol ko dás-tör té ne te. Tör té nész, aki al ko tás pszi cho ló gi ai elem zé se -
ket írt tör té nész dis  szer tá ci ó ként: ho gyan le het a tör té ne ti kon cep ció al ko tás ban az egyé ni sé get,
„lel ki al ka tot”, a szak mai-mód szer ta ni fel ké szült sé get, a fel dol go zott té ma for rás anya gá nak ki -
ha tá sát tet ten ér ni ugyan azon té ma – a re form ko ri kár pát-me den cei nem ze ti ös  sze üt kö zé sek té -
má já nak – fel dol go zá sá ban. Mind ezt a tri a no ni sokk – 1920–28 kö zöt ti – köz gon dol ko dá sá ban.
Ami kor a metafontikus, tu do má nyon kí vü li té nye zõk ha tá sa az egész ma gyar ér tel mi ség re erõs.
Mind ezt egy új ság író (Steier La jos), egy szem or vos (Thim Jó zsef), két le vél tá ros (Miskolczy
Gyu la, Szekfû Gyu la) azo nos té má jú kö te te i nek ös  sze ve té sé vel. Ki egyen sú lyo zott, prak ti zá ló
és ku ta tó ja va ko ra be li dél vi dé ki or vos, há rom fi a tal em ber: az egyik a hi va tal nok szaklevéltáros
min ta pél dá ja, a má sik szang vi ni kus, min den re lel ke se dõ és min den po li ti kai ese ményt azon nal
pamf le tek be fo gal ma zó új ság író és a ne gye dik – ez Szekfû Gyu la – a ka to li kus pol gá ri kö zép -
osz tály kö te les ség tu da tos sá gá ban ne vel ke dett, sok lel ki zak la tott ság ban élõ, amúgy is be fe lé for -
du lás ra haj la mos tör té nészte het ség. (Aki – ta lán az es ti-éj sza kai li ter bo rok ha tá sa alatt is – 
a le ve le i bõl is érez he tõ en haj la mos a de presszi ó ra.)

És mi rõl ír nánk? Én: a kor je len sé gek rõl. Azok le het sé ges tö meg lé lek ta ni ma gya rá za tá ról.
Pél da az el múlt év, a 2006. év tel ve olyan tö meg lé lek ta ni je len sé gek kel, ame lyek le írá sa ké sõbb
már szin te le he tet len lesz, ma vi szont még le ír ha tó ak, té nyek, be nyo má sok szint jén is, igaz, ma
még megfejthetetlenek… leg alább is ne kem.

A po li ti kai elit szét ha sa dá sa. Mi ma gya ráz za? 2006 ta va szán még ötpárti egyet ér tés több
– leg alább is ál ta lam is mert – „nem zet po li ti kai té ma kör ben”, így a vi dék po li ti ka-tör vény ter ve -
zet el fo ga dá sá ban is. Ke dé lye sen fo gad ták a ke dé lyes mon da tot a kö zel gõ vá lasz tá sok elõtt: azért
csak úgy ves  sze tek ös  sze a vá lasz tá sok so rán, hogy utá na ki tud ja tok bé kül ni, ha az or szág nak
az fon tos lesz… Azu tán a vá lasz tá sok után, ta valy nyáron… már szó ba sem áll nak egy más sal.
Oda az én vi dék po li ti kai el kép ze lé sem, hogy ugyan is a po li ti kai, szak mai és ci vil, va la mint vál -
lal ko zói tár sa dal mat egy asz tal hoz ül tes sük. Már rossz né ven ve szik, ha mon dom: ha így megy
to vább, ak kor a mél tá nyos dik ta tú rát, az 1990 elõt ti rend szert fel vált hat ja bol se vik de mok rá cia.
Ahol a több ség, a bolsinsztvo, min dent visz…

De mi ért? Mi tör tént a po li ti kai csa pa tok kal, és ép pen a gyõz te sek kel? Cso port lé lek ta ni
elem zés re kí nál ko zó eset… (Itt, ma a 2012. év ele jén ki ha gyom az ôszödi be széd után ki ala kult
hely zet tör té net tu do mány és pszi cho ló gia szá má ra ak kor ér de kes nek tar tott le írá sát, sa ját ak kori
ér tel me zé se met. Negy ven sor…) 

És mi en nek a je len ség nek az oka? Is mét a lé lek tan ászt kell kér dez ni. (Is mét ki hagy tam ma,
2012-ben a 2007. feb ru á ri kérdéseimet…) Ered mény: a vá lasz tá sok után há rom hó nap ra már
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rend sze re sek let tek a kor mány el le nes ut cai tün te té sek. Meg je lent az „ut ca”, mint egy új ar cú köz -
po li ti kai al ko tó té nye zõ a min den nap ok vi lá gá ban... Lé lek ta ni elem zés re kí ván koz nak a film -
fel vé te lek. A két fél na pi lap jai, té vé hír adói. Mert mind ket tõ nek van már – nem fegy ve res csa -
pa tai, mint a har min cas évek ben Né met or szág ban vol tak, de agitpropcsapatai. (Szép
DVD-felvétel-gyûjteményem van a ta valy õszi há rom hó nap ból. An  nyi ra meg rá zott az új na pi
po li ti zá lá si kul tú ra – ha ez kul tú ra – megjelenése…) Az ut cán a tö me gek kel meg je len nek az in -
du la tok, a mo dern mé di ák és tech ni kák fel fo koz ta han gu lat dik ta tú ra ma ga alá gyû ri a po li ti kai
jó zan sá got. S ezt a han gu lat kul tú rát nem ural ják a párt po li ti ká tól elv ben füg get len or szá gos köz -
mél tó sá gok sem. Sõt. Individuál- és szo ci ál pszi cho ló gi ai elem zés re ér de mes személyek…

A té vé, a bul vár saj tó – hi á ba szid juk, re mek for rás a tör té nész szá má ra a tö meg lé lek ta ni je -
len sé gek rõl, ame lyek rõl a ko ráb bi idõk ben nem ma rad tak fenn ér de mi em lé kek, eset leg le írá sok.
Ezek most meg sze mé lye sít ve, ar co kat, hang lej té se ket, öl töz kö dé se ket, vi sel ke dés for má kat – és
ezek kel lát ha tó, szin te mér he tõ mû velt ség szin te ket, az or di bá lók, tö rõk-zú zók mû velt ség szint -
jét, lel ki szer ke ze tét – je le ní te nek meg. Pszi chi át ri ai-tör té nel mi elem zés tár gyai le het nek né hány
év múl va. Ami majd mi nõ sí ti is az új ut cai po li ti zá lás hõ se it. (Mily nagy sze rû vol na 56 õszé -
rõl ilyen tö me ges fel vé te lek kel bõ veb ben ren del kez ni! Az én em lé ke im sze rint a sok tisz ta, jó
arc jö võt vál toz tat ni, épí te ni aka ró lelkesedésérõl…) In du la tok, ér zel mek öm le nek azu tán hó -
na po kon át ki az ut cá ra és a la pok ha sáb ja i ra, szin te ész ér vek nem is hang za nak el… (Zak la -
tot tan kér dez tük egy mást. Gyu ri min dig szen ve délymen te sebb volt – ki fe lé.) Így volt ez ko ráb -
bi tö meg je len sé gek nél is, csak most a mé dia lát ni en ge di az ér zel me ket? Ame lyek ko ráb ban
rejt ve ma rad tak. És azu tán jöt tek a tör té né szi meg je le ní té sek, ame lyek a 150 éve meg szo kott ke -
re tek ben ad ták elõ a nép moz gal mak tör té nel mét: 1848–49-rõl épp úgy be szél ve, mint 1918–19-rõl,
csak eset leg el len ke zõ ér té ke lõ sza vak kal. És ugyan így konst ru ál ták a ké sõb bi nagy tö meg je len -
sé gek tör té nel mét: te rü le ti re ví zi ó kat ün ne pe lõ, szo ci á lis meg ráz kód ta tá sok mi att ut cát fog la ló tö -
meg moz gal ma kat. Men  nyi ben kü lön böz nek egy más tól, jel le gük ben a tö meg moz gal mak 1910–
2006 kö zött? 

Azu tán itt van 56 el múlt év for du ló ja. Amel lett, hogy a po li ti kai elit idõ sebb ré sze „új ra él te”
a ma ga kép zelt – mert in kább csak az em lé kek ben élt – for ra dal mát, s két rész re igye ke zett sza -
kí ta ni az or szá got, még az Aka dé mi án is, mind ez ter mé sze te sen a pol gár há bo rús ut cai je le ne -
tek kel egy idõ ben, nos, emel lett a tö me gek ér dek lõ dé se 56 iránt tel je sen el pá rol gott. Le het, hogy
épp a sza ka dat lan lát vá nyos és ne vet sé ges tör té nel mi új ra ér té ke lés láng jai pá ro log tat ták el az
ér dek lõ dést? Hogy im má ron min den po li ti kai erõ nek kü lön már ci us 15-éje, kü lön au gusz tus 20-
ája, kü lön ok tó ber 23-ája van. S kü lön te re ken ün ne pel. A His tó ri á ban pél dá ul so ha nem meg -
élt re mit ten da (ma ra dék) pél dány men  nyi ség. Ki ér ti? Ta lán az em be rek nek ele gük volt az át -
po li ti zált tör té ne lem bõl? (Ter mé sze te sen az ut ca ke resz te zõ dé se ket meg le het töl te ni új ra harc ba
hí vott ci vi lek kel, ez len ne az an  nyi ra várt ci vil tár sa da lom? Tö meg pszi chi át ri ai-tör té nel mi
elem zést kí ván.)

Azu tán itt van a nagy fut ball hõs – tény le ges „ko runk hõ se” –, Pus kás Fe renc te me té se, de -
cem ber ben. Óri á si ér dek lõ dés, de fá radt ság es té re, túlszereplés te le ví zi ó ban, rá di ó ban, saj tó ban.
(Én is bent ül tem a fõ mû sor ban órá kig, kor tör té nel met ma gya ráz tam, va ló szí nû leg en gem is
untak… le het.) 

Azu tán itt van az új év, 2007. ja nu ár 1. dön tõ vál to zás sze rin tem a ma gyar nem zet és a kárpát-
me den cei né pek éle té ben: Ro má nia az EU tag ja lett – a má sik du nai or szág gal, Bul gá ri ával. 

Nap ló tö re dé kek ba rá tok, ku ta tá sok egy más ra utalt sá gá ról
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Új ra kell – kel le ne – gon dol ni a ma gyar ság kár pát-me den cei el he lyez ke dé sét, a szom szé dok -
hoz va ló vi szo nyun kat. Tri a non óta. (Amit ezen nel – az újabb kár pát-me den cei ál lam csat la ko -
zá sá val – is mé tel ten tu do má sul kel lett ven ni. Tu do má sul ven ni, mert ige nel ni so ha nem le het,
el fo gad ni sem, de tu do má sul ven ni. Új fo ga lom a történelemértelmezésben…) Vár tam, hogy
leg alább az új ság író-tár sa da lom oda fi gyel, vagy a po li ti ku sok. Eszük be sem jut, hogy a Tria -
non elõt ti volt ma gyar ál lam te rü le té nek 90%-a is mét egy te rü let igaz ga tá si egy ség be ke rült, az
Eu ró pai Uni ó ba és több mint 90%-a a kár pát-me den cei ma gyar ság nak en nek pol gá ra lett. 
Va la mit csi nál ni kel le ne a ki sebb sé gi po li ti ká ban, mond juk, ki ta lál ni, mi re jó az eu ró pai fó rum.
(He lyet te le vél, resz ke tõ ke zû idõs em ber ír hat ta, ne vét is meg ad ja: ne ír jam, hogy Tri anon re -
ví zi ó ja így va ló sul meg, az EU ki bõ ví té se ré vén, s hogy ve gyem tu do má sul, Tri a non re ví zió -
ját vi téz Nagy bá nyai Hor thy Mik lós vé gez te el. Hát igen, ez is pszichózis… Tisz te let ben kell
tartani…) És – mond juk né há nyan évek óta – re gi o ná lis kö zös prog ra mo kat kel le ne in dí ta ni,
ame lyek so rán vi lá gos sá vá lik: 200 év óta most elõ ször több a kö zös ér de ke az itt élõ né pek -
nek, mint az el len ér de kelt sé gük. Du na-prog ram, ha tá ro kat át lé põ vi dék fej lesz té si prog ra mok,
Ho mok hát ság, víz gaz dál ko dás, köz út fej lesz té si prog ra mok. Rá adá sul az EU eze ket pre fe rál ná,
finanszírozná… De sen ki nem fi gyel oda: a kor mány párt nagy dér rel-dúr ral zász lós ha jó-prog -
ra mo kat je lent be – az ál ta lam ja va solt víz gaz dál ko dás, Du na, Ho mok hát ság prog ra mo kat szó -
ba sem ve szik. Fo gad nak, ud va ri a sak, ud va ri a san lekezelõek. Én el vi se lem, mert az ügy… No
meg Szé che nyi példája… (Szé che nyi egyé ni ség fej lõ dé sét is ta nul má nyoz nia kel le ne egy pszi -
chi át ri ai szak em ber nek. Sze rin tem a jog gal leg na gyobb ma gyar nak ne ve zett már fény ko rá ban
sem volt betegségmentes… Nem igaz, hogy csak az 1848. õszi Habs burg–ma gyar ös  sze üt kö -
zés ha tá sá ra bom lott meg. Le het de pres  szi ó san, monomániákusan is na gyot al kot ni?) … 
A nagy – vagy nagy han gon be je len tett – prog ra mok ból, a zász lós ha jó-prog ra mok ból, sem lesz,
most már lát szik, sem mi. Mé dia, mé dia po li ti zá lás. A lé nyeg: a „be je len tés”, sen ki nem ké ri szá -
mon, va jon utá na mi va ló sul meg. Mi ez? Tö meg lel ki kor je len ség? Az em be rek fo ga dó ké pes -
sé ge va ló ban csak a na gyot mon dás ok iránt nyi tott? És a szor gal mas, meg bíz ha tó, el len õriz he -
tõ szak mun ká ra, szak po li ti ká ra nem fi gyel nek? Nem kér dez nek ar ra? 

Más. A tör té nész le be csü li az ér zel mek, az in du la tok tör té ne lem for má ló sze re pét. Mi ért?
Ta lán azért, mert fog lal ko zásûzé se köz ben igyek szik ma gá ban az ér zel me ket el foj ta ni. A tör -
té nész vagy ta nár, vagy tiszt vi se lõ, ku ta tó, gyûj te mény ben dol go zó hi va tal nok, s mun ká já ban
nem en ged he ti sza ba don ér zel me it. El fo gult ság- és ér ze lem men tes sé gét kell bi zony gat nia. Ön -
ma gá nak, író ként is. Sine ira et studio. Ezért azu tán az utóbbi más fél száz év ben az aka dé mi ai
tör té net írás meg fe led ke zik az ér zel mek, a tö meg lel ki té nye zõk sze re pé rõl? Bo goz za a gaz da -
sá gi, a ha tal mi ér de kek moz gó sí tó ere jét, s el fe led ke zik, hogy min den cso port, min den egyén
más és más he ves ség gel fo gad ja ma gá ba a kör nye zetté nye zõ ket, s egy ál ta lán nem is mert, 
mi ért, mi lyen „vé let len” té nye zõ ha tá sá ra mozgósul egy cso port ban a düh, vagy a lel ke se dés,
s mi ért, hány em bert ra gad az ma gá val és mi lyen célokkal… Ha ki néz nénk ma gunk nak né hány
pon to sabb té ma cso por tot (nem kell fel tét le nül a fen ti e ket vá lasz ta ni) s idõt is en ged nénk ma -
gunk nak – mond juk két hó na pot –, ak kor jó pár be széd (pár be szél ge tés) sar jad hat na ki kö zöt -
tünk, már mint kol lé gá ink kö zött. Pár be széd tör té net tu do mány és pszi cho ló gia kö zött. – Gyu ri
vá la sza: gon dol juk meg, va jon ma rad jon mind ez szû kebb mû hely vi ta vagy? Le het egy ilyen
elem zés sel a kö zön ség elé lép ni? Most es te új ra gon dol va a be szél ge tést úgy lá tom: a kér dés sel
oko san vá la szolt az én javaslataimra… ta lán egy szer, majd.

Glatz Ferenc
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Más. Em lé kez te tem – óva to san, mert ré sze volt a terv ki dol go zá sá ban –, mi lyen fél re ér tés
volt az egy sza kos tör té nész kép zés en ge dé lye zé se. A tu dós kép zés ko rai se gí té se volt an nak ide -
jén az érv. Én: a tör té net tu do mány jö võ prog ram ja a szin te ti zá ló lá tás mód alap ja i nak ki fej lesz -
té se. Eh hez ad ni kész ség erõ sí tõ ta nu lá si prog ra mot. Nem tu dunk ko runk nagy kér dé se i re vá -
laszt ad ni, ha nem is mer jük azok tör té nel mét. Pél da a két he te (feb ru ár 2-án) be je len tett
szen zá ció: az ENSZ kor mány kö zi klí mapa nel je biz tos nak tart ja, hogy a lég kör fel me le ge dé se
a nö vek võ szén -di oxid- és me tán ki bo csá tás nak kö szön he tõ, amely ben a fos  szi lis ener gia hor do -
zók el ége té se a fõ bû nös. De hát nem tud juk meg mon da ni, hogy akár adott ré gi ó ban, pl.
a Kárpát-me den cé ben va ló ban ki mu tat ha tó a fos  szi lis ener gia hor do zók fo gyasz tá sa és az idõ -
já rás kö zöt ti ös  sze füg gés? (Hi ány zik ugyan is a ter mé szet tör té nel mi is me ret a tör té né szek mû -
velt ség anya gá ból, mely nek se gít sé gé vel vizs gál hat nák az utóbbi 150 év, az ipa ri-tech ni kai for -
ra da lom fos  szi lis ener gia hor do zó i nak felhasználását…) Vagy gon dol junk a tö meg lel ki
fo lyam tok ra, akár csak a nem ze ti sé rel mek ge ne rá ci ó kon át to vább élõ ter hé re. A szlo vák–
magyar, szerb–ma gyar, ro mán–ma gyar meg bé ké lést és hogy kö zös eu ró pai ak ci ó kon dol goz -
za nak együtt, mind ezt nem le het el kép zel ni anél kül, hogy a más fél szá za dos tö meg pszi chó zist,
az egy más el le ni bi zal mat lan sá got ne ol da nánk fel. De mi lyen té mák – egy má son ej tett sé rel -
mek –, mi lyen mély ér zel mi ré te gek ben, mi lyen tár sa dal mi cso por tok gon dol ko dá sá ban él nek
to vább? Ho gyan le het eze ket ke zel ni? Csak tör té nész és pszi cho ló gus együtt mû kö dé se hoz hat
ered mé nye ket, vagy a két mû velt ség je len lé te egy agy ban. A fran cia–né met pél da (1962–1989)
meg mu tat ta: nem kell fel tét le nül több ge ne rá ci ó nak ki hal nia ah hoz, hogy a mo dern tö meg kom -
mu ni ká ci ós és po li ti kai ad mi niszt rá ci ós esz kö zök kel túl se gít sük a tár sa dal mat a kol lek tív bi zal -
mat lan ság örök sé gén. Kö vet kez te té sem: fél re ér tés volt az egy sza kos tör té nész kép zés divatja…
Meg ol dás: poszt gra du á lis kor ban pó tol ni a ro konmû velt sé get. Meg is egye zünk. Kez dem én egy
elõadással… Azu tán jön õ egy elõ adás sal, ná lunk az in té zet ben vagy az egye te mi tör té nész in -
té zet ben. Meg lát juk.

Más. A tör té net tu do má nyos meg is me rés ben a lé lek ta ni is me re tek sze re pe. Én csak konk -
rét ku ta tá sa im ré vén ke rül tem kap cso lat ba – tör té net írói kon cep ció al ko tá so kat, élet mû ve ket –
Szekfû mel lett Domanovszky, Haj nal, Hóman – vizs gál va a tör té net tu do má nyos episztemológia
gyer mek ci põ ben já ró iro dal má val. A tör té ne ti meg is me rés sza ka szai (anyag gyûj tés, verifikáció,
kon cep ció al ko tás) és a tör té ne ti kon cep ció al ko tás ban az ér té ke lõ és ma gya rá zó moz za nat, az
egyé ni ség, szak mai fel ké szült ség sze re pe. De az utób bi 20 év – bib li og rá fi á ból lá tom csak – kog -
ni tív lé lek ta ni iro dal mát nem is me rem. Õ so rol ja e neveket… jegy ze tel tem. Ígé ri, küld ol vas -
má nyo kat. Újabb kon fe ren cia té ma.

Ma is mét fi a ta labb nak érez tem ma gam. Ta lán még is ér de mes 65 után is új utak tö ré sé re vál -
lal koz ni. És a ré gi ba rát sá gok is új vál lal ko zá so kat ígérhetnek… Hat van fö lött en nek kü lön le -
ges ér té ke van.
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Váriné Szil ágyi Ibo lya
MTA Pszichológiai Kutatóintézet

Fe je ze tek a ha zai 
szo ci ál pszi cho ló gia tör té ne té bõl

Hi ány pót lás egy je les nap al kal má ból

A ha zai pszi cho ló gia az öt ve nes évek el sõ fe lé ben drá mai el hall gat ta tás ban ré -
sze sült, majd a po li ti kai fel té te lek rész le ges vál to zá sa után az év ti zed vé gén
las san újraéledt.1 Az új já szer ve zõ dés la zább fel tét elei kö ze pet te újabb ér dek -

lõ dé si irá nyok is fel szín re ju tot tak vagy ré geb bi ek meg újul tak (pl. a szo ci o met ria, a freu diz mus
kü lön bö zõ irány za tai). A hat va nas évek má so dik fe lé ben je lent meg egy ná lunk ko ráb ban alig is -
mert, integratív szem lé le tû tu do mány ág: a szo ci ál pszi cho ló gia. Az, hogy ez egy re in kább kez dett
tért hó dí ta ni, is mer ve a ko ra be li ha zai tár sa dal mi lég kört, tá vol ról sem volt ért he tet len és elõz mény
nél kü li. Az el sõ ér de mi is mer te té sek ko moly nem zet kö zi ér dek lõ dést ki vál tó szo ciál pszi cho ló gu -
sok ról, köny vek rõl és irány za tok ról a csil la pít ha tat lan szel le mi ét vá gyú és jó tol lú Bu da Bé la jó -
vol tá ból je len tek meg a hat va nas évek ben. A nyi tot tabb szel le mi ho ri zont fe lé vá gyók ek kor már
több irá nyú kí sér le tet tet tek a ko ráb bi el zárt ság ból is fa ka dó hát rá nyok le küz dé sé re. Az ér dek lõ -
dõk lá zas gyor sa ság gal igye kez tek fel dol goz ni az ak kor még ne he zen el ér he tõ és ide gen nyel vû
szak iro dal mat, igye kez tek be hoz ni a ko ráb bi szel le mi el zárt ság ból fa ka dó hát rá nyo kat.

Az új úton ak ko ri ban ta lán leg cél tu da to sab ban és leg fel ké szül teb ben Hunyady György in -
dult el. In tel li gen ci á ja, tör té né szi fel ké szült sé ge és te ma ti kus ér zé keny sé ge mi att is jó ér zék kel
lát ta meg ben ne a jö võt. Meg lát ta azo kat a le he tõ sé ge ket és esz kö zö ket, ame lye ket az új tu do -
mány ág kí nált bo nyo lul tabb tár sa da lom tu do má nyi prob lé mák és té mák ku ta tá sá hoz, ke let ke -
zé sük és ös  sze te võ ik azo no sí tá sá hoz, ös  sze füg gé se ik meg vi lá gí tá sá hoz. 

Hunyady György ez év ben töl ti be a het ve ne dik élet év ét.
Elõ re bo csá tom, hogy nem il lik hoz zá a het ve ne dik év! Per sze tu dom, hogy egy aka dé mi -

kust nem il lik ily pro fá nul mi nõ sí te ni, még egy szü le tés na pi kö szön tõ be ve ze tõ jé ben sem. 
De hát épp ez a lé nyeg! Az, hogy így él ben nünk, fi a ta lo san és fe let tébb ak tí van.

1 Nem kí vá nom e he lyütt fel idéz ni a ré szint a freu diz mus sal, a pedológia és a pszi cho tech ni ka ko ráb bi el -
uta sí tá sá val ös  sze füg gõ fél re ér té se ket, ame lyek a pszi cho ló gia ha zai ok ta tá sá ban is kárt okoz tak, kény -
szer szü net hez ve zet tek. In kább em lé kez tet nék ar ra, hogy eb ben az idõ ben a szo ci ál pszi cho ló gia ho no -
sí tá sá nak már volt egy re mény tel jes ha zai kö ve te – Mérei Fe renc, aki ak ko ri ban már szá mos szo ci o met ri ai
fel mé ré sen, em pi ri kus és el mé le ti mun kán volt túl, nem is be szél ve az at ti tû dök el mé le ti és gya kor la ti
vo nat ko zá sa i nak a tisz tá zá si kí sér le te i rõl (MÉREI 1971, 1975, 1980).
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Pá lya fu tá sa el sõ 10–15 évét kö ze lebb rõl is mer tem. Úgy em lék szem rá, mint egy jó meg -
je le né sû, éles el mé jû, szak má já ban és a társ tu do má nyok ban rend kí vül tá jé ko zott fi a tal kol lé -
gá ra, aki nyi tot tan, bár né mi iró ni á val néz kö rül az ál ta la be ven ni vélt tu do mány ág, a szo ci ál -
pszi cho ló gia fe lé tö rek võk kö zött. La tol gat va azt is, kit ér de mes tá mo gat ni, ki vel ér de mes
szö vet kez ni, kit le het vagy kell el vi sel ni, ki tõl mit le het ta nul ni. Tu dá sát és ér dek lõ dé sét kel lõ
ön iró ni á val ke zel te és ke ze li ma is. 

A hat va nas, het ve nes évek ben a szo ci ál pszi cho ló gia ho no sí tá sá ban õt te kin tet tem az el sõ
szá mú lé pés csi ná ló nak! Nem csak te kin té lyes tár sa da lom tu do má nyi és fõ ként tör té né szi mû velt -
sé ge mi att, ha nem mert kez de ti ku ta tá sa i ban már al kal maz ni is mer te a re le váns nak vélt szo ci -
ál pszi cho ló gi ai irány za to kat, vál lal ta ezt az ak kor még in go vá nyos ta la jon gya ko rol ha tó szere -
pet! A hat va nas évek vé gén, a het ve nes évek ele jén per sze ez már le het sé ges volt. 

A leg fõbb ri zi kót ak ko ri fõ nö ke, Pa ta ki Fe renc vál lal ta, aki ko ráb ban ugyan már meg ta pasz -
tal hat ta, men  nyi re nem há lás sze rep a ve ze tõé, en nek el le né re vál lal ta õ is a kez de mé nye zõ sze -
re pet és igye ke zett be ás ni ma gát az új tu do mány ág ba. Má ig is há lá sak le he tünk ne ki két nép sze -
rû könyv so ro za tért: a hetvenes, nyolc va nas évek ben a tár sa da lom tu do má nyi alap mû velt ség hez
és a szo ci ál pszi cho ló gi á hoz nél kü löz he tet len Tár sa da lom tu do má nyi Könyv tár ti zen va la hány kö -
te tes so ro za tá ért (Gon do lat Ki adó, a Tár sa da lom tu do má nyi Könyv tár cí mû so ro zat szer kesz tõ -
bi zott sá ga: Berend T. Iván, Hu szár Ti bor, Kul csár Kál mán, Pa ta ki Fe renc, Tõ kei Fe renc), más -
részt az EL TE-n 1972–74 kö zött meg je lent 4–5 kö te tes Szo ci ál pszi cho ló gi ai Szö veg gyûj te mé nyért
(szerk.: Pa ta ki Fe renc és Solymosi Zsu zsan na). Ezek együt te sen tet ték egy ál ta lán le he tõ vé az
új tárgy, a szo ci ál pszi cho ló gia egye te mi ok ta tá sát. Pa ta ki egyéb ként a kez de tek tõl fog va a de -
vi an cia ku ta tá so kat ve zet te és egyi ke volt a leg nép sze rûbb elõ adók nak. Ez utób bi te kin te té ben
Hunyady is fel zár kó zott hoz zá.

Lé pés csi ná ló az, aki tu dás blok ko kat, alap kér dé se ket, ku ta tá si prob lé má kat, ered mé nye ket
és me to di ká kat is mer tet. Sõt nem csak is mer tet, ha nem és  szel, kí ván csi ság gal és prob lé ma-
érzékeny ség gel vá lo gat, majd ma ga is ku tat ni kezd, így ad va min tát, mér cét, meg ösz tön zést is
ér dek lõ dõk nek és kö ve tõk nek. Hunyady egyi ke volt azok nak, akik a het ve nes, nyolc va nas évek -
ben (ta lán csak rész ben hi va ta lo san) egy más után szer vez ték azo kat az in ter disz cip li ná ris mû -
hely vi tá kat, ahol az ér dek lõ dõk és a már ak tív szo ci ál pszi cho ló gu sok új alap fo gal ma kat és el -
mé le te ket tisztázhattak.2 Olyan kog ni tív for má kat bon col gat tak, mint az at ti tûd, vé le mény, ér ték,
szte re o tí pi ák és hi e del mek faj tái, zárt és nyílt gon dol ko dás. To váb bá olyan alap mû ve le tek és el -
já rá sok vi tá já ra ke rült sor, mint az operacionalizálás, at ti tûd szá mí tás, kog ni tív komp le xi tás-
mérés, sze man ti kus dif fe ren ci ál és így to vább. 

Hunyady György ma ga is tar tott kur zu so kat az ak kor még ke vés sé hoz zá fér he tõ szak iro -
da lom ból, el sõ sor ban a szo ci ál pszi cho ló gi át ak ko ri ban ura ló kog ni tív fel fo gá so kat is mer tet te.
A hely szín kö zöm bös volt, hol a rá dió- és té vé szék ház ban, hol az Aka dé mi án, hol az egye temen
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2 Ilyen szer ve zõ és di na mi kus egyé ni sé gek s egy ben ku ta tók vol tak még a het ve nes, nyolc va nas évek be -
li in ter disz cip li ná ris mun ka he lyi vi tá kon Bu da Bé la, Hankiss Elem ér, Hoppál Mi hály, Pa ta ki Fe renc, Vi -
tá nyi Iván, Sa jó And rás, Niedermüller Pé ter, Ka ma rás Ist ván, Szecskõ Ta más, Garai Lász ló, és a fe lejt -
he tet len, okos és szel le mes Papp Zsolt.
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vagy a Pszi cho ló gi ai In té zet ben to long tak a va ló ban ta nul ni vá gyó részt ve võk. Ami kor a kog -
ni tív komp le xi tás el mé le ti meg kö ze lí té se it és mé ré si el já rá sa it is mer tet te, vagy ami kor a mé -
dia ku ta tó Gerbner Ge or ge-ot fag gat ta, a te rem ki csi nek bi zo nyult, so kak nak csak ál ló hely ju tott.
Ha son ló volt a hely zet a hi e de lem rend szer rõl, hi e del mek faj tá i ról, at ti tû dök és vé le mé nyek, né -
zet rend sze rek kü lönb sé ge i rõl, to váb bá a zárt és nyi tott gon dol ko dás ról ren de zett mû hely vi tá -
kon. Ezek egyi kén is mer ked het tünk meg kö ze lebb rõl Rokeach te ó ri á já val, szán dé ka i val, rend -
szer jel le gû meg kö ze lí té sé vel és mé ré si tech ni ká já val. Elõ ször gon dol kod hat tunk el ar ról, hogy
mit is je lent a „nyílt” és a „zárt” gon dol ko dás mód, és va jon med dig nor má lis a „nyi tott ság” és
a „zárt ság”, hol vá lik el a funk ci o ná lis mû kö dés a diszfunkcionálistól.3

Mi lyen idõ ket él tünk ak kor? Ér de kes, hogy ma ga Hunyady er rõl az idõ rõl, az el sõ év ti zed -
rõl alig ír va la mit az MTA hi va ta los köz le mé nyei kö zött meg je len te tett tu do má nyos élet raj zá ban.
Kön  nyen le het, hogy csak az ál ta la fon to sabb nak tar tott fel té te le ket és mun ká kat akar ta ki emel -
ni és ezért nem ele ve ní tet te fel az el sõ más fél év ti zed tör té né se it. Én vi szont a kor szak ra jel lem -
zõ ként idé zem fel, hogy ak ko ri ban gya nak vás és kí nos óva tos ság volt ta pasz tal ha tó min den fé le
múlt ba for du ló vagy a je lent ta po ga tó tár sa da lom ku ta tás sal szem ben, le gyen az egy bi zo nyos szak -
ág hoz tar to zó vagy in ter disz cip li ná ris mun ka, pub li ká lan dó cikk, ta nul mány, film, köz vet le nül vagy
át té te le sen tör té nel mi tár gyú pro duk tum. Gya nak vás és óva tos ság kí sér te az új já é le dõ pszi cho ló -
gia kí vá na tos te ma ti ká ját és ku ta tá si mód sze re it is. A pszi cho ló gi á ban va la hogy ez to vább élt, az
iro da lom ban a hat va nas évek vé ge fe lé már jobb volt a hely zet. Bi zo nyos fo gal mak, mód sze rek
pusz ta em lí té se is ide gen ként csen gett egyes pszi cho ló gu sok nak. Vol tak, akik egye ne sen az ör -
dög ügy véd jét lát ták azok ban, akik eze ket vizs gál ni és/vagy al kal maz ni pró bál ják. Ilyen volt a sze -
mé lyi ség-lé lek tan, a tesz tek, az ér ték, a konf lik tus fo gal ma, egy ál ta lán a konf lik tu sok fel té te le zé -
se a mo ti vá ci ó ban, a dön té sek ben, egy ál ta lán az élet ben, a tár sa da lom ban az úgy mond szo ci a lis ta
vi szo nyok kö zött. Né hány kultúrpolitikus, bár nemigen tud ta meg ma gya ráz ni sa ját el vá rá sa i nak
lé nye gét, mar xis ta pszi cho ló gi át sür ge tett és kész volt to vább ra is õriz ni az ide o ló gi ai csõsz
szerepét.4 A Pszi cho ló gi ai In té zet ben ezt az el vá rást igye kez tünk „nem ész re ven ni” és ami még
lé nye ge sebb: tisz táz ni, hogy mi is az el mé let és a mód szer sze re pe a pszichológiában.5

Csat la koz ni egy ép pen kur rens tu do mány ág hoz sok fé le kép pen le het. Le het kis hi tû en,
máso kat má sol va pró bál koz ni, de le het am bi ci ó zu sab ban is. Egy részt úgy, hogy ma gá ban
a kuta tás ban vál lal ja fel va la ki az igé nye sebb és új sze rûbb té má kat, más részt úgy, hogy a jö võ
ku ta tó i nak a fej lesz té sé hez te rem ti meg az in téz mé nyes ke re te ket, hogy bá bás ko dik az új 
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3 A mû hely vi ták a het ve nes évek ele jén kez dõd tek és a nyolc va nas évek ben is foly tak. A leg el sõk az at -
ti tûd rõl és az at ti tûd rend sze rek rõl, a sze mély per cep ci ó ról, a szo ci a li zá ci ó ról, a kog ni tív stí lus ról, komp -
le xi tás ról, a hi e de lem rend sze rek rõl, az ér té kek rõl, a tár sa dal mi idõ rõl, az élet mód ról szer ve zõd tek in ter -
disz cip li ná ris hall ga tó ság gal. Az egyik leg ko ráb bi vi ta a het ve nes évek ele jén volt, épp Hunyady
is mer tet te a kog ni tív komp le xi tást és kü lön bö zõ el mé le te it a rá dió szék há zá ban, majd a hi e del mek rõl szó -
ló ké sõb bi mû hely vi tán már sa ját tör té nel mi szte re o tí pia-ku ta tá sát mu tat ta be.

4 Ilyenek vol tak az ak ko ri Ok ta tá si Mi nisz té ri um ban is, és szá mom ra tel je sen vá rat la nul elõ for dult ez az
MTA kö re i ben is, de nem ér de mes ne ve sí te ni õket, mert kö ze leb bi vizs gá lat nál úgy is min dig ki de rült,
hogy az ilyen tö rek vé sek nek nem el vi, ha nem sze mé lyes el len szen vi vagy ér dek be li hát te rük volt.

5 VÁRINÉ SZIL ÁGYI Ibo lya: El mé let és em pí ria vi szo nya a pszi cho ló gi á ban. Va ló ság, 1970/6. 1–10.
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ku ta tóge ne rá ció fel ké szí té sé ben. Hunyady György mind két vo nat ko zás ban am bi ci ó zus volt,
sokat vál lalt a het ve nes, nyolc va nas, ki lenc ve nes évek ben. E te vé keny ség né hány ki emel ke dõ
pont ját kí vá nom be mu tat ni, az zal együtt, ami er re be lül rõl ké pes sé tet te. Ki vált kép pen két köny -
ve: A szte re o tí pi ák a vál to zó köz gon dol ko dás ban (Aka dé mi ai Ki adó, 1996) és A cso por tok per -
cep ci ó ja (Aka dé mi ai Ki adó, 1999), valamint a Kruglanski-könyvhöz írt elõ ta nul má nya árul ko -
dik ar ról, amit mun kás sá gá ban na gyon ér de kes nek és ki eme len dõ nek tar tok. 

Va ló szí nû, hogy a csa lá di ha tá so kon túl me nõ en épp a tör té ne lem be fo ga dá si és meg ér té si
me cha niz mu sai át vi lá gí tá sá nak a vá gya vit te Hunyady Györ gyöt a szo ci ál pszi cho ló gia irá nyá -
ba. Hi szen a tör té ne lem rõl min den ki nek van va la mi lyen né ze te, hi e del me, akár szé les is me ret -
bá zis sal, akár or dí tó an hé za gos is me re tek kel és ta pasz ta la tok kal éli meg és pró bál ja ér tel mez -
ni a múl tat és a je lent. Min den em ber ér te ni sze ret né, hogy mi is tör té nik ve le és ér te. Hogy mit
moz gó sít en nek ér de ké ben, mi re ha gyat ko zik, az már más kér dés. És itt lép be a tör té nel mi hi -
e del mek s köz tük a szte re o tí pi ák lé te és sze re pe a tör té nel mi tu dat ban és a sze mély per cep ci ó -
ban, még hoz zá gya kor ta ész re vét le nül és fel fog ha tat la nul az át lag em ber, ám na gyon is ész re -
ve he tõ en egy ku ta tó szá má ra. Nem vé let len, hogy Hunyady egész tu do má nyos pá lya fu tá sát
át fon ja a szte re o tí pi ák ku ta tá sa a leg kü lön fé lébb kér dés fel te vé sek ben és va ri á ci ók ban, hi szen
a tör té nel mi hi e del mek job bá ra szte re o tip fo gal mak és meg íté lé sek.

Hunyady György a hat va nas évek vé gé tõl töb bed ma gá val tö re ke dett olyan szel le mi mû he -
lyek lét re ho zá sá ra, ame lyek ben kö zös erõ fe szí té sek kel vizs gá lód hat tak ki emelt fon tos sá gú in -
ter disz cip li ná ris té mák ban. Az alább fel so rolt mû hely vi tá kon a részt ve võk tisz táz ni pró bál ták
sa ját szak águk kom pe ten ci á ját az épp for má ló dó szo ci ál pszi cho ló gi ai tu dás ban és szem lé let ben,
kör vo na laz ták vál lal ha tó mód sze re i ket vagy azok hi á nyát pél dá ul az at ti tûd-, vé le mény-, sze -
mély per cep ció, kog ni tív stí lus, élet mód, ér ték ori en tá ció ku ta tá sá ban. Sze rin tem ezek fon tos sze -
re pet töl töt tek be a szo ci ál pszi cho ló gia meg ho no so dá sá ban.

A leg ko ráb bi ha zai szo ci ál pszi cho ló gi ai kon fe ren ci ák, in ter disz cip li ná ris 
mű hely vi ták

1971 At ti tûd rend sze rek és at ti tûd vál to zá sok (Kon fe ren cia az MTA Pszi cho ló gi ai In té ze té ben
a szak iro da lom ról). Lásd HA LÁSZ L. – HUNYADY GY. – MAR TON L. M. (szerk.): Az at ti tûd pszi -
cho ló gi ai ku ta tá sá nak prob lé mái. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest.

1971–72 Hi e de lem rend sze rek és at ti tû dök. Mû hely vi ta a TK-ban az MTA Pszi cho ló gi ai In -
té ze te és a Nép raj zi Ku ta tó cso port ja és a Tö meg kom mu ni ká ci ós Ku ta tó köz pont ren de zé sé ben.
(szak iro da lom és sa ját ta nul má nyok alap ján)

1974 East-West Meeting: a European Experimental Social Psychology mun ka tár sa i nak és
ré gi ónk szo ci ál pszi cho ló gu sa i nak mun ka ér te kez le te az MTA Pszi cho ló gi ai In té ze té nek ren de -
zé sé ben. (Vi seg rád, 1974. má jus.)

1982 „Élet mód: mo del lek és min ták” cí mû mû hely vi ta az MTA Pszi cho ló gi ai In té ze te, Nép -
raj zi Ku ta tó cso port ja, és a Tö meg kom mu ni ká ci ós Ku ta tó köz pont ren de zé sé ben Vi seg rá don
1982. szept. 20–22-én. Lásd az aláb bi kö tet ben:

Élet mód: mo del lek és min ták. (Szerk.: HOPPÁL Mi hály és SZECSKÕ Ta más.) Tö meg kom -
mu ni ká ci ós Ku ta tó köz pont, Bu da pest, 1984.
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1985–87 Ér té kek és vál to zá sok I–II. (Szerk.: HOPPÁL Mi hály és SZECSKÕ Ta más.) Tö meg -
kom mu ni ká ci ós Ku ta tó köz pont, Bu da pest, 1987. A kö te tek az MTA Nép raj zi Ku ta tó cso port ja,
Pszi cho ló gi ai In té ze te és a Tö meg kom mu ni ká ci ós Ku ta tó köz pont ál tal ren de zett mû hely vi ta
(Buda pest, 1985. szept. 2–4.) anya gát ad ják köz re.

1989 Az iden ti tás – ket tõs tü kör ben (szerk.: VÁRINÉ SZIL ÁGYI Ibo lya és NIEDERMÜLLER Pé ter),
TIT, Bu da pest, 1989. (Az MTA Nép raj zi Ku ta tó In té ze te és az MPT Szo ci ál pszi cho ló gi ai
Szek ci ó já nak kö zös vi tá ja az iden ti tás ról 1986-ban, majd a cse lek vés sze re pé nek fi lo zó fi ai és
pszi cho ló gi ai meg vi lá gí tá sá ról 1987-ben.) 

Nem fe led kez he tünk meg az ek kor tájt fe lül rõl kez de mé nye zett kon fe ren ci ák ról sem, ame -
lye ken vol ta kép pen ki je lö lõd tek a szel le mi tû rés-tá mo ga tás kör vo na lai. Ilyen volt az MTA II.
Osz tá lya tá mo ga tá sá val az MPT Szo ci ál pszi cho ló gi ai Szek ci ó ja és az MTA Pszi cho ló gi ai 
Inté ze te Szo ci ál pszi cho ló gi ai Osz tá lya rész vé te lé vel 1972 má ju sá ban az el sõ ha zai Szo ci ál pszi -
cho ló gi ai mun ka ér te kez let. Ez be mu tat ta az el sõ ha zai re le váns ku ta tá so kat és mó dot adott az
ál ta lá no sabb prob lé mák meg vi ta tá sá ra is olyan fõbb té ma kö rök ben, mint a köz vé le mény-ku ta -
tás (fõ re fe rens Szecskõ Ta más), az at ti tû dök sze re pe és vizs gál ha tó sá ga (Hunyady György), a kis -
cso port-ku ta tás (Pa ta ki Fe renc), a szo ci ál pszi cho ló gia a mun ka he lyen és a klinikumban
(Engländer Ti bor és Sza kács Fe renc), vé gül a szub jek tum ak ti vi tá sá nak az el is me ré sé vel a ko -
ra be li konformabb né zõ pont tól el té rõt fo ga dott el a szo ci a li zá ció ér tel me zé sé ben. Ezen Mérei
Fe renc is je len volt és ki vált a szo ci a li zá ci ó ról szó ló vi tá ban vett ak tí van részt. A kon fe ren cia
anya ga ter mé sze te sen megjelent.6

A szo ci ál pszi cho ló gu sok el mé le ti és em pi ri kus ku ta tá sok kal je les ked het tek az MTA Pszi -
cho ló gi ai In té ze te fenn ál lá sá nak 75. év for du ló ja al kal má ból az Aka dé mi án ren de zett kon fe ren -
ci án 1975-ben,7 az East-West Meetingen Vi seg rá don 1974-ben (ez jó idõ ben és jó he lyen volt,
éb resz tõ és tá mo ga tó sze re pe volt.8 A má so dik ha zai szo ci ál pszi cho ló gi ai mun ka ér te kez le tet az
MTA és a Pszi cho ló gi ai In té zet a nyolc va nas évek el sõ fe lé ben rendezte.9 Még két in ter disz cip -
li ná ris vi tát kell em lí te nem: az MPT Szo ci ál pszi cho ló gi ai Szek ci ó ja ren de zé sé ben az ún. iden -
ti tás kon fe ren ci át és a cse lek vés ér tel me zé sé vel fog lal ko zó vi tát. Az el sõ anya ga meg je lent, a má -
sik anya gá ból csu pán az elõ ké szí tõ ta nul mány olvasható.10
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6  HUNYADY György – PA TA KI Fe renc – VÁRINÉ SZIL ÁGYI Ibo lya (szerk.): Szo ci ál pszi cho ló gi ai ku ta tá sok
Ma gyar or szá gon (1976): Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest. (Az el sõ ha zai szo ci ál pszi cho ló gi ai mun ka ér te -
kez let anya ga.)

7  DANCS (szerk.) (1978): 75 éves az MTA Pszi cho ló gi ai In té ze te. Elõ adá sok az 1977. no vem ber 21–24-i
tu do má nyos ülés sza kon. MTA Pszi cho ló gi ai In té ze te, Bu da pest. Itt mu tat tam be elõ ször az Ér ték ori en -
tá ci ók vizs gá la ta – konf lik tus hely zet ben cí mû ku ta tást. 178–187.

8  East-West Meeting (Vi seg rád, 1974) az Eu ró pai Szo ci ál pszi cho ló gi ai Tár sa ság ve ze tõ ku ta tó i nak (Tajfel,
Zajonc, Kelley, Jaspars és má sok) és ha zai szo ci ál pszi cho ló gu sok kö zös mun ka ér te kez le te.

9  A ha zai szo ci ál pszi cho ló gu sok és társ tu do má nyok hoz tar to zók má so dik kö zös mun ka ér te kez le te 1983–
85 kö zött volt Bu da pes ten.

10 VÁRINÉ SZIL ÁGYI I. – NIEDERMÜLLER P. (szerk.) (1989): Az iden ti tás – ket tõs tü kör ben. TIT, Bu da pest.
Lásd még: Fi lo zó fi ai Fi gye lõ, 1986/3–4. sz. (Váriné, Lász ló, Schank, Harré cik ke i vel).
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Hunyady ezek ben az évek ben már „érett” ku ta tó nak szá mí tott és fõ vizs gá ló dá si irány ként
elõbb a kog ni tív komp le xi tást, majd az er re al kal mas szte re o tí pi át és a ket tõ já té kát, mint az
egyén ön épí té se, közösség(ek)kel és a tár sa da lom mal va ló kap cso la ta épí tõ-köz ve tí tõ kog ni tív
konstruktumát vá lasz tot ta. Az, hogy kri ti ku san vi szo nyult a meg lé võ szte re o tí pia-ku ta tá sok hoz,
ter mé sze tes volt. Katz és Braly el hí re sült ku ta tá sát meg is mer ve bi zony nem so kan fi gyel tek fel
ar ra, hogy ezek a ku ta tók ma guk is elõ í té le te sen ér tel mez ték a szte re o tí pi á kat. Hunyady vi szont
kö ve tõi fi gyel mé be aján lot ta ezt a mo men tu mot, óva tos ság ra és kri ti kus be ál lí tó dás ra int ve ta -
nít vá nya it. Ja vá ra íran dó az is, hogy min dig rend szer sze rû en, gon do san meg vá lasz tott tör té ne -
ti hát té ren, a vál to zást-sta bi li tást, va la mint a kog ni tív komp le xi tást, az ér zel mi érin tett sé get és
az ér ték ori en tá ci ót kö vet ve sze gõ dött a szte re o tí pi ák és funk ci ó juk nyo má ba (HUNYADY 1966–
2012). Min dig tö re ke dett a prob lé ma és a ku ta tá si stra té gia vi lá gos meg fo gal ma zá sá ra, ki emel -
ve, hogy a szte re o tí pi ák ha tás me cha niz mu sa szem pont já ból kar di ná lis kér dés az, hogy „meny -
 nyi re ho mo gén ter mé sze tû a szte re o tí pia. Tisz tán ra ci o ná lis-e, avagy ös  sze fo nó dott a sze mé lyi ség
és kör nye ze te szá má ra fon tos ér zel mi mo ti vá ci ó val és töl tet tel?”

Mérei meg erõ sí tet te ezt, rá mu tat va, hogy a tör té ne ti fo gal mak szer ve zõ dé sé ben na gyon lé nye -
ges az ér zel mek kel is át szõtt sze mé lyes ta pasz ta la ti hát tér és ez már gyer mek kor ban kezdõdik.11

Hunyady ezért is, más okok ból is fon tos nak tar tot ta, hogy a tör té nel mi vo nat ko zá sú te ma -
ti kák ban kü lön fi gye lem mel kí sér je a meg kér de zet tek ér zel mi vi szo nyát egy más hoz, a re le váns
cso port hoz, a meg íté lés té má i hoz és for rá sa i hoz. A kog ni tív stí lus és a szte re o tí pi ák ku ta tá sá -
nak meg le he tõ sen szer te ága zó té má i ban va ló el iga zo dá sát elõbb az ér zel mi hát tér re ke vés bé ér -
zé keny Heider se gí tet te, ké sõbb vi szont más irá nyok ból is ta nult, az in for má ció fel dol go zá sá -
ra ra di ká li sab ban fó ku szá ló Hamilton–Fiske ál tal kép vi selt ku ta tá si vo nal és má sok ered mé nye it
is önál ló an hasz no sí tot ta. Lásd er rõl a Szte re o tí piaku ta tás ban meg je lent tanulmányát.12

Azt vizs gál va, hogy men  nyi re él nek a tör té nel mi is me re tek az egyé nek ben, kis és nagy cso -
por tok ban, Hunyady György is mé tel ten ta pasz tal hat ta, hogy az el mé ket nem an  nyi ra azok, ha -
nem leg in kább a szte re o tí pi ák ban ha gyo má nyo zó dó tör té nel mi hi e del mek ural ják. 

Ez zel kap cso lat ban jut eszem be egy, a ki lenc ve nes évek ben még csak nem ne vet sé ges sé vá -
ló vi ta, amely nek kap csán meg je lent (vagy in kább fel újult?) a gon do lat, hogy még in kább el kel -
le ne mé lyí te ni a tör té ne lem és a pszi cho ló gia kap cso la tát, eset leg ki ala kí ta ni egy tör té nel mi pszi -
cho ló gia cí mû szak ágat a szo ci ál pszi cho ló gi án be lül. A gon do lat az Ot to Klineberg-díjas
Rudmintól szár ma zik, aki töb be ket meg bot rán koz ta tó, má so kat el gon dol kod ta tó, sok vi tát 
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11 „Minden gyer mek lé lek ta ni ta pasz ta la tom, fõ ként tár sa dal mi kép ze tek re vo nat ko zó ki kér de zé se im azt
mu tat ják, hogy a ver bá lis szint mö gött gaz dag sze mé lyes ta pasz ta lás rej lik. A gyer mek sze mé lyes ta -
pasz ta lá sai fû zõd nek olyan sza vak hoz, hogy »ország«, »párt«, »társadalom«, »állam«. Zász lók, fel íra -
tok, elõ adá sok, jel me zek, vers sor ok, té vé ké pek, a »Gé za bá csi mond ta« stb. Ezek a kis ta pasz ta lá sok
kö tõd nek hoz zá a ta nult ver bá lis anyag hoz, és iz gal mas pszi cho ló gi ai prob lé ma az, hogy ho gyan lesz
az ün ne pély bõl, a fény kép bõl, a nagy bá csi ból, a té vé bõl el vont fo ga lom, amely hez a gye rek szót ta nul”
stb. (idé zi HUNYADY).

12 HUNYADY György: A szte re o tí pia ku ta tás funk ci o ná lis meg kö ze lí té se. In: HUNYADY György – NGUYEN

LUU Lan Anh (szerk.) (2001): Szte re o tí pia-ku ta tás. Ha gyo má nyok és irány za tok. EL TE Eöt vös Ki adó,
Bu da pest. 484–499.
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ki vál tó írá sá ban azt ál lí tot ta, hogy az USA–Ka na da kö zöt ti kap cso lat az USA ja vá ra rend kí vül
egyen lõt len és ezt a ka na da i ak so ro za tos vak ság gal (blind-eye) viselik.13 A meg je lent saj tó cikk so -
ro zat ok ból adat sze rû en is alá tá masz tott „vak ság” kvázimagyarázataként Rudmin sze rint fel me rül -
het, hogy azért nem ve szik ész re a ne ga tí vu mo kat a ka na da i ak, mert a vak ság be van táp lál va egy
em be ri tu laj don ság ba. Ab ba tud niil lik, ami gya ko ri ta pasz ta lat, hogy a köz vet le nül is mert sze mé -
lyek nek job ban hi szünk, mint az agyunk ban tá rolt tör té nel mi is me re tek nek. A vi ta konk rét tar tal -
ma itt és most nem ér de kes, in kább csak az, hogy ez is fel szín re hoz ta a tör té nel mi hi e del mek stá -
tu szá nak kér dé sét s az ez zel kap cso la tos ké te lye ket. A tör té nel mi hi e del mek (a tör té ne lem re
vo nat ko zó hi e del mek és a meg élt tör té ne lem em lé kei) – mint Hunyady György is szá mos he lyen
le ír ta – az én kép, énidentitás kom po nen sei s mint ilye nek, ha té ko nyan mo ti vá lók és olya nok, ame -
lyek el len áll nak az újabb, ne kik el lent mon dó in for má ci ók nak. Rudmin el kép zel he tõ nek tart olyan
kog ni tív pszi cho ló gi át, ame lyet fel té te le sen kog ni tív tör té ne lem nek ne ve zett, s amely a tör té nel mi
hi e del mek kel fog lal koz na. Ez az in ter disz cip li ná ris vizs gá ló dás ki ter jed ne azon tév hi tek me cha niz -
mu sa i ra is, ame lye ket még Ichheiser azo no sí tott a szo ci á lis ész le lés rõl ki ala kí tott el mé le té ben
(ICHHEISER 1940). A tör té nel mi hi e del mek ala ku lá sá ban az egyik kom po nens az „egyoldalú vak ság”
(„blind-eye behavior”) rög zü lé se, ami kor az ész le lõ/meg íté lõ csak azt en ge di be tu dat ál la po tá ba,
a meg ér tés-meg íté lés fo lya ma ta i ba, ami re elõ fe szí tett tu dat ál la pot ban van elõ ze tes is me ret mor zsák,
em lé kek, tu da ti ké pek, ha gyo má nyok, szép vagy ret te ne tes szó ha gyo mány ok ré vén.

Ezért for dul hat elõ, hogy fals hi e del mei mi att so ro zat ban nem vesz tu do mást szá má ra ká ros ese -
mé nyek rõl, ha tá sok ról, mert az egy ol da lú vak ság egyút tal ne ga tív szte re o tí pi á kat is ter mel más in -
for má ció for rá sok kal szem ben, és az újabb in for má ci ók nem tud ják át tör ni az elõ í té le tes ség fa lát. 

„De a pszi cho ló gia sze re pe a tör té ne lem ben tá vol ról sem tá vo li s nem kor lá to zó dik a múlt
ha lott sze mé lyi sé ge i re. A tör té nel mi hi e del mek pszi cho ló gi a i lag ak tí vak mind an  nyi unk fe jé ben,
akik ma élünk. A tör té ne lem rõl al ko tott hi e del mek erõ sen be fo lyá sol ják gon dol ko dá sun kat és
ma ga tar tá sun kat, ki vált po li ti kai vi sel ke dé sün ket. A tör té ne lem pszi cho ló gi a i lag ben nünk él bel -
sõ ba rát ként (vagy épp átok ként – V. Sz. I.). A tör té ne lem ál tal és a tör té ne lem ben azo no sít juk
ma gun kat. Bir to kol juk a tör té nel met és a tör té ne lem bir to kol ben nün ket. Ami kor azt mond juk
«én ame ri kai va gyok», «én né met va gyok», «én zsi dó va gyok», ak kor hoz zá kap csol juk a nem -
ze ti tör té nel met a mi sze mé lyes élettörténetünkhöz.”14

Az interdiszciplinaritás gon do la ta nem áll hat mes  sze at tól, aki már pá lyá ja kez de tén ezt
hang sú lyoz ta és pub li ká ci ó i nak te kin té lyes so rá ból tud ha tó an te mér dek fel ada tá ban gya ko rol -
ta is az en nek meg fe le lõ hoz zá ál lást, min de nek elõtt a nyitottságot.15 Ezért is kár, hogy Hunyady
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13 RUDMIN, F. W.: Questions of U.S. Hostility Towards Canada: A Cognitive History of Blind-Eye
Perception. In: RUDMIN, F. W. (1993): Bordering on Aggression: Evidence of US Military Preparations.
Ama zon.

14 RUDMIN, F. W.: RUDMIN 1993: 2–3.
15 „A szo ci ál pszi cho ló gia azt tar tal maz za, az zal fog lal ko zik, ami a pszi cho ló gi á ból a szo ci o ló gus szá má -

ra is, a szo ci o ló gi á ból a pszi cho ló gus szá má ra is szük sé ges sa ját tár gya teljesértékû ta nul má nyo zá sá -
hoz. E kö zös ér dek te rü le ten fej lõ dik ki egy sok bel sõ gon do la ti szál lal ös  sze fû zött ha tár tu do mány, amely -
nek épp az a spe ci fi ku ma, hogy kér dé se i ben nem csak az egyik szak tu do mány, ha nem mind ket tõ
ér de kelt” (HUNYADY 1982).
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szûk sza vú if jú szak em ber ré vá lá sa dön tõ lép csõ i nek fel idé zé sé ben, mert el gon dol kod ta tó,
hogy lát szó lag mi lyen kön  nye dén, já té ko san, ám be lül mi lyen ke mény ön fe gye lem mel ké szült
a szo ci á lis meg is me rés, a kog ni tív szo ci ál pszi cho ló gia ágas-bo gas szak mai tér ké pe fel de rí tõ -
jé nek a sze re pé re, ki vált az at ti tû dök, a komp le xi tás és stí lus, a szte re o tí pi ák vizs gá la tá ra és funk -
ci ó juk meg ér té sé re. Az in du lás ban ele ve ben ne volt a tör té né szi és a pszi cho ló gus fel ké szült -
ség gyü möl csö zõ ös  sze kap cso lá sa. A foly ta tás ban meg egy olyan do log, amit egy sze rû en le le het
ír ni, vi szont na gyon ne héz kö vet ke ze te sen meg va ló sí ta ni. Ez az ér tel mi sé gi lét olyan fe je ze te,
ame lyet még nem cím kéz tek meg a szo ci ál pszi cho ló gu sok sem, de lé te zik – mint je len ség és
mint na pi prob lé ma –, ame lyet úgy ne vez nék, mint az in tel lek tus ápo lá sa és szün te len pal lé ro -
zá sa. Ér tem ez alatt nem csak a nö vek võ szel le mi ét vá gyat, ha nem a bel sõ tar tást, és fõ leg a szel -
le mi igé nyes ség meg tar tá sát, hogy ne en ged jünk sem az in for má ci ós rob ba nás nak és ro ha nás -
nak, sem a jó stí lus kész sé gek bõl és a meg szer zett tar ta lé kok ból elõ va rá zsol ha tó kön  nyû
si ke rek nek.

Hunyady György na gyon fe gyel me zet ten dol goz ta fel a szo ci á lis meg is me rés szer te ága zó
té má it. Min den mun ká ja után tud ta, hogy mi lyen is me re tek kel gaz da go dott õ ma ga, mi lyen kér -
dé se ket dol go zott már ki, mit nem tu dott meg ol da ni, me lyek ma rad tak prob lé ma ként a kö zel -
jö võ re és egy idõ után, a kö vet ke zõ kísérlet(ek) vagy mun kák alap ján nyert vá la szo kat újabb
elõadás(ok)ban vagy írott anya gok ban már több nyi re is mer tet te is. Ki vá ló köny ve lõ volt sa ját
szel le mi ház tar tá sá ban. Szel le mi mo ti vált sá ga, ér dek lõ dé se és fe gyel me, kö vet ke ze tes sé ge
a te kin tet ben, hogy men  nyi re igye ke zett a kér dé sek, az ál ma gya rá za tok, gya nús kö vet kez te té sek
vé gé re jár ni, pél dás és rit ka ságszám ba me nõ. Az is po zi tí vum ként em lí ten dõ, hogy sok má sunk -
kal el len tét ben, Hunyady György nem csel len gett a szo ci ál pszi cho ló gia kü lön bö zõ kí nál ko zó té -
mái kö zött, ha nem ki tar tott ere de ti vá lasz tá sa: a kog ni tív komp le xi tás és a szte re o tí pia-ku ta tás
mel lett. Az, aki is me ri mû ve it, meg tud ja ér te ni, mi ért ál lí tom, hogy a fen ti szel le mi be ál lí tó -
dás és vizs gá la tok kö vet kez té ben Hunyady György mun kás sá gá nak ki emel ke dõ ál lo má sa it je -
len tik a Szte re o tí pi ák a vál to zó köz gon dol ko dás ban cí mû köny vén kí vül a Szte re o tí pia ku ta tás
cí mû kö tet ben meg je lent A szte re o tí pia ku ta tás funk ci o ná lis meg kö ze lí té se cí mû ta nul má nya, 
va la mint az A. W. Kruglanski-féle kö tet hez írt Nyílt gon dol ko dás sal a kog ni tív le zá rás ról: a kog -
ni tív stí lus fo gal má nak meg újí tá sa cí mû elõtanulmánya.16

Ez a szám ve tés nem hagy ár nyék ban olyan prob lé má kat sem, mint a nem ze ti iden ti tás 
ki ala kí tá sá ban vagy erõ sí té sé ben va ló ban po zi tív sze re pet ját szó tör té nel mi hi e del mek ápo lá sa,
vagy mint a tör té nel mi is me re tek ér zel mi leg is alá tá masz tott át adá sa a ta nu ló if jú ság nak a csa -
lá di és egyéb ha gyo mány ápo lás gyak ran meg gon do lat lan fa vo ri zá lá sa mel lett. 
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16 HUNYADY GY. (1996): Szte re o tí pi ák a vál to zó köz gon dol ko dás ban. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest.
HUNYADY GY. – NGUYEN LUU Lan Anh (szerk.) (2001): Szte re o tí pia ku ta tás. Ha gyo má nyok és irá nyok.
EL TE Eöt vös Ki adó, Bu da pest. 
HUNYADY GY.: Nyílt gon dol ko dás sal a kog ni tív le zá rás ról. A kog ni tív stí lus fo gal má nak meg újí tá sa. In:
KRUGLANSKI, A. W. (2005): A zárt gon dol ko dás pszi cho ló gi á ja. Osiris Ki adó, Bu da pest. 9–33.
HUNYADY GY.: A nem ze ti iden ti tás és a szte re o tí pi ák gör be tük re. In: LÁNG I. – BURUCS K. (szerk.):
Aka dé mia, a nem zet ta nács adó ja: ta nul mány kö tet Glatz Fe renc 70. szü le tés nap já ra. MTA Tár sa da lom -
tu do má nyi Köz pont, Bu da pest. 877–889.
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S itt té rünk vis  sza megint a szo ci á lis meg is me rés egész prob le ma ti ká ját át fo nó ér tékté má -
hoz. A kog ni tív stí lus és az ér ték ori en tá ció együt tes ku ta tá sa mel lett több ér de mi ok em lít he tõ.
Egye bek kö zött az is, hogy a tár sak ra és a tár sa da lom ra vo nat ko zó is me re tek nem ér ze lem men -
te sek. Így to vább ra is kér dé ses, hogy ho gyan ér vé nye sül a kog ni tív komp le xi tás olyan bo nyo -
lult és ma gas ér zel mi in vol vált sá got is hor do zó té mák ban, mint a nem zet kép, nem ze ti iden ti -
tás, to le ran cia stb. Vél he tõ, hogy a to váb bi vizs gá ló dá sok ban, a köz élet ben és a tár sa dal mi
lég kör ben sem nem zet ké pünk és sem nem ze ti iden ti tá sunk, sem tör té nel mi sze mé lyi sé ge ink per -
cep ci ó ja nem lesz har mo ni kus. 

***

Eh hez kí vá nok jó egész sé get, ál ló ké pes sé get, jó hu mort, to váb bi nyi tott sá got és in ven ci ó zus
mun kát Hunyady György nek és több har mó ni át mind an  nyi unk nak.
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Bá nyai Éva
EL TE PPK Pszi cho ló giai Intézet

Di ák kör-ala pí tás tól a kar ala pí tá sig

Öt év ti ze de Hunyady Györg  gyel a pszi cho ló gus  szak má ban

S o kat töp reng tem, hogy mi vel já rul hat nék hoz zá mél tó mó don eh hez az ün ne pi
kö tet hez. Vé gül úgy dön töt tem, szub jek tív han gú írás ban fog la lom ös  sze rö vi -
den, hogy kö ze li ta nú ként ho gyan lát tam Hunyady György sze re pét a pszi cho -

ló gi ai szak mai köz élet ben. Csak azok ról az ese mé nyek rõl írok, ame lyek nek ma gam is részt ve -
võ je, il let ve köz vet len ta nú ja vol tam. Emel lett ki eme lek né hány olyan mo men tu mot is, amelyek
ta lán se gítenek a köz éle ti sze rep lõ mel lett em be ri ar cu la tá ból is fel vil lan ta ni va la mit.

Egye te mi évek

El sõ éves egye te mis ta ko rom ban, 1961 õszén ta lál koz tam elõ ször Hunyady Györg  gyel, aki ak -
kor már „nagy” má sod éves hall ga tó volt az EL TE pszi cho ló gia és tör té ne lem sza kán. Mi vel
a pszi cho ló gia sza kon ak ko ri ban na gyon kis lét szá mú év fo lyam ok vol tak – mi mind ös  sze né -
gyen kezd tünk 1961 szep tem be ré ben –, ter mé sze te sen ha mar ös  sze is mer ked tünk a fel sõbb év -
fo lyam ok hall ga tó i val. Fo lyo sói ös  sze fu tá sok so rán, és a böl csész kar mel let ti Bel vá ro si Ká vé -
ház ban, vagy a Ked ves Cuk rász dá ban foly ta tott „vi lág meg vál tó” be szél ge té se ken gyak ran
ke rült elõ a pszi cho ló gia sza kos kép zés té má ja, ami vel bi zony na gyon sok ba junk volt. Ke ve -
sell tük a kép zés anya gát, hi á nyol tunk be lõ le egyes té ma kö rö ket, nem ér tet tük, ho gyan ma rad -
hat ki nagy ne vû pszi cho ló gu sok mun kás sá ga a tár gyak anya gá ból. Ös  sze ha son lí tot tuk a pszi -
cho ló gus kép zést más sza kok kal – mind nyá junk nak volt egy má sik, ta ná ri szak ja – és az
ös  sze ha son lí tás ból bi zony min den eset ben a má sik szak ke rült ki gyõz te sen.

1962 ta va szá ra an  nyi elé ge det len ség hal mo zó dott fel ben nünk, hogy úgy érez tük, a „sí rás”
he lyett vég re ten nünk is kell va la mit. Úgy em lék szem, egy fo lyo sói meg be szé lé sen ha tá roz tuk
el, hogy tu do má nyos di ák kört ala pí tunk, amely ben ma gunk igyek szünk pó tol ni a kép zés hi á -
nyos sá ga it. Ezen a fo lyo sói meg be szé lé sen ér de kes mó don csak a két al só év fo lyam kép vi se -
lõi vol tak je len: a má sod éve sek szó szó ló ja Hunyady György volt (raj ta kí vül Fa ze kas Ilo ná ra
em lék szem az ak tív má sod éve sek kö zül), az el sõ év fo lya mot pe dig jó ma gam kép vi sel tem,
Harmath Pé ter és Ko vács Zol tán kol lé gám mal együtt. El ha tá roz tuk, hogy ön kép zõ körsze rû en
fo gunk mû köd ni: kül föld rõl meg sze rez he tõ köny ve ket, szak cik ke ket re fe rá lunk egy más nak,
hogy bõ vít sük szak mai is me re te in ket. Szét osz tot tuk a szak te rü le te ket, hogy ki-ki a sa ját ér dek -
lõ dé sé be vá gó té má ban ku tas son fel jó mi nõ sé gû szak iro dal mat, amit azu tán re fe rál ni le het.
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A tör té ne lem sza kos Hunyady Györ gyöt már ak kor is a tár sa dal mi fo lya ma tok ér de kel ték, és
mi vel a szo ci ál pszi cho ló gia ak kor még egy ál ta lán nem sze re pelt a pszi cho ló gia sza kos stú di u -
mok kö zött, õ ezt a tárgy kört vá lasz tot ta, ami a szó szo ros ér tel mé ben hi ány pót ló volt. 1962 õszé -
tõl azu tán meg kez dõd tek a rend sze res di ák kö ri ülé sek, ame lye ken nem csak re fe rál tuk az ide -
gen nyel vû szak iro dal mat, ha nem pa rázs vi tá kat is foly tat tunk ró luk. Má ig em lék szem pél dá ul
ar ra, mi lyen él mény volt az ak kor ma gya rul még nem hoz zá fér he tõ Woodworth–Schlossberg
kí sér le ti pszi cho ló gi ai ké zi könyv egyes fe je ze te i nek meg vi ta tá sa, vagy Piaget mun ká i nak meg -
is me ré se (az egye te mi tan anyag ban ak kor csak Vigotszkij Piaget-kritikája sze re pelt). A di ák -
kör egy re nép sze rûbb lett, a fel sõbb év fo lyam ok hall ga tói is csat la koz tak hoz zá, ké sõbb pe dig
a re fe rá tu mok mel lett Barkóczi Ilo na tá mo ga tá sá val már em pi ri kus vizs gá la to kat is kezd tünk
vé gez ni di ák kö ri ke re tek kö zött. Ezt a te vé keny sé get az 1964/65-ös tan év ben az egye tem már
hi va ta lo san is el is mer te, úgy hogy az in de xünk be is be ke rült a di ák kö ri tag ság. Ma is büsz ke va -
gyok rá, hogy Hunyady György tár sa sá gá ban egyik kez de mé nye zõ je vol tam en nek a fo lya mat -
nak, ami le he tõ vé tet te, hogy ak tí van já rul junk hoz zá sa ját szak mai szo ci a li zá ci ónk hoz.

A kö zös szak mai el kö te le zett ség és a si ke res di ák kör-ala pí tás lett az alap ja szak mai ba rát -
sá gunk nak, ami nek ha ma ro san ko moly pró bát kel lett ki áll nia. 1963 ta va szá tól ma gyar sza kos -
ként Kar dos Pál ma gyar iro da lom tör té ne ti sze mi ná ri u má ra jár tam. Õ egy részt a re form ko ri ma -
gyar iro da lom el is mert szak te kin té lye volt, más részt a rend szer el kö te le zett hí ve ként
a Nép sza bad ság ha sáb ja in Pándy Pál né ven rend sze re sen pub li kált po li ti kai té má jú írá so kat. Sze -
ret tük az órá it, mert nagy tu dá sa mel lett töb bi ta ná runk nál ru gal ma sabb vi ta kész sé ge is im po -
nált ne künk. Így az tán öröm mel fo gad tuk el meg hí vá sát agár di nya ra ló já ba egy in for má lis hét -
vé gi vi ta kör re, ahol sza lon na sü tés mel lett a re form ko ri iro da lom kér dé se i rõl ha ma ro san ak tu á lis
tár sa dal mi prob lé mák ra te re lõ dött a szó. Nem em lék szem már, ho gyan kezd tünk el er köl csi kér -
dé sek rõl be szél get ni, de egy szer csak az er köl csi ne ve lés té má já nál tar tot tunk. Ez zel kap cso -
lat ban ki fej tet tem azt a né ze te met, hogy kár volt ki til ta ni a val lás er köl csi is me re te ket az is ko -
lai ok ta tás ból, hi szen pél dá ul a Tíz pa ran cso lat má ig ér vé nyes er köl csi nor má kat fo gal maz
meg, és amíg a szo ci a lis ta rend szer nem tud ezek he lyett ha son ló an mél tó er köl csi alap el ve ket
fel mu tat ni, ér de mes len ne a tör té nel mi leg már „be vált” er köl csi nor mák kal meg is mer tet ni
a gye re ke ket. En nek az in for má lis be szél ge tés nek az lett az ered mé nye, hogy Kar dos Pál je len -
tet te az egye te mi Párt bi zott ság nak, hogy KISZ-tit kár lé tem re val lá si pro pa gan dát foly ta tok, és
ezért meg kel lett je len jek a böl csész ka ri párt alap szer ve zet ülé sén, hogy fe le lõs ség re von ja nak.
Hunyady György elõ re fi gyel mez te tett er re, így ne ki kö szön he tem, hogy lé lek ben fel ké szül het -
tem a kí nos „te tem rehí vás ra”, sõt az agár di in for má lis be szél ge té sen részt ve võ tár sa i mat is ér -
te sít het tem az ese mény rõl, akik el jöt tek és ta nú sí tot ták, hogy mit is mond tam pon to san.
Hunyady György és év fo lyam tár sa im ki ál lá sa men tett meg a kí nos po li ti kai kö vet kez mé nyek -
tõl, amik ab ban az idõ ben ko mo lyan ve szé lyez tet het ték vol na egye te mi pá lya fu tá so mat.

If jú ku ta tó ként az MTA Pszi cho ló gi ai In té ze té ben

A pszi cho ló gi án be lü li el té rõ ér dek lõ dé sünk el le né re Hunyady Györg  gyel mind má ig kö zös ben -
nünk a ku ta tás irán ti ér dek lõ dés. Így nem cso da, hogy az egye tem el vég zé se után mind ket ten
az Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Pszi cho ló gi ai In té ze té ben kezd tük szak mai pá lya fu tá sun kat.
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Ér dek lõd ve fi gyel tem, hogy na gyon ha mar ki ala kult kö rü löt te egy fi a tal ku ta tók ból ál ló kör, akik -
kel a gya kor lat ban is meg kezd te – ma már klas  szi kus nak szá mí tó – nem zet fo ga lom mal kap cso -
la tos szo ci ál pszi cho ló gi ai ku ta tá sa it.

A ku ta tás mel lett ek kor vált egy re hang sú lyo sab ban érez he tõ vé szer ve ze ti kér dé sek és szak -
ma po li ti kai kér dé sek irán ti ak tív ér dek lõ dé se is. En nek kap csán idõ rõl idõ re en gem is meg ke -
re sett, és rá akart be szél ni pél dá ul ar ra, hogy az MTA II. Osz tá lyán vál lal jam el a pszi cho ló gus
szak re fe ren si posz tot. Bár egyet ér tet tem ve le ab ban, hogy fon tos a szak ma meg fe le lõ kép vi se -
le te az Aka dé mi án, an  nyi ra ide gen ked tem az ad mi niszt ra tív te en dõk tõl, hogy nem vál lal tam el
ezt a fel ada tot. Ha zo kon is vet te el zár kó zá so mat, so hasem érez tet te ve lem, hogy ne hez tel emi -
att; alig ha nem böl csen be lát ta, hogy rám in kább ér de mi szak mai kér dé sek ben le het szá mí ta ni.
Õ ma ga azon ban egy re ak tí vabb részt vál lalt a szak ma po li ti ka ala kí tá sá ban: in té ze ti ku ta tó mun -
ká ja után a Tö meg kom mu ni ká ci ós Ku ta tó köz pont élén a gya kor la ti élet ben is meg mé ret tet te ma -
gát, és ez után már ve ze tõ ként tért vis  sza az egye te mi szfé rá ba.

Deb re ce ni Kos suth La jos Tu do mány egye tem: a Pszi cho ló gi ai In té zet 
ki ala kí tá sa

An nak el le né re, hogy mind ket ten meg vál tunk az MTA Pszi cho ló gi ai In té ze té tõl (én az EL TE
Ös  sze ha son lí tó Élet ta ni Tan szé kén foly tat tam in té ze ti ke re tek kö zött meg kez dett hip nó zis ku -
ta tá sa i mat), nem ve szí tet tük egy mást szem elõl. Így ami kor Hunyady György a KLTE Pszi cho -
ló gi ai Tan szék ének ve ze tõ je lett, 1981 õszén meg hí vott a tan szék re, hogy Czigler Ist ván nal 
– egy mást év fo lya mon ként vált va – tart suk az ál ta lá nos lé lek ta ni elõ adá so kat, és ne vel jük ki a fi -
a ta lok ból az ál ta lá nos lé lek ta ni ok ta tás után pót lá sát. Er re a fel ké rés re öröm mel mond tam igent:
az Élet ta ni Tan szé ken már rá érez tem a ta ní tás ízé re, és bol dog vol tam, hogy az élet tan klas  szi -
kus tu dás anya ga mel lett al kal mam nyílt a gyor san fej lõ dõ pszi cho ló gi ai tu do mány anya gát is
át ad ni az ér dek lõ dõ di á kok nak. Von zott az a le he tõ ség és fe le lõs ség is, hogy itt ma gam nak kell
ki ala kí ta nom a tan anya got. 1982. ta va szi fél évé tõl éve ken ke resz tül csü tör tö kön ként jár tam Deb -
re cen be: az el sõ reg ge li gyors vo nat tal ér kez tem, majd há rom dup la óra meg tar tá sa és kon zul -
tá ci ók után az utol só ké sõ dél utá ni gyors sal utaz tam vis  sza. A vis  sza ú ton, ha te het tük, min dig
együtt utaz tunk Hunyady Györg  gyel és Czigler Ist ván nal, és leg több ször a deb re ce ni kép zés
prob lé má it és fej lesz té si le he tõ sé ge it vi tat tuk meg.

Ami kor 1984-ben fel me rült, hogy a mi nisz té ri um a pszi cho ló gus kép zés je len tõs fej lesz té -
sét he lyez te ki lá tás ba, és Bu da pes ten, az EL TE-n Il  lyés Sán dor ve ze té sé vel Pszi cho ló gi ai In té -
zet ala kul, la tol gat ni kezd tük, mi lyen le he tõ sé gek van nak a KLTE Pszi cho ló gi ai In té ze té nek
meg ala pí tá sá ra. Prob lé mát je len tett, hogy az In té zet ve ze tõ je csak a tu do má nyok dok to ra le he -
tett, és ak ko ri ban a pszi cho ló gi á ban még na gyon ke vés „nagy dok tor” volt, Deb re cen ben a tan -
szé ken egy sem (ma ga Hunyady György sem volt még ak kor a tu do má nyok dok to ra). Az In té -
zet meg ala ku lá sa vi szont a deb re ce ni pszi cho ló gus kép zés je len tõs fej lesz té sét tet te vol na
le he tõ vé: új ok ta tók fel vé tel ét, mû sze rek és esz kö zök be szer zé sét, az iga zi egye te mi szel le mi
lég kör höz nél kü löz he tet len ku ta tó he lyek ki ala kí tá sát. Egyik Bu da pest fe lé tar tó vis  sza u tun kon
szü le tett meg az öt let, hogy az ak kor élet tan ból fris sen dok to rált Mé szá ros Ist vánt kel le ne meg -
nyer ni a KLTE meg ala pí tan dó Pszi cho ló gi ai In té ze té nek élé re. Ve le ak kor már 14 éve dol goztam
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együtt az EL TE Ös  sze ha son lí tó Élet ta ni Tan szék ének hip nó zis ku ta tó la bo ra tó ri u má ban, így fizio -
ló gus lé té re „be volt már olt va” pszi cho ló gi á val. Ami kor Mé szá ros Ist ván pu ha to ló zá som ra nem
mon dott ne met, Hunyady György hi va ta lo san is fel vet te ve le a kap cso la tot, és ek kor tól már gyors
ütem ben foly ta tó dott a KLTE Pszi cho ló gi ai In té ze te meg ala pí tá sá nak elõ ké szí té se. A mun ka
orosz lán ré sze a he lyi vi szo nyo kat jól is me rõ Hunyady György ve ze té sé vel zaj lott, Mé szá ros
István a már ki ala kí tott struk tú rá nak állt az élé re 1985-ben. Az elõ ké szí tõ mun ka ön zet len sé -
gét mi sem mu tat ja job ban, mint az, hogy az új in té zet igaz ga tó egyik el sõ dön té sé vel ép pen
a Hunyady György ál tal ve ze tett tan szék költ ség ve tés ét nyir bál ta meg.

Az EL TE Böl csé szet tu do má nyi Ka rán 

1985 õszé tõl má ig az EL TE Pszi cho ló gi ai In té ze té ben köz vet len kö zel bõl lá tom Hunyady
György szak ma po li ti kai te vé keny sé gét. No ha az évek so rán több kér dés ben vi táz tunk egy más -
sal – pél dá ul az in té zet 1990-ben ál ta la kez de mé nye zett tan szék cso port tá tör té nõ „vis  sza mi nõ -
sí té sé nek” kér dé sé ben, amit én el vi és gya kor la ti okok ból is ha tá ro zot tan el le nez tem –, csak cso -
dál ni tu dom azt a kö vet ke ze tes el szánt sá got és ha té kony sá got, ahogy el kép ze lé se it va ló ra
vál tot ta. Ko moly elõ re lé pést je len tett pél dá ul a pszi cho ló gusszak ma és a ma gyar is ko la rend szer
szem pont já ból egy aránt az is ko la pszi cho ló gu si há ló zat lét re ho zá sá nak kez de mé nye zé se és
meg va ló sí tá sa, az is ko la pszi cho ló gus-kép zés és szak mai to vább kép zés ki ala kí tá sa.

A rend szer vál tás után, 1990-tõl 1992-ig, ami kor „fé nyes szel lõk” fúj tak az or szág ban és az
egye te me ken is, Hunyady György az EL TE Böl csé szet tu do má nyi Ka rá nak dé kán ja ként olyan
nagy sza bá sú re form fo lya mat élé re állt, ami ko moly szak mai vi ták után új mo dellt ala kí tott ki
a böl csész kép zés ben. Az újon nan vá lasz tott Ka ri Ta nács ban – mely nek ma gam is tag ja vol tam –
kés hegy re me nõ vi ták elõz ték meg az új mo dell ki ala kí tá sát. Ez a mo dell le he tõ vé tet te az egy -
sza kos böl csész kép zést, az egyé ni leg üte mez he tõ, a ha gyo má nyos nál sok kal ru gal ma sabb kép -
zé si ren det és a sza bad ta nár vá lasz tást is. Nem meg le põ, hogy a kar né hány kon zer va tív pro -
fes  szo ra és a mi nisz té ri um el le nez te az új mo dellt, a di á kok vi szont tá mo gat ták. Vé gül a Ka ri
Ta nács jó vá hagy ta, majd az or szág más egye te me in is tá mo ga tók ra ta lált. Ez az új mo dell a töb -
bi böl csész szak mel lett a pszi cho ló gus kép zés be is gyö ke res vál to zást ho zott. Ek kor ala kí tot -
tuk ki azt a kétlép csõs kép zé si struk tú rát, ami az el sõ évek dön tõ en alap tu do má nyi hang sú lyú
ala po zó sza ka sza után nagy prog ram kí ná lat ból me rít ve vál to za tos tar tal mú el mé le ti, il let ve gya -
kor la ti ori en tá ci ó jú specializációra ad le he tõ sé get, s ez zel a vá lasz tott te rü le te ken ko moly el -
mé lyü lést tesz le he tõ vé. Mi vel 1991 és 1993 kö zött a Pszi cho ló gi ai Tan szék cso port ve ze tõ je -
ként élet be lé pé sé ig ko or di ná ló ja vol tam az új rend sze rû pszi cho ló gus kép zés ki ala kí tá sá nak,
ta nú sít ha tom, hogy Hunyady György a böl csész kép zés ál ta lá nos re form ja mi at ti nagy el fog lalt -
sá ga el le né re ak tív részt vál lalt az új pszi cho ló gi ai prog ra mok ki ala kí tá sá ban is. Kez de mé nye -
zõ je volt az an gol nyel vû kép zés, az Eng lish Language Undergraduate Prog ram (ELUP) be in -
dí tá sá nak is, ami 1991 õszé tõl egy részt fon tos szak mai ins pi rá ció for rá sa az ok ta tók szá má ra,
más részt ko moly anya gi hoz zá já ru lást je lent a szak fenn tar tá sá hoz.

A PhD-képzés ki ala kí tá sa tet te fel a ko ro nát a többszin tes új rend sze rû pszichológus kép -
zés re.1993 ta va szán re kord idõ alatt szü le tett meg az EL TE Pszi cho ló gi ai Dok to ri Is ko lá já nak több
prog ram ból ál ló szí nes dok to ri kí ná la ta. A Dok to ri Is ko la – mely nek Hunyady György a ter ve zés
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fá zi sá ban ko or di ná to ra volt, majd akk re di tá lá sa után ve ze tõ je lett – akk re di tá lá sa óta, 1993 õszé -
tõl fo gad ja a ku ta tás és fel sõ ok ta tás iránt ér dek lõ dõ ki vá ló hall ga tó kat, és má ra több nem zet -
kö zi hí rû tu dós ke rült ki az itt ta nu ló doktoranduszok kö zül.

A Hunyady György ál tal kez de mé nye zett re form fo lya mat te hát si ker rel járt. Bár 1993-tól
már új dé kán vet te át a he lyét az EL TE Böl csé szet tu do má nyi Ka rá nak élén, 1993. áp ri lis 19-én
a Ka ri Ta nács jó vá hagy ta a pszi cho ló gus szak új rend sze rû kép zé sé nek tanegységlistáját, így
az EL TE 1993 õszén élet be lép tet te a tel jes – há rom szin tes – új rend sze rû pszi cho ló gus kép zést.
En nek to vább fej lesz té sé ben és a kép zés or szá gos vi szony lat ban tör té nõ ös  sze han go lá sá ban
Hunyady György ugyan csak dön tõ sze re pet ját szott. A kreditrendszerre va ló át té rés kor, az
1999/2000. tan év ben a böl csé szet tu do má nyi fel sõ ok ta tás alap kép zé si szak ja i nak ké pe sí té si
kö ve tel mé nye it ki dol go zó bi zott ság el nö ke ként meg ha tá ro zó sza va volt a pszi cho ló gus kép zés
or szá go san egy sé ges kö ve tel mény rend sze ré nek ki ala kí tá sá ban, a kü lön bö zõ kép zõ he lyek kö -
zöt ti egyez te té sek és szak mai vi ták le ve ze té sé ben.

Az új rend sze rû pszi cho ló gus kép zés ki ala kí tá sá ban vé gig „har cos tár sak” vol tunk. A szak -
ma több fon tos kér dé sé ben küz döt tünk ha son ló cé lo kért más-más po zí ci ó ból. El sze ret tük
volna ér ni pél dá ul – Hunyady György az MTA Pszi cho ló gi ai Bi zott sá gá nak el nö ke ként, én
a Magyar Pszi cho ló gi ai Tár sa ság el nö ke ként –, hogy a pszi cho ló gia be ke rül jön a gim ná zi u mi
ok ta tás ba, a pszi cho ló gu sok nak na gyobb be fo lyá sa le gyen az ál ta lá nos és kö zép is ko lai tan ter -
vek ki ala kí tá sá ban, szü les sen tör vény a pszi cho ló gi á ról. Ezek a cé lok mind má ig nem va ló sul -
tak meg. A sok szor ki lá tás ta lan küz de lem mi att ér zett te he tet len ség nagy ban hoz zá já rult ah hoz,
hogy 2001 szep tem be ré ben da ga na tot fe dez tem fel ma ga mon, ami rõl a mû tét után ki de rült, hogy
már át té tet is ké pe zett a nyi rok cso mók ban. Egy ilyen ko moly be teg ség ki vá ló vá lasz tó víz: egy -
részt el vá lik, mi az iga zán fon tos a be teg gé vált em ber éle té ben, más részt az is el vá lik, ki tart
ki a be teg mel lett, il let ve ki for dít ne ki há tat. Tan szék ve ze tõ ként ak ko ri köz vet len fõ nö köm nek,
a már új ra Pszi cho ló gi ai In té zet ként mû kö dõ egy ség ve ze tõ jé nek, Hunyady György nek je len -
tet tem be a tan szék után elõ ször a be teg sé ge met. Sze mé lyi ja vas la tot tet tem bi zony ta lan ide jû
he lyet te sí té sem re, majd a mû té ti szö vet tan ki ér té ke lé se, az az az át tét fel fe de zé se után be je len -
tet tem, hogy elõ relát ha tó lag ki lenc hó na pig le szek be teg ál lo mány ban, amíg a szük sé ges ke mo -
te rá pi ás és su gár te rá pi ás ke ze lé sek be nem fe je zõd nek, és vis  sza té ré sem után a to váb bi ak ban
nem sze ret nék tan szék ve ze tõ ként dol goz ni, te hát le mon dok a tan szék ve ze tés rõl. Sok be teg tár -
sa mat el bo csá tot ták az ál lá sá ból a rákdi ag nó zis után, ez zel azt a ne ga tív szug gesz ti ót ad va, hogy
nincs már rá juk szük ség, akár meg is hal hat nak. Én ez zel szem ben ka rá csony elõtt ked ves han -
gú e-mailt kap tam Hunyady György tõl, amely ben ér te sí tett, hogy az in té zet fel ter jesz té sé re, ami
a Böl csé szet tu do má nyi Kar egyet ér té sé vel ta lál ko zott, az Egye te mi Ta nács „el söp rõ több ség -
ben tá mo gat ta” pro fes  szo ri pá lyá za to mat. Emel lett ar ról is ér te sí tett, hogy „in té ze ti for rás ból
Dékán úr pénz ju ta lom ki adá sá ról in téz ke dett, mert eb ben az anya gi szem pont ból is pró ba té telt
je len tõ hely zet ben sze ret nénk a ter he ken osz toz ni”. (Ad dig ugyan is nem kap tam táp pénzt, mi -
vel el rom lott az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár szá mí tó gé pes há ló za ta, és hó na po kig szü -
ne telt a tar tós táp pén zek ki fi ze té se.) Ez a le vél egy ér tel mû en azt su gall ta, hogy – sok be teg tár -
sam mal el len tét ben – rám még szá mít a mun ka he lyem, szük ség van rám az egye te men. Ab ban
a hely zet ben, a be teg ség és a ke mo te rá pia meg pró bál ta tá sai kö ze pet te ez az üze net na gyon so -
kat je len tett ne kem: je lez te, hogy nem csu pán csa lá dom, ba rá ta im és di ák ja im (akik tõl szin tén
sok meg ha tó le ve let és biz ta tást kap tam), ha nem a szak ma is szur kol a gyógy ulá so mért.
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Az EL TE Pe da gó gi ai és Pszi cho ló gi ai Ka rá nak meg ala pí tá sa

Az EL TE Böl csé szet tu do má nyi Ka rán az egy re nép sze rûb bé vá ló, s így egy re több „hall ga tói
nor ma tí vát” ho zó pszi cho ló gia szak nak arány ta la nul sok anya gi ter het kel lett vál lal nia a sok kis
böl csész sza kot el tar tó kar köz ter he i bõl. A pszi cho ló gi ai tu do mány jel le ge mi att ele ve nem volt
a he lyén a szak a Böl csé szet tu do má nyi Ka ron, mi vel a pszi cho ló gia a ter mé szet tu do mány és
a tár sa da lom tu do mány ha tá rán áll – hi szen az em ber egy részt bi o ló gi ai, más részt tár sas lény,
s így vi sel ke dé se és men tá lis fo lya ma tai meg ér té sé hez mind két tu do má nyos meg kö ze lí tés esz -
köz tá rá ra szük ség van –, s ezt a ket tõs sé get a kép zés he lyé nek is tük röz nie kell(ene).

El mé le ti és gya kor la ti, gaz da sá gi meg fon to lá sok ból te hát egy aránt hasz nos nak tûnt meg -
te rem te ni a pszi cho ló gia szak önál ló su lá sá nak, a Böl csé szet tu do má nyi Kar tól va ló füg get le ne -
dé sé nek a le he tõ sé gét. Hunyady György – az or szág ban egye dül ál ló mó don – meg ta lál ta en nek
a mód ját: 2002-ben si ke rült meg ala pí ta nia az EL TE Pe da gó gi ai és Pszi cho ló gi ai Ka rát, ame -
lyet az el sõ évek ben dé kán ként ve ze tett. A Kar meg ala pí tá sa több szem pont ból is sze ren csés lé -
pés nek bi zo nyult. A pe da gó gia szak kal va ló szö vet ség egy részt biz to sí tot ta a pszi cho ló gia
mél tó an ki emelt he lyét az újon nan meg ala kult egye te mi ka ron, más részt azt is le he tõ vé tet te,
hogy a ta nár kép zés ben a ko ráb bi nál na gyobb hang súlyt kap ja nak a pszi cho ló gi ai tár gyak.
A gaz da sá gi önál ló ság is jót tett a szak nak: en nek se gít sé gé vel az egy re sú lyo sabb anya gi meg -
szo rí tá sok el le né re si ke rült mind a mai na pig meg õriz ni a kép zés sok szí nû sé gét, mert nem kel -
lett el bo csá tá sok kal csök ken te ni az ok ta tói kart. A bo lo gnai rend sze rû egye te mi kép zés be in -
du lá sa is vi szony lag zök ke nõ men te sen tör tén he tett meg a ka ron a 2006/2007. tan év ben. 
Az 1993-tól mû kö dõ új rend sze rû pszi cho ló gus kép zés ta pasz ta la tai alap ján nem volt ne héz át -
áll ni a kü lön BA- és MA-szintû dip lo mát is nyúj tó rend szer re, hi szen az 1993 õszé tõl élet be lé -
põ tan terv lé nye gé ben már biz to sí tot ta az ala po zó sza kasz és az el mé lyü lést le he tõ vé te võ
„mester” szint szét vá lasz tá sát a pszi cho ló gus kép zés ben, és a Hunyady György ve ze té sé vel ki -
dol go zott ké pe sí té si kö ve tel mé nyek a „ki me net” el várt szint jét is meg ad ták.

És a mun ka még to vább folytatódik…

Az egye te mis ta ként di ák kört, egye te mi ta nár ként új egye te mi kart ala pí tó Hunyady György pá -
lyá ja még ko ránt sem fe je zõ dött be az EL TE Pe da gó gi ai és Pszi cho ló gi ai Ka rá nak meg ala pí tá -
sá val. A pszi cho ló gi ai tu do mány más tu do má nyok kö zöt ti ked ve zõbb he lyé nek ki ví vá sa, a pszi -
cho ló gus kép zés és a pszi cho ló gusszak ma szín vo na lá nak eme lé se – ami az ál ta lam ed dig kö ze li
ta nú ként vé gig kí sért 50 év ben Hunyady György szak mai éle té nek köz pon ti tö rek vé se volt –
bizony még sok küz del met és mun kát kí ván. Az eze kért a cé lo kért foly ta tott mun kál ko dás nak
mél tó te re pet biz to sít a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Fi lo zó fi ai és Tör té net tu do mány ok
Osz tá lyá nak el nö ki tisz te, ame lyet 2011-tõl Hunyady György tölt be.

Kí vá nom, hogy jó egész ség ben és az ed di gi ek hez ha son ló ha té kony ság gal még so ká ig foly -
tas sa ezt a szak mán kért foly ta tott mun kál ko dást!
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Utószó helyett
Laudatio Georgii Hunyady

H unyady Györgyöt – munkásságának közvetlen, jó ismeretében – ajánlottam
a Magyar Tudományos Akadémia levelezô (2001) és rendes tagjának (2007).
Az ünnepi alkalomból a tudományos mû és pályafutás ezen akadémiai el-

ismerését is felidézem, amikor az ajánlások néhány tényszerû gondolatához visszatérek.
Hunyady György 1965-ben szerzett történelem tanári és pszichológus diplomát, és két szak-

területének közös folytatását találta meg, alakította ki a 60-as, 70-es években újraszületô ma-
gyar szociálpszichológiában. Az elsô kutatómûhely tagja volt az MTA Pszichológiai Intézeté-
ben, pályakezdôként is aktív, kezdeményezô szerepben. Kandidatúrájának elnyerése (1972) után
maga hozott létre egy alkalmazott szociálpszichológiai karakterû osztályt a Tömegkommuni-
kációs Kutatóközpont kebelén. 1977-ben rektorként hívtam és támogattam, hogy szakterületé-
nek vezetô oktatója legyen az ELTE-n. A szakmai várakozásoknak megfelelôen itt fényes kar-
riert futott be: tanszékvezetô, egyetemi tanár, intézetigazgató lett, 1990 és 1992 között a
Bölcsészettudományi Kar dékánja volt, 2003 és 2007 között pedig az ekkor alapított Pedagó-
giai és Pszichológiai Kar dékánja lett.

A szociálpszichológia intézményesítése mellett kiemelkedôek tudományos érdemei.
Sajátos kutatási területe a köznapi társadalmi-történeti gondolkodás vizsgálata a szociál -

pszichológia tükrében, a szociális megismerés és az attitûdök kutatása az egyéni nézetrendszerek
és a közkeletû ideológiák vonatkozásában. Nemzetközileg is méltányolt, úttörô teljesítménye
mindenekelôtt a sztereotípiakutatás területén született, illetve a társadalmi közérzet dinamiká-
jának tanulmányozásában születik: több originális munkában megmutatta, hogy a klasszikus
pszichológia elméleti-módszertani megújulása a 21. század társadalmi-politikai feszültségeinek
és változásainak értelmezésében is jól kamatozik. A sztereotípiakutatással eredeti módon ösz-
szekapcsolta a gazdaság- és politikai  pszichológia meghonosítását. Az utóbbi  évtizedekben 
a szociálpszichológia történetével is mind elmélyültebben foglalkozik, ebbôl jelentôs tanul-
mánysorozatot írt, könyvsorozatot indított.

Fulbright-professzor volt 1986–87-ben a Kaliforniai Egyetemen, Santa Barbarában.
Élô nemzetközi kapcsolatait a hazai szociálpszichológia nemzetközi látókörének tágítására

jól használta, magam többször elnököltem olyan tudományos szimpóziumokon, amelyeken 
– általa gyûjtött, szerkesztett – köteteik hazai kiadása alkalmából a szociálpszichológia világ -
klasszisai találkoztak Budapesten, és személyesen kommentálták úttörô eredményeiket. Mintegy
kétszáz tudományos publikáció szerzôje vagy társszerzôje, valamint számos, a témába vágó
könyv szerkesztôje. Számos kitüntetésben részesült, egyetemi és akadémiai elismerésekben,
2005-ben elnyerte a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét. Nehéz nem kitüntetésnek
tekinteni, hogy a Magyar Tudományos Akadémia – sokéves szakbizottsági, köztestületi fele-
lôs munkája nyomán – 2011-ben a Filozófiai és Történettudományi Osztálya elnökének 
választotta.
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Kissé formabontó módon, nem érdemei között, hanem részint azok magyarázatára azt is
szóba hozhatjuk, hogy édesanyja, H. Balázs Éva az ELTE nagy hatású történészprofesszora, 
felesége pedig Gárdonyi Zsuzsa, a magyar tanítóképzés vezetô egyénisége, a budai képzô volt
fôigazgatója. Egy vérbeli pedagóguscsalád tagját ünnepli most – kutató- és oktatótársaival együtt –
tanítványainak több generációja is. Hetvenedik születésnapján további töretlen alkotókedvet, jó
egészséget, bölcs és derûlátó életkedvének megôrzését kívánjuk a jubiláló Hunyady Györgynek.

Ádám György
az MTA rendes tagja

Utószó helyett
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