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A MŰVÉSZET IRÁNTI NYITOTTSÁG 
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BEVEZETÉS

Jelen tanulmány célja a művészet iránti ér-
deklődés egy speciális aspektusának, a mű-

vészet iránti nyitottság hatásának vizsgálata
művészi reklámok különböző típusai esetén. 

A reklám az alkalmazott művészeti ágak
közé sorolható, már kialakulásától kezdve

ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér és célkitűzések: A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a művészetek iránti nyitott-
ság hogyan befolyásolja a művészi reklámok hatásosságát (tekintve a tetszést, a becsült hatá-
sosságot és a reklámok emlékezetességét). A művészi reklámok eltérő típusai különböztethe-
tők meg: reklámok, melyekben ismert műalkotások szerepelnek; művészi kifejezésmódot
alkalmazó reklámok; és kreatív reklámok. A művészet iránti nyitottság művészi reklámkate-
gória specifikus hatását is vizsgáltuk. Jelen vizsgálatban a művészet iránti nyitottságot elő-
hangolással, kísérletesen váltottuk ki. Minta: Az adatelemzésben felhasznált 162 fős minta
érettségivel rendelkező fiatal felnőttekből áll, akik a kérdőívet online módon töltötték ki. Mód-
szer: A kérdőíves vizsgálatban a művészi vagy kontroll-előhangolást követően a vizsgálati
személyek 24 nyomtatott reklámot értékeltek (6 semleges, 6 művészeti alkotást szerepeltető,
6 művészi kifejezésmódot alkalmazó, illetve 6 kreatív reklámot). Ezután a reklámokkal szem-
beni általános attitűdjüket mértük fel, majd felidéztek hármat a bemutatott reklámok közül.
Eredmények: Az empirikus adatok alapján a művészi kifejezésmódot alkalmazó alkotás jel-
leggel bíró reklámok voltak a leginkább hatásosak a minta egészét tekintve. A kontrollhely-
zetben a művészi kifejezésmódot alkalmazó és a kreatív reklámok tetszettek jobban és tűntek
hatásosabbnak a vizsgálati személyeknek. A kísérleti csoportban az összes művészi reklám ha-
sonlóan tetszett és hatásosnak tűnt (a semlegesnél hatásosabbnak), de a művészi alkotást tar-
talmazó reklámokból idéztek fel a legtöbbet. A művészi előhangolás hatása leginkább a mű-
vészi alkotást megjelenítő reklámok esetében érvényesült: megítélésük is pozitívabb volt, és
pontosabb reklámleírásokat is adtak a kísérleti helyzetben, mint a kontrollhelyzetben.
Kulcsszavak: művészi reklám, művészet iránti nyitottság, előhangolás, hatásosság

DOI: 10.17627/ALKPSZICH.2017.1.7
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8 BALÁZS Katalin – BARKÓ Mária

szívesen emel át hatáseszközöket a művésze-
tektől (például Mucha vagy Toulouse-Lautrec
plakátjai; Sas, 2007). Általánosságban el-
mondható, hogy művészi reklámoknak te-
kinthetjük mindazon reklámokat, melyek
a fogyasztók számára művészi értékkel bír-
nak. Kvalitatív vizsgálatok alapján (Balázs és
Barkó, 2014) a művészi reklámoknak három
nagyobb csoportját különböztethetjük meg:
a művészi alkotást tartalmazó reklámokat (1);
a művészi kifejezésmódot alkalmazó reklá-
mokat (2) és a kreatív reklámokat (3).

A művészi reklámok konkrét értékelését
számos extra- és intraperszonális tényező
befolyásolhatja (Barkó és Balázs, 2013), me-
lyek közül egy fontos tényező a művésze-
tekre való nyitottság. A későbbiekben kifej-
tett vizsgálatban kontextuális előhangolással
átmenetileg befolyásoltuk a vizsgálati sze-
mélyek egy csoportjának művészetek iránti
fogékonyságát, míg a kontroll vizsgálati cso-
port esetén nem történt ilyen előhangolás. 

A vizsgálat célja annak feltérképezése,
hogy a művészi reklámok különböző kate-
góriái az átlagemberre és a művészetek iránt
az átlagosnál nyitottabb emberekre különbö-
ző mértékben hatnak-e (tekintve a tetszést,
a becsült hatásosságot és az emlékezetessé-
get). Célunk annak vizsgálata, hogy eltér-e
a két csoport értékelése a kategóriák mentén,
és ha igen, akkor egyszerűen a művészetek
iránt nyitottabbak pozitívabban értékelik
a művészi reklámokat, vagy vannak eltérések
reklámkategóriánként a hatásban (interakci-
ós hatások vizsgálata). Továbbá a vizsgálat-
ban művészi reklámok mellett semleges,
kontrollnak nevezhető reklámingereket is al-
kalmaztunk, hogy művészi jellegének pozi-
tív hatását is ellenőrizzük.

MŰVÉSZI REKLÁMOK

A vizsgálat fókuszában álló művészi reklá-
mok definiálása nehézkes: a szakirodalomban
szó esik művészi reklámokról, azonban nem
jelenik meg egzakt, tudományos definíció. Ez
fakadhat a művészet definiálásának nehézsé-
géből, valamint abból is, hogy a művészet és
a reklám közötti viszony nem tisztázott (pél-
dául Papp-Váry, 2012). Hagvedt és Patrick
(2008) fogyasztói fókuszú művészetdefiní-
ciója a következőképpen szól: „művészet az,
amit a befogadók annak tartanak” (380). Ezt
alapul véve a művészi reklámok olyan rek-
lámok, melyeket a fogyasztók művészinek
tartanak. Megjelenésbeli változékonyságuk
ellenére a művészi reklámok két úton képe-
sek pozitív benyomást kialakítani a fogyasz-
tóban: a pozitív esztétikai tapasztalat révén
(Patrick és Peracchio, 2010); illetve a művé-
szetekkel kapcsolatos – elsősorban pozitív
töltetű – reprezentációk aktiválása révén
(például Hagvedt és Patrick, 2008; Hetsroni
és Tukachinsky, 2005).

A művészetek esztétikai értékfogyasztók-
ra gyakorolt általános kedvező hatását számos
vizsgálat demonstrálta (például Hagvedt és
Patrick, 2008; Patrick és Peracchio, 2010).
A művészi reklámok hatásosságát azonban
számos intra- és extraperszonális tényező be-
folyásolja (lásd Barkó és Balázs, 2013).
A szakirodalom alapján releváns extraper-
szonális tényezők: újszerűség, prototipikus-
ság és kreativitás, érthetőség, szépség. Az
intraperszonális tényezők közül pedig érde-
mes kiemelni a szakértelmet, a művészet
iránti érdeklődést, illetve a befogadó érzel-
mi állapotát. 

Egy fókuszcsoportos interjúsorozat és
egy kérdőíves vizsgálat alapján (Balázs és
Barkó, 2014, megjelenés alatt) azt mondhat-
juk, hogy a reklámok művészi voltának meg-
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ítélését befolyásolja a reklám újszerűsége és
szépsége. A hatásosság (mint tetszés, szub-
jektívan megélt hatásosság, figyelemfelkeltő
képesség, emlékezetesség) egyes dimenzió-
ival a reklámok művészi jellegét meghatáro-
zó újszerűség és szépség eltérő mértékben
vannak összhangban. Továbbá az eredmé-
nyek alapján a tetszés és a szubjektíven meg-
ítélt hatásosság bizonyult leginkább érzé-
kenynek a reklámok művészi jellegére. 

Jelen vizsgálat célja annak vizsgálata,
hogy a művészetek iránti érdeklődés, konkré-
tabban a művészet iránti nyitottság szerepet
játszik-e a művészi reklámok hatásosságában.
A művészetek iránti érdeklődés művészi rek-
lámokra gyakorolt hatását nem személyi vál-
tozóként, hanem előhangolás segítségével
modellezve vizsgáljuk. Azaz tulajdonképpen
a művészetek iránti nyitottságot idézzük elő
kísérletesen, és ennek hatását mérjük fel. Az
indirekt módszer miatt a művészetek iránt ér-
deklődők viselkedése ettől eltérhet, viszont az
eredmények a befogadásra való fokozott nyi-
tottság izolált hatását jól mutathatják (ami
a gyakorlatban előfordulhat, például színház-,
múzeumlátogatás után). Jelen vizsgálat tár-
gyát képezi továbbá, hogy a művészet iránti
fokozott nyitottság hatása általánosan pozití-
van hat-e a művészi reklámok hatásosságára,
vagy a hatás kategóriaspecifikus.

A művészi reklámok típusai

A művészi reklámokkal kapcsolatba hozha-
tó szakirodalmak a leggyakrabban a művé-
szi jelleg egy-egy aspektusát vizsgálják
a fogyasztóra nézve. Voltak olyan vizsgála-
tok, melyek inkább a reklámokban szereplő
művészeti alkotások hatását vizsgálták (pél-
dául Hagtvedt és Patrick, 2008; Hetsroni és
Tukachinsky, 2005; Huettl és Gierl, 2012),
illetve olyanok, melyek a kreatív reklámokat
vizsgálták, melyek esztétikai vagy művészi

értékkel bírtak (például Reinarz és Saffert,
2013; West, Caruana és Leelapanyalert,
2013). Egy fókuszcsoportos vizsgálatban arra
kértük a potenciális fogyasztókat (N = 6),
hogy a megbeszélésre keressenek általuk
művészinek értékelt reklámokat, majd több
ülés alatt kifejtették, hogy szerintük mi az,
ami művészivé teszi őket, és a reklámokról
a teljes csoport is kifejtette véleményét.
A reklámok diverzitásának ellenére sikerült
azonosítanunk gyakran visszatérő elemeket:
alkotásjelleg, kreativitás, szimbolikus jelleg,
művészi eszköztár, szépség, letisztultság, ki-
finomultság, képregényszerűség, rajzoltság,
ötletesség, szokatlan perspektíva, illetve for-
mabontó jelleg (Balázs és Barkó, megjelenés
alatt). A szakirodalom és a fókuszcsoportos
interjúk alapján a következő jellemzőkkel
bíró főbb típusok különböztethetők meg:
művészi alkotások szerepeltetése; művészi
kifejezésmód használata (például grafika,
képregényszerűség); kreatív reklámok. 

Művészi alkotást megjelenítő reklámok
Előfordul, hogy a reklámokban közismert
művészi alkotásokat vagy azok módosított
változatát helyezik el (lásd például az 1. ábrát,
melyen van Gogh Önarcképe látható). Hets-
roni és Tukachinsky (2005), Hagtvedt és
Patrick (2008) és Huettl és Gierl (2012)
vizsgálatai alapján azért lehetnek a művészi
alkotásokat tartalmazó reklámok hatékonyak,
mert aktivizálják a művészetekkel kapcsola-
tos mentális reprezentációinkat, amelyek
a szépséghez, a presztízshez, a kifinomult-
sághoz vagy a luxushoz köthetők. Ezen asz-
szociációk kapcsolódnak a termékhez a rek-
lám által, mely hatást Hagtvedt és Patrick
(2008) művészi transzfernek nevez. A művé-
szi reklámok egyik típusában tehát ismert
művészi alkotások vagy azok módosított vál-
tozatai szerepelnek.

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):7–27. 
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10 BALÁZS Katalin – BARKÓ Mária

1. ábra. Példa művészi alkotást tartalmazó
reklámra

(Forrás: www.adeevee.com/aimages/201409/30/
nescafe-van-gogh-american-gothic-mona-lisa-

print-364844-adeevee.jpg)

Művészi kifejezésmódot alkalmazó
reklámok

A művészi kifejezésmódot alkalmazó reklá-
mok tipikus példái azok a szecessziós rek-
lámplakátok, melyeket Mucha vagy Toulou-
se-Lautrec készített a 20. század fordulóján,
vagy az Andy Warhol által pop-art stílusban
készített reklámplakátok. Az ilyen típusú
reklámok főbb jellemzője, hogy a reklám ki-
vitelezésében hangsúlyosan jelen van vala-
mely művészi alkotásokban gyakran hasz-
nált kifejezésmód, kifejezőeszköz, ami
alkotásjelleget kölcsönöz a reklámnak (lásd
a 2. ábrán látható reklámot). 

2. ábra. A Purell Hand nevű kézfertőtlenítő
reklámplakátja

(Forrás: www.creattica.com/ads/purell-
hand/24382)

Ezek a reklámok eredetibbek, mint a művé-
szi alkotásokat szerepeltető reklámok, hatá-
sosságuk a termék által inspirált művészi al-
kotásban rejlik, a pozitív esztétikai élmény
megéléséből származik. A reklám vizuális
műalkotásnak tűnik. A fókuszcsoportokban
is megjelent az alkotásjelleg mint művészi
jelleget meghatározó szempont, illetve szá-
mos reklám esetében megemlítették a fest-
ményszerűséget is.

Kreatív reklámok
Számos művészetdefinícióban megjelenik
a kreativitás, például Dudek (2011) szerint
a művészet nem más, mint „a kreatív képes-
ség olyan vizuális formákban történő kifeje-
zése, mint a festészet vagy a szobrászat”
(99). Hagtvedt, Hagtvedt és Patrick (2008)
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is azt találták, hogy a műalkotások megítélé-
sekor az érzelmi tényezőkön kívül a műal-
kotások észlelt esztétikai vonzereje és krea-
tivitása egyaránt szerepet játszanak. 

3. ábra. Példa kreatív reklámra
(Forrás: www.dijnyertes.hu/?id=1554)

Sasser, Koslow és Kilgour (2013) a reklá-
mok kreativitásával kapcsolatban megjegy-
zik, hogy a kreativitás magában foglalja az
originalitást és a megfelelőséget; a megfele-
lőségben pedig fontosnak tartják a stratégiai
és művészi szempontokat is. West és munka-
társai (2013) reklámversenyeken az értékelé-
si gyakorlatot vizsgálva azt találták, hogy
a zsűri a kereskedelmi célok mellett fontos
szerepet tulajdonít a művészi szempontoknak
is. Reinartz és Saffert (2013) kreatív televízi-
ós reklámokkal kapcsolatos vizsgálatában
a Torrance-féle kreativitásdefinícióból indult
ki, melynek része a művészi érték. A kreati-
vitás megjelent továbbá a fókuszcsoportos

beszélgetésben is, mint olyan tulajdonság,
ami a fogyasztók szerint művészivé tehet egy
reklámot.

Így tehát a kreatív reklámok is esztétikai
élményt válthatnak ki a fogyasztóból. Ezek-
nél kiugró, hogy formabontóak, ugyanakkor
nem lelhető fel bennük művészi kifejezés-
mód (például grafika). Ezek olyan reklámok,
amelyekben a termék kreatív megjelenítési
módja esztétikai értéket kölcsönöz, ahogy ez
a 3. ábrán is látható. A reklám egy cukormár-
kát reklámoz, és annak egy gyakori felhasz-
nálási módját, a lekvárkészítést szemlélteti,
nem egy hagyományos formában: a gyü-
mölcsüveg metaforáját létrehozva. Itt nem
a művészetekre jellemző vizuális kifejezési
mód, hanem a kreatív vizuális metafora okoz
esztétikai élményt. Tehát a kreatív reklám is
egy művészi reklámtípusnak tekinthető.

A művészi jelleg általános hatása 

Bár a művészet meghatározása mind térben
és időben nagy változatosságot mutat még
egy kultúrán belül is, az emberek számára
nem okoz különösebb nehézséget a produk-
tumok művészi megítélése (Hagvedt és Pat-
rick, 2008). Hagvedt és Patrick (2008) arról
számolnak be, hogy a fogyasztóknak valószí-
nűleg van egy általános sémája a művésze-
tekkel kapcsolatban. Ha a termékeket művé-
szeti alkotásokkal társítjuk, akkor a művészeti
alkotások által aktivált általános pozitív kon-
notációk képesek előnyösen befolyásolni
a társított termék fogyasztói megítélését (mű-
vészi transzferhatás). Huettl és Gierl (2012)
szintén képes volt demonstrálni ezt, bár a po-
zitív hatás inkább akkor érvényesült, ha a ter-
méket, például egy laptopot vagy egy utazó-
táskát, hedonista terméknek állítottak be
(melynek fogyasztása emocionális töltettel
bír), nem pedig funkcionálisnak.
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Hetsroni és Tukachinsky egy korábbi
vizsgálata szerint (2005) a hirdetők igyekez-
nek kiaknázni a fogyasztók művészetekkel
kapcsolatos reprezentációit. A szerzők 2002-
ben megjelent izraeli hetilapokat néztek át,
melyből random módon választottak ki rek-
lámokat úgy, hogy minden egyes hónapban
körülbelül 20 reklám legyen, ami utal a mű-
vészetekre, és ezen felül 20 olyan reklám,
mely nem tartalmaz ilyen utalást. A merítés
eredményeként 244 olyan reklám szerepelt
a vizsgálatban, ami utalt a művészetekre, és
283 olyan, ami nem. Az általuk megvizsgált
művészetre utaló reklámok között 65%-ban
olyan műalkotások szerepeltek, melyeket
a fogyasztók klasszikusan a művészetekhez
társítanak, mint például a Mona Lisa. 

A legtöbb ember számára a művészet po-
zitív értéket és asszociációt hordoz (Hagt-
vedt és Patrick, 2008; Halász, 2006; Hetsro-
ni és Tukachinsky, 2005), de vannak, akik
nagyobb nyitottsággal fordulnak a művésze-
tek és az esztétika felé. Lindauer (1983) be-
fogadás szempontjából megkülönböztet egy
ún. esztétikai személyiséget, amelyre jellem-
ző, hogy aktívan részt vesz esztétikai ese-
ményeken, „mint néző vagy hallgató érzé-
kenységet mutat irántuk” (497.). Kárpáti
(1994) szerint az esztétikai érzékenység több-
dimenziós fogalom és nehéz definiálni, de
része a nyitottság, a motiváció az esztétikai
ingerek befogadására. Továbbá a vizuális ér-
zékenység fejleszthető, és jelentős egyéni
különbségeket mutat. A művészetek és az
esztétikai élmények iránti érzékenység befo-
lyásolhatja a művészi reklámok értékelését.
A művészetek iránti érdeklődés és nyitottság
közötti eltérést jelen cikk esetében úgy ért-
jük, hogy a művészet iránti érdeklődés moti-
váció a művészi alkotások befogadására, ami
egy személyiségjellemző, és számos más jel-
lemzővel együtt jár, mint például a szakértői

hatás művészeti alkotások esetében. Ugyan-
akkor a művészet iránti nyitottság a művészet
iránti érdeklődésnek egy aspektusa, egysze-
rűen a fokozott motiváció a művészi alkotá-
sok befogadására, ami kontextuális ingerek
hatására időlegesen is kialakulhat a hétköz-
napokban. A továbbiakban bemutatott vizs-
gálatban a művészet iránti nyitottság időle-
ges megnövelése történik meg.

AZ ELŐHANGOLÁS HATÁSA

Az előhangolási paradigmák azon a feltevé-
sen alapulnak, hogy egy inger által történő
aktiválás révén az adott tudástartalom vagy
mentális reprezentáció hozzáférhetősége
(időlegesen) megnő, így azt könnyebben tud-
juk előhívni (Yi, 1990). A hozzáférhetőség
elve szerint pedig az a mentális reprezentáció
lesz a „legnagyobb hatással gondolatainkra,
érzéseinkre és viselkedésünkre, amelyik
a legkönnyebben hozzáférhető” (Smith és
Mackie, 2004: 75). Az előhangolással akti-
vizált tudástartalom az információ interpretá-
lását is képes befolyásolni (Yi, 1990) azáltal,
hogy az információt elfogult módon értel-
mezzük a tudástartalmak fényében (Flexas,
Rosselló, Christensen, Nadal, La Rosa és
Munar, 2013; Yi, 1990). Az előhangolás ha-
tását számos vizsgálatban demonstrálták
(például Bargh, Chen és Burrows, 1996;
Flexas és mtsai, 2013; Kawakami, Dovidio
és Dijksterhuis, 2003; Nenkov és Scott,
2014; Yi, 1990; Van Tilburg és Igou, 2014).

Bargh, Chen, és Burrows (1996) azt ta-
lálták, hogy ha a vizsgálati személyeket
mondatkirakós feladat során udvariatlanság-
gal kapcsolatos szavakkal hangolták elő,
akkor gyakrabban; míg udvarias szavakkal
történő előhangolás esetén kevesebbszer sza-
kították félbe a feladatot követő szituációban
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a vizsgálatvezető és beavatott között folyó
beszélgetést. Bargh és munkatársai meg-
jegyzik, hogy az előhangolásnak csak akkor
van hatása, ha az előhangolás során az elő-
zetesen könnyebben elérhetővé tett viselke-
dés „releváns és megfelelő” az azt követő
szituációban. 

Kawakami, Dovidio és Dijksterhuis
(2003) úgy mérték az előhangolás hatását,
hogy a vizsgálati személyek egy idős vagy fi-
atal nő fényképét látták, majd leírást kellett
adniuk arról, hogy milyen személyisége, tu-
lajdonságai és hobbijai lehetnek. Ezután egy
attitűdmérő kérdőív következett, ahol a vizs-
gálati személyeknek olyan állításokkal kellett
kifejezniük egyetértésüket, melyek inkább az
idősekhez köthetők. Az idős személlyel elő-
hangolt kísérleti személyek válasza hason-
lóbb volt az idősek által adott válaszokhoz
az állítások esetében, mint a másik feltétel-
ben. Amikor pedig az előhangolás a skin-
headekre vonatkozott, akkor pedig előítéle-
tesebbek voltak a vizsgálati személyek a kí-
sérleti feltétel során. 

Az előhangolásnak a fogyasztói dönté-
sekre és a viselkedésre is hatása van (példá-
ul Nenkov és Scott, 2014; Yi, 1990). Nenkov
és Scott (2014) azt találta, hogy ha a vizsgá-
lati személyek játékosan aranyos sütit láttak
előzőleg, akkor aktiválódtak a játékossággal
és a szórakozással kapcsolatos reprezentációk,
melynek hatására egy éttermi szituációban
engedtek a csábításnak, és az ízletesebb, ám
hizlalóbb ételt választották. 

Yi (1990) empirikusan kimutatta, hogy
az előhangolás befolyásolja a hirdetésben
szereplő termékről való információ feldol-
gozását. Vizsgálatában, ami a kontextuális
hatásra vonatkozott, eredeti szándékától füg-
getlenül, egy nyomtatott reklám segítségével
előhangolta a vizsgálati személyeket adott
tartalmakra (könnyű használhatóság vagy

sokoldalúság), majd egy számítógépet hir-
dető reklámot láttak, melyben egyaránt vol-
tak mindkét tulajdonságra utaló szavak. Ezt
követően a vizsgálati személyeknek le kel-
lett írniuk a termék tulajdonságait, illetve ér-
tékelniük kellett a márkát és a vásárlási szán-
dékot. A vizsgálati személyek az előhangolás
által könnyen elérhetővé tett hasonló tulaj-
donságokat korábban és gyakrabban említet-
ték, mint egyéb tartalmakat. Bár nem ez volt
az eredeti szándék, a szerző elismeri a de-
monstrált hatást. 

Az esztétikai értékelésben is tetten érhe-
tő az előhangolás hatása (például Flexas és
mtsai, 2013; van Tilburg és Igou, 2014). Fle-
xas és munkatársai (2013) azt találták, hogy
ha vidám arcokat villantottak fel rövid ideig
előhangolásként, akkor a vizsgálati szemé-
lyek jobban kedvelték az absztrakt műalko-
tásokat; ha az undor kifejezését villantották
fel, akkor pedig kevésbé, mint a kontroll-
helyzetben, az érzelem nélküli arc felvillan-
tása esetében. 

Van Tilburg és Igou (2014) vizsgálatuk-
ban több esetben azt találták, hogy amikor
a művészekkel kapcsolatos excentrikussági
sztereotípiát aktiválták, akkor az excentri-
kusnak értékelt alkotó festményeit a vizsgá-
lati személyek pozitívabban értékelték. To-
vábbá egy esetben magasabb összeget is
lettek volna hajlandóak kifizetni az excent-
rikusnak tartott alkotó festményeiért.  Jóval
kevesebb számban, de vannak olyan vizsgá-
latok is, melyek az előhangolás hatástalan-
ságát demonstrálják (Shanks és mtsai, 2013;
van Tilburg és Igou, 2014). 

Az előhangolás átláthatósága

A Social Cognition folyóirat 2014-ben kü-
lönszámot jelentetett meg annak érdekében,
hogy átfogó képet adjon az előhangolás
szakirodalmáról és a vitás kérdésekről.
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Az átláthatóság kérdése az előhangolási
paradigmák egyik vitatott pontja (például
Doyen, Klein, Simons és Cleeremans, 2014;
Molden, 2014). Az előhangolási paradig-
mákban sok esetben igyekeznek úgy akti-
vizálni a vizsgálni kívánt tudástartalmat,
hogy a vizsgálati személy ennek ne legyen
tudatában. Ilyen például, amikor nagyon
rövid időre villantják fel az előhangoló in-
gert (Flexas és mtsai, 2013) vagy látszólag
a vizsgálathoz nem kapcsolható feladatot
kapnak a vizsgálati személyek (Bargh és
mtsai, 1996). Gyakran alkalmaznak megté-
vesztést, és utólagosan ellenőrzik az átlátha-
tóságot. A szakirodalomban a tudatosság de-
finíciójában sincs egyetértés, és a tudatosság
utólagos ellenőrzése nem tud teljesen meg-
felelni minden elvárható kritériumnak
(Doyen és mtsai, 2014). Doyen és munka-
társai javasolják, hogy az előhangolás mód-
szerét használó kutatásoknak tisztázzák,
hogy az adott vizsgálatban fontos-e a tuda-
tosság kérdése, és ha igen, akkor a tudatos-
ság mely formája válik relevánssá. Doyen és
munkatársai (2014) megjegyzik, hogy szá-
mos esetben a vizsgálati személyek tudatá-
ban voltak az előhangolásnak.

Jelen vizsgálat szempontjából is érdekes
ez a kérdés, mert némileg átlátható lehetett
a vizsgálat célja, és a társas kívánatosságra
érzékenyebb vizsgálati személyekre ez ha-
tással lehetett. Van Tilburg és Igou (2010)
előhangolási feladata esetén a vizsgálati sze-
mélyek szintén tudatában voltak az előhango-
lásnak, mégis eredményeik inkább a művé-
szekre vonatkozó excentrikussági sztereotípia
előhívása hatásának tudhatók be, semmint
társas kívánatossági hatásnak. 

A REKLÁMOKKAL SZEMBENI
ATTITŰDÖK

A fogyasztók reklámokkal kapcsolatos am-
bivalenciája közismert, és attitűdjük inkább
negatív, mintsem pozitív (például Varga,
2012). De vannak kevésbé borúlátó vélemé-
nyek is (például Shavitt, Lowry és Haefner,
1998; Petrovici és Marinov, 2007). Shavitt
és munkatársai (1998) amerikai fogyasztók
esetén arra a megállapításra jutottak, hogy
bár a válaszadók általában nem bíznak a rek-
lámokban és gyakran találják azokat sértőnek
vagy félrevezetőnek, háromnegyedük mégis
pozitívan vagy semlegesen nyilatkozott a rek-
lámokról, és sokan hasznosnak tartják egyé-
ni vásárlói döntések esetében. Petrovici és
Marinov (2007) román és bolgár fogyasztók
vizsgálatára alapozva kijelenti, hogy a rek-
lámmal, mint intézménnyel kapcsolatban
kedvezőbb véleménnyel voltak, mint a rek-
lámozási eszközökkel. Varga (2012) szerint
bár a fogyasztók általános attitűdje inkább
negatív a reklámokkal szemben, 56%-uk
mégis azt válaszolta, hogy a reklámok nél-
kül unalmasabb lenne az élete. Az ambiva-
lencia a magyar fogyasztók esetén is kimu-
tatható volt. A többség inkább egyetértett
azzal a kijelentéssel, hogy „A jó terméknek is
kell a reklám”, és azzal is, hogy „Egyáltalán
nincs szükség ennyi reklámra” (Varga,
2012). Viszonylag kevés vizsgálatban jelenik
meg a reklámhatásosság és a reklámokkal
kapcsolatos általános attitűdök összefüggé-
seinek vizsgálata. Mehta (2000) empirikusan
igazolta, hogy akik kedvező véleménnyel
vannak a reklámokról, azok több reklámot
idéztek fel. James és Kover (1992) szerint
a reklámokkal kapcsolatos attitűdök képesek
befolyásolni az involváltságot: azok voltak
involváltabbak, akik a reklámokat irritálónak
találták, vagy nem hisznek abban, hogy
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a reklámok manipulálják őket. Donthu, Che-
rian és Bhargava (1993) empirikusan szintén
megerősítette azt az eredményt, hogy aki
jobban odafigyelt az utcai hirdetőtáblákra és
a reklámokról pozitív véleménnyel van, az
több reklámot tud felidézni. 

A reklámokkal kapcsolatos attitűdök fel-
mérésének egyik gyakran alkalmazott mérő-
eszköze (például Handel, Cowley és Page,
2000; Petrovici és Marinov, 2007; Previte és
Forrest, 1998; Tan és Chia, 2007) a Reklá-
mokkal szembeni közvélemény kérdőív (Pub-
lic Opinion Towards Advertisement; Pollay
és Mittal, 1993). Ez a kérdőív Bauer és Gey-
ser (1968) mérőeszközének továbbfejlesztett
változata, mely általános, átfogó jellegű at-
titűdöt mér a reklámokkal szemben. 

A reklámokra vonatkozó attitűdök képe-
sek befolyásolni a reklámok hatásosságát és
inkább azok esetében van nagyobb hatása,
akik pozitív véleménnyel vannak a reklá-
mokról (Donthu és mtsai, 1993; Mehta,
2000). Mindezek alapján az összehasonlí-
tandó csoportok reklámok iránti általános at-
titűdjének vizsgálata is szükséges.

EMPIRIKUS VIZSGÁLAT

A szakirodalmi források alapján arra követ-
keztethetünk, hogy a művészetek iránti fo-
kozott érdeklődés hatással van a művészi
reklámok megítélésére. Feltételezzük, hogy
ennek a fokozott érdeklődésnek egy aspek-
tusa, a művészetek iránti nyitottság, előhan-
golás révén modellálható. Azt várjuk, hogy
a művészetek iránti fokozott nyitottságra tör-
ténő előhangolás esetén a vizsgálati szemé-
lyek pozitívabban értékelik a művészi reklá-
mokat. Továbbá vizsgálatunk tárgyát képezi,
hogy a művészet iránti fokozott nyitottság-
nak általános-e a hatása vagy specifikus: in-

kább bizonyos típusú művészi reklámok ha-
tásosságát növelik meg.

A vizsgálat fókuszában álló feltevések
tehát:
– Az a csoport, melynél a művészetek irán-
ti fokozott nyitottságot kiváltjuk, a művészi
reklámokat pozitívabban értékeli, mint
a kontrollcsoport.
– A művészetek iránti fokozott nyitottság
különbözőképpen hat a különböző művészi
reklámtípusok esetén. 

Módszer

A vizsgálati személyek egy online kérdőívet
töltöttek ki szupervízió nélkül, a kitöltésnek
nem volt időbeli korlátja. A kérdőívnek több
verzióját alkalmaztuk: vagy történt művészi
előhangolás vagy sem; illetve a reklámok az
előzetesen meghatározott random sorrend-
ben vagy fordított sorrendben kerültek be-
mutatásra. A verziók szerkezeti felépítése
azonban minden más tekintetben megegye-
zett. Mindegyik kérdőívverzió a következő
részekből állt: instrukció, demográfiai adatok
felmérése, előhangolási ingerek, reklámok
megítélése tetszés és hatásosság szempontjá-
ból, reklámattitűdök felmérése, és a vizsgá-
latban szereplő reklámok felidézése támpont
nélkül. A kérdőív elején található instrukció-
ban a vizsgálati személyeket biztosítottuk
a vizsgálat anonimitásáról, informáltuk a ki-
töltés körülbelüli idejéről, illetve az adatok
kizárólag tudományos célra való felhaszná-
lásáról. A kérdőív kitöltését bármikor félbe
lehetett hagyni. Ezt követte a demográfiai
adatok rögzítése. Itt olyan személyes adatok
rögzítésére került sor, mint a nem, a kor és
a végzettség. 

A demográfiai adatok kitöltése után
a vizsgálati személyeknek öt vizuális ingert,
képet kellett megtekinteniük előhangolásként.
A művészi előhangolás esetén az ingerek
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között négy festmény és egy építészeti alko-
tás szerepelt: a római Colosseum; William
Powell Frith: Vasútállomás; Csontváry
Kosztka Tivadar: A magányos cédrus;
Szinyei Merse Pál: Majális; és Vincent van
Gogh: Van Gogh szobája Arles-ban. A kont-
roll-előhangolási feltételben bemutatott
képek témája közel azonos a művészi elő-
hangoláskor bemutatott műalkotások témá-
jával, de ezek hétköznapi tárgyakat ábrázol -
tak: egy város épületei; egy vasútállomás;
egy fa; egy piknikező csoport és egy lakás-
belső. A képek és forrásuk elérhető az 1. mel-
lékletben.

Az előhangolási részt követte a reklámok
értékelése. Itt a vizsgálati személyeknek
nyolcfokú Likert-skálákon kellett egyesével
24 reklámot megítélniük aszerint, hogy
mennyire tetszik nekik az adott reklám, il-
letve mennyire tartják ezt hatásosnak. A vizs-
gálati személyek által megítélt reklámok kö-
zött szerepelnek a három típus (művészi
alkotás szerepeltetése; művészi kifejezésmód
és eszközök alkalmazása; kreatív megköze-
lítési mód) közül kikerülő reklámok, illetve
kontrollként olyan reklámok, melyek inkább
hétköznapiak, mintsem művésziek. A vizs-
gálatban mind a négy csoportból hat-hat rek-
lám szerepelt. A megértést segítendő, az ide-
gen nyelvű reklámok szövegének fordítása
a reklámok alatt elérhető volt. A reklámok
forráslistája a 2. mellékletben található.

Ezt követte egy reklámokkal szembeni
attitűdöt vizsgáló kérdőív felvétele, aminek
alapját a Pollay és Mittal (1993) Public
Opinion Toward Advertising nevű kérdőíve
képezte. A vizsgálati személyeknek nyolcfo-
kú skálán kellett kifejezniük egyetértésüket
több, reklámokkal kapcsolatos állításra vo-
natkozóan. Az eredeti kérdőív 30 iteme
közül 10 itemet használtunk fel. A 30 itemes
kérdőívet nagyon hosszúnak találtuk, így kö-

zülük a reklámok általános megítélését meg-
ragadó itemeket választottunk ki. A kimaradó
itemek közt vannak a kiválasztott tíz kérdés-
hez nagyon hasonló itemek, illetve a nagyon
specifikus itemeket is elhagytuk (például 
„A legtöbb reklám tönkreteszi a fiatalok ér-
tékrendszerét”, „A televíziós reklámokban túl
sok a szex”). Az általunk átvett tíz itemből öt
egyenes (például „A reklámozás létfontossá-
gú”) és öt fordított állítást tartalmazott (pél-
dául „A reklámok azt érik el, hogy az ember-
ek álomvilágban éljenek”). Az így létrehozott
mérőeszközön elérhető maximális pontszám
80 pont volt.

A reklámokkal szembeni attitűdöt mérő
vizsgálati rész egyben maszkoló funkcióval
is bírt, mert a kérdőív végén arra kértük
a vizsgálati személyeket, hogy idézzenek fel
és írjanak le tömören három reklámot azok
közül, amelyeket korábban bemutattunk.

Vizsgálati minta

A kérdőív négy verzióját összesen 239 fő
kezdte el kitölteni, de sokan nem töltötték ki
a felidézést mérő részig a kérdőívet. Így
a tényleges vizsgálati mintát 173 fő alkotta. 

A mintanagyság tovább csökkent 162
főre, amikor a művészi és nem művészi elő-
hangolást megtapasztaló vizsgálati szemé-
lyek alapvető jellemzőinek összevethetősé-
gét ellenőriztük. A művészi és nem művészi
előhangolást megtapasztaló vizsgálati sze-
mélyek életkorukat tekintve különböztek je-
lentősen (a Mann–Whitney-próba eredmé-
nye alapján). Ezért a 20 év alatti (2 fő) és 45
év fölötti személyek (9 fő) adatait kizártuk
az adatelemzésből. Ezután a Mann–Whit-
ney-próba nem mutatott jelentős különbsé-
get a két csoport életkora között (W = 3652,
p < 0,209), azaz ezt a jellemzőt tekintve
a csoportok összevethetővé váltak. A végső
mintában (N = 162) a legfiatalabb válaszadó
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20 éves, a legidősebb kitöltő 41 éves
(M = 25,593 év, SD = 4,985). A vizsgálati
személyek között 38 férfi és 124 nő volt,
végzettségüket tekintve 67 főnek van érett-
ségije és 95 főnek van mesterdiplomája
vagy ezzel egyenlő felsőfokú egyetemi vég-
zettsége.

Eredmények

A redukált, 162 fős mintán belül a művészi
előhangolást (a továbbiakban kísérleti cso-
port, N = 79) és a kontroll-előhangolást ta-
pasztaló (a továbbiakban kontrollcsoport,
N = 83) vizsgálati személyek csoportja nem
különbözik jelentősen egymástól. Mindkét
csoportban 62 nő van, a kísérleti csoportban
17 férfi, a kontrollcsoportban 21. A Khi-
négyzet-próba nem jelez szignifikáns eltérést
(χ2 = 0,322, df = 1, p < 0,57). 

Az életkorok mindkét csoportban kissé
jobbra elnyúló eloszlást követnek, az élet-
kor mediánja a kísérleti csoportban 25 év,
a kontrollcsoportban pedig 24 év. A szű-
résből fakadóan életkor tekintetében sincs
jelentős különbség a korábban leírt Mann–
Whitney-próba eredménye alapján (W = 
= 3652, p < 0,209).

A kísérleti csoportban 36 fő középfokú és
43 fő felsőfokú végzettséggel (MA diplomá-
val) rendelkezik, a kontrollcsoportban 47 fő
középfokú és 36 fő felsőfokú végzettséggel
(MA diplomával) rendelkezik. A Khi-négy-
zet-próba nem jelez szignifikáns eltérést 
(χ2 = 1,981, df = 1, p < 0,159). 

A reklámokkal szembeni attitűd mérésére
alkalmazott tízitemes mérőeszköz megbízha-
tósága, a Cronbach-alfa érték alapján 0,665,
ami egy item elhagyásával α = 0,717-re ja-
vítható. Így „a reklámok megmutatják, hogy
az enyémhez hasonló életmódú emberek mit
vásárolnak és használnak” itemet az adatok
további elemzésekor nem vettük figyelem-

be. Ezáltal az elérhető maximális érték 72-re
csökkent. A változó normál eloszlású a Kol-
mogorov–Szmirnov-próba alapján (D = 0,057,
p < 0,674), átlaga 38,36, szórása 8,863. Fi-
gyelembe véve a maximálisan elérhető pont-
számot, az átlagos eredmény inkább pozitív
attitűdöt jelez. Mindkét csoportban normál
eloszlást követ az összpontszám (Kolmogo-
rov–Szmirnov-próba, kísérleti csoport:
D = 0,064, p < 0,907; kontrollcsoport:
D = 0,071, p < 0,804), az eltérő varianciák-
nak megfelelően számított t-próba eredmé-
nye nem szignifikáns (t = –0,325; df = 154,6;
p < 0,746). A kísérleti csoport átlaga 38,595;
szórása 7,745; a kontrollcsoport átlaga
38,145; szórása 9,839.

Az általános reklám iránti attitűd sem kü-
lönbözik a két csoportban, a csoportonkénti
normál eloszlás teljesülése (Kolmogorov–
Szmirnov-próba, kísérleti csoport: D = 0,058,
p < 0,95; kontollcsoport: D = 0,082,
p < 0,626) miatt alkalmazott t-próba alapján
(t = 0,735, df = 160, p < 0,464). A kísérleti
csoport átlaga 42,519, szórása 7,777; a kont-
rollcsoport átlaga 41,494, szórása 9,807.

A művészi előhangolás hatása a különböző
reklámcsoportok értékelésére

A reklámok hatásosságát a reklám tetszése
és a reklám hatásosságának megítélésére vo-
natkozó reklámonkénti kérdésekkel teszteltük
nyolcfokú Likert-skálán. Ezt a két változót
használtuk függő változóként többváltozós,
ismételt méréses varianciaanalízisben, ahol
a független változók az előhangolás típusa 
és a reklámkategóriák voltak. Az ismételt
mérés természetesen a reklámkategóriák
megtapasztalása miatt történt. A tetszés ese-
tén tendenciaszerű [F = 2,184, df(3, 480),
p < 0,089], a hatásosságra vonatkozóan szig-
nifikáns [F = 3,989, df(3, 480), p < 0,008] in-
terakciót találtunk a művészi előhangolás és
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a reklámcsoportok hatása között. Az interak-
ciók további vizsgálatára t-próbákat végez-
tünk kategóriánként a kísérleti és a kontroll-
csoport összevetésére. A tetszésre vonatkozó
adatok az 1. táblázatban, a hatásosság meg-
ítélésére vonatkozó adatok a 2. táblázatban
találhatóak. 

A t-próbák eredménye alapján a művészi
előhangolásnak csak a művészi alkotásokat
is tartalmazó reklámok esetén van hatása.
Ezt a reklámkategóriát figyelembe véve a kí-
sérleti csoportban a tetszés átlaga 5,234,
a kontrollcsoportban 4,650; a hatásosság
megítélésének átlaga a kísérleti csoportban
5,070, a kontrollcsoportban 4,470, azaz a vá-
rakozásnak megfelelően a kísérleti csoport-
ban pozitívabb az értékelés.

Ugyanezeket az interakciókat a másik
irányból közelítve páros Bonferroni-próbá-
kat végeztünk a kísérleti és a kontrollhely-

zetben részt vevő vizsgálati személyek ese-
tén is. Mind a tetszés, mind a hatásosság
megítélésének szempontjából ugyanazt
a tendenciát láttuk. Ha nincs művészi elő-
hangolás, akkor a semleges és a művészi al-
kotást tartalmazó reklámok különböznek
szignifikánsan mindkét másik csoporttól.
Művészi előhangolás esetén csak a semleges
kategóriába tartozó reklámok megítélése
különbözik a többi reklám megítélésétől. Az
átlagértékeket tekintve láthatjuk, hogy a kont -
rollcsoportban a kreatív és a művészi kifeje-
zési módot alkalmazó reklámok értékelései
magasabbak átlagosan, mint a semleges és
a művészi alkotást tartalmazó reklámok ér-
tékelései. Ugyanakkor a kísérleti csoportban
a semleges csoportba tartozó reklámok érté-
kelése alacsonyabb a többi reklámkategóriá-
ba tartozó reklámok értékelésétől.

1. táblázat. A reklámcsoportok tetszésátlagai az előhangolás függvényében

2. táblázat. A reklámcsoportok megítélt hatásosságának átlagai az előhangolás függvényében

 Semleges Kreatív M vészi 
kifejezésmód

M vészi alkotás 

M vészi el hangolás 3,911 
(SD = 1,386) 

5,323
(SD = 1,403)

5,361
(SD = 1,322)

5,234 
(SD = 1,639) 

Kontroll 3,989 
(SD = 1,514) 

5,090
(SD = 1,625)

5,277
(SD = 1,474)

4,650 
(SD = 1,594) 

t-próba eredménye 
t = 0,335 
df = 160 
p < 0,738 

t = 0,972
df = 160 
p < 0,332

t = 0,380
df = 160 
p < 0,708

t = 2,298 
df = 160 
p < 0,023 

 Semleges Kreatív M vészi 
kifejezésmód

M vészi alkotás 

Kísérleti csoport 3,785 
(SD = 1,413) 

4,845
(SD = 1,675)

5,032
(SD = 1,547)

5,070 
(SD = 1,696) 

Kontrollcsoport 3,982 
(SD = 3,982) 

4,849
(SD = 4,849)

5,205
(SD = 5,205)

4,470 
(SD = 4,470) 

t-próba eredménye 
t = –0,836 
df = 160 
p < 0,404 

t = –0,054
df = 160 
p < 0,957

t = –0,725
df = 160 
p < 0,470

t = 2,354 
df = 160 
p < 0,020 
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A művészi előhangolás hatása a reklámok
felidézésének gyakoriságára

A kísérleti csoportban 22 esetben nem idéz-
tek fel reklámot és 8 esetben a leírás alapján
a reklám nem volt beazonosítható. A kont-
rollcsoportban 20 esetben nem idéztek fel
reklámot és 25 esetben a reklám nem volt be-
azonosítható. Annak, hogy a reklám nem
volt besorolható, különböző okai voltak,
vagy túl általános volt a leírás, például csak
a termékkategóriát nevezte meg a vizsgálati
személy, vagy az előhangolásra használt in-
gerek egyikét idézte fel. Mivel így a 79 kí-
sérleti csoportba sorolt vizsgálati személy
összesen 204, a 83 kontrollcsoportba került
vizsgálati személy pedig 207 reklámot idé-
zett fel, a 4. ábrán bemutatott felidézési
eredményeket (a csekély különbség miatt)
összevethetőnek tartjuk.

Az alkalmazott Khi-négyzet-próba alap-
ján függ az előhangolástól a különböző ka-
tegóriák felidézési gyakorisága (χ2 = 11,281,
df = 3, p < 0,010). Külön megvizsgálva a kí-
sérleti csoport és a kontrollcsoport eredmé-
nyeit, az eltérés forrása statisztikailag is
megragadható. A kísérleti csoportban a kü-
lönböző kategóriákba tartozó reklámok fel-

idézési gyakorisága nem (χ2 = 21,102, df = 3,
p < 0,001), míg a kontrollcsoport esetén
egyenletes eloszlást mutat (χ2 = 1,469,
df = 3, p < 0,689). 

A kísérleti csoportban, csak három kate-
góriát vizsgálva, konkrétabban a művészi al-
kotást megjelenítő reklámok csoportját el-
hagyva is eltér a felidézési gyakoriság az
egyenletes eloszlástól (χ2 = 6,488, df = 2,
p < 0,039). A semleges és kreatív reklámok
gyakorisága viszont megfelel az egyenletes
eloszlásnak (χ2 = 0,362, df = 1, p < 0,547).
Ez arra utal, hogy a kísérleti csoport eseté-
ben a művészi kifejezésmóddal élő reklámok
felidézése is szignifikánsan magasabb, mint
a semleges és a kreatív reklámok felidézése.

DISZKUSSZIÓ

A szakirodalom alapján (például Hagvedt és
Patrick, 2008; Halász, 2006; Hetsroni és Tu-
kachinsky, 2005) a fogyasztók művészetek
iránti attitűdje alapvetően pozitív. Továbbá
a művészetek iránti nyitottság a művészi rek-
lámok pozitív értékelését vonhatja maga
után. Jelen vizsgálatban a művészet iránti
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fokozott nyitottságot előhangolás révén vál-
tottuk ki a kísérleti személyekből, és ennek
hatását tanulmányoztuk. A kísérleti csoport
értékeléseit egy kontrollcsoporthoz hason-
lítottuk. A reklámok tekintetében négy cso-
portot különböztettünk meg: a művészi al-
kotást tartalmazó, a művészi kifejezésmódot
alkalmazó, a kreatív és a semleges reklá-
mokat.

A vizsgálati mintát elsősorban nők és
a reklám iránt inkább pozitívabb attitűddel
rendelkező, viszonylag fiatal, érettségivel
rendelkező vizsgálati személyek alkották.
Így az eredmények általánosíthatósága kor-
látozott. 

Az empirikus adatok alapján a kontroll-
csoportba tartozó vizsgálati személyek szá-
mára jobban tetszenek és hatásosabbnak
tűnnek a kreatív, illetve a művészi kifejezés-
módot alkalmazó reklámok, mint a semleges
reklámok vagy a művészi alkotást tartalma-
zó reklámok. Ez felveti annak lehetőségét,
hogy a vizsgálati személyek általában az ere-
deti vagy újszerű reklámokat kedvelik in-
kább. Felidézés tekintetében azonban nincse-
nek jelentős különbségek a reklámkategóriák
között kontrollhelyzetben.

Ugyanakkor a művészet iránt (időlege-
sen) nyitottabb vizsgálati személyek esetén
a műalkotásokat tartalmazó reklámok is ha-
sonlóan pozitív értékelést kaptak, mint
a kreatív, illetve a művészi ábrázolásmódot
alkalmazó reklámok. A művészet iránt fo-
kozottabban érdeklődő kísérleti csoport
mind a művészi ábrázolásmódot, mind a mű-
vészi alkotásokat tartalmazó reklámokat
gyakrabban idézte fel, mint a kreatív vagy
semleges reklámokat. Ez hasonló a Yi (1990)
által tapasztaltakhoz: az előhangolás befo-
lyásolta a figyelmi fókuszt is, ami többek kö-
zött abban nyilvánult meg, hogy az előhan-
golási ingernek megfelelő tulajdonságokat

hamarabb és gyakrabban említették meg.
Jelen vizsgálatban az előhangolás, azaz a mű-
vészetek iránti fokozott nyitottság hatására
a műalkotást tartalmazó reklámok értékelése,
felidézése megnövekedett, ezzel párhuza-
mosan lecsökkent a semleges, illetve a krea-
tív reklámok felidézése. Ugyanakkor a kí-
sérleti csoport pontosabb leírással szolgált
a reklámokról. A művészi előhangolás miatt
a vizsgálati személyek számára valószínűleg
könnyebben elérhetővé váltak a művésze-
tekkel kapcsolatos reprezentációk, ami miatt
időlegesen fogékonyabbá váltak az aktivált
reprezentációikkal kongruens művészi ele-
meket tartalmazó reklámokra. 

Az eredmények alapján az átlagos fo-
gyasztó valószínűbben pozitívabb attitűdöt
táplál a kreatív és a művészi kifejezésmódot
alkalmazó reklámok iránt, míg a művészetek
iránt akár csak időlegesen fokozottabb ér-
deklődésű fogyasztó számára ezeket kiegé-
szítve, a művészi alkotásokat szerepeltető
reklámok is pozitív attitűdöt válthatnak ki
a reklám, és így valószínűleg a termék irá-
nyába is (lásd Mehta, 2000).

Az emlékezet esetén a hatás nem ilyen
egyértelmű. Úgy tűnik, hogy a művészet
iránt időlegesen fokozottan nyitott szemé-
lyek több művészi kifejezésmódot alkalma-
zó és művészi alkotást tartalmazó reklámot
idéztek fel. Fontos lenne azt is tesztelni,
hogy személyi változóként a művészetek
iránt érdeklődő személyek esetén ez a hatás
hogyan alakul. Mindenesetre művészi bemu-
tatótermek, kiállítások, összefoglalók, kata-
lógusok esetén (ahol a befogadó, ha időlege-
sen is, de nyitott a művészetekre) a művészi
reklámok összes típusa hatékony lehet. Vi-
szont a művészi kifejezőeszközt vagy alko-
tást alkalmazók kifejezetten hatásosak lehet-
nek (mindhárom hatásosságot vizsgáló
dimenziót tekintve). 
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A kontrollcsoport esetében felidézéskor
nem érvényesült a kreatív és a művészi kife-
jezőeszközöket alkalmazó reklámok előnye,
ami a tetszés és a megítélt hatásosság esetén
megmutatkozott. Ez részben a vizsgálati
csoportok életkorból és nemből fakadó in-
volváltságának eredménye is lehet a reklá-
mokban ábrázolt különböző termékekre vo-
natkozóan. Az involváltság hatása nem
a reklám megítélése, hanem a felidézés ese-
tében mutatkozik meg jobban, ahol mind az
involváltság, mind a reklám iránti attitűd
egyaránt érvényesül.

Az előhangoláshoz használt ingerek ese-
tében olyan műalkotásokat, illetve építésze-
ti alkotásokat használtunk, melyek Hetsroni
és Tukachinsky (2005) megfogalmazásának
megfelelően „klasszikusan” a művészetek-
hez, illetve a kultúrához kapcsolódó építé-
szeti és műalkotások voltak. Ezért érdekes

lenne azt is tesztelni, hogy ha az előhangolás
absztrakt műalkotásokkal történne, akkor
a különböző művészi reklámkategóriák ha-
tásossága másként alakulna-e. Összefoglaló-
an azt mondhatjuk el, hogy a művészet irán-
ti nyitottságnak művészi reklám típustól
függően más-más hatása van a reklámok ha-
tásosságára. Ha egy általános útmutatást sze-
retnénk a gyakorlat számára megfogalmaz-
ni, akkor azt mondhatjuk, hogy a művészi
kifejezőeszközökkel bíró reklámok alkalma-
zása hatékony megoldás, hiszen még semle-
ges helyzetben is az összes vizsgálati sze-
mélyre (művészet iránti nyitottságtól
függetlenül) pozitívan hatnának. Ha a fo-
gyasztók, akár csak időlegesen is, nyitottak
a művészetek iránt, akkor a művészi reklá-
mok összes csoportja hatékony lehet, külö-
nösen a művészi alkotást ábrázolók és a mű-
vészi kifejezéssel élők.
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SUMMARY

THE EFFECT OF OPENNESS TOWARDS ARTS AND ARTISTIC ADVERTISEMENT TYPES

Background and aims: The aim of the present paper is to investigate the influence of openness
towards arts on the effectiveness of artistic advertisements (as measured by preference, the
subjectively assessed level of effectiveness and memorability). Different types of artistic
advertisements were distinguished: advertisements utilizing famous artworks; those
employing artistry; and creative advertisements. The effect of openness towards arts also had
also been investigated on different advertisement types. Openness toward art had been
manipulated experimentally. Sample: The sample consisted of 162 participants who were
young adults having at least secondary education. Methods: After either an artistic or control
priming, participants judged the likeability and effectiveness 24 printed advertisements (six
non-artistic advertisements, six including famous artwork, six employing artistry, and six
creative advertisements). After this, participants were asked to fill in on online test on general
attitudes towards advertisements and then were asked to recall three of the earlier presented
advertisements.  Results: Regarding the whole sample, advertisements employing artistry
seemed to be the most effective based on the empirical data. In the control condition,
advertisements utilizing artistry and creative advertisements were preferred and judged by
participants as the most effective. In the experimental condition, all types of artistic
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advertisements were equally liked and seemed effective (as compared to the control ones),
however, advertisements employing artistry were recalled the most often. Artistic priming
was the most effective in case of advertisements displaying famous artworks: they were
assessed more positively and their descriptions were more precise in the experimental
condition than in the control condition.
Keywords: artistic advertisement, openness towards arts, priming, effectiveness
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SUMMARY

Background and Aims: The current study was designed to investigate the relationship betwe-
en political orientation and life satisfaction in older adults with a particular interest in the me-
diating effect of commitment to societal values and ideological beliefs. Methods: A survey was
administered to 144 Hungarian older adults, with the variables of interest being that of left-
right political orientation, commitment to left- and right-wing related beliefs, and life satis-
faction. Results: Structural equation modeling was employed and a full mediation was obta-
ined. Leftist orientation was linked to the endorsement of left-wing related values, which, in
turn, resulted in an increased level of life satisfaction. Similarly, right-wing orientation was
associated with commitment to right-wing related beliefs, which also positively predicted life
satisfaction. However, political orientation itself had no direct link to well-being. Discussion:
Findings suggest that regardless of political orientation, strong commitment to societal valu-
es increases life satisfaction in older adults. The role of ideological engagement in the gene-
ral well-being of older people is discussed. 
Keywords: ideological orientation, commitment, life satisfaction, elderly
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IDEOLOGICAL ORIENTATION
AND LIFE SATISFACTION IN OLDER
ADULTS: THE MEDIATING ROLE OF

COMMITMENT TO SOCIETAL VALUES

Although older people prefer less demanding
and more conventional forms of involve-
 ment, such as voting or writing letters
(Campbell, 2003; Jennings & Markus, 1988),
numerous studies have shown that people
stay politically active and ideologi cally en-
gaged in older age (Pfeiffer, 1974; Rowe &
Kahn, 1987; Weaver, 1976). Regarding the
European Social Survey data from 2012,1

80% of European citizens in the 55–90 age
band claimed that they had voted in the last
national elections, whereas in the 18–35 age
range this ratio was only 56%. 

According to Goerres (2007), the main
reason for the higher electoral rate among the
older population is due to habituation. Voting
often becomes a norm, and – based on their
previous experience – older adults can make
decisions more easily. Another influential fac-
tor is the salience and importance of a given
political discourse for older people. Weaver
(1976) argues that groups of older adults tend
to give self-conscious and coherent reactions
to political issues, but only if the topic is rel-
evant to them (e.g., health care or social se-
curity). Apparently, motivational influences
and habitual practices are significant drivers
of political activity. Can, however, these fac-
tors fully explain why political involvement
is increasing in older age? Is it purely a mat-
ter of interest and old habit, or does political
engagement have other – potentially posi-
tive – functions in older people’s daily life
and general wellbeing? 

Although there have been only a few
studies conducted, findings consistently show
the positive impact of political activity and
ideological engagement on wellbeing in the
aging population. An early research by Fine
(1975) revealed a negative association be-
tween satisfaction with life and political pow-
erlessness. More specifically, older people
who endorsed the belief that political partici -
pation is useless and people have no control
over politics reported lower levels of life sat-
isfaction. More recently, Van Hiel and
Brebels (2011) have found that adhering to
cultural conservative beliefs can buffer the
negative effect of age on self-esteem. Nev-
ertheless, some tentative assumptions can be
drawn from research investigating the im-
pact of social capital on wellbeing in older
adults. A study by Kim, Auh, Lee, and Ahn
(2013) showed that political participation
was related to decreased levels of depres-
sion in older Chinese and Korean immi-
grants. Similarly, Nilsson, Rana, and Kabir
(2006) examined the relationship between
community level social capital and overall
quality of life in older people in rural Bangla -
desh. Their results revealed social capital,
measured by voting behaviour and member-
ship in community organizations, as a good
indicator of life quality.

At the same time, we cannot ignore so-
cioeconomic status (SES) as a potential fac-
tor influencing subjective well-being and life
satisfaction in older age. Although the con-
nection may seem well-established and evi-
dent, it is indispensable to have a look at
some of the contradictory results. For in-
stance, in their meta-analysis of 286 empiri-
cal studies on the association of SES with

1 ESS 2012 dataset was chosen as a point of reference because our survey data were collected in 2011.
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subjective well-being (SWB) in older adults,
Pinquart and Sörensen (2000) found that both
education and income were robust predic-
tors of SWB in later life, with income being
the stronger of the two. However, Anderson
and others (2012) stated that SES predicts
SWB only weakly, while sociometric status,
which is based on peer respect rather than in-
come and wealth, has a stronger effect. This
indicates that not only belonging to a social
group, but also belonging to a broader belief
system or just committing to specific issues
may have positive impacts on life satisfac-
tion. 

When speaking about the elderly, it is
important to take into account how society
perceives and handles this age group. Ac-
cording to the disengagement theory (Cum-
ming & Henry, 1961), society expects old
people to withdraw gradually from produc-
tive activities, since it is natural and accept-
able for older adults to become less socially
involved. In Hungary, this theory has a par-
ticular relevance where, for instance, only
19.4% of those between the age of 60 and 64
are employed. While this rate is quite similar
in the surrounding countries – Austria has
23.3%, Slovakia has 21.1%, and Slovenia
has 18.9% of employment in the same age
group –, it is over 80% in Iceland, for exam-
ple (OECD, 2015). This extreme marginal-
ization can be both the result, and the driver
of a social construction. This stereotype, of-
ten referred to as ageism, reflects the per-
ception that older people tend to lose their
status in society and in the family, they are
difficult to mobilize but at the same time
easy to manipulate (Kam, 2000); they are
neither competent nor competitive and am-
bitious but more friendly and feminine
(Cuddy, Norton & Fiske, 2005). Through in-
ternalization, these stable, continuously pres-

ent negative stereotypes can have a signifi-
cant effect on the personality and behaviour
– and most probably subjective well-being –
of older people (Goerres, 2007; Specht,
Egloff & Schmukle, 2011). Furthermore, in-
ternalisation of such stereotypes can lead to
lower participation rates among older citizens
(Goerres, 2007). In this environment, be-
longing to groups or committing to beliefs
may have a protective role in terms of life sat-
isfaction.

In recent years, considerable attention in
political psychology has been paid to the re-
lationship between ideological engagement
and life satisfaction. Research findings
clearly converge to link strong conservative
beliefs to higher levels of life satisfaction
(Jetten, Haslam & Barlow, 2012; Napier &
Jost, 2008; Schlenker, Chamber & Le, 2012;
Taylor, Funk & Craighell, 2006; Van Hiel &
Brebels, 2011), even though authors explain
this association very differently. Napier and
Jost (2008) argue that a likely explanation for
why conservatives are happier could be that
they are less negatively affected by and more
prepared to rationalize social inequalities.
Jetten et al. (2012) found that conservatives
tend to have higher socioeconomic status and
multiple group memberships, and proposed
that the relationship between conservative
ideology and life satisfaction might be influ-
enced by demographic variables. According
to Schlenker et al. (2012), conservative ide-
ology is related to more positive adjustment,
such as personal agency, positive outlook,
or transcendent moral beliefs, which in turn
result in better psychological wellbeing.

Another trend of research provides evi-
dence that commitment to both endpoints of
the ideological spectrum can increase well-
being and life satisfaction. For example,
Choma, Busseri and Sadava (2009) argue
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that strongly held ideological belief systems,
both conservative and liberal, offer values to
which people can relate themselves and help
create meaning to explain the world. Curini,
Jou and Memoli (2013) also found that being
a conservative or liberal contributed to higher
levels of life satisfaction, but only for those
who held a rather radical position and
strongly identified with the respective wing. 

Neither the explanations nor research
findings are completely consistent, but most
studies point to the possible mediation effect
of psychological variables, including com-
mitment, positive attitudes, and strong en-
dorsement of ideological beliefs. The broader
literature of life satisfaction also discusses
people’s ability and willingness to commit
themselves to specific values and ideas as
a core indicator of psychological wellbeing
(Lazarus & DeLongis, 1983; Debats, 1999). 

Previous studies have examined the direct
link between political orientation and life
satisfaction; however, potential mediators
have received much less attention in the
broader literature. In the current study, we
propose that commitment to ideological be-
liefs and societal values function as a medi-
ator in the relationship between ideological
orientation and life satisfaction. It is hypoth-
esized that commitment to traditional left- or
right-wing values and ideas can be the mech-
anism through which political orientation ex-
erts a positive effect on satisfaction with life
in older adults. 

METHOD

Sample

Data were collected from 201 older adults;
however, due to a large number of missing

data points, 57 participants had to be ex-
cluded. In the final sample, participants were
144 older adults (82% female) with a mean
age of 70 years (SD = 6 years). Regarding the
highest level of education, the majority of re-
spondents had a trade certificate (47.2%),
followed by high school diploma (21.5%),
tertiary education (16.7%), and primary ed-
ucation (16.6%). More than half of the re-
spondents did not provide information about
their previous employment (54%). Of those
who answered the question, the majority of
participants indicated that they had worked in
a clerical position (15.4%, i.e., secretary, ad-
ministration, etc.) before retiring. This was
followed by people working in the hospital-
ity (12.1%) and finance (6%) sectors. A sub-
stantial proportion of participants mentioned
that they had worked in a supervisory role
without specifying the industry sector (6.7%).
All participants resided in the capital city of
Hungary or in its urban agglomeration. 

Materials

Political orientation was measured by 
a 7-point bipolar self-placement scale, where
‘1’ represented the left-wing and ‘7’ referred
to the right-wing. The left-right self-place-
ment scale is the most commonly used in-
strument to measure political orientation and
has proved to be reliable and valid in a num-
ber of studies (see Inglehart & Klingemann,
1976; Kroh, 2007). Also, in an Eastern-
European context measuring the left-right
orientation is more relevant than the conser-
vative-liberal dimension due to historical rea-
sons (Thorisdottir, Jost, Liviatan & Shrout,
2007). While one of the greatest assets of
a self-placement scale is its simplified struc-
ture, which can make it really easy to identify
groups, self-placement itself does not neces-
sarily require deep cognitive processing. It
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can be also a result of an affective attachment
to a label or a category – inherited from fam-
ily or peer groups, etc. (Szabó et al., 2011).

Therefore, issue-related items have been
used to assess specific personal beliefs rather
than group-membership. Commitment to be-
liefs traditionally related to the left- or the
right-wing was measured by eleven face
valid items, respectively. Items were gener-
ated by a group of researchers (including the
authors) based on existing measures of ideo-
logical dimensions, topics of current political
discourses, and classic definitions of left-
right orientation. The statements encom-
passed a variety of themes in relation to
which left- and right-wing politics have
a strong and often opposing standpoint (e.g.,
religion, national sentiment, traditionalism/
future-orientation, economics, social equal-
ity/inequality, order and governance, and
family issues). Participants used a 6-point
Likert scale (‘1’ completely disagree and ‘6’
completely agree) to indicate their agreement
with each statement (items are listed in the
Appendix). Right-related statements showed
good internal consistency (α = .77) with item-
total correlations ranging from r = .27 to 
r = .62. The Cronbach’s alpha for left-re-
lated items was slightly lower (α = .65), but
item-total correlations were in the expected
interval and ranged between r = .21 and 
r = .35 indicating acceptable reliability.

The 5-item version of the Satisfaction
With Life Scale (SWL) was used to measure
general well-being (Diener, Emmons, Larsen
& Griffin, 1985). Participants gave responses
to items such as ‘In most ways my life is
close to my ideal’ on a 6-point scale anchored
by ‘1’ completely disagree and ‘6’ com-
pletely agree. The scale demonstrated high
levels of reliability (α = .84). 

Procedure

Participants were approached through senior
clubs in the capital city of Hungary. Field as-
sistants visited six clubs in different districts
of the city and invited the members to par-
ticipate in a research on ideologies and soci-
etal values. Respondents were asked to fill
out a paper-based questionnaire, the com-
pletion of which took approximately 20 min-
utes.

RESULTS

First, bivariate correlations were calculated
among the left-right self-placement scale,
left- and right-related beliefs, and SWL
(Table 1). Left-right orientation showed
a negative association with left-related state-
ments and a positive relationship with right-
related items, but had no correlation with
SWL. Both right- and left-related statements
positively linked to SWL. Left-related beliefs
positively correlated with right-related be-
liefs indicating that the scales are not meas-
uring two endpoints of one dimension, but
that it is possible to express agreement with
both left- and right-related societal values. 

Next, we conducted a path analysis to
further analyse the relationship among the
four variables of interest and examine both
direct and indirect effects of political ori-
entation on SWL. The model yielded
a very good fit to the data (χ2 = .18, df = 1,
χ2/df = .18, RMSEA = .000, CI 90% = .00–.17,
CFI = 1, TLI = 1, SRMR = .009, Figure 1).
There was no direct path between left-right
orientation and SWL; however, the ideolog-
ical position predicted strong commitment
to either left- or right-related beliefs, which,
in turn, led to higher levels of SWL. The
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Sobel-test indicated that political orientation
exerted an indirect effect on wellbeing via
leftist (z = –2.64, s.e. = .04, p = .008) and
rightist (z = 2.47, s.e. = .04, p = .013) beliefs.
Left-right orientation and the two mediators
explained 31.3% of variance in SWL. 

DISCUSSION

The present study examined the relationship
between ideological orientation and life sat-
isfaction in older adults with a key interest in
the mediating quality of commitment to so-
cietal values and ideological beliefs. Results
obtained supported the hypothesis that ideo-
logical commitment functions as a mediator
between left-right orientation and wellbeing. 

The left-right self-placement scale was
significantly related to ideological commit-
ments. Specifically, those who placed them-
selves closer to the left end of the spectrum
endorsed the left-wing related ideas and val-
ues to a larger extent. Similarly, participants
with a rightist orientation showed stronger
commitment to values associated with the
right-wing. It is an important finding, as it
confirms the association between ideological
orientation and value endorsement. Further-
more, it provides supporting evidence for the
validity of the items assessing value com-
mitment. Another important finding is the
lack of a direct link between political orien-
tation and life satisfaction. However, partic-
ipants with a definite ideological orientation
reported stronger commitment to either left-
or right-related beliefs, which in turn resulted
in increased levels of life satisfaction. This
suggests that although one’s score on self-
placement scale is unrelated to life satisfac-
tion, it exerts significant effects through value
commitment. 

These findings indicate that regardless of
one’s political orientation, strong ideological
commitment can play an important role in the
enhancement and maintenance of life satis-
faction in older people. This is in line with
previous research, linking commitments and
social engagement to more positive psycho-
logical outcomes. For example, measuring
a variety of goal orientations and motiva-
tional factors, Rapkin and Fischer (1992) ex-
plored five distinct profiles of older adults
and found that the socially engaged cluster
scored significantly lower in depression and
higher in self-esteem. Socially engaged older
adults were characterized by higher levels
of maintenance and independence as, well as
lower levels of disengagement motivation.
Similarly, a meta-analysis by Pinquart and
Sörensen (2000) has revealed that better so-
cial integration contributes to greater life sat-
isfaction and higher self-esteem in later life.

Our findings point to the positive effects
of political engagement and commitment on
the wellbeing of older people. This supports
previous research that has demonstrated the
psychological benefits of commitments in
older age. Considering that pensioners are of-
ten perceived as less competent and influen-
tial (Cuddy, Norton & Fiske, 2005), political
commitment might serve as a means for older
people to feel more competent and empow-
ered, and to express their group affiliation.
Lazarus and DeLongis (1983) also argue that
commitment is of crucial relevance in coping
with negative life events (e.g. retirement,
loss of roles, status, illnesses, death in fam-
ily, widowhood). However, in older age some
commitments become less important or serv-
iceable, such as organizational responsibili-
ties and workplace obligations. It is possible
that strong adherence of societal values can
replace the no longer meaningful or service-
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able commitments in older adults. According
to the activity theory (e.g., Pfeiffer, 1974;
Rowe & Kahn, 1987), in successful aging en-
gagement can have a central function to com-
pensate for the age related changes and boost
positive adjustment. 

Finally, left-related beliefs revealed a pos-
itive, weak to medium association with right-
related commitment. This indicates that hav-
ing a dominant ideological orientation does
not necessarily mean the complete rejection of
values and ideas traditionally related to the
opposite end of the ideological dimension,
and that it is important to make a distinction
between ideological orientation and ideolog-
ical commitment. While the former one is
mainly related to political and institutional
variables, such as voting behaviour or party
choice, the latter one refers to a more personal
level of ideological thinking, including value
preferences and societal beliefs. It is, how-
ever, also possible that the positive correlation
between left- and right-related commitment is
a function of the socio-cultural context. Tho-
risdottir and colleagues (2007) have examined
the correlates of left-right orientation in West-
ern and Eastern Europe. They have demon-
strated that constructs traditionally related to
the left-wing (e.g., openness) predicted right-
wing orientation in the Post-communist coun-
tries. Furthermore, need for security, which is
a core feature of right-wing ideology, was
strongly related to the left-wing in Eastern
Europe. When interpreting the results, we
need to keep in mind that our sample included
elderly people who were socialized during
the Communism and spent most of their lives
in a system where the right-wing ideology did
not officially exist. There is no doubt that the
communist legacy has greatly influenced and
formed the ideological thinking of the ageing
population in the Post-socialist region. 

STRENGTHS, LIMITATIONS
AND FUTURE DIRECTIONS

It is important to note that commitment was
measured by two scales specifically designed
to be relevant and meaningful in the context
of the present study, and covered eight main
domains of ideological beliefs, therefore
findings cannot be generalized. We do not
know what level of commitment these items
measure, but they certainly capture a deeper
ideological value orientation than the one-
item self-placement (Szabó et al., 2011). The
scales’ internal consistency was acceptable
and the correlation coefficients with the left-
right self-placement scale were in the ex-
pected direction indicating convergent va-
lidity. Future studies might want to examine
the impact of a wider range of societal com-
mitments and/or ideological orientations
(e.g., conservative-liberal, moderate-radical)
in different socio-cultural contexts and age
groups. 

It could also be possible to interpret the
results from a gender point of view. Effects of
ageism, the level and quality of engagement
and subjective well-being can be different
for men and women. Indeed, previous re-
search has shown gender differences in the
social networks and community engagement
of older people (McLaughlin et al., 2010).
Since our sample consisted of mainly female
participants, group differences could not be
investigated, but this question can form the
topic of future research. Other characteris-
tics of the sample should also be taken into ac-
count when interpreting the findings. The
subjects are members of pensioner clubs in
the capital, which a priori means a community
life that positively influences well-being, as
opposed to those living in more isolated en-
vironments. It has been widely demonstrated
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that participation in community activities
predicts better wellbeing outcomes for older
people (Stephens, Alpass, Towers & Steven-
son, 2011). 

In addition, it is worth highlighting that
a relatively large number of participants had
to be excluded from the analyses because of
missing data. As the investigated age group
tends to be reluctant to respond to surveys, it
is possible that participation in the study itself
is a sign of actual commitment. Finally, this
study was correlational; therefore, we cannot
draw conclusions regarding the causality of

our model. Although the model and the in-
terpretation of the findings were informed
by theory, future longitudinal research is
needed to test the causal effect of ideological
orientation on value commitment and well-
being outcomes. 

In sum, the results of this study provide
a deeper insight into the role of political en-
gagement in life satisfaction in the older pop-
ulation in Hungary. This suggests that com-
mitment is a potential mechanism underlying
the relationship between ideological orienta-
tion and wellbeing.

ÖSSZEFOGLALÓ

IDEOLÓGIAI ORIENTÁCIÓ ÉS ÉLETTEL VALÓ ELÉGEDETTSÉG IDŐSEK KÖRÉBEN. 
A TÁRSADALMI ÉRTÉKEK IRÁNTI ELKÖTELEZŐDÉS MEDIÁCIÓS SZEREPE

Háttér és célkitűzések: Jelen tanulmány a politikai orientáció és az élettel való elégedettség
kapcsolatát vizsgálja idősebb felnőtteknél. Kiemelt figyelmet kap a társadalmi értékek és
ideológiai eszmék iránti elköteleződés mediációs hatása. Módszer: 144 magyar idős emberrel
történt a felmérés. A változók a következőket mérték: bal-jobb politikai orientáció, elkötele -
ződés a bal- és jobboldalhoz kapcsolódó eszmék iránt, élettel való elégedettség. Eredmények:
Strukturális egyenlet modellezést alkalmazva teljes mediációt kaptunk. A baloldali orientáció
a baloldallal kapcsolatos értékek támogatásával mutatott összefüggést, ami viszont megnövelte
az élettel való elégedettség szintjét. Ehhez hasonlóan a jobboldali orientáció a jobboldalhoz
kapcsolódó hiedelmekkel függött össze, ami ugyanúgy pozitívan prediktálta az élettel való
elégedettséget. Ugyanakkor a politikai orientáció közvetlenül nem kapcsolódott a jólléthez.
Következtetések: Az eredmények azt mutatják, hogy a társadalmi értékek iránti erős elkötele -
ződés növeli az élettel való elégedettséget idősebb felnőtteknél, a politikai orientációtól
függetlenül. A cikkben megvitatásra kerül az ideológiai elkötelezettség szerepe az idősek
általános jóllétének szempontjából. 
Kulcsszavak: ideológiai orientáció, elkötelezettség, élettel való elégedettség, idősek
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Table 1. Descriptive statistics and correlation among the variables of interest

Note: * p < .05; ** p < .001 

Figure 1. Standardized coefficients for the path model testing the proposed theoretical model
Note: Results are based on MLR estimation and STDYX standardization in Mplus. All coefficients

are statistically significant at the 5% level. Fit indices are reported in text

APPENDIX

Left-related statements: 

National symbols shouldn’t be expropriated by political parties. 
Life was better under Socialism.
Gays and lesbians should be provided with equal rights.
Looking forward to the future is more important than adhering to traditions.
We should strive to achieve what Western democracies have already accomplished. 
The Church shouldn’t be involved in Politics. 
The problems of the country should be solved by state intervention. 
All people in need should be provided with appropriate social benefits.
The issue of Trianon2 shouldn’t be on the political agenda anymore. 

 M SD 1 2 3 4
1. Left-Right Self-placement 3.45 1.88 1 –0.23* 0.27** 0.02
2. Left-related Beliefs 4.29 0.68 1 0.35** 0.27**

3. Right-related Beliefs 4.64 0.72 1 0.24**

4. Satisfaction With Life 3.06 1.14 1

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):29–40. 

2 The Treaty of Trianon was a peace agreement signed in 1920 at the end of World War I between the Allies and the
Hungarian Kingdom to regulate the borders of Hungary as an independent state. As a result of the treaty, 70% 
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No one should be judged if they don’t want to have children.
The stability of the economy should be ensured by state intervention.

Right-related statements: 

Dual citizenship should be provided to everyone with Hungarian roots. 
Traditions should be taken into consideration when making social changes. 
It is a parent’s primary responsibility to teach their children to be obedient and disciplined. 
If our country wants to improve and grow, we need to make radical changes. 
One cannot have a complete life without religion.
Having children is a duty towards the society. 
We need a government that maintains order. 
It is very important to preserve our traditions and cultural heritage. 
The domestic market should be protected. 
We need strict laws. 
Family is based on the institution of marriage.

of Hungary’s territory was drawn into other countries and 31% of ethnic Hungarians had to live detached from the
home country. Since then, Trianon has been a symbol of national trauma and revisionist aspirations are still po-
pular among the supporters of extreme right-wing parties.
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ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér és célkitűzések: Az elmúlt évek kutatásai megerősítik, hogy az észlelt megbélyegzés
rombolja a mentális betegek önbecsülését. Azonban az észlelt stigma nem azonos az önstig-
mával, nem magyarázza például a pszichiátriai betegek közötti nagy eltéréseket az önkép
stigma miatti különböző mértékű változásában (Corrigan és mtsai, 2012). Bemutatjuk Corri-
gan és Watson (2002) négylépcsős progresszív elméleti modelljét, mely a pszichiátriai be-
tegséghez kapcsolódó önstigma szintjeit és különbségeit magyarázza. Módszer: Kipróbáltuk
a fenti modellre épülő mérőeszköz (SSMIS-SF) első magyar fordítását 81 fős szkizofrénia
vagy szkizoaffektív zavar diagnózissal élő mintán.1 Hierarchikus klaszter analízis segítségé-
vel vizsgáltuk az elméleti modell feltevéseit. Megvizsgáltuk továbbá az önstigmaeredmények
összefüggését a WHO Általános Jóllét Indexének értékeivel. Eredmények: Corrigan és mun-
katársai progresszív modellje – kis módosítással – igazolódni látszik. Az önstigma szintje és
a jóllét mértéke a várható összefüggést mutatja. Következtetések: Kutatásunk olyan elővizs-
gálatnak tekinthető, mely bemutat egy, a mentális betegségek önstigmájának mérésére alkal-
mas, hazai validálásra és alkalmazásra érdemes eszközt és modellt. Emellett felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a jóllétet negatívan befolyásoló önstigma megelőzése azzal kezdődhetne
el, ha társadalmi, kulturális sztereotípiákon változtatnánk pozitív módon.
Kulcsszavak: mentális betegség, önstigma, szkizofrénia

DOI: 10.17627/ALKPSZICH.2017.1.41

1 Az Egyesített Pszichológiai Kutatásetikai Bizottság 2014/14-es iktatási számú engedélye és a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének HBR/052/00435-2/2015-ös ügyiratszámú engedélye
alapján elvégzett kutatás.
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HÁTTÉR ÉS CÉLKITŰZÉSEK

A megbélyegzés – stigma – fogalma a szo-
ciológus Goffman (1963) nyomán honoso-
dott meg a pszichológiában. A stigma vala-
milyen nyilvánvaló vagy rejtett bélyeg, ami
a „megjelölt” embert leértékeli. A stigma ne-
gatív jelentésű, szégyenletes a megbélyegzett
személy számára. Olyan tulajdonított jellem-
zőkkel jár, melyek hiteltelenítenek, a stigma-
tizált ember valamilyen módon „romlottá”
lesz általa. A megbélyegzésen keresztül ve -
zet az út a sztereotípiáktól a megbélyegzett
személy kedvezőtlen megítéléséhez. (Link,
Yang, Phelan és Collins, 2004). 

Jones és munkatársai (1984) a jegy kife-
jezést használták a megbélyegzés fogalmi
tisztázása során. A stigma ebben az értelem-
ben egy olyan negatív jelzés, mely többféle
állapotra, tulajdonságra jellemző lehet, ami-
ket deviánsnak ítél egy társadalom. Ez indít-
hatja el a megbélyegzés folyamatát, azaz
a stigmatizációt. Stigma akkor alakul ki iga-
zán, amikor a jelzés révén nemkívánatos tu-
lajdonságokkal ruháznak fel valakit: leérté-
kelik, hiteltelenítik őt mások szemében.
A stigma hat jellemezhető dimenzióját azo-
nosították: az elrejthetőség arra vonatkozik,
hogy mennyire szembetűnő, könnyen észre-
vehető ez a tulajdonság mások számára.
A folyamat vagy lefutás dimenzió a megbé-
lyegzéssel járó állapot időbeli változására
utal. A stigma zavaró volta arra vonatkozik,
hogy mennyire nyomja rá bélyegét a sze-
mélyközi interakciókra. Az esztétikusság
a stigmához tartozó tulajdonság vonzóságá-
ra vagy taszítóságára reflektál, benne foglal-
va azt is, hogy milyen önkéntelen hangulati,
érzelmi reakciót vált ki belőlünk. Az eredet
dimenzió írja le, hogyan alakult ki az állapot,
felelősnek tartjuk-e az illető személyt mind-
ezért, azaz milyen oknak, okoknak tulajdo-

nítjuk azt. Végül a stigmatizált tulajdonsá-
gok veszélyessége hatodik jellemezhető di-
menzióként azt írja le, mennyire veszélyeztet
bennünket fizikailag a stigmával bíró ember,
és olyan értelemben is, hogy milyen mérték-
ben leszünk kénytelenek kényelmetlen érzé-
sekkel szembesülni. E fenti dimenziók súlyát
alig vizsgálták a mentális betegséggel élők
megbélyegzésére vonatkozóan, de például
Feldman és Crandall (2007) elemzése szerint
az emberek nagyobb társas távolságot tarta-
nak kívánatosnak a pszichiátriai betegekkel
kapcsolatban, ha úgy gondolják, hogy az
adott betegség az illető saját hibájából ala-
kult ki (eredet) és ha veszélyesnek tartják
a személyt, valamint minél ritkább beteg-
ségként gondolnak a kórképre. Kutatásuk
szerint ez a három tényező magyarázza
a megbélyegzés varianciájának kb. 60%-át.

Goffman, Jones és a korai stigmamegha-
tározások a problémát elsősorban a kívülálló
nézőpontjából szemlélték, és az információ-
feldolgozás kognitív folyamatára helyezték
a hangsúlyt, kevés figyelmet szenteltek
a diszkrimináló, kirekesztő viselkedésnek, az
érzelmi reakcióknak és a megbélyegzett sze-
mély saját tapasztalatának (Link és Phelan,
2001).

A mentális betegséggel járó stigmatizá-
ció jelenségét vizsgálva Corrigan és Watson
(2002) szerint legalább kétféle hatást kell fi-
gyelembe vennünk, az úgynevezett nyilvános
vagy közösségi és az önstigmát. A nyilvános
stigma az a bélyeg, amiben egy nagyobb tár-
sadalmi csoport egyetért egy kisebbségi cso-
porttal kapcsolatban. Tartalmaz sztereotípiá-
kat, a sztereotípiáknak megfelelő attribúciókat
és viselkedéses elemeket is. Az önstigma
emellett az érintettek internalizált stigmája,
ami akkor alakul ki, ha osztják és magukra
nézve elfogadják igaznak, jogosnak a nyil-
vános stigma tartalmát. A nagyobb mértékű
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önstigma az önbizalom és az énhatékonyság
érzésének csökkenésével járhat (Corrigan,
Kerr és Knudsen, 2005, idézi Sztancsik és
Pék, 2014). 

A megbélyegzés és a diszkrimináció bár
egymáshoz kapcsolódó folyamatok, nem
azonosak egymással. A diszkrimináció – meg-
 különböztetett bánásmód – leggyakrabban
valamilyen stigma következménye lehet.
A mentális betegek közösség általi megbé-
lyegzésének az érintettek életére gyakorolt
hatása, a velük szembeni negatív diszkriminá-
ció miatt válik nyilvánvalóan károssá. Szem-
léletes példája volt ennek Farina és Felner
(1973) klasszikus vizsgálata, mely során egy
munkanélküliként bemutatott férfi pályázó
32 munkaadóhoz jelentkezett ugyanazzal
a szakmai önéletrajzzal, azzal a különbség-
gel, hogy az esetek felében múltbeli pszichi-
átriai kezelés is megemlítésre került benne.
Utóbbi helyzetben a felvételi interjúk készí-
tői kevésbé voltak barátságosak és kevésbé
támogatták a pályázó felvételét is. A megbé-
lyegzés eredményezhet diszkriminációt,
ugyanakkor a megbélyegző attitűd és véleke-
dések nem feltétlenül vezetnek diszkrimináló
viselkedéshez. A szocializáció során elsajátí-
tott kulturális értékek, személyes tapasztala-
tainkból formálódó értékrendszerünk befo-
lyásolja azt is, hogy mennyire helytelenítjük
magát a diszkriminációt (Abdullah és Brown,
2011; Sztancsik és Pék, 2014). 

Corrigan és munkatársai hívták fel a fi-
gyelmet arra, hogy mire a mentális betegség
kialakul, a későbbi pszichiátriai beteg már
korábbról tisztában van a mentális betegek-
re vonatkozó kulturális sztereotípiákkal, stig-
mával (Corrigan és Watson, 2002; Corrigan,
Kerr és Knudsen, 2005; Corrigan és mtsai,
2012). Ez kétféle módon hathat önképére.
Egyrészt emiatt, mint észlelt stigma miatt, el-
utasításra számít, elkerülő módon beszűkít-

heti társas terét, ami elszigetelődéshez, mun-
kanélküliséghez és végső soron kevesebb
jövedelemhez, rosszabb életminőséghez ve-
zethet. Mindezek nemcsak alapvető egzisz-
tenciális problémákat jelentenek, de szemé-
lyes kudarcként értelmezve csökkentik az
önbizalmat, az énhatékonyság érzését is
(Link, 1987; Markowitz, 1998). Másrészt
a mentális betegséggel élő ember úgy gon-
dolhatja, illenek rá ezek a (többnyire kedve-
zőtlen) sztereotípiák, elhiheti, hogy tényleg
kevesebbet ér betegsége miatt, amint azt
mások is feltételezik. Ezen folyamatok ered-
ményeként jön létre az önstigma, mely az
önbecsülést is csökkenti. 

Az elmúlt csaknem 30 évben számos ku-
tatás megerősítette, hogy az észlelt stigma
rombolja a mentális betegek önbecsülését
(például Corrigan, 1998; Holmes és River,
1998; Link, 1987; Link, Cullen, Struening és
Shrout, 1989; Link, Mirotznik és Cullen,
1991; Markowitz, 1998; Perlick és munka-
társai, 2001; Rosenfield, 1997; Sirey és mun-
katársai, 2001). Azonban az észlelt stigma
sem azonos az önstigmával, nem magyaráz-
za például a pszichiátriai betegek közötti
nagy eltéréseket az önkép stigma miatti ki-
sebb vagy nagyobb mértékű változásában
(Corrigan és mtsai, 2012). Az érintettek igen
különböző stigmatapasztalatainak magyará-
zatára Corrigan és Watson (2002) négylép-
csős progresszív elméleti modellt alkottak.
Eszerint az érintettekben első lépésként 
(1) tudatosulnak a mentális betegekkel kap-
csolatos általános nyilvános sztereotípiák,
majd (2) maguk is elfogadják ezeket a szte-
reotípiákat, osztják ezeket a nézeteket. Har-
madik lépésben (3) ezeket magukra is alkal-
mazzák, majd végül (4) önbecsülésük is
károsodik miatta. Például akiben tudatosul-
nak a mentális betegekre vonatozó sztereo-
típiák, úgy tarthatja, az emberek szerint
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a pszichiátriai betegek kiszámíthatatlanok.
Második lépésben elfogadhatja ezt a nézetet,
azt gondolhatja: a pszichiátriai betegek tény-
leg kiszámíthatatlanok. Ha betegsége (és be-
tegségtudata) kialakul, így folytatódhat a fo-
lyamat: „mivel én is mentális beteg vagyok,
én is kiszámíthatatlan vagyok”. Erre épülhet
végül az önbecsülés károsodása: „aki olyan
kiszámíthatatlan, mint én, azt nem lehet tisz-
telni – én sem tartom magam sokra”. A stig-
ma káros hatásai Corrigan és munkatársai
(2012) szerint a progresszív folyamat későb-
bi szakaszaiban jelentkeznek, amikor az érin-
tett személy már internalizálta azt. A gyó-
gyulást és az önbecsülés növelését segítő
rehabilitációs, pszichoedukációs programok
során rendkívül fontos, hogy legyenek olyan
megbízható mérőeszközeink, amivel az ön -
stigma folyamata és mértéke mérhető, hogy
erre célzott beavatkozások is tervezhetők
legyenek. Ehhez az is szükséges, hogy
amennyire lehetséges, különböztessük meg
a stigmából adódó önbecsülési problémákat
és a pszichés probléma jellegéből adódó ön-
kép ártalmakat (mint például a depressziós
tünetekkel együtt járó kisebbségi érzést),
melyek más-más kezelést, másfajta beavat-
kozást igényelhetnek (Yanos, Roe és Lysa-
ker, 2011). Elképzelhetőnek tartjuk azt is,
hogy legalább részben a betegek előzetes
rugalmas ellenálló képességének, rezilien-
ciájának (Szokolszky és V. Komlósi, 2015)
függvénye lehet, hogy mennyire veszélyez-
tetik őket a stigmaártalmak, károsítják-e ön-
becsülésüket.

A szkizofréniaspektrumba tartozó zava-
rokkal a stigmakutatások a kezdetektől fog-
lalkoznak (Star, 1955, idézi Link, Yang és
Phelan, 2004). A hazánkban végzett kutatás
eredményei szerint a pszichiátriai betegség
ténye valóban kedvezőtlenebb személyiség-
megítélést hív elő a laikus vizsgálati szemé-

lyekből, mint ha ugyanarról a személyről
nem tudják, hogy beteg, és ez még fokozot-
tabb, ha az illető a szkizofrénia valamely for-
májának diagnózisával rendelkezik (Sztan-
csik, Máth és Pék, 2013). A stigmatizációval
ebben a csoportban azért is különösen fon-
tos foglalkozni, mert a szkizofréniával élők
körülbelül 10%-a öngyilkosság következté-
ben hal meg, amiben annak is szerepe lehet,
hogy érzékenyen élik meg a betegséggel
együtt járó, általában kedvezőtlen szociális
következményeket (Trixler és Tényi, 2009:
264).

A vizsgálat célja volt empirikusan iga-
zolni a négylépcsős progresszív modell el-
méleti koncepciójának érvényességét, ma-
gyar, szkizofréniával élő mintán. Ezenkívül
megvizsgálni, alkalmas lehet-e a mérőeszköz
a mentális betegséggel járó önstigma mérté-
kének mérésére szélesebb körben is? 

MÓDSZER

Minta

Kutatásunkban 83 Hajdú-Bihar megyében
ellátott pszichiátriai ellátásban megjelenő
beteg vett részt, 2015 első félévében, akik
BNO besorolás szerinti szkizofrénia (F20)
vagy szkizoaffektív zavar diagnózissal (F25)
rendelkeznek. A szkizofréniával élő vizsgá-
lati személyek Debrecenben kezelt, többnyi-
re ambuláns vagy nappali ellátásban megje-
lenő (39 fő), részben szociális otthonban élő
(28 fő) és részben pszichiátriai osztályon,
rendeződött (nem akut pszichotikus) állapot-
ban lévő emberek (16 fő) voltak. (Emellett
még az ép intellektust szabtuk meg, mint ki-
választási feltételt, más, egyidejűleg fenn álló
zavarra nem kérdeztünk rá, és az nem volt
kizárási feltétel sem.) A vizsgálatban részt
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vevő szkizofréniával élő vizsgálati szemé-
lyek legfontosabb demográfiai jellemzői az
1. táblázatban szerepelnek. A vizsgálati sze-
mélyeket a kezelőorvosok közlése és ajánlá-
sa alapján kértük fel az önkéntes részvételre
– hogy valóban csak a fenti spektrumba tarto-
zó, fenti jellemzőkkel bíró személyek kerülje-
nek be a vizsgálatba. Ugyanakkor a vizsgálat
során nem tekintettünk bele a kórrajzokba.
Rögzítendő adatként, a diagnózis szempont-
jából is (mint minden más adat esetében),
csak a vizsgálati személyek saját közléseire
tekintettünk, amit a „Mi az Ön pszichiátriai

diagnózisa, amivel jelenleg is kezelik?” kér-
désre válaszoltak. A vizsgálathoz az illetékes
szervek érvényes etikai engedélyeivel ren-
delkezünk, ennek megfelelően a vizsgálati
személyek írásbeli tájékoztatást követően
önkéntes beleegyező nyilatkozatot írtak alá.
(Egyesített Pszichológiai Kutatásetikai Bi-
zottság 2014/14-es iktatási számú engedélye
és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének
HBR/052/00435-2/2015-ös ügyiratszámú
engedélye.) 

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):41–57. 

1. táblázat. A minta legfontosabb demográfiai és egyéb leíró jellemzői

 Minta elemszáma (f ) %

Nem 
férfi 48 57,8
n  35 42,2

Iskolai végzettség 

8 általános 19 22,9
szakmunkás 21 25,3
érettségi 31 37,3
érettségi és szakma 8 9,6
fels fokú 4 4,8

Családi állapot 

egyedülálló 50 60,2
elvált vagy külön él 14 16,9
özvegy 2 2,4
házas 14 16,9
élettársi kapcsolatban 2 2,4
kapcsolatban (nem él együtt) 1 1,2

Van-e gyermeke? 
van 25 30,1
nincs 58 69,9

Van-e munkahelye? 
(fizetett állása) 

nincs 52 62,7
nyugdíjasnak vallja magát 19 22,9
van állása 5 6,0
terápiás munkát végez 7 8,4

 
 Minimum Maximum Átlag Szórás
Kor (év) 22 73 45,83 11,49
Els  pszichiátriai kezelés óta eltelt becsült id  (év) 0,5 40 19,17 9,62
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Eszközök

A Mentális Betegség Önstigmája kérdőív,
angol eredeti elnevezéséből (Self-Stigma of
Mental Illness Scale) röviden SSMIS, egy 40
tételből álló, 9 fokú Likert-skálát használó
eszköz, ahol a kitöltő tételenként döntheti el
az állításokról, hogy mennyire ért egyet
azokkal. A Corrigan és munkatársai által leírt
négylépcsős progresszív modellt négy skála-
ként tartalmazza (Corrigan, Watson és Barr,
2006; Corrigan, Rafacz és Rüsch 2011;
Rüsch és munkatársai 2006a). Ezek a (1) Tu-
datosság, (2) Egyetértés, (3) Alkalmazás és
(4) Önképártalom. Az első, Tudatosság skála
azt méri, hogy milyen mértékben tudatosul-
nak a vizsgálati személyben a társadalomban
jelen lévő megbélyegző sztereotípiák a men-
tális betegséggel élőkre vonatkozóan. A má-
sodik, Egyetértés skála azt méri, hogy maga
a vizsgálati személy mennyiben ért egyet
ezekkel az általános negatív sztereotípiákkal.
A harmadik, Alkalmazás skála méri, hogy
mennyiben vonatkoztatja mindezeket magá-
ra, tehát milyen mértékben ért egyet azzal,
hogy például ő maga is kiszámíthatatlan
a mentális betegsége miatt, míg a negyedik,
Önképártalom skálája készült azt mérni,
hogy ezek a hiedelmek mennyiben hatnak
önbecsülésére. Például azt kell pontoznia,
mennyiben ért egyet azzal, hogy „Jelenleg
kevesebbre tartom magam, mert nem fogok
meggyógyulni vagy nem leszek jobban”.
A négy skála ugyanazon sztereotípiákat tar-
talmazza átfogalmazva, tulajdonképpen pár-
huzamba állíthatóan egymással. Míg az első
skála esetében azt kell tehát megítélni, hogy
általában mennyire igaz, hogy az emberek
a felsorolt megbélyegző sztereotípiák men-
tén szemlélik a mentális betegeket, a máso-
dik esetében azt, hogy a vizsgálati személy
mennyire ért ezekkel egyet, és így tovább.

Corrigan és munkatársai (2011; 2012) a 40
tételes eszközt megbízhatónak találták, meg-
felelő módon validálták három, egyenként
71, 90 és 85 fős különböző mentális beteg-
ségekkel élő vizsgálati személyek mintái
alapján. Az önstigma kialakulásának négy-
lépcsős folyamatát a skálák átlagainak egy-
máshoz képesti csökkenő-növekvő jellegé-
vel (például akinek magasabb a pontszáma
az Egyetértés skálán, annak a Tudatosság
skálán is magasabb pontszáma kell legyen)
és a skálák közötti keresztkorrelációs vizs-
gálatokkal próbálták igazolni. Ez a vizsgála-
ti mód nem tükrözheti teljes mértékben
a négy lépcsőfok hierarchikus viszonyát, de
eredményeik javarészt támogatják az elmé-
leti elképzelés helyességét, hogy a négy té-
nyező egymásra épülő progresszív módon
vezethet nagyobb mértékű, önképet is befo-
lyásoló önstigmához. Feltételezésükhöz iga-
zodva az egymástól távol eső (1)-es és (4)-
es skála eredménye kevéssé, míg például az
egymáshoz közel eső első kettő skála, azaz
a modellben szomszédosak szorosabb kap-
csolatot mutatnak egymással. Ugyanakkor
például a két utolsó skála között már nem ta-
láltak a modell szerint elvárható különbséget
(Corrigan és mtsai, 2011 és 2012).

A Corrigan és munkatársai által végzett
validáló kutatás során a vizsgálati személyek
(maguk is mentális betegek) részéről felme-
rült kritika volt, hogy a skála sok állítása ki-
fejezetten goromba, sértő, emiatt többen nem
is akarták kitölteni azt. Ezek között olyan ál-
lításokra kell gondolnunk, mint hogy például
a „mentális betegek gusztustalanok” lenné-
nek. A durván sértő állításokat a kérdőívből
és a további vizsgálódásból, adatelemzésből
kihagyták, létrehozva így a mérőeszköz rövid
változatát, a SSMIS-SF-et (Self-Stigma of
Mental Illness Scale – Short Form). Ez a rö-
vidített változat szintén négy skálát tartal-
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maz, egyenként 5-5 állítással és jó pszicho-
metriai mutatókkal rendelkezik. [A skálák
belső konzisztenciáit és legfontosabb adata-
it lásd a 2. táblázatban (Corrigan és mtsai,
2006; Rüsch és mtsai, 2006a, b; Corrigan és
mtsai, 2011; Corrigan és mtsai, 2012)].
A szerzők engedélyével ennek a rövid válto-
zatnak az első magyar fordítását végeztük el
és próbáltuk ki – más eszközökkel együtt –
vizsgálatunkban.

A szkizofréniával élő vizsgálati személyek
közül 81-en töltötték ki a SSMIS-SF magyar
változatát is a klinikai szakpszichológus
végzettségű vizsgálatvezető jelenlétében,
négyszemközti helyzetben (a vizsgálatveze-
tő személye minden esetben ugyanaz volt).
A vizsgálatba bevonni kívánt emberek közül
ketten utasították el a részvételt és két ember-
rel kellett a vizsgálatot saját kérésére félbe-
hagyni (a teljes kutatásnak más kérdőívek is
részét képezték, ők emiatt nehéznek, fárasz-
tónak találták a vizsgálatot). A SSMIS-SF kér-
dőív teljes szövege a Mellékletben olvasható. 

A stigmakoncepció érvényességét a WHO
Általános Jóllét Indexének rövidített válto-
zatával teszteltük. Definíció szerint, ha az
önstigma negatív érzés és az életminőséget
rontja, akkor a súlyosabb önstigmával jelle-
mezhető válaszadóknak ezen a skálán ala-
csonyabb pontszámot kell mutatniuk azok-
hoz képest, akik bár szintén betegek, kevésbé

súlyos önstigmával jellemezhetők ebben
a betegség szempontjából homogénnek te-
kinthető csoportban. A WHO Általános Jól-
lét Indexének eredeti, 0–5-ig terjedő ponto-
zási módjával dolgoztunk. Ez a skála öt
tételből áll, melyekről azt kell eldöntenie
a válaszadónak, hogy milyen gyakorisággal
érezte az elmúlt két hét során. Például „Az
elmúlt két hét során érezte-e magát nyugodt-
nak és ellazultnak?”. A lehetséges válaszok
a sohától (0 pont) a mindigig (5 pont) terjed-
nek, így a maximális pontszám 25. A mérő-
eszközt a 2002-es Hungarostudy felmérés
során validálták reprezentatív mintán. Belső
megbízhatóságát kiválónak találták (Cron-
bach-α = 0,85), a skála homogenitását is
megerősítették. Összpontszáma erős pozitív
kapcsolatban áll a válaszadó szubjektíven
megítélt egészségi állapotával és az élet ér-
telme konstruktummal, és negatív a kapcso-
lata a Rövidített Beck Depresszió Kérdőív
értékével. A pozitív életminőség vizsgálatá-
nak megbízható és érvényes mérőeszköze
(Susánszky, Konkoly Thege, Stauder és
Kopp, 2006).

Statisztikai eljárások

Az adatok elemzéséhez az IBM SPSS 22-es
programcsomagját használtuk. A négy skála
megbízhatóságának és a skálák keresztkor-
relációinak vizsgálatán kívül az önstigma

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):41–57. 

2. táblázat. A SSMIS-SF skálák belső konzisztenciája, átlag és szórás értékei a validáló kutatások 
során (Corrigan és mtsai, 2012 nyomán)

 SSMIS-SF értékek a validáló kutatások adatai alapján

SSMIS-SF skála 
Corrigan és mtsai, 2006

(71 f ) 
Rüsch és mtsai, 2006a, b

(90 f )
Corrigan és mtsai, 2011

(85 f )
Cronbach-  Átlag Szórás Cronbach-  Átlag Szórás Cronbach- Átlag Szórás

Tudatosság 0,73 34,0 8,3 0,83 26,2 9,6 0,87 32,5 9,8
Egyetértés 0,75 18,6 8,5 0,72 15,0 6,9 0,79 16,8 8,2
Alkalmazás 0,22 14,2 13,8 0,74 16,2 9,0 0,69 12,9 7,1
Önképártalom 0,82 11,6 7,5 0,82 16,9 11,1 0,76 12,13 7,8
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négylépcsős kialakulási modelljét hierarchi-
kus klaszteranalízis segítségével (euclideszi
távolság, „within-groups” összevonás) pró-
báltuk igazolni, szemléltetni. A dendogram
alapján négy, jól elkülönülő klasztert talál-
tunk, melyek az önstigma négyfokú, ordiná-
lis skálájaként is értelmezhetők. A négy
klaszterskála értékeinek különbségét egy
szempontos varianciaanalízissel teszteltük.
A klaszterek WHO Általános Jóllét Indexé-
vel (Bech, Staechr-Johansen és Gudex 1996,
in: Kopp és Kovács 2006) való összefüggé-
sét Kruskal–Wallis-próba segítségével vizs-
gáltuk. Az önstigma és a betegség fennállá-
sának ideje közötti kapcsolatot (progresszív
modell igazolására) a klaszteranalízis mellett
Khi-négyzet-próbával igazoltuk. Ilyen mó -
don vizsgáltuk a szkizofrénia megadott faj-
tája és az önstigma összefüggését is.

EREDMÉNYEK

A Corrigan-féle négylépcsős modellnek és az
eredeti elképzelésnek megfelelő SSMIS-SF

magyar változata mintánk eredményei sze-
rint is négy, statisztikai értelemben megbíz-
ható skálából áll, ezek legfontosabb adatai
a 3. táblázatban láthatók. Ezek az eredmé-
nyek illeszkednek az eredetileg chicagói
mintán végzett validáló vizsgálat eredmé-
nyeihez, ahol szintén a Tudatosság skála ér-
téke volt kiemelkedően magasabb, ezt kö-
vette az Egyetértés skála értéke, majd
együttesen az utolsó két skálán kapták átla-
gosan a legalacsonyabb értékeket (lásd ko-
rábban a 2. táblázatban is, Corrigan és mtsai,
2011 és 2012).

A skálák keresztkorrelációs vizsgálata az
elméleti elképzelés helytállóságát bizonyítja
a magyar mintában is. Az egymással szom-
szédos skálák (például Tudatosság és Egyet -
értés) erősebben, míg a modell szerint egy-
mástól távolabb eső skálák nem (például
Tudatosság és Önképártalom) vagy gyen-
gébben korrelálnak (például Tudatosság és
Alkalmazás). 

Feltételezésünk szerint, ha tisztán elkü-
löníthetők az egyes fokozatok, ötféle válasz-
kombinációt kellene találnunk. Az első, leg-

3. táblázat. A SSMIS-SF skáláinak belső konzisztenciája, átlaga és szórása a mintán belül

4. táblázat. A SSMIS-SF skálák keresztkorrelációi a vizsgálati mintában

SSMIS-SF skála Cronbach-  értéke Átlag Szórás
Tudatosság 0,71 30,73 9,09
Egyetértés 0,64 19,80 8,80
Alkalmazás 0,59 13,46 7,55
Önképártalom 0,72 12,69 8,46

SSMIS-SF skála Tudatosság Egyetértés Alkalmazás Önképártalom

Tudatosság Pearson-korreláció 
Szig. (p) 1 

0,449 
 

0,000 

0,249
 

0,024

0,130
 

0,246

Egyetértés Pearson-korreláció 
Szig. (p)  1 

0,318
 

0,004

0,060
 

0,595

Alkalmazás Pearson-korreláció 
Szig. (p)   1 

0,693
 

0,000
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jobb esetben mind a négy skálán (Tudatos-
ság, Egyetértés, Alkalmazás, Önképártalom)
kis pontszámot ér el, nincs semmilyen stig-
maélménye a válaszadónak. A következők-
ben egymás után, sorban egymáshoz felzár-
kózva nőnének meg a pontszámok, azaz
lesznek, akiknél csak az első, Tudatosság
pontszám lesz magasabb, majd akiknél a Tu-
datosság és az Egyetértés, harmadik lépcső-
fokon a Tudatosság, Egyetértés, Alkalmazás
együttesen, míg a legkedvezőtlenebb esetben
mind a négy skála pontszáma magasabb lesz.
Eredményeink szerint a mintában ez az öt fo-
kozat nem jelenik meg tisztán, a válaszadók
pontszámai csak részben az elvártnak megfe-
lelő módon rendeződnek csoportba (1. ábra
és 5. táblázat).

A klaszteranalízis 1-es csoportját alkot-
ják, akiknek nincs vagy minimális stigmaél-
ménye van, a 2-es és 3-as csoport az elvárt-
nak megfelelően képviseli a következő két
lépcsőfokot: a 2-es csoport tudatában van
a kedvezőtlen társadalmi sztereotípiáknak,
de nem ért vele egyet, míg a 3-as csoport már
igen, de magára nem gondolja igaznak eze-
ket. Ez a két csoport a stigmát észleli, de
azzal szemben önképe ellenállónak tűnik: ér-
dekes lehet a további kutatás számára, hogy
mennyire tartós védelem ez, milyen gondol-
kodási mintázatokkal, milyen személyiség-
jellemzőkkel lehet összefüggésben. Ugyan-
akkor a modell szerinti következő fokozat
nem jelenik meg külön lépcsőfokként a min-

tában: akik magukra nézve inkább elfogad-
ják a stigmatizáló látásmódot (Alkalmazás
skála), azoknak az önképét is ezzel párhuza-
mosan károsítja ez az attitűd (lásd 4-es klasz-
ter az 1. ábrán). A súlyosabb önstigma ki-
alakulásának progresszív modelljét támasztja
alá tehát, hogy a kialakulás sorrendje szerint
zárkóznak fel egymáshoz a skálaértékek, ki-
véve az Alkalmazás és Önképártalom eseté-
ben, melyek inkább együttesen maradnak
alacsonyak, vagy emelkednek meg.

1. ábra. A SSMIS-SF skála pontszámainak
átlagai a klaszteranalízis eredménye szerint

A klaszterek skálaértékeinek különbsége az
egy szempontos varianciaanalízis eredménye
szerint nemcsak szignifikáns mindegyik
skála esetében (p < 0,001), de a kis klaszter-
nagyság ellenére is jelentős, amit az éta-
négyzet mutatók fejeznek ki (6. táblázat).

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):41–57. 

5. táblázat. Az önstigma klasztercsoportok létszáma a mintában, és legfontosabb skálaértékeik
   SSMIS-SF skála
Önstigma  
klasztercsoport 

F  Minta% Tudatosság 
átlag szórás 

Egyetértés
átlag szórás

Alkalmazás
átlag szórás

Önképárt.
átlag szórás

1 – stigmamentesek 11 13,6 14,91    4,74 13,36  7,65 6,82 1,83 7,82   3,54
2 – észlel k 39 48,1 33,54    5,96 15,26  4,63 11,36  6,28 12,56   9,19
3 – egyetért k 9 11,1 38,67    4,66 34,56  5,48 10,00  4,58 6,00   1,73
4 – internalizálók 22 27,2 30,76    8,02 25,14  5,49 21,91  5,03  18,77    7,46
Összesen 81 100   
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A progresszív modellre alapozva feltételez-
tük, hogy az önstigma által inkább sújtott
személyek régebb óta pszichiátriai betegek,
a pszichiátriai betegség címkéjével leélt
hosszabb idő összefüggésben lehet a mé-
lyebben tudatosuló, internalizált önstigmá-
val. Noha a négy klaszter és a pszichiátriai
betegség fennállásának ideje között nem ta-
láltunk ilyen egyértelmű összefüggést, a két
változót kevésbé árnyaltan mérve már igen.
Amikor a vizsgálati személyeket két olyan
csoportra osztottuk fel, akik 20 évnél keve-
sebb vagy több ideje betegek, és a stigma -
klasztereket is két csoporttá vontuk össze (az
egyáltalán nem, vagy enyhén érintett 1-es és
2-es csoport, valamint az önstigmára inkább
veszélyeztetett 3-as és 4-es csoport összevo-
násával), akkor a Khi-négyzet-próba ered-
ménye szerint mégis igazolható volt az ilyen
irányú összefüggés. Azon vizsgálati szemé-
lyek között, akik több mint 20 éve betegek,
többen vannak, akik súlyosabb önstigmáról
számolnak be [67,7%, míg a kevesebb ideje
betegek a súlyosabb önstigmával jellemzett
csoport 32,3%-át alkotják csak: χ2(1) = 5,892;
p = 0,015].

Kézenfekvő az a kérdés is, hogy szki-
zofréniával élő emberek vizsgálata esetén
a stigmaészlelés és az önstigmatizáló látás-
mód a paranoiditással állhat összefüggésben.
A vizsgálati személyek mind valamilyen
szkizofréniadiagnózissal élnek (kezelőorvos
ajánlása alapján kerültek a vizsgálatba), de
saját maguk adták meg közelebbi ismert di-
agnózisukat. Önbeszámolóik alapján vizsgá-
lati személyeink három csoportra voltak
oszthatók: paranoid szkizofrén 30 fő, szki-
zoaffektív zavarban szenved 10 fő, és 41 fő

egyéb szkizofréniával (például szimplex, re-
ziduális) él, vagy nem tudta megmondani
a szkizofrénia pontos formáját, mellyel ke-
zelik. Emellett a csoportosítás mellett nem
volt statisztikailag kimutatható összefüggés
a szkizofrénia fajtája (így a bevallottan para-
noid változat) és az önstigma mértéke között
semmilyen módon – jóllehet direkt módon
nem kérdeztünk rá paranoid tünetekre.
[A Khi-négyzet-próba eredménye nem volt
szignifikáns. χ2(6) = 10,471; p = 0,106].

A WHO Általános Jóllét Indexén meg-
adott érték és az önstigma mértéke olyan
módon függnek össze, hogy a negyedik cso-
portba tartozó vizsgálati személyek, akik ön-
magukra alkalmazzák és internalizálják is
valamilyen mértékben a mentális betegekre
vonatkozó stigmát, számottevően alacso-
nyabb pontszámot érnek el a Jóllét Indexen
is, azaz mérhetően rosszabbul is érzik ma-
gukat emellett (7. táblázat). A mintában
a WHO Általános Jóllét Indexén a maximá-
lis 25 pontból átlagosan 11,82 pontot értek
el vizsgálati személyeink, 5,64-es szórás
mellett. Az öttételes mérőeszköz tételenként
0–5-ig terjedő pontozási módjával dolgoz-
tunk (Bech, Staechr-Johansen és Gudex,
1996, in: Kopp és Kovács, 2006).

KÖVETKEZTETÉSEK

Bemutattuk Corrigan és Watson (2002) négy-
lépcsős progresszív elméleti modelljét, mely
a pszichiátriai betegséghez kapcsolódó ön -
stigma szintjeit és különbségeit igyekszik
magyarázni. Kipróbáltuk az erre a modellre
épülő mérőeszköz első magyar fordítását

6. táblázat. A klaszterek skála értékeltéréseinek éta-négyzet mutatói
 Tudatosság Egyetértés Alkalmazás Önképártalom
Éta-négyzet 0,539 0,629 0,511 0,246
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81 szkizofrénia vagy szkizoaffektív zavar di-
agnózissal élő vizsgálati személy körében.
Vizsgálatunk eredményei szerint a négy
skála belső konzisztenciája jó, a négylépcsős
modell bizonyítására a keresztkorrelációs
vizsgálaton kívül hierarchikus klaszteranalí-
zist alkalmaztunk. Eredményeinkből hasonló
következtetés vonható le, mint Corrigan és
munkatársai (2011 és 2012) vizsgálatából:
a stigma miatti önképártalom nem jelenik
meg külön lépcsőfokként, együtt jár inkább
azzal, ha a beteg a stigmatizáló nézeteket
magára alkalmazza. Így tulajdonképpen az
önstigma szempontjából az a négyféle cso-
port alakult ki mintánkban, akiket mi stig-
mamentesnek, észlelőnek, egyetértőnek és
internalizálónak neveztünk. Az önstigmában
az első csoport tulajdonképpen nem érintett.
A négy szintre igaz, hogy általában, az el-
vártnak megfelelően, az internalizálók rosz-
szabbul érzik magukat (6. táblázat). Az idő 
– sajnos – a súlyosabb önstigma kialakulásá-
nak kedvez, ez az eredmény is Corrigan és
munkatársai progresszív modelljét támogatja.

Vizsgálatunk elérte célját, a progresszív
önstigma koncepció igazolódni látszik,
a szkizofréniával élő mintán kipróbált mérő-
eszköz alkalmas lehet a hazai használatra.
Ugyanakkor a vizsgálat korlátai közé sorol-
hatjuk a viszonylag kis mintanagyságot – jól-
lehet viszonylag ritka, 0,5–1% körüli gyako-
riságú betegségről (Réthelyi, 2011) és

a stigma miatt is nehezebben elérhető popu-
lációról van szó, s a kérdőíveket személyes
beszélgetés során egyenként, négyszemközt
vette fel a vizsgálatvezető. A kis mintanagy-
ság ellenére is jelentős eredményeket kap-
tunk a modell bizonyítása során (lásd 6. táb-
lázat). 

A beválogatás kritériumai nem voltak
szigorúak, bevallott diagnózis és elérhetőség
alapján válogattuk az önkéntes, szkizofréniá-
val élő résztvevőket. Nem szűrtük a betege-
ket komorbid fennálló pszichiátriai zavarok-
ra sem. Ezek magyarázata, hogy alapvetően
szubjektíven megélt tapasztalataikra voltunk
kíváncsiak (a teljes vizsgálatnak csak egy
része volt a SSMIS-SF magyar fordításának
kipróbálása), s az efféle szűrés jelentősen
meghosszabbította volna a vizsgálati időt és
próbára tette volna a válaszadók türelmét.
Szélesebb körű, többféle mentális betegség-
gel élő mintán elvégzett validálás során
azonban érdemes lenne az egyidejűleg fenn-
álló zavarokat is figyelembe venni, struktu-
rált klinikai diagnosztikai interjút alkalmaz-
ni a kérdőív mellett. Corrigan és munkatársai
(Corrigan, Rafacz és Rüsch, 2011; valamint
Corrigan és mtsai, 2012) a modell tesztelése
és a validáló kutatások során hat hónapos kö-
vetéses vizsgálatot is végeztek, és nemcsak
más, magyarul szintén nem elérhető stigma-
mérő eszközök eredményeivel vetették össze
a SSMIS-SF eredményeit, de a Rosenberg

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):41–57. 

7. táblázat. Az általános jóllét és az önstigma kapcsolata a mintában

Önstigma 
klasztercsoport 

F  WHO Jóllét 
Index 

átlag értékek 

WHO Jóllét Index
átlag sorszámok 

(Kruskal–Wallis-teszt)

Szignifikancia (p)
(Kruskal–Wallis-

teszt)

Próba-
statisztika 

értéke
1 – stigmamentesek 11 12,64 42,73

0,030 2(3) = 8,970 
2 – észlel k 39 13,15 46,51
3 – egyetért k 9 13,00 45,89
4 – internalizálók 22 9,00 28,36
Összesen 81 11,82  
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Önértékelés Skála (RSES), valamint a Beck
Reménytelenség Skála eredményeivel (BHS)
is. Emellett depressziós tünetekre is szűrték
a vizsgált populációt. Így elkülöníthető volt,
hogy az önstigma okozza-e a reménytelen-
séget és az önbizalom csökkenését, vagy
a fennálló depressziós tünetek (Corrigan, Ra-
facz és Rüsch, 2011). A kiterjesztett magyar
validáló vizsgálat hasonlóan alapos, több-
szintű mérést és elemzést kívánna.

A SSMIS-SF magyar változatának első
kipróbálása a 81 fős szkizofréniával élő min-
tán elővizsgálatnak tekinthető. Elérhetővé tet-
tük a kérdőív magyar fordítását, és felhívjuk
a figyelmet a mentális betegségek önstigmá-
jának mérésére alkalmas, hazai validálásra és
használatra érdemes eszközre. Igazoltuk,
hogy a mentális betegség bélyege, ha az érin-
tett személy internalizálja azt, negatív hatás-
sal van jóllétére, életminőségére. További
vizsgálat tárgya lehet, hogy miként előzhető
meg, hogy ez a káros hatás és az internalizált
stigma kialakuljon, és mit tehetünk ez ellen.
Mi védi azokat az embereket a stigma káros
hatásától, akik az észlelők csoportjába tartoz-
nak, de mégis sikerül önképüktől távol tarta-
ni ezeket a negatív sztereotípiákat? 

A súlyosabb, káros önstigma kialakulá-
sának megelőzése nem csak a szkizofréniá-

val élők megértésén és segítésén múlik, az
igazolt elméleti modell szószólói szerint
sem. A megelőzés azzal kezdődhet el, ha kul-
turális sztereotípiákon változtatunk pozitív
módon. Ez csak átfogó, széles társadalmi ré-
tegeket megszólító antistigma-stratégia ki-
dolgozásával és megvalósításával vihető
végbe, amely során a nyilvános stigmán,
azaz az önstigma alapját is jelentő káros tár-
sadalmi sztereotípiákon és attitűdökön vál-
toztatunk hatékonyan (Corrigan és Shapiro,
2010; Thornicroft, 2006).
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SUMMARY

MEASURING SELF-STIGMA OF PEOPLE LIVING WITH SCHIZOPHRENIA

Background and aims: In recent years research has confirmed that perceived stigma damages
self-esteem of the mentally ill. Though, perceived stigma and self-stigma are not equivalent:
the first does not explain the wide range of differences among psychiatric patients in changing
self-image caused by stigma (Corrigan et al., 2012). Corrigan’ and Watson’s (2002) four step
progressive theoretical model explaining levels and differences of self-stigma is introduced.
Methods:  The first Hungarian translation of the measure (SSMIS-SF) based on the above
model has been tested in a sample of 81 people living with the diagnosis of schizophrenia or
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schizoaffective disorder. The assumptions of the theoretical model were examined by
hierarchical cluster analysis. Interrelation of results in the self-stigma measure and the WHO
Well-Being Index were examined. Results: Corrigan et al.’s (2012) theoretical model seems
to hold true with a slight modification. The level of self-stigma and well-being displays the
expected relation. Discussion: This survey is considered to be a pilot study introducing an
appropriate, applicable model and measure of self-stigma of mental illness worthy of local
validation. Results also call attention to the conclusion that prevention of mental illness self-
stigma affecting well-being negatively, should start with changing societal, cultural stereotypes
in a more positive direction.
Keywords: mental illness, self-stigma, schizophrenia
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MELLÉKLET2

SSMIS-SF-Hungarian 
sztancsik.veronika@arts.unideb.hu

Az évek során a közvélemény sokféle dolgot hitt a mentális betegségekről, olyanokat is, ame-
lyek sértőek lehetnek. Szeretnénk tudni, ön mit gondol, hogy a közvélemény, mint egész, azaz
a legtöbb ember általában, hogyan vélekedik a mentálisan beteg emberekről manapság. Kérem
válaszoljon a következő kérdésekre az alábbi 9 fokozatú skálát használva!

1. rész: 
Nagyon nem Igen is meg Nagyon
értek egyet nem is értek egyetértek 

egyet
______________________________________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):41–57. 

2 A mérőeszköz egyes részei az eredeti angol nyelvű változat formáját követve külön-külön lapon szerepelnek.
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Szerintem az emberek úgy vélik, … 

1. _____ a legtöbb mentálisan beteg ember maga tehet a problémájáról. 
2. _____ a legtöbb mentálisan beteg ember kiszámíthatatlan. 
3. _____ a legtöbb mentálisan beteg ember nem fog meggyógyulni vagy nem lesz jobban. 
4. _____ a legtöbb mentálisan beteg ember veszélyes. 
5. _____ a legtöbb mentálisan beteg ember nem tud gondoskodni magáról. 

2. rész: 
Válaszoljon a következő 5 tételre az egyetértési skála 9 fokozatát használva.

Nagyon nem Igen is meg Nagyon
értek egyet nem is értek egyetértek 

egyet
_______________________________________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Véleményem szerint… 

1. _____ a legtöbb mentálisan beteg ember maga tehet a problémájáról. 
2. _____ a legtöbb mentálisan beteg ember kiszámíthatatlan. 
3. _____ a legtöbb mentálisan beteg ember nem fog meggyógyulni vagy nem lesz jobban. 
4. _____ a legtöbb mentálisan beteg ember veszélyes. 
5. _____ a legtöbb mentálisan beteg ember nem tud gondoskodni magáról. 

3. rész: 
Válaszoljon a következő 5 tételre az egyetértési skála 9 fokozatát használva.

Nagyon nem Igen is meg Nagyon
értek egyet nem is értek egyetértek 

egyet
_______________________________________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mivel mentális betegségem van, … 

1. _____ nem tudok gondoskodni magamról. 
2. _____ nem fogok meggyógyulni, vagy nem leszek jobban. 
3. _____ én tehetek a problémáimról. 
4. _____ kiszámíthatatlan vagyok. 
5. _____ veszélyes vagyok. 
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4. rész: 
Végül, válaszoljon a következő 5 tételre az egyetértési skála 9 fokozatát használva.

Nagyon nem Igen is meg Nagyon
értek egyet nem is értek egyetértek 

egyet
_______________________________________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Jelenleg kevesebbre tartom magam, …

1. _____ mert nem tudok gondoskodni magamról. 
2. _____ mert veszélyes vagyok. 
3. _____ mert én tehetek a problémáimról. 
4. _____ mert nem fogok meggyógyulni, vagy nem leszek jobban. 
5. _____ mert kiszámíthatatlan vagyok. 

SSMIS-SF-Hungarian Válaszlap
A skálapontok összege mindegyik részből a „3A + 1” koncepció tükrében.

________ Aware (Tudatosság): (Összes tétel pontjainak összege az 1. részben)
________ Agree (Egyetértés): (Összes tétel pontjainak összege a 2. részben)
________ Apply (Alkalmazás): (Összes tétel pontjainak összege a 3. részben)
________ Hurts self (Önképártalom): (Összes tétel pontjainak összege a 4. részben)
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„KUTATÁS KÖZBEN”

A 7–13 ÉVES SPORTOLÓ GYERMEKEK SZÜLEIVEL KAPCSOLATOS

KÉTSZEMPONTÚ SPORTSZÜLŐI TÁMOGATÁS KÉRDŐÍVCSOMAG

MAGYAR VÁLTOZATÁNAK BEMUTATÁSA

SZÉPLAKI Anita,1 BACHMANN Patrik,1 SIMON Judit,1

KOVÁCS Krisztina,2 GYÖMBÉR Noémi,2 SMOHAI Máté1

smohai.mate@kre.hu
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ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér és célkitűzések: A fiatalkori sport számos bio-pszicho-szociális előny lehetőségét hor-
dozza magában (Mikulán, Pikó és Keresztes, 2010). Gyakorló sportpszichológusi tapasztala-
tok szerint ennek megvalósulásában fontos szerepe van a sportoló gyermek szülei felől érke-
ző megfelelő jellegű és intenzitású támogatásnak (Gyömbér és Kovács, 2012). Jelen tanulmány
célja a sportszülői támogatás kulcskérdéseinek elméleti áttekintése, valamint a fiatalkorú spor-
tolókkal való pszichológusi munkához szorosan kapcsolható és hasznosnak ígérkező kérdő-
ív bemutatása. A sportszülői támogatás empirikus megismerésével, mérésével kapcsolatban vi-
lágszinten mindössze kezdeti próbálkozásokról van tudomásunk. E hiány betöltésének első
lépéseként fordítottuk le a Kétszempontú Sportszülői Támogatás Kérdőívcsomagot (Dale,
2011). A kérdőívcsomag bemutatása: A mérőeszköz a szülő gyermekének sportűzéséhez való
hozzáállását és viselkedését méri két nézőpontból, a sportoló gyermek és szülője szemszögé-
ből egyaránt, tíz-tíz tétellel. A szülői támogatás kiemelt témái: nézőtéren való viselkedés, el-
várások, kommunikáció, szerephatárok, anyagi megtérülés, sport iránti elkötelezettség. A for-
dítás menete fordítás-visszafordítás eljárással történt. További lépések: A kérdőívcsomag
magyar változata gyakorlati lehetőséggel bír az alkalmazott gyermeksport-pszichológia terü-
letén, hiszen a sportszülői támogatás, mint fontos téma mérhetővé válik igen gazdaságos for-
mában, tíz-tíz tétellel. Az adaptációnak ezen első lépését a közeljövőben mindenképp adat-
felvétel, reliabilitás-, megerősítő faktorelemzés és validitásvizsgálat kell hogy kövesse, hogy
ily módon a sportszülői támogatás megbízható módon mérhetővé váljon, facilitálva a témában

DOI: 10.17627/ALKPSZICH.2017.1.61

1  Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest
2  Testnevelési Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet, Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék,
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BEVEZETÉS

A versenysportban kiemelt cél a győzelem,
valamint hogy a sportoló minden helyzetben
lehetőleg a maximumot hozza ki magából.
Hogyan tekintsünk a győzelemre fiatal spor-
tolók esetén? Melyek legyenek azok a célok,
amiket el szeretnénk érni úgy, hogy közben
a gyermek önbizalma, egészséges személyi-
ségfejlődése ne sérüljön? Egy nagyszabású,
százezer fiatal sportolóval végzett kutatás
(Smoll, 1999) szerint a gyermekek sportolást
illető legfőbb motivációi – még a mai telje-
sítményorientált sportolói világban is – a kö-
vetkezők voltak: jó szórakozás; izgalom; ba-
rátokkal együtt töltött idő; a fiatalok csak ez
után említették a sikert vagy a győzelmet.
Ezt a kutatási eredményt frissebb vizsgála-
tok is alátámasztották (például Allen, 2003;
Holt és Knight, 2014). Az UNICEF Magyar
Bizottsága 2014-ben készítette el az első
gyermekjogi vizsgálatát a gyermekek sport-
ban szerzett tapasztalatairól, ami az előbb
említett kutatáshoz hasonló eredményekkel
zárult a gyermekek motivációit illetően. Az
online kérdőívet 957 fő töltötte ki (18–63 év
között). A kutatási eredmények tanúsága sze-
rint a gyermekek elsősorban a mozgás öröme
(29%), a barátokkal való együttlét (22%) és
a kikapcsolódás kedvéért (14%) kezdenek el
sportolni. A siker és a küzdelem – mint mo-
tivációs tényező – csak ezt követően, 13% il-
letve 12% arányban jelent meg a válaszok
között (Gyurkó és Németh, 2014). Egy gyer-
mek versenysportolói léte általában igen je-
lentős időt, anyagi és energiaráfordítást igé-
nyel, ami sok esetben elvárásokat von maga

után, rossz sportteljesítmény esetén pedig
a szülők emelkedett szintű frusztrációját
eredményezheti (Hellstedt, 2005). A sport-
események a nyilvánosság előtt zajlanak,
ezért a szülőknek bőven akad alkalmuk
azonnali visszajelzést adni sportoló gyer-
mekük számára, mellyel erősen befolyásol-
hatják azt, hogy a gyermek mennyire leli
örömét az adott sportban, illetve azt, hogy
hogyan értékeli önmagát (Weiss, 2004).
A szélsőséges sportszülői viselkedésről szóló
tanulmányában Weiss (2004) kifejti, hogy
a túlzottan magas elvárások óriási nyomást
gyakorolhatnak a gyermekekre, ezáltal befo-
lyásolhatják teljesítményüket is. Ezt a folya-
matot teszi érthetőbbé Harwood és Knight
(2009), amikor arról írnak, hogy a gyerme -
kek megmérettetése előtt, alatt és után a szü-
lők jelentős mértékű stresszt élnek át, mely
számtalan forrásból fakad. Mindezt fontos
lenne azonosítani, felismerni és megtanítani
hatékonyan kezelni.

A Hellstedt (1987) által megfogalmazott,
ma már általánossá vált megközelítés szerint
háromféle sportszülői szerep különíthető el:
a gyermek sportolói életében „túlságosan
részt vevő” (over-involved), a „kevéssé részt
vevő” (under-involved) és a legtöbb esetben
optimálisnak tekinthető opció, az úgyneve-
zett „mérsékelt módon részt vevő” (modera-
te level) szülő. Igen gyakori probléma, hogy
a szülők túl aktívan vesznek részt a gyermek
sportéletében. Ilyenkor minden családi ese-
mény a gyermek sportolói élete köré szerve-
ződik, a család mindennapjait kitölti a sport
(Ferguson, 2008; Sacks és mtsai, 2006). Ezt
a jelenséget a „felcserélődő szerepek csap-

való empirikus kutatások elindulását. Az eszköz a későbbiekben a sportoló-sportszülő-edző
kapcsolatrendszer (Hellstedt, 1987, 2005) optimális működését is támogathatja.
Kulcsszavak: család, sport, sportpszichológia, sportszülő, Kétszempontú Sportszülői Támo-
gatás Kérdőívcsomag
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dájának” (Smoll, 1999) is szokták nevezni.
Többek között a többes szám első személy-
ben elhangzott mondatok bizonyítják egyér-
telműen ilyenkor az azonosulási folyamatot:
„Megnyertük a versenyt!” A gyermekre ilyen
esetekben túl nagy, életkorának nem megfe-
lelő elvárás, teher nehezedhet, hiszen a szülő
önértékelése is legalább részben az ő ered-
ményességén múlik (Gyömbér és Kovács,
2012). A Kay és Charlesworth (2005, idézi
Kay és Bass, 2011) kutatásában részt vevő
családok 36%-a nyilatkozott a gyermekük-
kel kapcsolatos sportéletről úgy, mint ami
életük fő mozgatója, további 49% szerint
pedig igen nagy hatással van életükre. A leg-
több esetben az ilyen gondolkodású szülők
gyermekei fogják később abbahagyni a spor-
tolást, bár a kiégés jelei már korábban meg-
mutatkoznak náluk. A másik véglet, amikor
a szülőt egyáltalán nem érdekli gyermeke
sportolói élete. A fiatal sportoló ilyen eset-
ben erősen kötődik csapattársaihoz és edző-
jéhez, hiszen tőlük várja el a pozitív vissza-
jelzéseket. A legjobb megoldás az „arany
középút”, amikor a család szerepe a támoga-
tás és a bátorítás a sportoló életében, de
a sporton kívül másról is szól az életük, ren-
delkeznek egyéb közös élményekkel, ta-
pasztalatokkal. Nagyon nehéz azonban min-
den esetben a fent említett kategóriákba
sorolni a szülőket, ugyanis más szerzők be-
számolnak küszöbközeli vagy „határeseti”
nyomásról is (Ginsburg és mtsai, 2006).
A külső szemlélő számára kiegyensúlyozott-
nak tűnő szülő–gyermek kapcsolatokon
belül nagy az eltérés abban a tekintetben,
hogy mi számít megfelelő támogatásnak a fi-
atal sportoló életében a szülők részéről. Ha
például egy teniszező gyermeknek dobáló-
gépet vesznek otthonra a szülei, hogy ott is
gyakorolhasson, ez tűnhet megterhelőnek is
a gyermek számára, de lehet, hogy örülni fog

szülei aktív segítőkészségének. A gyermek-
ekkel foglalkozó sportpszichológusok éppen
ezért szinte mindig egyedi esetekkel foglal-
koznak, hiszen nem elég a sportolót magát
megismerniük valamilyen probléma esetén,
hanem a családi környezetet, a család dina-
mikáját is fel kell térképezniük, mielőtt ja-
vaslatokat tennének a gyermek fejlesztésére
vonatkozóan (Sacks és mtsai, 2006).

Keagan és munkatársai (2014) azt talál-
ták, hogy a szülők hatása jelentősen csökken,
amikor a gyermek profi sportolóvá válik, és
ezzel egy időben az edző és a csapattársak
befolyása fokozatosan növekszik, mintegy
átveszik a szülő szerepét. Ám annak, hogy
a gyermek kiemelkedő sportolóvá váljon,
egyik fontos befolyásoló tényezője a támo-
gató családi légkör (Sacks és mtsai, 2006).

A fiatalkorú sportolók és szüleik egymás-
ról alkotott véleményét több kutatásban is
vizsgálták, általában kérdőíves formában.
Kanters, Bocarro és Casper (2008) vizsgála-
tukat 12 délkelet-amerikai jégkorongcsapat 9–
11 éves játékosai körében végezték. A 11 kér-
désből álló, Likert-típusú kérdőívet (Leff és
Hoyle, 1995) 180 gyermek és szüleik töltötték
ki. Az eredmények azt mutatták, hogy a szü-
lők sokkal alacsonyabbra becsülik, hogy mek-
kora nyomást helyeznek gyermekükre elvá-
rásaikkal, mint ahogyan azt a gyerme kek
megélik. Azok a szülők, akik úgy gondolják,
igazi támogató környezetet – pénzt és időt
sem kímélve – biztosítanak gyermekük szá-
mára (over-involved parent), okozzák leg-
gyakrabban a gyermekek lemorzsolódását
a sportban. A kutatás egyik fontos konklúzió-
ja, hogy a szülők általában nem ismerik fel azt
a tényt, hogy ha túl sok energiát fektetnek
gyermekük sportolói életébe, az a gyermek
szemében nem támogatásként, hanem stressz-
faktorként jelenik meg. Sportpszichológiai
megfontolások alapján ebben a helyzetben
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optimális megoldási irányt jelent a szülő és
gyermeke közötti nyílt kommunikáció elő-
segítése, melynek keretében a gyermekek is
őszintén felfedhetik érzéseiket szüleik visel-
kedésével kapcsolatban.

Sportszülő a nézőtéren 

A sportszülő nézőtéri és szurkolói viselke-
désmódja erősen befolyásolhatja gyermeke
sporttevékenységét (Blom és Drane, 2008;
Dale, 2011; Holt és Knight, 2014). Többek
között a sportszülő agresszivitása negatív
példát szolgáltat gyermeke számára, aminek
hatására a fiatal sportoló a mérkőzéseken
szintén agresszívebben léphet fel csapattár-
saival, ellenfeleivel szemben. A sportolás
megélt örömét is sok esetben jelentősen csor-
bítja a szülő negatív magatartása (Lazzarotti,
2010). Petersen (2010) rávilágít arra, hogy
ha a versenyző szülője a nézőtérről bekiabál,
az ellenfelet inzultálja, az a gyermek számá-
ra morálisan megkérdőjelezhető üzenetet
közvetít. A bekiabálás mindemellett a gyer-
mek koncentrációját is ronthatja (Sacks és
mtsai, 2006). 

A versenyek előtti érzelmi állapot kiala-
kításában is egyértelmű a szülők meghatáro-
zó szerepe. A túl nagy szülői nyomásnak és
a magas elvárásoknak kitett sportolók már
a verseny előtt sokkal izgatottabbak, mint
azok a társaik, akiket szüleik támogatásuk-
ról biztosítanak, bármi is lesz a verseny vég-
kimenetele (Hedstrom és Gould, 2004).
Blom és Drane (2008) 110 szülővel folyta-
tott vizsgálatot a POISE (Parent Observation
Instrument for Sport Events) teszt (Kidman
és McKenzie, 1999) alkalmazásával. Ered-
ményeik szerint a szülők megjegyzéseinek
52%-a volt pozitív tartalmú („Jól csinálod!”,
„Szép munka!” stb.), 32% volt negatív jelle-
gű („Gyerünk, keményebben!”, „Húzzál már
bele!” stb.), a maradék pedig viszonylag

semleges („Hogy ment a játék?”, „Kérsz
inni?” stb.). Ez az eredmény első hallásra po-
zitív összképet közvetíthet, azonban a szülői
megjegyzések harmada negatív tartalmú üze-
netet hordoz a gyermekek számára. A szer-
zők javaslata szerint verseny alatt nem érde-
mes utasításokat kiabálni a gyermekeknek az
edző feje fölött, és szintén nem javasolt az
edzővel való kiabálás sem. Ha a gyermek
előtt versenytársait szidjuk, sértő megjegy-
zéseket teszünk a bírókra, az ellenfél csapa-
tára, azzal elvesszük a fiatal sportolótól
a versenyzés örömét. Sacks és munkatársai
(2006) a verseny alatti magatartás kapcsán
kizárólag egy dolgot javasolnak a szülőknek:
biztassák őt verbális és nonverbális kommu-
nikációval egyaránt. Még a helyes technikák
bekiabálása sem tanácsos. Verseny után sem
érdemes lerohanni a fiatal sportolót a kriti-
kával, hasznosabb kivárni a megfelelő pil-
lanatot, és a szülőknek csak akkor tanácsos
kifejteni véleményüket gyermekük teljesít-
ményével kapcsolatban, ha kíváncsi rá.
A gyermek teljesítményének értékelése nem
a szülő feladata, szerepköre ezért határátlé-
pésnek számít, ha mégis így cselekszik. A szü -
lő jelenléte az érzelmi támogatás biztosítása
miatt fontos a sportoló gyermek számára, aki
ily módon érzi, bárhogy is alakul a meccs,
a szülei szeretik őt (Sacks és mtsai, 2006). 

Omli és Wiese-Bjornstal (2011) edzők-
kel és fiatal sportolókkal végzett felmérések
alapján három tipikus szülői magatartást kü-
lönített el a versenyeken tanúsított szülői ma-
gatartásokra vonatkozóan: a „támogató”
szülő (supportive parent) a versenypálya szé-
lén empátiát és bátorítást nyújt gyermeké -
nek. A „nagy igényeket támasztó” szülő
(demanding coach) folyamatosan kioktat és
kritikus megjegyzéseket tesz. A harmadik az
„őrült rajongó” (crazed fan), aki mindenkire
rákiabál, fanatikusan szurkol és folyamato-
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san megzavarja gyermeke játékát. A gyer-
mekek természetesen legtöbb esetben a tá-
mogató szülői magatartást preferálták.

Greg Dale (2011) sportszülői támogatás
mérését célzó kérdőívcsomagját alkotó tíz-
tíz tételes skálák első két és utolsó iteme
a sportszülő versenyeken tanúsított magatar-
tására és más szülőkkel, versenyzőkkel, ed-
zőkkel és hivatalos személyekkel szembeni
viselkedésére kérdez rá.

Elvárások és motiválás

Ideális esetben a sportszülő számára nem az
a legfontosabb, hogy gyermeke sikeres le-
gyen, például megnyerje a meccseket, ver-
senyeket. Többek között a sportolás testi-
lelki egészségre gyakorolt pozitív hatását
tartja szem előtt, emellett a lehetséges ve-
szélyekről sem feledkezik meg. Mérlegeli,
mikor hagyhatja fiát vagy lányát önálló dön-
téseket hozni a sport és egyéb területeken
egyaránt, és mikor indokolt közbelépnie,
akár tiltania. Fontos például, hogy a szülő
visszatartsa gyermekét a sportolástól, amikor
komoly sérüléssel vagy betegen (például lá-
zasan vagy mononukleózissal fertőzötten)
kíván játszani, hiszen neki még nincs elég is-
merete arról, hogy veszélyes számára az in-
tenzív mozgás, vagy nem képes felmérni
a káros következményeket (Petersen, 2010).

O’Rourke és munkatársai (2013) szülők
által indukált motivációs klímák terén vég-
zett vizsgálatuk során azt találták, hogy
abban az esetben, ha a szülő a személyes fej-
lődésre, a hibákból való tanulásra, a sporto-
lás élvezetére helyezi a hangsúlyt, és a be-
fektetett energiát, a készségek fejlesztését
pedig jutalmazza, gyermeke jobban élvezi
a sportolást, magasabb eredményekre tör,
pszichológiai jólléte és önértékelése maga-
sabb. Mindez viszont nem valósul meg, ha
a sportszülő inkább arra ösztökéli gyerme -

két, hogy társait előzze meg, a lehető legke-
vesebb befektetett energiával érjen el ered-
ményeket (itt például szóba jöhet akár a sza-
bályok megszegése vagy doppingszerek
használata) és bünteti a hibázást. Ebben
a kérdésben nyújt eligazítást a Murphy
(1999) által javasolt fejlődés- és énorientá-
ció megkülönböztetése. A szerző szerint ide-
ális esetnek tekinthető, amikor mindkettő
orientáció magas szintű, ez a konstelláció
a fejlődés és egyben a siker kulcsa.

A Kétszempontú Sportszülői Támogatás
Kérdőívcsomag (Dale, 2011) a szülők győ-
zelemhez, a gyermek teljesítményéhez való
hozzáállását is tartalmazza. 

Kommunikáció, minősítés

A kritizált gyermek, aki rendszerint elége-
detlenséget tapasztal a szülője részéről, a nyo-
masztó, stresszkeltő légkörben nagyobb
eséllyel mutat szorongásos tüneteket, hosz-
szabb távon pedig nagyobb az esély arra,
hogy kiégés jelei mutatkoznak rajta, majd ab-
bahagyja a sportolást. A támogató családi hát-
tér azonban csökkenti mindezeknek a való-
színűségét. A családtagok támogatása főként
abban mutatkozik meg, hogy a versenyeken
bátorító szavakkal biztatják a sportolót, ha
kudarc éri a gyermeket, azt megértéssel fo-
gadják, és a versenyeredménytől függetlenül
kinyilvánítják, mennyire büszkék gyermek-
ükre és értékelik magát a résztvételt is (Sacks
és mtsai, 2006; Holt és Knight, 2014).

Több kutatás kimutatta (például Eccles,
1993), hogy a sportszülők esetében is érvé-
nyesülnek a nemi sztereotípiák a bátorítás, tá-
mogatás terén nyújtott különbségekben. A leg-
több szülő a nemi sztereotípiák miatt (Bois és
mtsai, 2005) a fiúknál tartja fontosabbnak
a sportban való résztvételt, az apák már kis-
gyermekkortól több aktív időt töltenek a fiúk-
kal, mint a lányokkal. Sporteseményekre
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járnak, közösen mozognak, míg a lányokkal
más jellegű, „lágyabb” programokat tervez-
nek. Ha a lánygyermeket is érdekelni kezdi
a sport, több fajtát is kipróbáltatnak vele
(gimnasztika, balett stb.), míg a fiúkat korán
„ráállítják” egyfajta sportra. A lánygyerme -
kek általában több pozitív visszajelzést kap-
nak szüleiktől sportteljesítményükkel kap-
csolatban, és inkább azok a lányok lesznek
élsportolók, akiknek anyja is az volt (Frede-
ricks és Eccles, 1999). Leonard (1998) kuta-
tási kérdése az volt, hogyan kommunikálnak
a különböző nemű gyermekek szülei annak
fényében, hogy gyermekük a nemüknek
sztereotipikusan megfelelő vagy ellenkező
sportágat választott. A kutatás eredménye
szerint a szülők több kritikával illették gyer-
meküket, ha nem a nemüknek megfelelő
sportágat választottak, egyes szülők egyene-
sen megkérdőjelezték, hogy a gyermek
egyáltalán foglalkozzon-e az adott sporttal.

A Kétszempontú Sportszülői Támogatás
Kérdőívcsomag (Dale, 2011) a családi kom-
munikációban jelen levő témákra is rákérdez
(negyedik és nyolcadik tétel).

A sportszülői szerep határai

Sacks és munkatársai (2006) arra hívják fel
a figyelmet, hogy a gyermek fokozott nyo-
mást él át, ha szülője technikai és taktikai
instrukciókkal látja el, különösen, ha ezt az-
után teszi, hogy a gyermek nem teljesített jól.
Másrészről a fiatal sportolót a tanács össze
is zavarhatja, különösen, ha az nem egyezik
az edzője utasításaival. A szerzők szerint –
amennyiben a szülő nem maga az edző is
egy személyben – legelőnyösebb, ha a szülő
egyáltalán nem ad efféle instrukciókat a ver-
senyek során, ehelyett támogató, együttérző
szavakkal áll gyermeke mellé.

A „sportháromszög” fogalma (Anshel,
2003), amely a sportoló, a szülő és az edző

triászát jelöli, arra utal, hogy a háromszög
mindegyik csúcsa egyenlő mértékben vesz
részt a sikeres sportolói teljesítmény eléré-
sében, a három résztvevő között pedig köl-
csönös, kétirányú kapcsolat van. Bass (2008)
szerint akkor keletkezhet probléma ebben
a hármas felállásban, ha a résztvevők előtt
nem tisztázott a többiek célja, és ha ezek kö-
zött semmilyen átfedés nincs. A sportoló-
szülő-edző sportháromszög két csúcsának 
– szülő és edző – kölcsönös kommunikáció-
ja elengedhetetlen fontosságú. A szülők
ebben a rendszerben összekötő szereppel is
rendelkeznek. A fiatalkori sport elképzelhe-
tetlen lenne a szülők pénzügyi, emocionális
és praktikus támogatása nélkül, a háromszög
nem tudna összeállni nélkülük. 132 amerikai
ifjúsági teniszedző megkérdezése során
Gould és munkatársai (2006) azt találták,
hogy a szülők 59%-a pozitív, támogató sze-
repet tölt be gyermeke életében, és 36%-uk
akár akaratlanul is, de akadályozza, negatív
irányba befolyásolja gyermeke fejlődését
a győzelem túlhangsúlyozásával, irreális el-
várásokkal és a sok kritizálással. 

A szülők helyzete sem egyszerű, sokszor
nehéz a megfelelő módon helytállniuk sok-
féle – nem csak szülői – szerepükben. Mind-
azonáltal a szülők sok tekintetben jelentenek
példaképet a sportoló számára, mind a fizikai
aktivitás, az érzelmi reakciók és a magatar-
tási jegyek szempontjából is (Hedstrom és
Gould, 2004). 

Az edző és a szülő közti kétirányú kom-
munikáció kialakítása nagyon fontos (Jowett
és Timsoon-Katchis, 2005) már a szezon ele-
jétől kezdve. Legtöbbször szülői értekezlet-
tel indul a szezon, ahol az edző felvázolja
a célkitűzéseket – lehetőleg nem csak a győ-
zelemre koncentrálva –, kihangsúlyozva töb-
bek között a csapatszellem („én” helyett
„mi”) fontosságát és a szülőktől esetlegesen
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elvárt támogatások formáját – kutatások sze-
rint ez utóbbira van a legnagyobb igény (Kay
és Bass, 2011). Lehetőséget ad továbbá a szü-
lőknek a kérdések feltevésére, elmondja,
hogy a szezon alatt milyen módon lehet vele
kapcsolatba lépni (Smoll, 1999). Crissman
és Combs (2009) szerkesztettek egy kézi-
könyvet a szülők és gyermekeik számára,
amelyben részletezik, hogy mit is jelent
a futball, mint sportág, mit kérnek a szülők-
től a sikeres szezon érdekében. Ezek között
szerepel többek között a versenyeken való
viselkedés, a versenyek előtti megfelelő aro-
usal szint biztosítása, a kritikák megfogal-
mazásának lehetőségei. 

Bár nincs tudomásunk pontos becslések-
ről, a gyakorlati munka során elő-előforduló
jelenség fiatal élsportolók esetében, hogy
a szülő egyben az edző szerepét is betölti.
Ilyenkor a sportháromszög két csúcsa egy
személyben fut össze, aminek vannak elő-
nyei és hátrányai is. Tiger Woods híres gol-
fozót például édesapja már 2 éves korától
napi szintű edzésekre sarkallta – sokszor
a büntetést sem mellőzve, nem adott neki
például vacsorát, amíg nem ütött be bizonyos
mennyiségű golflabdát a helyére –, így sok
ember szemében „büntető szülő” (pushy par-
ent) színben tűnik fel. Woods azonban egy
videóban nyilatkozott az édesapjáról, mely-
ben megköszönte neki, hogy elit sportolót
nevelt belőle, és élete nagy részét a fiára ál-
dozta (Faulkner, 2015). Több szakember 
– köztük Barber és munkatársai (1999) –
vizsgálta már a motiváció és versenyszoron-
gás szintjét szülők által edzett és nem szülők
által edzett sportolók körében, és nem talál-
tak szignifikáns különbséget a két csoport
között. A fenti eredmények alapján elmond-
ható tehát, hogy gyermekenként változik, mi
számít megterhelőnek szülői oldalról és mi
nem.

A Kétszempontú Sportszülői Támogatás
Kérdőívcsomag (Dale, 2011) hatodik tétele
arra kérdez rá, hogy a sportszülő a verse-
nyek, mérkőzések során megmarad-e szülői
szerepkörében, vagy annak határait átlépve
edzői feladatokat is ellát.

A sport mint befektetés

Sacks és munkatársai (2006) rámutatnak,
hogy kiemelkedő sportteljesítmény folyo-
mányaként kilátásba helyezett egyetemi ösz-
töndíj vagy profi sportolói szerződés gyako-
ri emlegetése szintén túl nagy nyomást
jelenthet a sportoló gyermek számára, hiszen
ha nagy elvárásokat kell teljesítenie, a spor-
tolásra irányuló belső motiváció, élvezeti
érték és a sporttevékenységhez kapcsolódó
önbizalom is csökken. A szerzők óvatosság-
ra intenek, hiszen az említett célok megszer-
zéséért elkötelezett fiatal akár támogatásként
is megélheti szülője elvárásait. A Kétszem-
pontú Sportszülői Támogatás Kérdőívcso-
mag (Dale, 2011) rákérdez a szülő anyagi
megtérüléssel kapcsolatos látásmódjára is
(kilencedik tétel).

Sport iránti elkötelezettség

Amennyiben a család dinamikája, életmódja
lehetetlenné teszi, hogy a gyermek elhagyja
a sportágat, azt a fiatal nyomásként is meg-
élheti (Sacks és mtsai, 2006). Côté és mun-
katársai (2009) vizsgálták a gyermekkori
sportban a korai, 6–12 éves kor között meg-
valósuló specializálódás (early specializati-
on) és a különböző sportágak kipróbálása
(sampling) közötti különbségeket. A legtöbb
élsportoló már nagyon korán elkötelezetté
válik egy sportág iránt, komoly edzéseken
(deliberate practice) vesz részt a teljesít-
mény fokozása érdekében. Azonban a korai
specializáció összefüggésben áll a rövidesen
bekövetkező lemorzsolódással, kilépéssel
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(Fraser-Thomas és mtsai, 2005). A sport él-
vezete (deliberate play) kritikusan fontos
a korai években, erre ad alkalmat például az
utcai kosárlabda, ahol a játék élvezete az el-
sődleges. Sok esetben azokból a sportolók-
ból is élsportoló lett, akik fiatal éveiket nem
az elkötelezett gyakorlásnak szentelték,
hanem sok sportágat kipróbáltak és élvezték
a játékot (Côté és mtsai, 2009), mint például
Michael Jordan, aki fiatalkorában baseballo-
zott is (Geoffreys, 2015).

A Kétszempontú Sportszülői Támogatás
Kérdőívcsomag (Dale, 2011) hetedik tétele
méri fel, hogy a sportszülő mennyire ragasz-
kodik hozzá, hogy gyermeke egy adott sport-
ágban teljesítse ki magát, abban érje el le-
hetséges maximumát, vagy bátorítja-e, hogy
a fiatal más mozgásformákat is kipróbáljon.

A TESZT BEMUTATÁSA

Az eredetileg angol nyelvű, 7–13 éves sportoló
gyermekek szüleivel kapcsolatos Kétszem-
pontú Sportszülői Támogatás Kérdőívcsomag
(Parent Self-assesment; Athlete Assessment of
a Parent; Dale, 2011) két különböző, 10-10
itemből álló kérdőívet tartalmaz a szülői tá-
mogatásra vonatkozóan: (i) a 7–13 éves gyer-
meksportoló szülője által kitöltendő, (ii) a 7–
13 éves gyermeksportoló által kitöltendő
kérdőívet. Az itemek állítások, a válaszadás 
5 fokú Likert-típusú skálán történik az egyet -
értés mértékének megjelölésével (1 = egyálta-
lán nem értek egyet, 5 = teljesen egyetértek).
A két kérdőív alapján képet kaphatunk arról,
hogyan értékeli önmagát az egyes területeken
a sportszülő, és hogyan látja szülei viselkedé-
sét a sportoló. Tekintve, hogy a kérdőívcso-
mag egy sportszülőknek szóló edukációs
könyvben jelent meg, elsősorban vélhetően
gondolatébresztőként szolgál, mintsem kuta-

tásban való alkalmazásra. Ennek megfelelő-
en a Kétszempontú Sportszülői Támogatás
Kérdőívcsomag pszichometriai jellemzői is-
meretlenek. A kérdőívcsomag fordítása az
angol változat alapján (Dale, 2011) három
egymástól független, angolul felsőfokon tudó,
sportban járatos személy által végzett oda-
vissza fordítás összevetésének módszerével
történt. A magyarra fordított kérdőívcsomag
kiértékelési útmutatóval együtt az 1. és 
a 2. számú mellékletben található. 

A fordítás során mindkét kérdőívben a ki-
lencedik tételnél merült fel a társadalmi, kul-
turális eltérésből fakadó torzítás lehetősége
(lásd 1. és 2. melléklet). A sportösztöndíj el-
terjedtsége, hagyománya és köztudatban való
jelenléte még ma is lényegesen erősebb az
USA-ban, mint Magyarországon. Ez a kü-
lönbség annak ellenére is jelentős, hogy nap-
jainkban a kiemelkedő magyar sportolók
külföldi egyetemek sportösztöndíjainak el-
nyerésére is esélyesek, valamint egyre több
sportösztöndíjat indítanak Magyarországon
is, középiskolai és felsőoktatási szinten egya-
ránt. Bár ösztöndíjnak nem minősül, mégis
előfordulhat Magyarországon, hogy az olim-
piai sportágban elért országos, valamint
a nemzetközi 1–3. helyezésért kapott plusz-
pontszám eredményeként vesznek fel egy kö-
zépiskolás sportoló diákot államilag finanszí-
rozott felsőoktatási képzésbe. Tudomásunk
szerint az USA-ban a felsőoktatás költséges
volta miatt igen sok középiskolai diák szá-
mára a sportolói ösztöndíj jelenti az egyetlen
lehetőséget arra, hogy egyetemi végzettséget
szerezzen. E torzító hatás csökkentése érde-
kében az eredeti „egyetemi ösztöndíjra” vo-
natkozó kifejezéseket a magyar verzióban
kiterjesztettük nem egyetemi (például „kö-
zépiskolai”) ösztöndíjakra is azzal, hogy az
ösztöndíj elől az „egyetemi” jelzőt „sportolói”
ösztöndíjra cseréltük. Az ösztöndíjrendszerek
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kulturális-történeti különbségéből eredő tor-
zító hatásának erejét vélhetően csökkenti az is,
hogy a szóban forgó kilences számú tételeken
az ösztöndíj mellett a profi sportolói létről is
szó esik, ami a magyar és amerikai sportkö-
zegben egyaránt igen gyakran használt, anyagi
jólléttel társított fogalom.

TOVÁBBI LÉPÉSEK

A Kétszempontú Sportszülői Támogatás
Kérdőívcsomagról (Dale, 2011) elmondha-
tó, hogy rövidsége (kérdőívenként 10-10
tétel) ellenére a sportszülői támogatás szer-
teágazó témáját széleskörűen lefedi. E két té-
nyező azonban hátrányokkal is járhat, még-
pedig a megbízhatóságot és az érvényességet
tekintve. A kérdőívcsomagot alkotó kérdő -
ívek egydimenziós mivolta is alátámasztásra
vár, lehetséges ugyanis, hogy valójában több
és nem additív jellegű aldimenzióra oszlik
a sportszülői támogatás témája, mint például
a feladat- és eredményorientáció (Smith és
Smoll, 2012), vagy akár versenyhelyzetben
való szülői támogatás és versenyhelyzeten
kívüli szülői támogatás. 

A Kétszempontú Sportszülői Támogatás
Kérdőívcsomag sportpszichológusok és ed -
zők, de akár szülők általi alkalmazhatóságá-
ban a kétszempontú jelleg nagy lehetőséget
rejt magában, hiszen a sportszülő és a gyer-
mek nézőpontját egyszerre magában foglal-
ja. A gyermek és a szülő általi kitöltésnek kö-
szönhetően mérhetővé, kimutathatóvá válik
az a felszín alatti, „homlokzat mögötti”
(Goffman, 1959) jelenség is, amely során
saját viselkedését a szülő támogatónak szán-
ja és érzi, a gyermek azonban másként, bi-
zonyos tekintetben negatívabbnak látja, pél-
dául nyomásgyakorlást észlel (Gyömbér és
Kovács, 2016; Sacks és mtsai, 2006).

Nyitott kérdés marad, hogy a Kétszem-
pontú Sportszülői Támogatás Kérdőívcsomag
megbízható és érvényes módon működik-e
Magyarországon. Az adaptáció folytatását je-
lentő adatfelvételekre invitáljuk és buzdítjuk
a kedves olvasót is. Pszichometriai beválást
illetően szükségesnek bizonyul a kérdőív
megbízhatóságának, belső konzisztenciájá-
nak és egydimenziós faktorstruktúrájának
tesztelése, valamint az empirikus művelete-
ket igénylő validitásvizsgálatok (Rózsa és
mtsai, 2006). A konstruktumvaliditás ellen-
őrzése jelenleg megoldhatatlan feladatnak
tűnik a sportszülői támogatásra vonatkozó el-
fogadott és koherens elméleti keret híján.
A konvergens validitás ellenőrzéséhez java-
soljuk a Szülői Bánásmód Kérdőívet (PBI-H,
Tóth és Gervai, 1999), a versenyszorongást
mérő CSAI-2 tesztet (Sipos és mtsai, 1999),
a Rosenberg Önbecsülés Skálát (RSES,
Rózsa és Komlósi, 2014), valamint az Élet-
tel Való Elégedettség Skálát (SWLS, Martos
és mtsai, 2014).

ÖSSZEFOGLALÁS

A sportoló gyermekek teljesítményét, moti-
vációját, sporttal kapcsolatos érzéseit jelen-
tősen befolyásolja szüleik viselkedése és
hozzáállása (Gyömbér és Kovács, 2012; Holt
és Knight, 2014). A magyarra fordított Két-
szempontú Sportszülői Támogatás Kérdőív-
csomag (Dale, 2011) egy ígéretes lehetőség
arra, hogy mérhetővé váljanak a sportoló fi-
atalkorúakat érő sportspecifikus szülői hatá-
sok. A kérdőívcsomag ennek érdekében kér-
dez rá a sportszülői támogatás, mint máig
alulkutatott téma változatos és egyben rele-
váns tényezőire, melyek magukba foglalják
a nézőtéren való viselkedést, elvárásokat,
kommunikációt, szerephatárokat, anyagi
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megtérülést, sport iránti elkötelezettséget.
Adatok és visszajelzések birtokában lehetsé-
ges lesz annak megállapítása, hogy a kérdőív
jelen formájában csupán gondolatébresztő-
ként, mindössze egyes esetekben, a gyermek
–szülő párossal való sportpszichológiai gya-
korlati munka során alkalmazható-e, vagy
esetleg empirikus kutatásokban pszichomet-
riailag helytálló mérőeszközként is megáll-
ná-e a helyét (Singer és Anshel, 2006). 

Elmondható, hogy a Kétszempontú Sport-
szülői Támogatás Kérdőívcsomag léte és ki-
próbálása fontos kiindulópontja lehet a fia-

talkorú sportolókkal történő, szülőket is be-
vonó pszichológiai vagy akár pedagógiai
foglalkozások bizonyítékokon alapuló fej-
lesztésének.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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Viktóriának.

SUMMARY

INTRODUCING THE HUNGARIAN VERSION OF THE TWO-WAY SPORTS PARENTAL SUPPORT

QUESTIONNAIRE BATTERY

Background and aims: Sports at a young age may have various biological, psychological and
social benefits (Mikulán, Pikó & Keresztes, 2010). Practical experience of sports psycholo-
gists underscores that parental support of the right nature and intensity has an important role
in these benefits to occur (Gyömbér & Kovács, 2012). The aims of this study were to review
key issues about parental support in youth sports and present a questionnaire that can be used
in the process of working with young athletes. We only know about inchoative attempts in the
world regarding empirical understanding and measurement of the role of parental support for
sports. As a first step, to fill this gap, we adapted the Parent Self-Assessment for Parents of
Athletes 7–13 and Athlete Assessment of a Parent for Athletes ages 7–13 questionnaires (Dale,
2011) for use in Hungary. Introducing the questionnaire battery: The ten items of both ques-
tionnaires measure attitudes and behaviors towards sports from two points of view: the at-
hlete’s and his/her parent’s. Thematic priorities of parental support are behavior in the spec-
tator area, expectations, communication, scope of the role, financial payback, commitment to
the sport. We used translation – re-translation method in the adaptation process. Future di-
rections: The Hungarian versions of the questionnaires provide practical opportunities in youth
sports psychology to measure parental support for sports in a highly economical manner by
utilizing the two ten-item tests. The first step of the adaptation must be followed by data col-
lection, item analysis for reliability verification and validity testing, to make sport parental sup-
port measurable in a reliable manner in order to facilitate empirical research in this topic, as
well as to support the optimal functioning of the athlete-sport parent-coach relationship tri-
angle (Hellstedt, 1987, 2005).
Keywords: family, sport, sport psychology, sport parent, Two-way Sport Parental Support
Questionnaire Battery
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MELLÉKLETEK

1. melléklet. Sportszülői önértékelés

Sportszülői önértékelés
7–13 éves sportolók szülei részére

Értékelje, mennyire igazak az alábbi állítások önre nézve!

____ Minden versenyen/mérkőzésen sportszerűen viselkedem a szülőkkel, versenyzőkkel,
edzőkkel, hivatalos személyekkel.

____ Versenyeken/mérkőzéseken olyan a magatartásom, hogy a családtagok és ismerősök
szeretnek mellettem ülni.

____ Nem helyezek túl nagy nyomást a gyermekemre, hogy nyerjen vagy különlegesen jól tel-
jesítsen.

____ Nem hasonlítom a gyermekemet más gyermekekhez.
____ Nem kritizálom a gyermekem edzőjét a gyermek előtt.
____ Nem adok technikai vagy taktikai instrukciókat a gyermekemnek vagy más sportolók-

nak verseny/mérkőzés alatt.
____ Engedem és bátorítom gyermekemet arra, hogy részt vegyen különböző sportokban,

mintsem egyetlen sportot űzzön egész évben.
____ Teljesítményétől függetlenül, feltétel nélkül szeretem és támogatom gyermekem.
____ Nem várok semmiféle anyagi megtérülést (például sportolói szerződés vagy ösztöndíj)

abból az időből és pénzből, amit a gyermekem sportkarrierjébe fektettem.
____ Gyermekem büszke a közönségben tanúsított magatartásomra.

_____ Összesen

Pontszám
45–50 Nagyszerű: Kitűnő sportszülő vagy.
40–44 Nagyon jó: Beszélgess gyermekeddel, hogy szinten tartsd jelenlegi hozzáállásod.
30–39 Aggodalomra való ok: Hallgasd meg gyermeked, és változtass, hogy a megfelelő hoz-
záállással viszonyulj hozzá.
1–29 Átgondolandó: Rosszul értelmezed a szerepkörödet. Fennáll a veszélye, hogy tönkrete-
szed gyermeked sportélményét.

1 2 3 4 5
Egyáltalán nem 
értek egyet 

Nem értek egyet Nem tudom 
eldönteni 

Egyetértek Teljesen egyetértek
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2. melléklet

A sportszülő értékelése a sportoló szemszögéből
7–13 éves sportolók részére

Értékeld, hogy mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal:

____ Szüleim sportszerűen viselkednek a mérkőzéseim/versenyeim alatt, nem kiabálnak a bí-
rókkal, edzőkkel és játékosokkal.

____ Családtagok, ismerősök szívesen ülnek a szüleim mellett a mérkőzések/versenyek alatt.
____ Szüleim nem helyeznek túl nagy nyomást rám, hogy nyerjek.
____ Szüleim nem hasonlítanak engem más gyermekekhez.
____ Szüleim nem kritizálják az edzőmet előttem.
____ Szüleim nem veszik át az edző szerepét a mérkőzések/versenyek alatt.
____ Szüleim bátorítanak, hogy több sportot próbáljak ki, mintsem egy adott sportágra fóku-

száljak egész évben.
____ Játszhatok jól vagy rosszul, a szüleim ugyanúgy állnak hozzám, bánnak velem.
____ Szüleim nem beszélnek sokat olyasmiről, hogy egy nap majd profi sportoló válik belő-

lem vagy hogy sportolói ösztöndíjat kapok.
____ Büszke vagyok arra, hogy szüleim ott vannak a mérkőzéseimen/versenyeimen.

_____ Összesen

Pontszám
45–50 Nagyszerű: Kitűnő sportszülő vagy.
40–44 Nagyon jó: Beszélgess gyermekeddel, hogy szinten tartsd jelenlegi hozzáállásod.
30–39 Aggodalomra való ok: Hallgasd meg gyermeked, és változtass, hogy a megfelelő hoz-
záállással viszonyulj hozzá.
1–29 Átgondolandó: Rosszul értelmezed a szerepkörödet. Fennáll a veszélye, hogy tönkrete-
szed gyermeked sportélményét.

1 2 3 4 5
Egyáltalán nem 
értek egyet 

Nem értek egyet Nem tudom 
eldönteni 

Egyetértek Teljesen egyetértek
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ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér és célkitűzések: A közelmúltban elhíresült hazai esetek és médiadiskurzusok újra na-
pirendre tűzték az áldozathibáztatás témakörét. A tanulmány célja, hogy a vonatkozó szemé-
lyiség- és szociálpszichológiai szakirodalom áttekintésével összefoglalja az áldozathibáztató
magatartás lehetséges magyarázatait és mechanizmusát, valamint ezek kommunikációs és in-
tézményi hatásait annak érdekében, hogy az áldozatokkal foglalkozó gyakorlati szakemberek
számára hasznos tudást nyújtson. Módszer: Az elméleti alapozás a kontrollirodalom áttekin-
tésével kezdődik, amely bemutatja az egészséges pszichés működés sajátosságait (Taylor,
1989; Alloy és Abramson, 1979; Rotter, 1966) és a kontroll iránti szükséglet szerepét a stresz-
szel való megküzdésben, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor saját sérülékenysé-
günkkel szembesülünk (Thompson, 1981; Rothbaum et al., 1982). A második részben az ál-
dozathibáztatás jelenségköre és veszélyei mellett tárgyaljuk annak tételezett mechanizmusát,
kiemelt figyelmet fordítva a kontrollszükségletek és az igazságos világba vetett hit (Lerner és
Simmons, 1966) szerepére. A befejező részben azt vizsgáljuk meg, hogy a kontroll iránti igény
hogyan jelenik meg az áldozatok esetében, és bemutatjuk, hogy milyen szerepük lehet az ál-
dozatokkal folyó munka során. Ebből a célból konstruktív és destruktív kommunikációs és in-
tézményi példákat, jó gyakorlatokat ismertetünk. Eredmények, következtetések: Az áttekintés
rámutat arra, hogy az áldozathibáztató magatartás könnyen lehet az empatikus és részvétteli
személyek sajátja is, ezért kiemelten fontos a felismerés és a folyamat tudatosítása az áldo-
zatokkal foglalkozó munkatársak körében, és szemléletváltást sürget a hatósági folyamatok
szempontjából is. 
Kulcsszavak: áldozathibáztatás, kontroll, igazságos világba vetett hit, áldozatsegítés, másod-
lagos viktimizáció
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A REÁLIS ÉNKÉP PARADOXONA

Köztudott tény, hogy a reális énkép az egész-
séges személyiség egyik fő ismérve, ahogy
Jahoda (1953) megfogalmazza: önmagunk
és a világ pontos észlelése a mentális egész-
ség fontos jellemzője. Az énképünket akkor
tekintjük reálisnak, ha az átélt élményeink
összhangban állnak az önreprezentációnkkal
(Rogers, 1979), mások megítélésével, vala-
mint objektív tényezőkkel (mint például az
intelligenciateszten kapott pontszám). Az ir-
reális énkép egy sor patológiás működéssel
hozható összefüggésbe, többek között a dep-
resszióval, a narcisztikus személyiségzavar-
ral, önértékelési zavarokkal vagy olyan be-
tegségekkel, mint az anorexia nervosa vagy
a bulimia nervosa. Annak ellenére, hogy a re-
ális énkép fontos feltétele az egészségesen
működő személyiségnek, számos kutatás bi-
zonyítja, hogy az egészséges személyek
mégsem igazán jellemezhetőek azzal, hogy
teljesen reálisak lennének önmagukkal kap-
csolatban. Van Yperen és Buunk 1991-ben
használták először az illuzórikus felsőbb-
rendűség (illusory superiority), más szóval
az „átlag feletti hatás” fogalmát az egészsé-
ges emberek azon általános jellemzőjének
leírására, hogy hajlamosak önmagukat túl-
becsülni, az átlagnál jobbnak tekinteni (idézi
Hoorens, 1993). Az, hogy az emberek több-
sége az átlagosnál jobbnak tekinti magát, ter-
mészetesen statisztikailag lehetetlen. Úgy
tűnik továbbá, hogy az emberek hajlamosak
túlbecsülni a pozitív és alulbecsülni a nega-
tív tulajdonságaikat. Ezt számos területen ki-
mutatták már, többek között az intelligencia-
szint és a teljesítmény (Ehlinger és Dunning,
2003), a kívánatos tulajdonságok és szemé-
lyiségvonások (Dunning et al., 1989; Schmidt
et al., 1999; Kruger et al., 1999) tekinteté-
ben. Shelley Taylor (1989) pszichológus az

elsők között hívta fel a figyelmet erre a pa-
radoxonra, miszerint annak ellenére, hogy
a pontos énkép az egészséges pszichés műkö-
dés feltétele, úgy tűnik, az egészséges embe -
rek mégsem ítélik meg magukat valósághűen.
Taylor ezeket az önmagunkkal kapcsolatos
pozitív illúziókat „kreatív öncsalásoknak”
nevezte el (i. m.). Rákbetegekkel és kataszt-
rófatúlélőkkel folytatott kutatásai eredmé-
nyeként azt találta, hogy ezeknek a „kreatív
öncsaló” stratégiáknak a nem túlzott mérté-
kű használata valójában segíti a személyiség
integritását, egészséges működését és az
adaptív megküzdést (i. m.). Ez az eredmény
összhangban áll a „depresszív realizmus” fo-
galmával, amely szerint a kismértékben dep-
ressziós személyek sokkal realisztikusabb
következtetéseket tesznek saját jövőbeli tel-
jesítményükre vonatkozóan, valósághűbben
becsülik meg azt, hogy mekkora befolyásuk
van adott helyzetekben, és reálisabbak saját
magukkal és jövőbeli lehetőségeikkel kap-
csolatban (Alloy és Abramson, 1979; Alloy
et al., 1981; Alloy et al., 1985). 

Taylor (1989) három területen figyelte
meg azt, hogy az emberek pozitív illúziókat
alkalmaznak. Az illuzórikusan pozitív énkép
azt jelenti, hogy az emberek irreálisan pozi-
tívan és általában másoknál jobbnak látják
önmagukat. Az illuzórikusan optimista jö-
vőkép és a haladás illúziója szerint az em-
berek túlságosan optimistán ítélik meg saját
jövőjüket másokhoz képest, és sokkal ke-
vésbé hiszik azt, hogy negatív események,
például betegségek, természeti katasztrófák
vagy balesetek történhetnek meg velük.
A kontroll illúziója szerint pedig az emberek
a valóságosnál sokkal nagyobb képességet
tulajdonítanak önmaguknak arra vonatkozó-
an, hogy meg tudják változtatni a környe-
zetüket, illetve hogy befolyásolni tudják
a rajtuk kívül álló eseményeket. Ennek egy
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szélsőséges példája, amikor valaki a vélet-
len által determinált helyzetekben is, példá-
ul szerencsejáték során, kompetensnek érzi
magát vagy mágikus erőt tulajdonít magá-
nak (Rothbaum et al., 1982). Ebben a tanul-
mányban ez utób bi területet vizsgáljuk an -
nak érdekében, hogy megértsük a kontroll
iránti szükséglet mibenlétét és azt, hogy ez
milyen szerepet játszhat a viktimizációra
adott reakció inkban. 

KONTROLL ÉS ADAPTIVITÁS

A motivációkutatók szerint a kontrollra tö-
rekvés alapvető emberi szükséglet, amely
a környezet feletti kontroll gyakorlására és
annak megélésére vonatkozik (White, 1959),
ezáltal összefüggésbe hozható az énhaté-
konyság érzésével (Oláh, 2004). A szociális
tanuláselmélet képviselői szerint kora gye-
rekkortól kezdve összefüggéseket alakítunk
ki magunkban a tapasztalataink által arra vo-
natkozóan, hogy bizonyos események saját
cselekedeteink következményei, vagy más,
rajtunk kívül álló hatásnak tulajdoníthatóak,
és ennek alapján egy viszonylag stabil atti-
tűdöt vagy elvárássort alakítunk ki a jövőre
nézve (Peck és Whitlow, 1983). Rotter (1966)
ennek nyomán írta le a kontrollhely fogal-
mát, ami azon az észrevételen alapul, hogy
az emberek különböznek abban a hitükben,
hogy mennyire van befolyásuk a környeze-
tükre és a velük történő eseményekre, és ez-
által egy kontinuumon helyezhetők el. A két
végpont egyikén a belső kontrollos attitűd-
del jellemezhető személyek állnak, akik
a velük történő eseményeket úgy képzelik el,
mint ami saját közvetlen, személyes ellenőr-
zésük alatt áll, míg a másik végponton lévő
külső kontrollos személyek úgy érzik, hogy
rajtuk kívül álló tényezők, mint például

a szerencse, a sors, a véletlen, Isten vagy más,
hatalommal bíró tekintélyfigurák mozgatják
a történéseket. A kutatási adatok szerint
a belső kontrollos egyének függetlenebbek,
hatékonyabbak, teljesítőképesebbek, domi-
nánsabbak, kitartóbbak és ellenállóbbak a be-
folyással szemben, míg a külső kontrollos
személyek gyakrabban szenvednek szoron-
gástól, hajlamosabbak a rossz hangulatra,
gyanakvóbbak és dogmatikusabbak, valamint
kevésbé hajlandóak felvállalni személyes fe-
lelősségüket (Peck és Whitlow, 1983).

Az egyik ok, amiért a kontrollal kapcso-
latos attitűdök népszerű kutatási területté
váltak, az volt, hogy összefüggésbe hozha-
tók a stresszel való megküzdés és alkalmaz-
kodás hatékonyságával, valamint a testi és
lelki egészséggel. A stresszel való megküz-
dés tekintetében mind a laboratóriumi, mind
a valós helyzetekben végzett kutatások azt
mutatják, hogy a kontroll puszta illúziója
jobb alkalmazkodást eredményez a stressz-
teli körülményekhez (Taylor és Brown,
1994) és csökkenti a stressz szubjektív él-
ményét és káros hatásait (Geer és Maisel,
1973; Glass és Singer, 1972) akkor is, ha
a valóságban nem is volt lehetőségük gyako-
rolni azt. A különféle áldozati csoportokkal
végzett kutatások tanúságai szerint a stressz-
nek ellenálló személyek jellemzője a nagyfo-
kú szociabilitás, a problémafókuszú aktív
megküzdési stílus, valamint az a mély meg-
győződés, hogy képesek a saját sorsuk irányí-
tására (Herman, 2003). A belső kont rollos at-
titűd a krónikus betegségekhez való jobb
alkalmazkodással is együtt jár (Spacapan és
Thompson, 1991; Thompson és Spacapan,
1991). Az általános egészségmutatók tekinte-
tében a belső kontrollos irányultság jobb pszi-
chés egészségmutatókkal (Rodin et al., 1985;
Haidt és Rodin, 1995; Rueda és Perez-Garcia,
2006), jobb egészségi állapotmutatókkal és
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szubjektív jólléttel (Seeman és Seeman, 1983;
Seeman és Lewis, 1995; Rodin és Langer,
1977; Schulz et al., 1994), valamint jobb szel-
lemi teljesítőképességgel (Seeman et al., 1993)
és alacsonyabb halálozási kockázattal (See-
man és Lewis, 1995; Rodin és Langer, 1977)
hozható összefüggésbe. 

A külső kontrollos irányultság kapcsán
több ellentmondó eredmény is született (Peck
és Whitlow, 1983). Egyfelől úgy tűnik, hogy
a külső kontrollos attitűd pozitívan korrelál
a depresszióval (i. m.) és összekapcsolható a
tanult tehetetlenség (Seligman és Maier,
1967) és a tehetetlenség (Seeman, 1991) fo-
galmával. A tanult tehetetlenség az a passzi-
vitással, amotivációval és depresszióval együtt
járó generalizált kontrollvesztett vagy kont-
rollhiányos állapot, amelynek során a sze-
mély úgy érzi, nincs hatása az őt érő stressz-
teli eseményekre. A tehetetlenség (Seeman,
1991) szintén kontrollhiányos állapotot jelöl,
amely magában foglalja az autonómiaérzet hi-
ányát, a fatalizmust és a hatástalanság érzését.
Ezek az eredmények mind azt mutatják, hogy
a külső kontrollos irányultság kevésbé adaptív
megküzdéssel és rosszabb pszichés állapot-
mutatókkal függ össze. Collins (1974) azon-
ban azzal érvel, hogy a külső kontrollos sze-
mélyek nem feltétlenül alkotnak homogén
csoportot. Szerinte nemcsak az lehet szélső-
ségesen külső kontrollos irányultságú, aki
szerint az erőfeszítés és a tehetség nem nyeri
el jutalmát, hanem például az is, aki úgy véli,
hogy az életet a sors irányítja, vagy az, aki
úgy érzi, hogy egy nehéz és összetett világ-
ban él, vagy ha úgy gondolja, hogy az állam
gépezete számára befolyásolhatatlan. Ezt tá-
masztják alá azok az empirikus bizonyítékok
is, amelyek szerint Rotter külső-belső kont-
rollhely skálája nem egyetlen faktort mér,
hanem legalább két faktor különíthető el:
a személyes kontroll és a rendszer-módosít-

hatóság felett érzett kontroll (Peck és Whit-
low, 1983). V. Komlósi (2001) hívja fel a fi-
gyelmet arra, hogy a kontrollhit jelensége
sokkal összetettebb, mint a külső-belső kont-
roll kettőssége. Az újabb kutatásokban sike-
rült kimutatni, hogy az adaptív kontrollhit
nagyon is sokszínű lehet. 

A SÉRÜLÉKENYSÉGGEL VALÓ
SZEMBENÉZÉS

Kontrollérzetünk számára az egyik legna-
gyobb fenyegetést a saját sérülékenységünk-
kel való szembesülés jelenti. Sérülékenysé-
günkkel szembesülhetünk saját viktimizáció
során, ha valamilyen váratlan negatív ese-
mény történik velünk (például baleset, bűn-
cselekmény, természeti katasztrófa, betegség
stb.), de közvetve úgy is, hogy mások szen-
vedésével vagy szerencsétlenségével talál-
kozunk, vagy ezekről értesülünk. Ilyenkor
megmozdul bennünk egyfajta énvédő műkö-
dés, amely segíti helyreállítani a sérülékeny-
séggel való szembenézés miatt keletkezett
feszültség érzését. A kontrollal foglalkozó
irodalomban több ilyen típusú megküzdést is
megfogalmaztak. A retrospektív kontroll
(Thompson, 1981) fogalma írja le például azt
a jelenséget, amikor az események bekövet-
kezte után elméleteket fabrikálunk az okok-
kal kapcsolatban, például hogy mi miért tör-
tént (Oláh, 2004). Ennek az a pszichológiai
haszna, hogy azt az érzést kelti, hogy legkö-
zelebb képesek leszünk a kontrollra, ez pedig
megvéd minket a fenyegetettség érzésétől.
Rothbaum és munkatársai (1982) szerint az,
hogy valaki hogyan küzd meg egy kontroll-
vesztett helyzettel, nagyban függ attól, hogy
kezelhetőnek vagy kezelhetetlennek értéke-
li-e azt. Ennek alapján megkülönböztetik az
elsődleges és a másodlagos kontrollt. Elsőd-
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leges kontrollról akkor beszélhetünk, ha
a személy azt hiszi, hogy a történtek meg-
változtathatók, ezért konkrét beavatkozások-
kal vagy tervekkel befolyásolni akarja azo-
kat. Másodlagos kontroll esetén a helyzet
elviselhetővé tételére tesz kísérletet a sze-
mély, mert érzi, hogy direkt módon képtelen
kontrollt gyakorolni (Oláh, 2004). A szerzők
szerint a másodlagos kontrollra való törek-
vésünk az adaptációs igényünkből fakad. Ha
a negatív esemény már bekövetkezett, az el-
sődleges interpretációs kontrollt a helyzet
megértésére és a befolyásoló tényezők fel-
térképezésére tett erőfeszítés jelenti. Másod-
lagos interpretációs kontrollról akkor be-
szélhetünk, ha az egyén magyarázatot készít
arra vonatkozóan, hogy miért fogadható el
a helyzet úgy, ahogy van (i. m.). Látható
tehát, hogy a kontroll iránti szükséglet ha-
tással lehet a saját és mások balszerencséjé-
nek magyarázatakor, mint személyes énvé-
dő motívum. Munkásságukból számunkra az
általuk leírt interpretációs kontroll kiemel-
kedően fontos, és a fentiek alapján kapcso-
latba hozható az áldozathibáztatás jelenség-
körével is. 

AZ ÁLDOZATHIBÁZTATÁS
ÉS VESZÉLYEI

Áldozathibáztatás alatt azt értjük, amikor egy
negatív esemény bekövetkezéséért az áldoza-
tot (vagy áldozatokat) tesszük részben vagy
teljes egészében felelőssé.1 Az 1970-es évek
óta számos területen bizonyították az áldozat-

hibáztató attitűdök működését különféle áldo-
zati csoportok esetében (Lerner és Montada,
1998), például közlekedési balesetek, nemi
erőszak és családon belüli erőszak (Summers
és Feldman, 1984), valamint a szegénység
(Harper et al., 1990; Harper és Manasse,
1992) és különféle betegségek (Gruman és
Sloan, 1983; Furnham és Procter, 1992) ál-
dozataira vonatkoztatva. Az empirikus kuta-
tásokon túl az áldozathibáztatás jelensége
időről időre megjelenik a médiában és a nyil-
vános diskurzusokban is, különösen a brutális
kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmé-
nyekkel kapcsolatos és a marginalizált társa-
dalmi csoportokat érintő magyarázatok nar-
ratíváiban. Az egyik ilyen hazai eset például
a Baranya Megyei Rendőrkapitányság nagy
negatív visszhangot kiváltó, oktatási céllal
készült videófilm-sorozata, amely a nemi
erőszak prevencióját volt hivatott segíteni az
elhíresült „Tehetsz róla, tehetsz ellene” kam-
pányszlogennel.2 A kampány ellen számos
civil szervezet tiltakozott, és az ombudsman
is elmarasztalta a rendőrséget a videók áldo-
zathibáztató jellege miatt.3 A nemi erőszak
kiemelten vizsgált terület, ahol a kortárs ku-
tatások és elméletek már nem az elkövető és
az áldozat egyéni jellemzőivel (például pszi-
chés problémáival) foglalkoznak, hanem
mikro- és makroszociális tényezőkre és a tár-
sadalmi kontextusra fókuszálnak (Parti et al.,
2016). A társadalomban a szexuális erőszak-
ról élő sztereotip kép több szempont mentén
is eltér a nemi erőszak valóságos jellemzői-
től, és ezeket a hiedelmeket nemierőszak-mí-
toszoknak nevezi a szakirodalom (Burt,

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):77–97. 

1 The Canadian Resource Centre for Victims of Crim (2009): Victim blaming. www.crcvc.ca/docs/victim_blaming.pdf
2 A Baranya Megyei Rendőrkapitányság elhíresült oktatási szándékkal készült videója: www.indavideo.hu/video/

Selfie_Spot_1
3 Az ombudsman reakciója: www.index.hu/belfold/2014/12/12/az_ombudsman_is_elmarasztalta_ a_rendorseget

_a_nemi_eroszakrol_szolo_videok_miatt/
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1980; idézi Parti et al., 2016). A nemierő-
szak-mítoszok „általában téves, mégis széles
körben elfogadott és tartósan fennálló attitű-
dök és hiedelmek, amelyek a férfiak által
nők ellen elkövetett szexuális erőszak taga-
dását és igazolását szolgálják” (Lonsway és
Fitzgerald, 1994; idézi Parti et al., 2016: 9.).
A mítoszok mély kulturális beágyazottságát
társadalmi funkcióik biztosítják, mivel nö-
velik a társadalom tagjainak biztonságérzetét
azáltal, hogy tagadják a nemi erőszak meg-
történtének tényét vagy gyakoriságát, leki-
csinylik az ilyen cselekmények által okozott
trauma mértékét, illetve a felelősséget az el-
követőről az áldozatra hárítják át (i. m.).

Varró Szilvia (2012) újságíró és kommu-
nikációs szakember egy provokatív cikkben
hívja fel a figyelmet a médiában és a közös-
ségi portálokon megjelenő áldozathibáztató
narratívák pszichológiai dinamikájára. Egy
kegyetlen nemi erőszak és gyilkosság esetén
keresztül mutatja be, hogy az áldozathibáz-
tató attitűdök akkor kerültek előtérbe, ami-
kor kiderült, hogy az elkövető nem roma
származású, ahogy addig hitték. A mindad-
dig a roma közösség tagjai ellen irányuló
rasszista indulatok ekkor hirtelen a fiatal ál-
dozatra tevődtek át. „Minek sétált egyedül.
Miért volt rajta szoknya. Biztos kihívóan vi-
selkedett. Biztos ő provokált.”4 Ez a példa is
szemlélteti, hogy az észlelő saját csoporttag-
sága is szerepet játszhat a bűncselekményről
alkotott ítéletek alakulásában, valamint a tet-
tes és az áldozat felelősségének percepciója
kapcsán. Ha az áldozathibáztató magatartás
a konfliktusban álló felek vagy csoportok kö-
zött jelenik meg, mélyíti a konfliktust és meg-
akadályozza a megbékélést (Shnabel és

Nadler, 2008), ezért is egyre népszerűbb ku-
tatási téma a csoportközi konfliktusok meg-
értéséhez (Wohl és Branscombe, 2008).
A vizsgálatok legújabb iránya a cyberbully -
ing kapcsán foglalkozik a témával. Weber és
munkatársai (2013) rámutatnak, hogy az ál-
dozat bizonyos jellemzői – például az, hogy
mennyire sok privát információt oszt meg
magáról az interneten – növelik az áldozat
észlelt felelősségét a cyberbullying bekövet-
kezésében és csökkentik a felé irányuló tár-
sas támogatást. 

Fontos kérdés, hogy miért rendkívül ve-
szélyes és káros az áldozathibáztató maga-
tartás. A Center for Relationship Abuse and
Awareness (Központ a Családon Belüli Erő-
szak Áldozataiért és a Figyelemfelhívásért)5

állásfoglalása szerint az áldozathibáztató at-
titűdök egyik rendkívül káros hatása az,
hogy megnehezíti az áldozatok számára,
hogy esetüket másokkal megosszák, illetve
jelentést tegyenek róla. Ha a túlélő tudja,
hogy társadalmunk őt fogja hibáztatni a bán-
talmazásért, még kevésbé lesz motivált arra,
hogy beszéljen róla. Az áldozatok hozzátar-
tozói, a szakértők, a civil szervezetek, a ha-
tóság munkatársai és a média normát adnak
a közösség tagjai és a nyilvánosság számára
(beleértve a leendő és jövőbeli áldozatokat
is) arra vonatkozóan, hogy mire számíthatnak.
Ez megalapozhatja a bizalmat vagy a bizal-
matlanságot az áldozat és a társas környezete,
valamint a segítő és a hatósági szervezetek
között. Egy másik fontos indok az, hogy az
áldozathibáztatás lelassíthatja vagy akár meg
is állíthatja az áldozat gyógyulását egyrészt
azáltal, hogy növeli az áldozat szégyenérze-
tét, önvádját és bűntudatát, másrészt azáltal,

4 Varró Szilvia (2012): Bándy Kata és a férfibűnözés. www.hvg.hu/velemeny.nyuzsog/20120718_ferfibun_varro
5 A Center for Relationship Abuse and Awareness állásfoglalása: http://www.stoprelationshipabuse.org/

educated/avoiding-victim-blaming/
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hogy megakadályozza az áldozat társas kör-
nyezetével való kapcsolat újraépítését és a kö-
zösségbe történő reintegrációját (Herman,
2003). A trauma-szakirodalom jeles képvi-
selője, Judit Herman (i. m.) szerint az áldo-
zat mindaddig nem tudja a bűncselekmény
során mutatott saját viselkedését reálisan
megítélni, ameddig nem ismeri fel, hogy az
ő tettei semmilyen módon nem igazolhatják
a bűntettet és semmilyen módon nem ment-
hetik fel az elkövetőt a felelősség vállalása
alól. Hangsúlyozza, hogy az áldozat társas
közegének támogatása nagyon fontos sze-
repet játszik ebben a folyamatban (i. m.).
Többek között hasonlóan fontos indok a ve-
szélyek tárgyalása kapcsán az is, hogy az ál-
dozathibáztató attitűd magában rejti azt
a kockázatot, hogy megerősíti az elkövető
narratíváját, miszerint a történtek az áldozat
hibájából következhettek be. Ezért is nagyon
fontos nyíltan és egyértelműen kommunikál-
ni, hogy az áldozat nem hibás a történtekért
és nem az ő felelőssége helyrehozni a dolgo-
kat. Nario-Redmond és Branscombe (1996)
kutatásai bizonyítják, hogy ha a figyelem fó-
kuszát az elkövető tetteiről az áldozat visel-
kedésére tereljük, az csökkenti az elkövető
észlelt felelősségét és növeli az áldozathibáz-
tatás mértékét. Ez az eredmény is mutatja,
hogy mekkora felelőssége van a hatóságok-
nak, a szakértőknek és a média munkatársai-
nak a nyilvános diskurzusok alakításában. Na-
gyon fontos leszögezni azonban, hogy bár
a szakirodalomban léteznek az áldozat bű-
nösségére vonatkozó tipológiák (például
Mendelsohné; idézi Wilson, 2009), a fentiek
alapján látható, hogy a megérdemeltség nar-
ratíváját – miszerint az áldozat megérdemelte
azt, ami vele történt – alkalmazni semmilyen
körülmények között nem konstruktív, nem
előremutató és szakmailag nem indokolható
az áldozatokkal folytatott kommunikációban. 

AZ IGAZSÁGOS VILÁGBA VETETT
HIT SZEREPE AZ

ÁLDOZATHIBÁZTATÁSBAN

Míg a személyiségpszichológusok a kontroll
fogalmának segítségével igyekeztek megra-
gadni a sebezhetőséggel való megküzdés me-
chanizmusait, a szociálpszichológus Melvin
Lerner (1980) az attribúciók (a viselkedése-
ket magyarázó oktulajdonítások) oldaláról
közelítette azt meg. Lerner kutatásait (i. m.)
saját meglepő tapasztalatai inspirálták, ami-
kor a pszichológusi klinikai gyakorlata alatt
megfigyelte az egészségügyi személyzet
mentális betegekkel végzett munkáját. Bár
a szakembereket jószívű és tanult kollégák-
ként ismerte meg, gyakran tapasztalta, hogy
hibáztatják a pácienseket az állapotukért és
a szenvedéseikért. Munkatársával egy kísér-
letet terveztek, hogy pontosabban megértsék
a jelenség lényegét. Hetvenkét női kísérleti
személyt kértek fel arra, hogy végignézzék,
amint a kísérletvezető beavatottja áramüté-
seket kap különféle feltételvariációkban.
Kezdetben a kísérleti személyek nagyon zak-
latottak voltak a nyilvánvaló szenvedés lát-
tán, de ahogy a kísérlet folytatódott és ők to-
vábbra sem tudtak közbeavatkozni, elkezdték
derogálni az áldozatot. Ez a tendencia annál
erősebb volt, minél nagyobb volt a megfi-
gyelhető szenvedés mértéke (Lerner és Sim-
mons, 1966). Lerner úgy gondolta, hogy ha
igazságtalan szenvedés szemtanúi vagyunk,
motiváltak vagyunk arra, hogy közbeavat-
kozzunk az igazságtalanság megszüntetése
érdekében úgy, hogy segítünk az áldozatnak
valamilyen módon. Ha ez azonban nem le-
hetséges, az emberek átváltanak arra, hogy
az áldozatot hibáztassák az ő rossz jellemé-
ért vagy helytelen viselkedéséért ahelyett,
hogy együttéreznének vele (i. m.). Napjaink-
ban az előítéletek kapcsán zajlanak hasonló

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):77–97. 
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vizsgálatok, például Szekeres és munkatár-
sai (2016) azt találták, hogy rasszista előíté-
letekkel nem jellemezhetők emberek, miután
nem avatkoztak közbe, amikor rasszizmus
szemtanúi voltak, gyakran éltek az áldozato-
kat hibáztató magyarázatokkal annak érde-
kében, hogy kognitív disszonanciájukat
csökkentsék.

Lerner (1980) feltételezése szerint az em-
bereknek szükségük van arra a hitre, hogy
a környezetük egy igazságos és kiszámítha-
tó hely, ahol mindenki azt kapja, amit meg-
érdemel. Ezt a hiedelmet nevezte el az igaz-
ságos világba vetett hitnek, amelyet egyfajta
attribúciós hibaként képzelt el. Ennek ered-
ményeként bizonyos történéseket egyfajta
univerzális erőnek tulajdonítunk, ami hely-
reállítja a morális egyensúlyt annak érdeké-
ben, hogy „a jó elnyerje jutalmát, a gonosz
pedig méltó büntetését”. Ezen meggyőződés
alapján a világot egy biztonságos és élhető
helyként képzelhetjük el, ahol a jó emberek-
kel jó dolgok, a rossz emberekkel rossz dol-
gok történnek. Az áldozathibáztatás pedig
összekapcsolható az igazságos világba vetett
hittel, mivel ez a torzítás szolgálhat alapjául
annak, hogy az emberek szeretnek úgy gon-
dolni mások szerencsétlenségére, hogy bi-
zonyára megérdemelték azt. „Az áldozatok
hibáztatása az egyik módja annak, hogy
fenntartsuk a világ érthetőségéről és kont-
rollálhatóságáról, illetve a saját jóságunkról
és erkölcsi kiválóságunkról kialakított szem-
léletünket.” (Smith és Mackie, 2002: 287.)
A megfigyelők tehát fenn tudják tartani az
igazságos világba vetett hitüket azáltal, hogy
megváltoztatják a vélekedésüket az áldozat
jellemzőivel kapcsolatban (Reichle et al.,
1998). Lerner úgy gondolta, hogy az igazsá-
gos világba vetett hitnek fontos funkciója
van intrapszichikus szinten: egyrészt segít
értelmezni a világban történő igazságos és

igazságtalan eseményeket, másrészt segít
megőrizni a pozitív önértékelésünket, vala-
mint azt a hitünket, hogy a világot kiszámít-
ható módon befolyásolni tudjuk. Az igazsá-
gos világba vetett hit ezért konceptuálisan
összekapcsolható a kontroll iránti szükség-
lettel, amit kutatások is igazoltak; az igazsá-
gos világba vetett hit például korrelál a belső
kontrollos attitűddel (Rubin és Peplau,
1975). Lerner koncepciója nagy hatást gya-
korolt a szociálpszichológiára, mivel hatásos
magyarázatnak bizonyult a társadalmi egyen -
lőtlenségeket fenntartó rendszerigazoló szte-
reotípiák megértésében is (Jost és Banaji,
1999). 

AZ ÁLDOZATHIBÁZTATÁS
INTRAPSZICHÉS DINAMIKÁJA

Rendkívül fontos és hasznos megérteni és tu-
datosítani azokat a mechanizmusokat, ame-
lyek közrejátszhatnak az áldozathibáztató at-
titűdök aktiválódásában. Ennek kapcsán
olyan kérdésekre keressük a választ, mint
például, hogy miért hibáztatják az emberek
az áldozatokat ahelyett, hogy inkább együtt -
éreznének velük; milyen pszichés fenyege-
tettséggel kell az egyénnek szembenéznie,
amikor negatív eseményekkel szembesül;
illetve hogy hogyan segít az ártatlan áldoza-
tok hibáztatása megvédeni énünk stabili -
tását.

A Védekező Attribúciós Hipotézis (Wals-
ter, 1966; Shaver, 1970) fogalmazta meg elő-
ször azt a feltételezést, miszerint a felelős-
ségtulajdonításkor fellépő torzítások olyan
énvédő motivációs stratégiákként is értel-
mezhetők, amelynek alapját az adja, hogy
a megfigyelő szeretné úgy érezni, hogy a szó-
ban forgó tragédia vele nem történhet meg.
A motivációs torzítás lényege, hogy amikor
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mások viktimizációjával szembesülünk, az
belső feszültséget, arousalnövekedést és ne-
gatív érzelmi állapotot hoz létre (Thornton,
1984), mivel aktiválódik az a fenyegető gon-
dolat, hogy ehhez hasonló balszerencse akár
velünk is történhet, bár ez gyakorta nem éri
el a tudatosság szintjét. A saját sebezhetősé-
günkre való emlékeztetés fokozott szoron-
gással járó instabil állapot, ezért motiváltak
vagyunk arra, hogy a feszültséget valamilyen
módon csökkentsük és megnyugvást talál-
junk. A feszültség csökkentése érdekében
különféle stratégiákat alkalmazhatunk, ame-
lyek lehetnek tudatosak vagy tudattalanok,
racionálisak vagy irracionálisak. A problé-
mafókuszú megküzdések közé sorolható pél-
dául az igazságtalanság, illetve a szenvedés
megakadályozása vagy megszüntetése, jóvá-
tétel és támogatás nyújtása az áldozatok szá-
mára, a valóság elfogadása, illetve az egyén
saját korlátainak elfogadása. Az érzelemfó-
kuszú stratégiák olyan tudattalan megküzdé-
si mechanizmusokat is aktiválhatnak, mint
például a tagadás, a visszahúzódás vagy az
esemény újraértelmezése, azaz racionalizá-
lása. A korábbi fejezetben tárgyaltak össze-
foglalásaként elmondható, hogy a kontroll -
érzet visszaállítására tett erőfeszítés érhető
tetten akkor, amikor a személy kísérletet tesz
a helyzet megértésére és az okok feltérképe-
zésére (elsődleges interpretációs kontroll,
Rothbaum et al., 1982), vagy amikor az ese-
mény bekövetkezte után elméleteket fabrikál
az okokkal kapcsolatban (retrospektív kont-
roll, Thompson, 1981), hogy mi miért történt,
ami gyakran együtt járhat az áldozat hibázta-
tásával is. Ha pedig az egyén arra vonatko-
zóan készít magyarázatokat, hogy miért fo-
gadható el az adott helyzet úgy, ahogy van,
a másodlagos interpretációs kontroll műkö-
déséről beszélhetünk (Rothbaum et al.,
1982). Maes (1994) kutatásából kiderül,

hogy az igazságos világba vetett hit a leg-
fontosabb előrejelzője a felelősségtulajdoní-
tás jellegének, míg a belső kontrollos attitűd
ennek a felelősségtulajdonításnak az érzelmi
következményeit, vagyis a sebezhetetlen-
ségben való hit helyreállítását és a sikeres
megküzdésben való bizalmat jósolja be.

Az, hogy mely helyzeti, illetve személyi-
ségtényezők játszanak szerepet abban, hogy
a személy végül milyen stratégiákat fog al-
kalmazni, nem tisztázott. A teljesség igénye
nélkül két fontos faktorra hívjuk fel a figyel-
met: a helyzet értékelésére és a személyes
hasonlóságra. Az áldozathibáztató attitűdök
aktiválásában fontos szerepet játszhat a hely-
zet megváltoztathatatlanságának objektív
vagy szubjektív észlelete, mivel fenntartja
a disszonanciát és növeli a tehetetlenség ér-
zését. Ahogy korábban említettük, Lerner
a kísérleti tapasztalatai alapján úgy gondolta,
hogy az emberi szenvedésre adott elsődleges
reakció az empátia és a segítségnyújtás, ami
azonban megváltozhat, ha ezek az erőfeszí-
tések nem járnak sikerrel, és a helyzet to-
vábbra is fennáll. Ilyenkor más módot kell
keresni a disszonancia feloldására, ami gyak-
ran az áldozat derogálásával és hibáztatásá-
val történik meg (Lerner és Simmons, 1966).
Ez összhangban áll a kontrollirodalom ko-
rábban már tárgyalt szerzőinek megállapítá-
sával (Rothbaum et al., 1982), miszerint
a stresszel való megküzdés során alkalmazott
stratégia függ attól, hogy a személy kezelhe-
tőnek vagy kontrollálhatatlannak értékeli-e az
eseményt. A másik fontos befolyásoló ténye-
ző a hasonlóság kérdése. Több kutatás is ki-
mutatta, hogy ha a személy hasonló az áldo-
zathoz vagy az elkövetőhöz (például nem,
életkor, élethelyzet, jellemző szokás stb. te-
kintetében), akkor a felelősségtulajdonítás
iránya úgy alakul, hogy azt hibáztatja a sze-
mély, akire nem hasonlít, és azzal érez
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együtt, akivel azonosul (Shaver, 1970; Gru-
man és Sloan, 1983; Thornton, 1984). 

A következőkben megvizsgáljuk az ál-
dozathibáztató narratívák jellegét és azt,
hogy hogyan szolgálják a fenyegetettségér-
zés csökkenését és az én védelmét. Két útja
is van az áldozathibáztató magyarázatoknak;
az egyik az áldozat viselkedését, a másik az
áldozat jellemét kárhoztatja. Amikor valaki
az áldozat „gyenge jellemét” hibáztatja, az
igazságos világba vetett hite és a megérde-
meltség narratívája aktiválódik. Ilyenkor ál-
talában derogáljuk az áldozatot annak érde-
kében, hogy meggyőzzük magunkat arról,
hogy az áldozat olyasfajta személy, aki meg-
érdemelte a szenvedést (Gruman és Sloan,
1983). Ez a narratíva érhető tetten, amikor
a nemi erőszak áldozatait prostituáltnak, az
AIDS-betegeket promiszkuusnak és felelőt-
lennek, a munkanélkülieket pedig lustának
bélyegezzük. Azáltal, hogy önmagunkra,
mint felelősségteljes, szorgalmas és erköl-
csös személyre gondolunk, „biztosnak” érez-
hetjük magunkat afelől, hogy velünk ez nem
történhet meg. A másik lehetőség, amikor va-
laki az áldozat helytelen viselkedését hibáz-
tatja, szintén a kontrollérzet helyreállítását
segítheti elő (Anderson, 1999). Ezek a nar-
ratívák az áldozatot általában kockázatvál -
laló vagy felelőtlen viselkedéssel jellemzik,
mint például hogy rablás vagy nemi erőszak
esetén miért sétált az áldozat este egyedül,
betegség esetén pedig okolhatjuk az egész-
séges életmód, munkanélküliség esetén az
erőfeszítés hiányát. Az énvédő mechanizmus
képlete ebben az esetben is egyszerű: mivel
én nem így viselkedem, velem ez nem fordul-
hat elő. A korábban tárgyalt nemierőszak-mí-
toszok szívósságát szintén énvédő funkciójuk
adja, mivel „a sztereotípiákat elfogadónak nem
kell szembesülnie az erőszak nagyságrendjé-
vel és súlyával, illetve azzal a ténnyel, hogy

az bárkivel, bármikor, bárhol megtörténhet.
(Parti et al., 2016: 9.)

Az áldozathibáztató attitűd ára, hogy
pszichológiai távolságot teremt az áldozat és
a megfigyelő között, ezáltal csökkenti
a szenvedők iránt érzett empátiát (Breines,
2013). A pszichológiai távolság megterem-
tése és fenntartása gyakran dehumanizáló és
infrahumanizáló mechanizmusokon keresz-
tül történik (Fiske, 2011). A dehumanizáció
ebben az esetben azt jelenti, hogy az áldoza-
tot kevésbé látjuk emberinek, megfosztjuk
humán jellemzőitől. Az infrahumanizáció
pedig azzal jár, hogy kevésbé tartjuk képes-
nek az áldozatokat komplex, árnyalt és sajá-
tosan emberi érzésekre (mint például szere-
tet, remény, gyász), és inkább az állatokra
jellemző, egyszerűbb érzelemvilággal (úgy-
mint félelem, harag, szomorúság) jellemez-
zük őket. Az infrahumanizációs tendencia ki-
mutatható volt például a Katrina hurrikán
áldozatai kapcsán (i. m.). A dehumanizációs
és infrahumanizációs stratégiák az áldozati
csoportok mellett szerepet játszanak még az
alacsony státuszú társadalmi csoportok meg-
ítélése esetében is, fenntartva ezzel az elő-
ítéletet és a status quót (i. m.). 

A fentiek tükrében elmondható, az áldo-
zathibáztatás az egyik lehetséges stratégia
annak érdekében, hogy megvédjük magun-
kat, amikor saját sebezhetőségünkre emlé-
keztető eseményekkel szembesülünk. A ko-
rábbiak fényében fontos konklúzió, hogy az
áldozathibáztató magatartás könnyen lehet
a jó szándékú, empatikus és részvétteli em-
berek jellemzője is. Ezért is lényeges, hogy
felismerjük azokat a mechanizmusokat, ame-
lyek végbemehetnek bennünk, amikor rossz
hírekkel szembesülünk a társas környeze-
tünkben vagy a médiában. 
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A KONTROLL SZEREPE AZ
ÁLDOZATOKKAL FOLYÓ MUNKÁBAN

A fent taglalt mechanizmusok tudatosítása
különösen fontos azon szakmák gyakorlói
számára, akik munkájuk során áldozatokkal
(is) foglalkoznak. A szociális munkások,
rendőrök, bírók, jog- és áldozatvédő szakem-
berek, tanárok, az egészségügyben dolgozó
szakemberek, pszichológusok és különféle
segítő szervezetek munkatársai kiemelten
érintettek ebben a témakörben. Egyrészt azon
okból, hogy napi szinten szembesülnek az
emberi szenvedés különféle formáival, ezál-
tal saját sérülékenységükkel is. Munkájuk
természetéből adódóan egyszerre kell képes-
nek lenniük a saját kontroll iránti szükségle-
tüket és az áldozat igényeit szakszerű és
konstruktív módon kezelni, ami nagyfokú ön-
ismeretet és témaspecifikus képzettséget igé-
nyel. Másfelől ezek a szakemberek fokozott
pszichés és érzelmi megterhelésnek vannak
kitéve, és nem ritka a túlzott munkaterhelés,
a sikerélmény hiánya, valamint a burnout (ki-
égés) szindróma (Edelwich és Brodsky, 1980).
Ezek a tényezők szintén növelik a munka-
társak sebezhetőségét. Ezért is lényeges
tudatosítani, hogy az áldozatok szakszerű
támogatása nem képzelhető el a velük dol-
gozó személyzet támogatása nélkül, például
a megfelelő képzés és klinikai szupervízió
biztosításának formájában (Negrea, 2012). 

A viktimizáció természeténél fogva
együtt jár a kontroll elvesztésének vagy
csökkenésének alapélményével, mivel az ál-
dozat olyasmit él át, ami akarata ellenére
történt vele. Más szóval, az elkövető vagy
a negatív esemény szétrombolja az áldozat
önrendelkezési képességét (Bolivar, 2010).
Ennek okán az áldozatok általános jellemző-
iként tekinthetünk a kontroll- és a hatalom -
érzet hiányára a viktimizáció jellegétől füg-

getlenül. Az áldozatok ezért fokozott erőfe-
szítéseket tesznek a kontroll visszaszerzése
érdekében (Foster és Rusbult, 1999), ennek
figyelembevétele és tiszteletben tartása
rendkívül fontos a gyógyulási folyamatban
(Herman, 2003). A hivatalos hatósági eljárá-
sok potenciálisan mind újraviktimizáló,
mind segítő hatással is bírhatnak ebből
a szempontból. Ennek megértéséhez Averill
(1973) kontrollfogalmait érdemes alkalmaz-
ni, aki egyebek mellett megkülönböztet kog-
nitív vagy információs kontrollt, valamint
döntési kontrollt. Információs kontroll ese-
tén a személy a hatások alakulásának folya-
matát ismeri, a döntési kontroll pedig az
egyén tényleges lehetősége, hogy választhat
a beavatkozások között (Oláh, 2004). Mind-
két típusú kontroll stresszcsökkentő hatással
bírhat, ezért érdemes a hatósági és az áldo-
zatsegítő eljárásokat annak mentén vizsgálni,
hogy van-e az áldozatnak lehetősége a kont-
roll gyakorlására a folyamat során, illetve
magára a folyamatra és annak eredményére.
Ebben a kontextusban az információs kont-
roll szempontjából például azt érdemes vizs-
gálni, hogy az eljárásrendbe be van-e építve
kellő idő, eszköz, kommunikációs csatorna
és munkaerő, amely az adott eljárás folya-
matával, kimeneti lehetőségeivel, potenciá-
lis kockázataival és előnyeivel tudja megis-
mertetni az áldozatot. A döntési kontroll
pedig úgy értelmezhető, hogy van-e az áldo-
zatnak lehetősége arra, hogy válasszon, illet-
ve döntéseket hozzon önmagával és a lehető-
ségeivel kapcsolatban az adott folyamat során.
Ezzel szoros összhangban áll Strang és Sher-
man (2003) összefoglalása arról, hogy mit
várnak az áldozatok a büntető igazságszol-
gáltatástól, amely öt nagy témakörbe cso-
portosítható: információt (a bűnügyről és az
eljárásról), részvételi lehetőséget és a folya-
mat végkimenetelére való hatást, érzelmi
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jóvátételt és bocsánatkérést, materiális kárté-
rítést, valamint fair és tiszteletteljes bánás-
módot és eljárást. 

DESTRUKTÍV GYAKORLATOK
SZEMLÉLETBELI, INTÉZMÉNYI

ÉS KAPCSOLATI SZINTEN: 
A MÁSODLAGOS VIKTIMIZÁCIÓ

A másodlagos viktimizáció az eredeti vikti-
mizációt követő további közvetett viktimi-
záció gyűjtőneve, amelyet az áldozat általá-
ban az eseményt követő hatósági folyamat
során él át (Hagemann, 2012). Ide tartozik
a hatósági vagy orvosi személyzet által tanú-
sított áldozathibáztató magatartás, a helytelen
helyzetkezelés vagy nyelvhasználat, amely
hozzájárul az áldozat további szenvedéséhez
(Campbell és Raja, 1999). Hagemann (2012)
megfogalmazásában „olyan, a negatív ese-
ményt követő viktimizáció, amely nem szán-
dékosan, legtöbb esetben hanyagság miatt
történik a rendőrségi kihallgatás, a jogi eljá-
rás vagy az orvosi vizsgálat során, illetve az
áldozat társas környezetében”. (2012: 53.)
Herman (2003) szerint az áldozat gyakran
egy olyan hatósági folyamatba kényszerül,
amely vagy közömbös, vagy nyíltan ellensé-
ges vele szemben. A fogalom is eredetileg
a bírósági tárgyalások kontextusából szár-
mazik, amelynek során a védőügyvéd vagy
más szereplők megtámadják az áldozat ta-
núvallomását, ami néha még fenyegetőbb
lehet, mint az eredeti bűncselekmény maga
(Hagemann, 2012). A személyzet által elkö-
vetett másodlagos viktimizációt kutatások is
igazolják, például nemi erőszak áldozatai
kapcsán (Campbell és Raja, 1999; Campbell
et al., 2001). Szintén számos nemzetközi ku-
tatási adat számol be arról, hogy az áldozatok
elégedetlenek a bírósági folyamatokkal (Fel-

legi, 2009). A legtöbb hivatalos jogi proce-
dúrában az áldozat teljesen passzív szerep-
ben, egyfajta „kiegészítőként” vesz részt,
akinek a funkciója az információnyújtás, de
semmilyen befolyása nincs az eseményekre.
Egyes szerzők a szivacs metaforáját hasz-
nálják annak leírására, ahogyan az áldozato-
kat „eldobják”, miután az összes információt
„kifacsarták” belőlük (i. m.). 

A másodlagos viktimizáció egy része az
áldozat autonómiájának és kontrollszükség-
leteinek figyelmen kívül hagyása miatt kö-
vetkezhet be. Az áldozatok döntési kontroll-
ját illetően alapvetően elmondható, hogy
a bírósági folyamat során az áldozat lénye-
gében egyetlenegyszer van döntési helyzet-
ben, amikor mérlegeli, hogy jelentse-e a vele
történteket vagy sem (Herman, 2003). Sok-
szor még ez a döntés sincs a kezében, hiszen
számos szakembernek, egészségügyi sze-
mélyzetnek, tanárnak, szociális munkásnak
jelentési kötelezettsége van, sőt sok esetben
az áldozat követlen társas környezete is nyo-
mást gyakorol rá ez ügyben. 

Ideális esetben a feljelentés melletti auto-
nóm döntés a társadalmi jóvátétel megszer-
zésének első lépése lehet (i. m.). Az áldozat
a továbbiakban azonban nincs semmilyen be-
folyással a történtekre, nem döntheti el pél-
dául, hogy akar-e találkozni az elkövetővel
vagy sem, ha igen, mikor áll rá készen és mi-
lyen feltételek nyújtanának biztonságot szá-
mára. További nehezítő körülménynek szá-
mítanak a bíróságok fizikai környezetének
adottságai, például a közös várótermek, ahol
az elkövetővel együtt kell várakozni, valamint
az úgy kialakított tárgyalótermek, ahol a ta-
núvallomást az elkövetők közvetlen fizikai
közelségében kell megtenni (Wolhuter et al.,
2009). Ezek a rosszul strukturált helyzetek to-
vább növelhetik az áldozat kiszolgáltatottsá-
gát és aláássák biztonság- és kontrollérzetét. 
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A destruktív gyakorlatokhoz sorolható
a személyzet áldozathibáztató attitűdje és ma-
gatartása, sőt azok az eredendően jó szándékú
tanácsok is, amelyek arra vonatkoznak, hogy
mit tehetett volna vagy mit kellett volna más-
képp tennie az áldozatnak a negatív esemény
bekövetkezésének idején. A sérülékenységgel
való szembesülés kapcsán tárgyaltak ismere-
tében már érthető, hogy ezek a magatartásfor-
mák nagy valószínűséggel magyarázhatóak
a munkatársak azon szükségletével, amelyben
saját kontrollérzetüket igyekeznek visszaállí-
tani és megnyugodni afelől, hogy a jövőben
mind ők, mind az áldozat el tudja kerülni eze-
ket a helyzeteket. Sajnos azonban ez inkább
destruktív hatással jár, mivel fokozza az áldo-
zat önvádját, önhibáztatását, bűntudatát és
szégyenérzetét, ezáltal lassítva a gyógyulási
folyamatot (Herman, 2003).

KONSTRUKTÍV GYAKORLATOK:
KONTROLLTUDATOS SZEMLÉLET

A KOMMUNIKÁCIÓBAN ÉS AZ
INTÉZMÉNYI GYAKORLATBAN

Az áldozatokkal folytatott munka kontroll
szempontjából akkor tekinthető konstruktív-
nak, ha szemléletében, kommunikációs gya-
korlatában és folyamatprotokollját illetően
tudatosan kezeli és tiszteli az áldozatok kont-
rollal kapcsolatos szükségleteit. A Herman
(2003) által alább idézett orvosi gyakorlat
mind a folyamat, mind a kommunikáció és
a kapcsolat szintjén is egy kontrolltudatos at-
titűdöt tükröz. „A megerőszakolt ember or-
vosi vizsgálata során a legfontosabb az, hogy
ne tegyünk rajta újabb erőszakot. Az orvos-
tudomány alapszabálya, hogy nem ártha-

tunk. (…) a nemi erőszak áldozatai sokszor
rettenetesen tehetetlennek és kontrollvesz-
tettnek érzik magukat. Gondoljuk csak végig,
mit csinál vele az orvos nem sokkal azután,
hogy megerőszakolták, és ő csak a minimá-
lis passzív beleegyezését adja a vizsgálathoz:
egy vadidegen ember azonnal intim kapcso-
latba kerül vele, és bedug valamilyen eszközt
a hüvelyébe, mialatt neki szinte semmi kont-
rollja vagy döntési joga sincs az események-
kel kapcsolatban – ilyen a nőgyógyász által
okozott lélektani nemi erőszak háttere. Ezért
a vizsgálat során hosszú időt szánok rá, hogy
felkészítsem az áldozatot, és minden egyes
lépésnél próbálom átadni neki az irányítást.
Például ezt mondom: »Most ezt és ezt fogjuk
csinálni, és hogy hogyan, azt maga dönti el«.
Rengeteg információval látom el, aminek
nagy részét valószínűleg nem is fogja fel; de
az egésznek mégis az az üzenete, hogy törő-
dünk vele. Megpróbálom az áldozatot a le-
hető legnagyobb mértékben aktív résztvevő-
vé tenni.” (Herman, 2003: 194.)

A kanadai Nemzeti Áldozatsegítő
Szolgálat

A kontrolltudatos szemlélet intézményi és
rendszerszintű megvalósulásának kiváló pél-
dája a kanadai Nemzeti Áldozatsegítő Szol-
gálat alaposan megtervezett és szakszerűen
felépített gyakorlata. Az áldozatok informá-
ciós kontrollját már 1992-ben fel- és elismer-
te a kanadai jogi szabályozás, amikor lehető-
vé tette, hogy az áldozatok információhoz
jussanak a büntetés-végrehajtási intézmé-
nyektől. 2007-ben a kanadai kormány létre-
hozta a Szövetségi Áldozati Stratégiát,
amely szabályozza a Nemzeti Áldozatsegítő
Szolgálat munkáját.6 A kialakított gyakorlat
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minden ponton elismeri az áldozatok infor-
mációs és döntésikontroll-igényét az áldo-
zatsegítő és a hatósági folyamatok során. Az
áldozat információs kontrollját segítendő,
a jogi, az áldozatsegítő és az egyéb (tanács -
adás, pszichológiai segítségnyújtás, reszto-
ratív eljáráson való részvétel stb.) szolgálta-
tásokról többféle kommunikációs csatornán
(személyes konzultáción, honlapon, kiadvá-
nyokon, szórólapokon) keresztül kaphatnak
széleskörű tájékoztatást az érintettek. Az ál-
dozat döntést hozhat arról, hogy szeretne-e
regisztrált tagja lenni a nemzeti áldozati
adatbázisnak. A döntés előtt, annak előnyei-
ről és lehetséges korlátairól az áldozat szé-
leskörű tájékoztatást kap. Regisztráció ese-
tén a Büntetésről és Feltételes Szabadlábra
Helyezésről szóló törvény értelmében az ál-
dozat, amennyiben úgy dönt, egy sor kü-
lönféle információhoz juthat hozzá az elkö-
vetővel, a bűnüggyel, az ítélettel és más
kapcsolódó ügyekkel kapcsolatban.7 A re-
gisztrált áldozatoknak szintén joga van érte-
sítést kapni, ha bármilyen előrelépés vagy
változás történik az ügyükben vagy az elkö-
vetővel kapcsolatban. Ebben a rendszerben
az áldozatnak joga van eldönteni, hogy sze-
retne-e értesítést kérni és szintén döntést hoz-
hat arról, hogy azt ő kapja vagy egy általa
megjelölt személy. Ezáltal lényegesen na-
gyobb kontrollt tud gyakorolni, hiszen szabá-
lyozhatja, hogy akkor szerezzen új informáci-
ókat, amikor készen áll arra, hogy a bűnüggyel
kapcsolatos dolgokkal foglalkozzon. Az in-
formáció megosztása pedig kétirányú: a ha-
tóságok szívesen veszik, ha az áldozatok
megosztják a rendelkezésre álló információ-
ikat az elkövetőről vagy az esettel kapcso-

latban. Az áldozatoknak szintén lehetőségük
van arra, hogy megfogalmazzanak egy ún.
nyilatkozatot (victim’s statement), amelyben
kifejezhetik, hogy milyen hatással volt a bűn-
tett az életükre és milyen következmények-
kel kellett emiatt szembesülniük. Ezekben
a nyilatkozatokban helyet kaphatnak az el-
követővel kapcsolatos releváns információk
és az is, ha az áldozat például továbbra is ve-
szélyben érzi magát. A nyilatkozat megírása
önmagában is bírhat terápiás hatással az ál-
dozat számára, ám ennek további jelentősé-
ge is van. A büntetés-végrehajtási intézmé-
nyek ugyanis figyelembe veszik a nyilatkozat
tartalmát, például amikor döntést hoznak az
elkövető elhelyezésének biztonsági szintjé-
ről, ideiglenes szabadlábra bocsátásáról,
a visszaesés általános kockázatának megíté-
lésekor, valamint az elkövető rehabilitációs
programjának kialakításakor.8 Az áldozat-
nak, vagy egy általa felkért képviselőjének
lehetősége van bemutatni a nyilatkozatot
a meghallgatáson. Az áldozatoknak ezáltal
indirekt módon hatásuk van az elkövető sor-
sára és fontos a szavuk. A fentiekből kitűnik
ennek a rendszernek az áldozatszemlélete,
amely szerint az áldozat kompetens és aktív
cselekvő, akinek a folyamatra és közvetett
módon az elkövetőre is hatása van. A folya-
mat során pedig az áldozat döntési jogát, au-
tonómiáját, méltóságát és információigényét
maximális tisztelet övezi. 

Resztoratív igazságszolgáltatás

Míg a bírósági eljárásokkal szemben számos
kifogás merül fel, egyre több adat támasztja
alá, hogy a büntetőjogi eljárás kiegészítője-
ként vagy alternatívájaként ismert resztoratív

7 Az áldozatértesítő intézményről további információ: www.csc-scc.gc.ca/victims/003006–0002-eng.shtml
8 A nyilatkozatról és annak hatásáról: www.csc-scc.gc.ca/victims/003006–0003-eng.shtml
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(helyreállító) igazságszolgáltatás gyakorlata,9

amelynek során az áldozat és az elkövető biz-
tonságos körülmények között, resztoratív
vagy mediátor szakemberek közreműködésé-
vel találkozhat egymással, kevésbé viktimi-
záló és nagyobb elégedettséggel jár az áldo-
zatok számára (Daly, 2005). A resztoratív
eljáráson való részvétel továbbá jó irányba
befolyásolhatja a gyógyulási folyamatot, pél-
dául úgy, hogy az ülés után szignifikánsan
csökkennek a poszttraumás stressz tünetek
(Angel, 2005). Ez az eredmény különösen
fontos, mivel arra utal, hogy az áldozat ered-
ményes erőfeszítéseket tehet kontrollérzeté-
nek visszaszerzésére ebben a folyamatban.
A resztoratív eljárások alapelveiben és gya-
korlatában számos olyan szabály szerepel,
amely az áldozat kontroll- és biztonságérze-
tét szolgálja és megakadályozza az áldozatok
újraviktimizációját (Fellegi, 2009). Hage-
mann (2012) ezen felül felsorol néhány olyan
tényezőt, amelyek feltehetően az áldozat
kontrollérzetének helyreállításával segítik
a lezárást és a továbblépést. Ezek között sze-
repel például, hogy az elkövetővel való sze-
mélyes találkozás lehetőséget biztosít arra,
hogy az áldozat alapvető kérdéseket tegyen
fel a bűnténnyel kapcsolatban (például
„miért pont én?”), valamint arra, hogy „kor-
rigálja az elkövetőről kialakított képet annak
érdekében, hogy a benne élő szörny konst-
rukcióját egy reálisabb benyomásra cserél-
hesse” (61–62.) Abban az esetben, ha az ülé-
sen megtörténik az őszinte bocsánatkérés az
elkövető részéről, az szimbolikus szinten he-
lyezi vissza az áldozat kezébe a kontrollt
azáltal, hogy döntést hoz arról, hogy elfo-

gadja vagy elutasítja azt (Shnabel és Nadler,
2008; Bolivar, 2010). Szintén fontos kiemel-
ni, hogy a resztoratív ülések egyik fókusza
az elkövető visszaesésének és a bűncselek-
mény megismétlődésének megakadályozása,
amely az áldozat jövőre irányuló kontroll- és
biztonságérzetét erősítheti meg. Fontos fel-
adat lenne a kontrollérzet, a gyógyulás és
a különféle eljárások kölcsönhatásainak to-
vábbi vizsgálata, valamint a gyakorlati al-
kalmazások kontrolltudatos fejlesztése a jö-
vőben. 

KONKLÚZIÓ ÉS A TOVÁBBLÉPÉS
LEHETŐSÉGEI

Jelen tanulmány a kontroll és az attribúciós
irodalom áttekintésével arra kereste a vá-
laszt, hogy milyen okok vezethetnek áldo-
zathibáztató viselkedéshez és ezek milyen
pszichés mechanizmusokon keresztül juthat-
nak érvényre. Az áldozathibáztatás lényegé-
ben a saját sérülékenységünkkel való szem-
besüléskor keletkezett fenyegetettségérzés
csökkentésének egyik lehetséges módja, ami
könnyen lehet az empatikus és részvétteli
egyének sajátja is. Az áldozat jellemét vagy
viselkedését kárhoztatni azzal a pszichés
előnnyel jár, hogy megvédi a személyt attól
a vészterhes gondolattól, hogy ez vele is
megtörténhet és segít visszaállítani a kont-
rollérzetet, valamint megerősíteni az igaz-
ságos világba vetett hitet. Ez a gyakran tu-
dattalan működésmód azonban rendkívül
káros hatással bír az áldozatok gyógyulásá-
nak szempontjából, illetve adott esetekben

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):77–97. 

9 Magyarországon 2007 januárja óta van lehetőség büntetőügyekben közvetítői eljárásra (Fellegi, 2009). A tettes-
áldozat mediáció vagy más resztoratív eljárások hazai intézményesüléséről és feltételrendszeréről bővebben például
Fellegi (2009) Út a megbékéléshez c. könyvéből tájékozódhatunk.
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hozzájárulhat destruktív társadalmi diskur-
zusokhoz is. Ezen okokból rendkívül fontos
lenne az áldozatokkal is érintkező szakem-
berek képzése ebben a témakörben, valamint
a hatósági eljárások szemléletbeli átalakítása
olyan formán, hogy az figyelembe vegye és
tiszteletben tartsa az áldozatok autonómiáját
és kontroll iránti szükségletüket. Ez nemcsak
az áldozatok gyógyulási folyamatát segíthe-
ti elő, csökkentve a munkából kieső időt, de
a hatósági folyamatok hatékonyságát és a ve -
lük való elégedettséget is növelheti. 

A fenti konklúziókat azonban három to-
vábbi szemponttal fontos kiegészíteni. Az
egyik, ahogy arra korábban is felhívtuk a fi-
gyelmet, hogy számos helyzeti és személyi-
ségtényező játszhat szerepet az áldozathi-
báztató attitűdök aktiválásában, amelyek
hatása nem teljesen tisztázott. Ezen tényezők
és összefüggéseik feltárása további kutató-
munka eredménye lehet. A második szem-

pont, hogy a gyakorlati szakemberek sokszor
beszámolnak arról, hogy gyakran rendkívül
nehéz kérdés egy adott ügy kapcsán eldön-
teni, hogy ki az elkövető és ki az áldozat.
Egy személy sok esetben kettős szerepben is
megjelenhet, például egy bántalmazottból lett
elkövető esetében. Ez az aspektus sokszor
még árnyaltabbá és komplexebbé teheti
a gyakorlati és a terápiás munkát. A harma-
dik szemponttal arra hívjuk fel a figyelmet,
hogy az áldozatok megküzdési és gyógyulá-
si folyamata egyénenként eltérő, ezért lé-
nyeges, hogy az áldozatsegítő munka során
mindig figyelembe vegyük a szóban forgó
személy egyéni szükségleteit és tempóját.
A médiadiskurzusok és a nagy visszhangot
kiváltó események is alátámasztják annak
fontosságát, hogy ezen a területen további
kutatások szülessenek és megoldott legyen
a szakemberek, beleértve a médiatartalmakat
alakító munkatársak képzése. 

SUMMARY

PSYCHOLOGICAL EXPLANATIONS OF VICTIM BLAMING. 
THE ROLE OF CONTROL IN VICTIM SUPPORT

Background and aims: Recent events in Hungary have put the theme of victim blaming back
on the agenda. By reviewing the relevant personality and social psychology literature, this
study gives a summary of the potential explanations and mechanisms of victim blame and
their implications on communicational and institutional practices with the aim to help
practitioners in their work with victims. Methods: The theoretical foundation describes the
paradoxical characteristics of healthy psychic functioning (Taylor, 1989; Alloy and Abramson,
1979; Rotter, 1966) and the need for control with special emphasis on situations where the
individual is confronted with his or her vulnerability (Thompson, 1981; Rothbaum et al.,
1982). In the second part, the phenomenon of victim blaming, its dangers and its postulated
intrapsychic mechanisms are discussed with span emphasis on control needs and just world
beliefs (Lerner and Simmons, 1966). The closing section focuses on victims and their impaired
sense of control and its implications in relation to victim support, providing constructive and
destructive communication and institutional examples and good practices to illustrate the
points made. Results and discussion: The review explains that victim blaming behaviors can
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easily be a characteristic of empathic and good-hearted people, this is why raising awareness
among practitioners, as well as changing perspective in legal practice would be crucially
important. 
Keywords: victim blaming, control, just world beliefs, victim support, secondary victimization
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ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér és célkitűzések: Jelen kutatás a Rövid Szexuális Attitűdök Skála (BSAS) magyarorszá-
gi adaptációjára vállalkozott azzal a céllal, hogy a téma hazai kutatói számára egy olyan mé-
rőeszközt szolgáltasson, amelynek segítségével a szexualitással kapcsolatos tényezők egyide-
jűleg négy dimenzió mentén is mérhetőek. Módszer: A kérdőívet serdülő és fiatal felnőtt mintán
(n = 688) teszteltük, két nagyobb vizsgálat részeként. A kapott adatok megerősítő faktoranalí-
zisének eredménye szerint a skála tételei az eredeti faktorstruktúrához megfelelően illeszked-
tek. A továbbiakban a Szexuális Attitűdök Skála egyes alskáláinak összefüggéseit vizsgáltuk
a nem, az életkor, a szexuális tapasztalat, valamint a pornóhasználat vonatkozásában. Ered-
mények: A BSAS magyar változata 23 tételt tartalmaz, melyek négy faktort töltenek, az eredeti
mérőeszköz alskáláihoz hasonlóan. Ezek a Megengedő attitűd, a Fogamzásgátlás, a Bensősé-
gesség és az Instrumentalitás. Az összefüggések elemzése során nemi különbségeket a Meg-
engedő attitűd, a Fogamzásgátlás és az Instrumentalitás; életkori különbséget pedig az Instru-
mentalitás alskálákon találtunk. A szexuális tapasztalattal a Megengedő attitűd és
a Bensőségesség; a pornófogyasztással a Megengedő attitűd, a Bensőségesség és az Instru-
mentalitás alskálák esetében találtunk összefüggéseket. Következtetések: A Rövid Szexuális
Attitűdök Skála négyfaktoros modellje hazánkban is alkalmazható, külső összefüggéseit te-
kintve eredményeink egybevágnak a mérőeszköz használatának korábbi tapasztalataival. 
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BEVEZETÉS

A szexualitással kapcsolatos attitűdök
mérése

Az emberi szexualitás témakörében folyta-
tott tudományos munka szempontjából a ne-
hezebben és kevésbé megbízhatóan operaci-
onalizálható szexuális viselkedés mellett
a szexuális attitűdök mérése is kulcsfontos-
ságúnak tekinthető. Az attitűdök vizsgálata
ugyanis nagyban hozzájárulhat az emberi
szexualitást alakító tényezők működésmód-
jának mélyebb megértéséhez, ez pedig ala-
pul szolgálhat a szexuális egészség (WHO,
2006) fejlesztését célzó programok és irány-
elvek kialakításához is (Kimberly és mtsai,
2013). 

Az 1980-as évekig a vonatkozó pszicho-
lógiai kutatások jórészt a szexuális szaba dos-
sággal, a házasság előtti szexszel, illetve a ser-
dülőkori szexualitás alakulásával foglalkoztak,
a korábbi évtizedek társadalmi-kulturális vál-
tozásainak kontextusában (Hendrick és mtsai,
1985). A Szexuális Attitűdök Skála első vál-
tozatát (Sexual Attitudes Scale, a továbbiak-
ban SAS) Hendrick és munkatársai (1985)
dolgozták ki. Az ezt követő évtizedek válto-
zásaiban nagy szerepet játszott a technika
robbanásszerű fejlődése, melynek következ-
tében a társadalmi-kulturális térben egészen
új minőségek jelentek meg, az eddigiekhez
képest sokkal gyorsabban. E változások az
emberi szexualitásra is hatással voltak. A vi-
zuális média fejlődésének (Brown, 2000),
a széles sávú internet elterjedésének (Cooper,
1998), valamint az online pornográfia tér-
nyerésének (Owens és mtsai, 2012) nemcsak

a viselkedés, hanem az attitűdök szintjén is
markáns hatása mutatható ki (Wright, 2013).

Az eredeti SAS skála továbbfejlesztése
ezekre a változásokra reagált, így két évtized
után megtörtént annak felülvizsgálata, és
a szerzők egy új, rövidített kérdőívet készí-
tettek (Brief Sexual Attitudes Scale, BSAS,
Hendrick és mtsai, 2006). 

A szexuális attitűdök többdimenziós mé-
résére jelenleg még nem áll rendelkezésre
magyar nyelvű mérőeszköz, bár a szociosze-
xuális orientáció kérdőív magyar változatá-
nak (SOI-R) egyik alskálája az elkötelező-
déstől mentes szexuális kapcsolatok iránti
nyitottságot (attitűdöt) méri (Meskó és mtsai,
2014). Jelen kutatás ezért a BSAS magyar-
országi adaptációjára vállalkozik azzal a cél-
lal, hogy a téma hazai kutatói számára egy
olyan mérőeszköz használatát tegye lehető-
vé, amelynek segítségével a szexualitással
kapcsolatos attitűdök egyidejűleg négy di-
menzió mentén is mérhetőek.

A Szexuális Attitűdök Skála (SAS)

Az eredeti SAS megalkotásával a szerzők
célja az volt, hogy a korábbi, rendre a sze-
xualitás egyetlen aspektusára fókuszáló mé-
rőeszközök után a szexuális attitűdök egy
teljesebb készlete váljon mérhetővé (Hend-
rick és Hendrick, 1987). Az első változatban
(Hendrick és mtsai, 1985) a szexuális szaba -
dosságon kívül a felelősségvállalással, a szex
jelentésével, illetve annak érzelmi vonatko-
zásaival kapcsolatos 150 itemet gyűjtöttek
össze. Ezek közül a redundáns, illetve töb-
bértelmű tételeket spekulatív alapon kiszűr-
ve 102 kérdéses mérőeszközt kaptak, mely
eredetileg 9 skálát töltött. Az első adatfelvé-

Kulcsszavak: Szexuális Attitűdök Skála, BSAS, szexuális attitűdök, szexualitás, pornóhasz-
nálat
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tel 835 fővel történt, ennek eredményei fő-
komponens-analízissel egy 58 tételes, 5 fak-
toros mérőeszközt erősítettek meg. A továb-
biakban Hendrick és Hendrick (1987) két
nagyobb adatgyűjtést (N = 1374) követően
négyfaktoros mérőeszközt kaptak, mely 43
tételből állt. A négy alskála a Megengedő at-
titűd, a Szexuális szokások, a Bensőségesség
és az Instrumentalitás voltak. 

A Rövid Szexuális Attitűdök Skála
(BSAS)

A Rövid Szexuális Attitűdök Skála megszer-
kesztésekor a szerzők (Hendrick és mtsai,
2006) az eredeti mérőeszköz rövidebb és
korszerűbb változatának létrehozására töre-
kedtek. A BSAS 23 iteme a SAS 43 iteméhez
hasonlóan négy faktort tölt, melyből három
(Megengedő attitűd, Bensőségesség, Instru-
mentalitás) dimenzió változatlan maradt.
A negyedik alskálán (Szexuális szokások)
a feltáró faktorelemzés során három tétel
szerepelt megfelelően magas faktorsúllyal,
melyek közül mindegyik a fogamzásgátlás-
sal volt kapcsolatos, így az alskálát Fogam-
zásgátlásra nevezték át. 

A BSAS alskálái

Megengedő attitűd (Permissiveness; P)
Az első skála a szexualitással kapcsolatos
megengedő attitűdöket méri. Ez a dimenzió
a szabad, kötelezettségeket kerülő, testi él-
vezeteket kereső, énes jellegű viszonyulási
formákat foglalja magába.

Külső összefüggéseit tekintve Hendrick
és Hendrick (2006) a következő eredménye-
ket kapták: a megengedő attitűd inkább a fér-
fiakra jellemző; negatív együttjárást mutat
a párkapcsolati elégedettséggel, a partner
felé való nyitottsággal, valamint elkötelező-
déssel, illetve a partner felé érzett tisztelet-
tel; pozitív korrelációt mutat ugyanakkor

a külső kapcsolat valószínűségével. A szere-
lem Lee-féle tipológiájával (1973) összevet-
ve a Megengedő attitűd erős pozitív együttjá-
rást mutatott a Ludus (a szerelem játékos,
a mély elköteleződést kerülő, élvezetcentri-
kus, élménykereső formája), illetve valamivel
gyengébb negatív együttjárást az Eros (szen-
vedélyes, romantikus szerelem), a Storge
(a szerelem partnerség dimenziója) és
a Pragma (a szerelem logikus, praktikus vo-
natkozásai) dimenziókkal. 

A Megengedő attitűd vonatkozásában
a nemi különbségeket több későbbi tanul-
mány is megerősíti (He és mtsai, 2010;
Kimberly és mtsai, 2013; Luquis és mtsai,
2011). Kimberly és munkatársai (i. m.)
a szerelem típusait tekintve azonban a fen-
tiekkel csak részben megegyező eredmé-
nyeket kaptak. Eredményeik a Ludus, a Prag-
ma és a Storge dimenziókkal mutatkozó
fenti összefüggéseket megerősítik, az Eros
vonatkozásában azonban nem találtak szig-
nifikáns együttjárást. Hendrick és munka-
társai (2006) eredményein túl szignifikáns
negatív korrelációt találtak még az Agape
(odaadó, önzetlen szerelemforma) dimenzi-
óval, valamint a vallásosság mértékével.
Braun-Courville és Rojas (2009) szignifi-
káns együttjárást találtak a serdülőkorúak
pornófogyasztása és a Megengedő attitűd di-
menziója között.

Fogamzásgátlás (Birth Control; BC)
Ez az alskála tulajdonképpen a fogamzás-
gátlás felelősségével kapcsolatos nézeteket
tartalmazza. A mérőeszköz korábbi változa-
taiban a Szexuális szokások skála részeként
szerepelt (lásd fent), olyan témakörökkel,
mint a szexuális edukáció, illetve a szexuá-
lis játékszerek elfogadása. Mivel önálló ská-
laként csak a rövidített változatban kapott
helyet, így külső összefüggéseit tekintve
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kevesebb eredmény áll rendelkezésre. Hend-
rick és munkatársai a BSAS megszerkeszté-
sével összefüggő vizsgálatsorozatukban
(2006) nem találtak nemi különbséget, illetve
stabil összefüggést a párkapcsolati dimenziók
és a Lee-féle szerelemtípusok vonatkozásá-
ban sem. Egy későbbi tanulmányban (Kim-
berly és mtsai, i. m.) a Fogamzásgátlás szig-
nifikáns negatív együttjárást mutatott az
Agape szerelemtípussal és a vallásossággal,
a Ludus és az Eros dimenziókkal ugyanezen
vizsgálatban gyenge, de szignifikáns korre-
láció volt megfigyelhető. 

Bensőségesség (Communion; C)
A mérőeszköz harmadik dimenziója a szexu -
alitással kapcsolatos bensőséges, idealiszti-
kus attitűdöket méri, így elsősorban a szexu-
alitás érzelmi és társas aspektusaira reflektál.

Hendrick és munkatársai (2006) a Ben-
sőségesség alskálán nemi különbségeket nem
találtak. A párkapcsolati vonatkozásokat te-
kintve a partner felé való nyitottsággal, illet-
ve a partner felé érzett tisztelettel a Benső-
ségesség pozitív együttjárást mutatott, más
konzisztens összefüggést azonban nem sike-
rült kimutatni. A szerelem dimenziói közül
korábbi eredmények (például Hendrick és
Hendrick, 1987) alapján a szerzők az Eros és
az Agape esetében vártak pozitív összefüg-
gést, ezt azonban a három elvégzett vizsgá-
lattal nem sikerült egyértelműen igazolni, bár
Kimberly és munkatársai (i. m.) eredményei
ugyancsak ebbe az irányba mutatnak. Ez
utóbbi tanulmány gyenge, de szignifikáns
pozitív korrelációt közöl továbbá a Bensősé-
gesség és az önértékelés között.

Instrumentalitás (Instrumentality; I)
Az Instrumentalitás a Megengedő attitűdhöz
hasonlóan a szexualitás énes vonatkozásaira
reflektál. Mindkét attitűddimenzióban a szexu -

alitás alkalmi, örömkereső, illetve elkötele-
ződést kerülő jellege bontakozik ki, azonban
míg a Megengedő attitűd elsősorban a sze-
xualitás élménykereső részére, addig az Inst-
rumentalitás inkább annak praktikus, testi-fi-
zikai vonatkozásaira fókuszál.

Hendrick és munkatársai (2006) eredmé-
nyei alapján ez az attitűddimenzió is – a Meg-
engedő attitűdhöz hasonlóan – inkább a fér-
fiakra jellemző; negatívan jár együtt a pár-
kapcsolati elégedettséggel, a partner felé
való nyitottsággal és a felé érzett elkötelező-
déssel. A szerelem vonatkozásában együttjá-
rás csak a Ludus dimenzióval volt konziszten-
sen kimutatható, pozitív irányban. Kimberly
és munkatársai (i. m.) eredményei a nemi kü-
lönbségeket és a Ludus dimenzióval mutat-
kozó együttjárást ugyancsak megerősítik.
További eredményeik alapján az Instrumen-
talitás negatív korrelációt mutat az Agape
szerelemtípussal és a vallásossággal.

Egy holland kutatásban (Peter és Valken-
burg, 2010) a BSAS Instrumentalitás dimen-
ziójának és a pornográf tartalmak fogyasztá-
si gyakoriságának összefüggését vizsgálva
a két változó között szignifikáns, pozitív
kapcsolatot találtak, melyet a látottak észlelt
realitása mediált. Katz és Schneider (2013)
longitudinális kutatásukban az Instrumenta-
litást az alkalmi szex szignifikáns predikto-
raként azonosították. Eredményeik szerint
továbbá a Megengedő attitűd dimenzió
ebben a vonatkozásban szignifikáns predik-
tív erővel nem bírt, az alkalmi szexuális kap-
csolatokban való részvétel ugyanakkor szig-
nifikánsan bejósolta a Megengedő attitűdöt. 

Az említett tanulmányok példaként szol-
gálnak a mérőeszköz alkalmazási köreit te-
kintve, mind a teljes mérőeszköz, mind an -
nak egy-egy alskálája vonatkozásában. 

Jelen kutatásunkkal a BSAS attitűd kér-
dőívnek mint az emberi szexualitással fog-
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lalkozó kutatások széles körében használha-
tó, többdimenziós mérőeszköznek a hazai
adaptációjára vállalkoztunk.

MÓDSZER

Eljárás és résztvevők

Vizsgálatunkban összesen 1017 fő válaszait
gyűjtöttük össze, két mintavételezési sza-
kaszban, egy-egy nagyobb kutatás részeként
volt lehetőségünk az adatfelvételre. Az első
adatgyűjtés 2013 tavaszán, egy magyaror-
szági kisváros serdülőkorú populációjában
(N = 453) történt. Ez a kutatás a serdülőkori
pornófogyasztás egyes aspektusainak és
külső összefüggéseinek feltárására irányult.
A második adatgyűjtésre 2014 tavaszán, fő-
városi egyetemisták (N = 564) körében ke-
rült sor, egy, a szexuális egészség dimenzió-
it vizsgáló kutatás részeként. Mindkét
adatgyűjtés papír-ceruza kérdőíves formában
történt.

Az adatbevitelt és adattisztítást követően
jelen vizsgálatba azokat a résztvevőket von-
tuk be, akik a szexuális attitűdök skálát hi-
ánytalanul kitöltötték, illetőleg válaszoltak
a nemre, az életkorra, illetve a szexuális és
pornóval kapcsolatos tapasztalatokra vonat-
kozó kérdésekre is. Az így kialakított mintá-
ba 688 fő került, melynek átlagéletkora
19,02 év (SD = 3,91 év), a kétharmaduk
(62%) nő. 

Eszközök

Szexuális attitűdök: Az adaptálni kívánt
Rövid Szexuális Attitűdök Skálát (Hendrick
és mtsai, 2006) használtuk a szexuális attitű-
dök mérésére. A kérdőív fordítását és visz-
szafordítását két, az angol nyelvet anyanyel-
vi szinten beszélő fordító végezte. A kérdőív

23 tételét a kitöltők ötfokú Likert-skálán ér-
tékelhették aszerint, hogy az egyes állítások-
kal teljesen egyetértenek (5), vagy egyálta-
lán nem értenek egyet (1).

A pornófogyasztás rendszeressége a „Rend -
szeresen néz-e pornófilmeket?” kérdés igen
(1), nem (0) válaszkategóriái alapján került
meghatározásra.

A pornófogyasztás gyakorisága: A kitöl-
tők a „Milyen rendszerességgel néz pornó-
filmeket?” kérdést az első adatfelvétel során
hat- (soha = 0; havonta néhányszor = 1; he-
tente = 2; hetente többször = 3; naponta = 4;
naponta többször = 5), a második adatfelvé-
tel során négyfokú (soha = 0; havi szin-
ten = 1; heti szinten = 2; napi szinten = 3) or-
dinális skálán válaszolhatták meg. Az adatok
elemzésekor az egyes kategóriákat ez utóbbi
skála mentén határoztuk meg, az első adat-
felvétel „2” és „3”; valamint „4” és „5” vá-
laszainak összevonásával.

Szexuális tapasztalat: A szexuális tapasz-
talatot tekintve az első adatgyűjtés során
négy válaszlehetőség (még nincs = 0; van
már tapasztalatom = 1; több tapasztalatom is
van = 2; rendszeresen élek nemi életet = 3)
közül választhattak a kitöltők. A második
adatgyűjtés során a kérdés dichotóm
(igen = 1; nem = 0) módon került kitöltésre.
Az adatok elemzésekor a két mintavétel „0”
értékeit „nem”, az első mintavétel „1–3”, va-
lamint a második mintavétel „1” értékeit
„igen” válaszként kódoltuk.

EREDMÉNYEK

A BSAS szerkezete magyar mintán –
megerősítő faktorelemzés

A magyar adatokon (N = 688) megerősítő
faktorelemzést végeztünk (SPSS-AMOS
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program használatával), azaz teszteltük,
hogy azok illeszkednek-e az eredeti, a szer-
zők által leírt faktorstruktúrához. A BSAS
eredeti verziójának (lásd 1. melléklet) 23 té-
tele 4 skálát tölt, az előzőekben részletezet-
tek szerint. A statisztikai mutatók szerint
a kiindulási modellben az adatok illeszkedé-
se nem volt megfelelő az elméleti modellhez
(NFI: 0,81; TLI: 0,79; CFI: 0,81; RMSEA:
0,083; 90%; CI: 0,082–0,085; PCLOSE:
0,00). Ezt követően, a modifikációs indexek

figyelembevételével néhány korreláló hiba-
tagot megengedve, a módosított modell az il-
leszkedési mutatók alapján elfogadhatónak
bizonyult, azaz a BSAS eredeti faktorstruk-
túrája megtartható. (NFI: 0,87; TLI: 0,89;
CFI: 0,91; RMSEA: 0,058; 90% CI: 0,053–
0,063; PCLOSE: 0,003). A BSAS megerősí-
tő faktorelemzésének modelljét az 1. ábra
mutatja be. Az egyes alskálák Cronbach-alfa
mutatói rendre: P: 0,88; BC: 0,71; C: 0,70;
I: 0,76.

1. ábra. A BSAS-skála magyar mintán (N = 688) megerősített faktorstruktúrája
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A szexuális attitűdök (BSAS) külső
összefüggései, magyar mintán

Jelen írásban csupán a magyar BSAS néhány
alapvető tényezővel való kapcsolatát mutat-
juk be. Ez megfelelően illusztrálja a skála
működési módját és bemutatja az alskálák
összefüggéseinek mintázatát olyan ténye-
zőkkel, amelyeket a nemzetközi szakiroda-
lomban már korábban is leírtak. A további,
komplex elemzések az egyes változók ösz-
szefüggésrendszeréről bonyolultabb model-
lek felállítására adnak majd lehetőséget, és
további kutatások és publikációk tárgyát ké-
pezik.

Nemi és életkorbeli különbségek
A nemi és életkori csoportok közötti különb-
séget együttesen, kétszempontos ANOVA-
val teszteltük. Az eredmények alapján lát-
szik, hogy a Megengedő attitűd és az
Instrumentalitás skálákon a külföldi eredmé-
nyekhez hasonlóan a férfiak (N = 262) szig-

nifikánsan magasabb pontszámot értek el
a nőkhöz (N = 426) viszonyítva. Ugyancsak
szignifikáns, de fordított, mérsékeltebb nemi
különbségek mutatkoztak a Fogamzásgátlás
dimenzióban (1. táblázat).

Az életkori csoportokat vizsgálva azt
mondhatjuk, hogy a serdülőkhöz képest a fi-
atal felnőttek az Instrumentalitás tekinteté-
ben alacsonyabb pontszámot értek el (2. táb-
lázat).

A nem (férfi/nő) és az életkor (serdü-
lő / fiatal felnőtt) együttes hatását vizsgálva
azt találtuk, hogy szignifikáns interakció
a két független változó között a Megengedő
attitűd (F = 4,01; p = 0,04; df = 1) (2. ábra),
illetve a Fogamzásgátlás (F = 4,57; p = 0,03;
df = 1) (3. ábra) esetében található. 

A Megengedő attitűd vonatkozásában
alapvetően nemi különbség mutatkozott,
amely a serdülő korcsoportnál kifejezettebb
(Cohen-d serdülők = 1,61; Cohen-d fiatal
felnőttek = 0,99). Másként fogalmazva azt

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):101–113. 

1. táblázat. A BSAS alskáláin elért pontszámok nemi különbségei (1–5. skála)

** p < 0,01

2. táblázat. A BSAS alskáláin elért pontszámok korcsoport szerinti különbségei (1–5. skála)

+ 0,05 < p < 0,1 ** p < 0,01

 Átlag (szórás) 
férfiak 

Átlag (szórás) 
n k

Nemek közötti különbség
[F, szig. (df)]

Megenged  attit d 3,22 (0,76) 2,18 (0,76) 159,1** (1)
Fogamzásgátlás 4,10 (0,70) 4,40 (0,75) 24,5** (1)
Bens ségesség 3,95 (0,65) 3,95 (0,67) 0,03 (n.s.) (1)
Instrumentalitás 3,35 (0,778) 3,03 (0,75) 11,1** (1)

 Átlag (szórás) serdül k 
(14–19 év) 

Átlag (szórás)
fiatal feln ttek (20–26 év)

Különbség
[F, szig. (df)]

Megenged  attit d 2,63 (0,92) 2,60 (0,91) 3,0+ (1)
Fogamzásgátlás 4,25 (0,73) 4,33 (0,79) 0,2 (n.s.) (1)
Bens ségesség 3,92 (0,68) 4,02 (0,61) 1,4 (n.s.) (1)
Instrumentalitás 3,26 (0,78) 2,93 (0,71) 13,6** (1)
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mondhatjuk, hogy míg a férfiak esetében nin-
csen különbség az életkori csoportok között,
addig a nőknél viszont a fiatal felnőttek mér-
sékelten megengedőbb attitűdöt mutatnak
a serdülőkorú nőkhöz képest (Cohen-d = 0,39)
a megengedő attitűd vonatkozásában.

2. ábra. A nem és az életkori csoport
(serdülő / fiatal felnőtt) együttes hatása

a Megengedő attitűd dimenziójára

3. ábra. A nem és az életkori csoport
(serdülő / fiatal felnőtt) együttes hatása

a Fogamzásgátlás dimenziójára

A fogamzásgátlással kapcsolatos attitűdben
a teljes mintában ugyancsak nemi különbség
mutatkozott, amely a fiatal felnőtt korcso-
portnál kifejezettebb (Cohen-d serdülők = 
= 0,29; Cohen-d fiatal felnőttek = 0,73).
Másként fogalmazva azt mondhatjuk, hogy

a férfiak esetében jelentős mértékű a kü-
lönbség a serdülők és a fiatal felnőttek kö-
zött (Cohen-d férfiak = 0,28), míg a nők ese-
tében nem jelentős (Cohen-d nők = 0,17). 

Szexualitással és pornóval kapcsolatos
tapasztalatok

Az első elemzésben itt azt vizsgáltuk meg,
hogy a pornóval kapcsolatos tapasztalatok-
kal összefüggést mutatnak-e a szexualitással
kapcsolatos attitűdök. Azt találtuk, hogy
azok, akik már láttak pornófilmet, szignifi-
kánsan Megengedőbbek, illetve a Bensősé-
gesség és az Instrumentalitás vonatkozásá-
ban is magasabb pontszámokat adnak
azokhoz képest, akik saját állításuk szerint
még nem láttak pornófilmet (3. táblázat).

A következő lépésben a szexuális tapasz-
talatok és a pornófogyasztás gyakoriságának
összefüggését az attitűdökkel együttesen,
kétszempontos ANOVA-val is teszteltük. 

Itt azt vizsgáltuk meg, hogy a szexuális
tapasztalattal mutatkozik-e összefüggése az
attitűdöknek, és azt találtuk, hogy akik arról
számoltak be, hogy már éltek nemi életet,
szignifikánsan Megengedőbbek, illetve
a Bensőségesség tekintetében is magasabbra
értékelik a szexualitást (4. táblázat).

A másik differenciálási szempontunk
a pornófilmnézés gyakorisága volt, és azt ta-
láltuk, hogy azok, akik rendszeres fogyasztói
a pornófilmeknek, a Megengedő attitűdök-
ben, az Bensőségességben és az Instrumen-
talitás dimenziójában is magasabbra értéke-
lik a szexualitást (5. táblázat).

A két tényező együttes hatását vizsgálva
azt találtuk, hogy interakciós hatás csak
a Megengedő attitűd vonatkozásában jelent-
kezett (F = 5,2; p = 0,02; df = 1) (4. ábra).

Mind a szexuális tapasztalatoknak, mind
pedig a rendszeres pornófogyasztásnak ki-
mutatható összefüggése van az attitűdök
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megengedőbb voltával, ugyanakkor a szexu-
ális tapasztalattal rendelkezők esetében na-
gyobb a különbség (Cohen-d = 1,07; Cohen-
d = 0,62) a pornót rendszeresen fogyasztók
és nemfogyasztók között a Megengedő atti-
tűdben (4. ábra). Másként megfogalmazva
az interakciót, azt mondhatjuk, hogy csak
a rendszeresen pornót nézők esetében van
szignifikáns különbség (Cohen-d = 0,75)
a Megengedő attitűdben a szexuális tapasz-
talat függvényében.

A pornófogyasztás gyakoriságát illetően
szignifikáns együttjárást találtunk a BSAS
három alskálájával is, ezek közül ugyanak-
kor csak a Megengedő attitűddel kifejezet-
ten jelentős (rho = 0,53; p < 0,01) az együtt-
járás, míg a Fogamzásgátlással (rho = –0,08;
p = 0,04), a Bensőségességgel (rho = 0,16;
p<0,01) és az Instrumentalitással (rho = 0,13;
p<0,01) gyakorlatilag elhanyagolható, bár
szignifikáns a korreláció.
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3. táblázat. A BSAS alskáláin elért pontszámok különbségei a pornóval kapcsolatos tapasztalatok tükrében

+ 0,05 < p < 0,10 * 0,01 p < 0,05 ** p < 0,01

4. táblázat. A BSAS alskáláin elért pontszámok különbségei a szexuális tapasztalat függvényében 
(1–5. skála)

+ 0,05 < p < 0,10; ** p < 0,01

5. táblázat. A BSAS alskáláin elért pontszámok különbségei a rendszeres pornónézés tükrében

* 0,01 < p < 0,05 ** p < 0,01

 Átlag (szórás)
már láttak pornófilmet 

(N = 583) 

Átlag (szórás)
még nem láttak 

pornófilmet (N = 105)

Különbség (t, sig.)

Megenged  attit d 2,76 (0,89) 1,83 (0,62) 11**
Fogamzásgátlás 4,29 (0,73) 4,20 (0,80) 0,9 n.s.
Bens ségesség 4,00 (0,65) 3,64 (0,60) 4,3**
Instrumentalitás 3,19 (0,78) 3,00 (0,75) 2,0*

 Átlag (szórás)
már éltek nemi életet 

(N = 530) 

Átlag (szórás)
még nem éltek nemi 

életet (N = 158)

Különbség
[F, sig. (df)] 

Megenged  attit d 2,70 (0,95) 2,41 (0,76) 12,2** (1)
Fogamzásgátlás 4,28 (0,74) 4,25 (0,76) 0,2 n.s. (1)
Bens ségesség 4,05 (0,60) 3,66 (0,74) 18,4** (1)
Instrumentalitás 3,18 (0,81) 3,13 (0,67) 0,01 n.s. (1)

 Átlag (szórás)
rendszeresen néznek 

pornófilmet 
(N = 164) 

Átlag (szórás)
nem néznek rendszeresen 

pornófilmet (N = 524) 

Különbség
[F, sig. (df)] 

Megenged  attit d 3,25 (0,87) 2,41 (0,83) 45,1** (1)
Fogamzásgátlás 4,18 (0,75) 4,31 (0,74) 01,9 n.s. (1)
Bens ségesség 4,08 (0,55) 3,90 (0,68) 5,5** (1)
Instrumentalitás 3,29 (0,82) 3,12 (0,75) 3,9* (1)
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4. ábra. A szexuális tapasztalat és
a pornófogyasztás együttes hatása a Megengedő

attitűdök dimenziójára

ÖSSZEFOGLALÁS

Vizsgálatunkban a Rövid Szexuális Attitű-
dök Skála (BSAS) magyar adaptációját vé-
geztük el, serdülő és fiatal felnőtt populáci-
ón. Az eredeti mérőeszköz faktorstruktúráját
adataink megerősítették. Az így kialakított
skálában a 23 tétel az eredeti modellhez ha-
sonlóan ugyanabba a négy faktorba rende-
ződik (lásd 1. melléklet). 

A BSAS egyes alskáláinak külső össze-
függéseit is kerestük olyan tényezőkkel,
amelyekre vonatkozóan a korábbi szakiro-
dalom alapján már rendelkezünk adatokkal.
Vizsgáltuk ezért a nemmel, az életkorral,
a szexuális tapasztalattal, valamint a pornó-
használattal összefüggésben is az egyes al -
skálákat. 

A nemi különbségeket tekintve a férfiak
szignifikánsan magasabb Megengedő attitűd
és Instrumentalitás pontszámai megerősítik
Hendrick és munkatársai (2006) korábbi
eredményeit. Az eredeti mérőeszköz megal-
kotásakor a szerzők fiatal felnőttek adatait

elemezték, tehát életkor szempontjából ho-
mogén mintával dolgoztak. Saját vizsgála-
tunkba serdülőkorúakat is bevontunk, így
a szexuális attitűdök életkorral mutatott ösz-
szefüggéseit is elemezni tudtuk. Eredmé-
nyeink rámutatnak a szexuális attitűdök di-
namikus, változékony természetére, még ha
csak korlátozottan is. Ennek a dinamikának
az alaposabb feltárásához, azaz a változások
nyomon követéséhez azonban további élet-
ciklusokat vizsgáló kutatásokra is szükség
van a jövőben.

A pornóval kapcsolatos tapasztalatok,
illetve a pornóhasználat rendszerességét te-
kintve nem meglepő eredmény, hogy a Meg-
engedő attitűd és a pornóhasználat pozitív
összefüggést mutat. A szakirodalomban ezt
több tanulmány is alátámasztja, a Megenge-
dő attitűd különféle aspektusaira fókuszálva
(Braun-Courville és Rojas, 2009; Brown és
L’Engle, 2009; To és mtsai, 2012). Ugyancsak
nem meglepőek az Instrumentalitás és a por-
nófogyasztás összefüggésével kapcsolatos
eredmények, e tekintetben Peter és munkatár-
sai (2010) longitudinális kutatásból származó
eredményeit is megerősíti jelen kutatásunk. 

Vizsgálatunk érdekes eredménye ugyan-
akkor, hogy a pornóhasználat és a Bensősé-
gesség pozitív összefüggést mutat. Ennek
egyik lehetséges magyarázataként szolgálhat
az, ha a szexualitáshoz való viszonyulást
mint közvetítő változót beemeljük az össze-
függésrendszerbe. Ennek alapján elképzelhető,
hogy akik általában is negatívan viszonyulnak
a szexualitáshoz, vélhetően a pornográf tartal-
makat is kevésbé használják, az általános
„szexpozitív” szemléletűek ugyanakkor na-
gyobb fokú kíváncsisággal viszonyulhatnak
a pornóhoz is (Häggström-Nordin és mtsai,
2006). A feltételezett közvetítő hatás igazo-
lásához további szisztematikus vizsgálatok
szükségesek.
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Összességében reméljük, hogy a pornó-
használat és a szexuális attitűdök összefüg-
géseit feltáró, illetve megerősítő első ered-
ményeink további inspirációként szolgálnak
majd a pornó mint viszonylag új és egyúttal
széles körű hatással bíró jelenségének hazai
(társadalom)pszichológiai kutatásában is.

A BSAS legnagyobb előnye, hogy vi-
szonylagos rövidsége mellett a szexualitás-

sal kapcsolatos attitűdök több dimenzióját is
méri. A kérdőív négy skálája segítségével ha-
tékonyan vizsgálhatók a szexualitás főbb as-
pektusai, így a témában folytatott empirikus
vizsgálatok fontos mérőeszköze lehet a to-
vábbiakban is. Hasznos segédanyagként al-
kalmazható továbbá szexuálpszichológiai ta-
nácsadási vagy párterápiás folyamatokban is. 
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SUMMARY

THE HUNGARIAN ADAPTATION OF THE BRIEF SEXUAL ATTITUDES SCALE (BSAS)

Background and aims: The goal of the current research was to adapt the Brief Sexual Attitudes
Scale for use in the Hungarian context in order to provide a measurement tool with which
sexuality-related factors can be measured along four dimensions simultaneously. Methods:
The questionnaire was administered to a sample of young adults and adolescents (n = 658) as
part of two broader studies. The confirmatory factor analysis of data shows that the items of
the scale fit the original factor structure. Subsequently, we measured the relationship among
the subscales of the Brief Sexual Attitude Scale. Group differences were examined with respect
to gender, age, sexual experience, and pornography consumption. Results: The Hungarian
version of the BSAS contains 23 items, which load onto 4 factors, much like the subscales of
the original questionnaire. These subscales are Permissive Attitude, Birth Control,
Communion, and Instrumentality. Gender differences were found in the subscales of
Permissive Attitude, Birth Control, and Instrumentality; differences in age were found
regarding Instrumentality. Sexual experience significantly correlated with Permissive Attitude
and Communion subscales, whereas pornography consumption was related to the Permissive
Attitude, Communion and Instrumentality subscales. Conclusion: The four-factor model of the
Brief Sexual Attitudes Scale is a reliable questionnaire which can be utilized in the Hungarian
context, as well. In terms of its external relationships, our results confirm findings of previous
studies. 
Keywords: Sexual Attitudes Scale, BSAS, sexuality, gender differences, pornography use
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MELLÉKLET

A Rövid Szexuális Attitűdök Skála (BSAS)

Megengedő attitűd (Permissiveness; P)
1. Nem szükséges elköteleződnöm valakivel, hogy lefeküdjek vele.
2. Az alkalmi szex elfogadható.
3. Sok partnerrel szeretnék lefeküdni.
4. Az egyéjszakás kalandok néha élvezetesek.
5. Rendben van, ha valaki egyszerre több emberrel tart fenn szexuális kapcsolatot.
6. Ha mindkét partner egyetért ebben, rendben van a szex, mint kölcsönös szívesség.
7. A szex akkor a legjobb, ha nincsenek kötöttségek.
8. Kevesebb probléma lenne az életben, ha az emberek szabadabban élhetnék szexuális éle -

tü ket.
9. Lehetséges élvezni a szexet valakivel, akit nem kedvelünk különösebben.
10. Rendben van, ha a szex csak egy jó testi felüdülés.

Fogamzásgátlás (Birth Control; BC)
1. A fogamzásgátlás része a felelős szexualitásnak.
2. A nőnek felelősséget kell vállalnia a fogamzásgátlásért.
3. A férfinak felelősséget kell vállalnia a fogamzásgátlásért.

Bensőségesség (Communion; C)
1. A szex a legközelebbi kommunikációs forma két ember között.
2. A szexuális egyesülés két ember között, akik mélyen szeretik egymást, a tökéletes emberi

kapcsolat.
3. A legjobb szex olyan, mint két lélek egybeolvadása.
4. A szex nagyon fontos része az életnek.
5. A szex általában egy intenzív, majdhogynem elárasztó élmény.

Instrumentalitás (Instrumentality; I)
1. A szex akkor a legjobb, ha elengedheted magad, és a saját élvezetedre figyelhetsz.
2. A szex alapvetően arról szól, hogy valaki élvezetet nyújt nekünk.
3. A szex legfőbb célja, hogy élvezd.
4. A szex alapvetően fizikai.
5. A szex alapvetően testi funkció, akárcsak az evés.

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):101–113. 
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ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér és célkitűzések: A Szociális Dominancia Orientáció Skála szerkezete a mai napig vita
tárgyát képezi a kutatók között. Az eredeti egyfaktoros megoldást idővel felváltotta a két SDO-
faktort feltételező modell, amely megkülönbözteti egymástól az egyenlőség elutasítását (SDO-
E) és a csoportalapú dominanciát (SDO-D). Felmerült azonban, hogy a faktorok csupán a meg-
fogalmazási hatás miatt mutathatók ki: a tételek fele ugyanis pozitív, a másik fele negatív
megfogalmazású. A legújabb kutatások szerint az SDO bifaktoros szerkezetű: az új SDO7-
skála méri mind az egyenlőség elutasítását, mind a csoportalapú dominanciát, miközben fi-
gyelembe veszi a megfogalmazási hatást is. Kutatásunkban magyar kontextusban vizsgáltuk
meg az SDO7-skála szerkezetét, feltételezve, hogy a bifaktoros modell illeszkedik legjobban
az adatokra. Mivel az SDO-E a burkoltabb, az SDO-D pedig a nyíltabb előítéletességet jósolja
be, ezért azt vártuk, hogy az SDO-E a zsidók, melegek és túlsúlyosok iránti attitűdöket ma-
gyarázza, míg az SDO-D a bevándorlókkal, romákkal és hajléktalanokkal kapcsolatos véle-
kedéseket. Módszer: Kérdőíves módszerrel2 (N = 333) vizsgáltuk a személyek SDO-szintjét,
valamint a csoportok iránti rokonszenvet és társadalmi távolságot. Eredmények: Kutatásunk
a bifaktoros modellt igazolta. Az SDO-E bejósolta a túlsúlyosok iránti attitűdöket, míg az

DOI: 10.17627/ALKPSZICH.2017.1.115

1 Kende Anna az MTA Bolyai ösztöndíj támogatásával végezte kutatását. Köszönjük a segítséget Dr. Berkics
Mihálynak, aki tanácsaival és meglátásaival végig segítette a tanulmány elkészülését. Köszönjük továbbá Bella
Gábornak a bifaktoros modell ábrájának elkészítésében nyújtott segítségét.
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AZ ÚJ SZOCIÁLIS DOMINANCIA
ORIENTÁCIÓ SKÁLA (SDO7)

VIZSGÁLATA

A szociális dominancia fogalmát Pratto,
Sidanius, Stallworth és Malle (1994) azért
vezették be, hogy megmagyarázzák, miért
általános a világon az egyenlőtlenség és
a dominanciaharc. Bármilyen társadalomban
megtalálható egyfajta rétegződés nem, élet-
kor vagy valamilyen társadalmi jelentőség-
gel bíró kategória alapján (Fischer, Hanke és
Sibley, 2012). Jellemző, hogy a hierarchiát
alkotó szociális csoportok eltérően részesed-
nek a hatalomból és más erőforrásokból
(Pula, McPherson és Parks, 2012), az egyen-
lőtlen elosztást pedig konszenzuálisan elfo-
gadott ideológiákkal, vagyis legitimizáló mí-
toszokkal igazolják az emberek (Sidanius,
Pratto, Martin és Stallworth, 1991). 

A hierarchikus csoportközi viszonyok tá-
mogatásának mértéke azonban egyéni eltéré-
seket mutat. A szociális dominancia orientáció
bejósolja, hogy egy személy mennyire prefe-
rálja a csoportok közötti egyenlőséget/egyen-
lőtlenséget, mennyire várja el, hogy saját cso-
portja domináljon más csoportok felett, illetve
mennyire gondolja helyesnek, hogy a csopor-
tok hierarchikus viszonyban állnak egymással
(Pratto és mtsai, 1994). A szerzők szerint
a szociális dominancia orientáció (SDO) egy
általános attitüdinális orientáció, mely hozzá-
járul a hierarchianövelő ideológiák elfogadá-
sához (Pratto és mtsai, 1994). 

A szociális dominancia orientáció szá-
mos társadalmi jelenség megmagyarázására
hasznosnak bizonyult. Bármilyen csoport -
alapú elnyomás, legyen az rasszizmus vagy
szexizmus, ugyanannak a globális motiváci-
ónak a kifejeződése, melynek célja a hierar-
chikus társadalom fenntartása és a csoportok
elnyomása. A szociális dominancia orientá-
ció tehát alkalmas arra, hogy bejósolja az
előítéletességet például etnikai csoportokkal
szemben (Sidanius, Pratto, van Laar és
Levin, 2004). Az SDO összefügg továbbá
a patriotizmussal és a nacionalizmussal, kul-
turális elitizmussal és az igazságos világba
vetett hittel, politikai-gazdasági konzervati-
vizmussal, a katonai programok és büntető
eljárások, valamint a halálbüntetés támoga-
tásával (Pratto és mtsai, 1994). Nem jellem-
ző azonban a magas SDO-szintű személyek-
re az emberi (különösen a női) jogok, illetve
a melegek és leszbikusok jogainak pártolá-
sa. Ellenzik a szociális jólétet megteremtő
programokat, illetve a környezetvédelmi ak-
ciókat is. A közösségi érzés, altruizmus, em-
pátia és tolerancia sem jellemzi a magas szo-
ciális dominancia orientációval rendelkező
személyeket (Pratto és mtsai, 1994).

SDO: egy vagy két faktor? 

Az eredeti, Pratto és munkatársai (1994) által
készített Szociális Dominancia Orientáció
Skála jó belső reliabilitással rendelkezik, idő-
beli stabilitást mutat, és főkomponens-elem-
zés szerint egy főkomponenst mér. A skálát

SDO-D a bevándorlókkal, romákkal és hajléktalanokkal kapcsolatos vélekedéseket. A zsidók
és melegek iránti attitűdöket mindkét SDO-faktor szignifikánsan magyarázta. Következteté-
sek: Az SDO7-skála valid mérőeszköz, melynek faktorai függetlenül jósolnak be releváns
csoportközi attitűdöket. A skála a magyar társadalmi közegben is használható.
Kulcsszavak: SDO-skála, egyenlőség elutasítása, csoportalapú dominancia, megfogalmazási
hatás, előítélet
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már több országban is sikeresen használták,
több nyelvre lefordították (Lee, Pratto és
Johnson, 2011). Jost és Thompson (2000)
azonban azzal a felvetéssel álltak elő, hogy
a szociális dominancia orientáció nem egy
konstruktumot mér, ahogy azt Pratto és mun-
katársai (1994) gondolták, hanem két faktort
tartalmaz: az egyenlőség elutasítását (SDO-E)
és a csoportalapú dominancia támogatását
(SDO-D). Konfirmatív faktoranalízis segít-
ségével megállapították, hogy a kétfaktoros,
egymással korreláló faktorokat tartalmazó
modell jobb illeszkedési mutatókkal rendel-
kezik, mint az egy faktort feltételező modell
(Jost és Thompson, 2000). A későbbiekben
több kutató (Ho, Sidanius, Kteily, Sheehy-
Sheffington, Pratto, Henkel, Foels és Stewart,
2015; Ho, Sidanius, Pratto, Levin, Thomsen,
Kteily és Sheehy-Sheffington, 2012; Kugler,
Cooper és Nosek, 2010; Zubieta, Delfino és
Muratori, 2013) is vizsgálta a szociális do-
minancia orientáció faktorait, feltárva kap-
csolatukat fontos csoportközi jelenségekkel. 

A két SDO-komponens Kugler és mun-
katársai (2010) szerint eltérő motivációkhoz
kapcsolódik. A csoportalapú dominancia a sa -
ját csoport érdekeit szolgálja, célja a pozitív
identitás fenntartása: a személy nem pusztán
hierarchiában szeretné látni a szociális cso-
portokat, hanem a saját csoport dominanciá-
jára vágyik. Ezzel párhuzamosan megjelenik
a saját csoportnak való kedvezés, a büszke-
ség és a saját csoport felé történő részrehajlás.
Az SDO-D kapcsolódik a csoportszintű fe-
nyegetettség elkerülésének motivációjához és
a jobboldali tekintélyelvűséghez is (Kugler és
mtsai, 2010). Az SDO-D összefügg a kon-
zerváció, a dolgok változatlanul történő
megőrzésének felértékelésével. A csoport -
alapú dominanciát pártoló személyek szerint
tehát fontos megőrizni a saját csoport ha-
gyományait és kultúráját (Zubieta és mtsai,

2013). A lezárás iránti igény és az alacsony
megismerés iránti szükséglet is a csoportala-
pú dominanciával függ össze: e tényezők
mind hozzájárulnak a sztereotipizáláshoz és
a külső csoportokkal szembeni negatív atti-
tűdökhöz (Kugler és mtsai, 2010). Az ala-
csony iskolai végzettség szintén együtt jár
a magas SDO-D-vel Kugler és munkatársai
(2010) szerint. A csoportalapú dominancia
erősen kapcsolódik a csoportok közötti ver-
sengés észleléséhez és támogatásához, a külső
csoportok aktív leigázásának vágyához,
a menekültek üldöztetéséhez és a naciona-
lizmushoz (Ho és mtsai, 2012). Az SDO-D
bejósolja továbbá, hogy egy személy a ver-
sengő csoportközi helyzetet zéró összegű
játszmaként fogja-e értelmezni: e szerint
csak az egyik fél nyerhet egy kompetitív
helyzetben, közös győzelemre nincs esély
(Ho és mtsai, 2012). Az SDO-D korrelál to-
vábbá a régimódi rasszizmussal, mely ma-
gában foglalja a nyíltan negatív attitűdöket
az alacsonyabb státuszú csoportok felé.
A machiavellizmus, narcizmus és pszicho-
pátia jobban korrelál az SDO-D-vel, mint az
SDO-E-vel (Ho és mtsai, 2015).

Az egyenlőség elutasítása ezzel szemben
rendszerigazoló funkciót tölt be, mivel a sta-
tus quo fennmaradását segíti elő. A magas
SDO-E tehát a hierarchikus csoportközi vi-
szonyok fenntartásának vágyához kapcsoló-
dik. Jost és Thompson (2000) kimutatták,
hogy az egyenlőség elutasítása faktor szig-
nifikánsan korrelál a gazdasági rendszer iga-
zolásával. A magas SDO-E-vel rendelkező
személyeket nem jellemzi a humanitárius at-
titűd és az egalitarianizmus, illetve nem tá-
mogatják a gazdasági javak egyenlő újrael-
osztását (Ho és mtsai, 2015). Az SDO-E
korrelál a kisebbségek helyzetét javító intéz-
kedések elutasításával és a politikai konzer-
vativizmussal (Ho és mtsai, 2012, 2015; Jost
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és Thompson, 2000). Az SDO-E faktorán
magas pontszámot elérő személyek szeret-
nék megakadályozni, hogy az alacsony stá-
tuszú csoportok hozzáférhessenek az erőfor-
rásokhoz, és ezzel a hierarchiában feljebb
jussanak (Ho és mtsai, 2012). Az egyenlőség
elutasítása bejósolja a gazdagsággal kapcso-
latos implicit és explicit attitűdöket. A magas
jövedelmű és szociális osztályú személyek
rendszerint magasabb SDO-E-vel rendel-
keznek (Kugler és mtsai, 2010). Az SDO-E
bejósolja továbbá a rejtett, implicit előítéle-
tességet, a szimbolikus rasszizmust és a hie-
rarchiacsökkentő ideológiák elutasítását (Ho
és mtsai, 2012). 

Annak ellenére, hogy Jost és Thompson
(2000) zászlóbontó cikkét követően számos
kutatás megerősítette a kétfaktoros SDO fo-
galmát, mégis felmerült egy jelentős mód-
szertani kritika is ezzel kapcsolatban, még-
pedig a tételekre jellemző megfogalmazási
hatással (wording effect) összefüggésben.
A 16 tételes SDO-skála fele ugyanis pozitív,
a másik fele negatív, tehát fordított megfo-
galmazású. Eredetileg a kérdőív tételeinek
felét azért fordították meg, hogy a készítők
kiküszöböljék a válaszadási torzítások egy
részét (Xin és Chi, 2010). Emiatt azonban
a pozitívan megfogalmazott tételek egybees-
nek a csoportalapú dominancia faktorával,
míg a negatívak az egyenlőség elutasításá-
val. Az exploratív faktoranalízis során kapott
kétfaktoros struktúra tehát nem feltétlenül je-
lent két valódi tartalmi faktort, hanem jelez-
heti a tételek fordítottságából fakadó mód-
szertani torzítást, a megfogalmazási hatást is
(Podsakoff, MacKenzie, Lee és Podsakoff,
2003). Ezt a torzítást már Jost és Thompson
(2000), illetve Kugler és munkatársai (2010)
is jelezték. Vizsgálataikban kiegyensúlyoz-
ták az SDO-skálát, tehát a csoportalapú do-
minancia és az egyenlőség elutasítása fakto-

rokon belül is megfordították a tételek felét,
de két faktort találtak a skála kiegyenlítése
után is. Ennek ellenére Xin és Chi (2010)
szerint az SDO-skála egy SDO-faktorra és
egy módszertani faktorra bontható csupán.
Konfirmatív faktoranalízissel megállapítot-
ták, hogy az egy tartalmi és egy módszerta-
ni faktort tartalmazó modell jobban illeszke-
dett az adatokra, mint a Pratto és munkatársai
(1994) által kapott egyfaktoros, vagy Jost és
Thompson (2000) kétfaktoros eredménye.
Szerintük tehát a Szociális Dominancia Ori-
entáció Skála valóban egy faktort tartalmaz,
ahogy Pratto és munkatársai (1994) eredeti-
leg is tervezték, viszont fontos kontrollálni
a megfogalmazási hatás miatt létrejött másik
faktort. A konfirmatív elemzés mellett az is
Xin és Chi (2010) modellje mellett szólt,
hogy az általuk választott kritériumváltozó,
a kisebbségi csoportok iránti bizalom csak az
SDO-val korrelált negatívan, a módszertani
faktorral nem volt kapcsolata. 

Ho és munkatársai (2015) úgy újították
meg a szociális dominancia orientáció ská-
lát, hogy minden tétel egy SDO és egy mód-
szertani faktorhoz is kapcsolódjon. Az így
kapott bifaktoros szerkezet alkotja az SDO7-
skálát. Az új kérdőív tehát az egyenlőség el-
utasításán és a csoportalapú dominancián
kívül tartalmaz egy pozitív és egy negatív
megfogalmazási faktort: ezek még nem sze-
repeltek az SDO6-skálában. A szerzők kon-
firmatív faktoranalízis segítségével igazolták,
hogy a bifaktoros struktúra jobb illeszkedési
mutatókkal rendelkezik, mint bármely egy-
vagy kétfaktoros modell, mely nem veszi fi-
gyelembe a módszertani torzítást (Ho és
mtsai, 2015). Az új skála erősen korrelál a ré-
givel, illetve azokkal a kritériumváltozókkal,
melyekkel az SDO6 is összefügg. Ez is azt
mutatja, hogy az SDO7 ugyanolyan jó be-
jóslója a csoportközi attitűdöknek, mint az
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SDO6, tehát nem veszített érvényességéből.
A szerzők a skála rövidített változatát is el-
készítették, mely hasonló tulajdonságokkal
rendelkezik, mint a teljes SDO7 (Ho és
mtsai, 2015). Egy másik fontos változtatás
az SDO6-hoz képest, hogy míg az eredeti té-
telek a saját csoport általi dominanciára utal-
tak, az SDO7-ben a szerzők ezeket átírták,
hogy általánosságban utaljanak a hierarchiá-
ra és dominanciára, csoport-hovatartozástól
függetlenül (Ho és mtsai, 2015). Ho és mun-
katársainak (2015) modelljét az 1. ábra
szemlélteti. 

Az SDO-faktorok összefüggése 
az előítéletességgel

A szociális dominancia orientáció faktorai
korábbi kutatások alapján eltérő előítéletes-
ség-típusokhoz kapcsolódnak: az SDO-D
a nyílt, régimódi rasszizmussal függ össze

(Ho és mtsai, 2012). Erre jellemző, hogy az
előítéletes személyek a külső csoportot bio-
lógiailag alárendeltnek és leigázásra méltó-
nak állítják be, valamint támogatják a rasz-
szok szegregációját és a nyílt diszkriminációt
(McConahay, 1986). Ezzel szemben az
SDO-E a rejtett előítéletességgel korrelál
(Ho és mtsai, 2012), melyre jellemző, hogy
az előítélet kifejezése sokkal kevésbé nyílt
és direkt, a csoportok elutasítása pedig tár-
sadalmilag elfogadhatóbb formában történik
(Pettigrew és Meertens, 1995).

Az SDO-E és az SDO-D eltérő jellegű
fenyegetésre adott pszichológiai reakciókat
tükröz. Az egyenlőséget elutasító személyek
érzékenyek a társadalmi struktúrában történő
változásokra, és erre a fenyegetésre a hierar-
chikus csoportközi viszonyokat fenntartó,
rendszerigazoló választ adnak. Az SDO-E
tehát összefügg a rendszerigazolással (Jost
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1. ábra. Bifaktoros Szociális Dominancia Orientáció Skála
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és Thompson, 2000; Kugler és mtsai, 2010).
Ezzel szemben a csoportalapú dominanciát
támogató személyek a külcsoportoktól érke-
ző észlelt fenyegetettségre érzékenyek, amely-
re a pszichológiai válasz a dominancia és az
elnyomás vágya (Kugler és mtsai, 2010).
Mivel az utóbbi esetben az észlelt fenyege-
tettség érzése sokkal erősebb, ezért az elő-
ítéletek kifejezése is nyíltabb. Ezzel szem-
ben a fennálló hierarchia megváltozása
kevésbé erős fenyegetés, így nagyobb a tár-
sadalmi nyomás az előítéletek elfedésére, ez
vezethet a rejtett előítéletek megjelenéséhez
az SDO-E esetén.

Bár az SDO-E faktorán magas pontszá-
mot elérő személyek nem szeretnék az ala-
csonyabb státuszú csoportokat támogatni és
egyenlő helyzetbe hozni, ez nem tekinthető
annyira agresszív megnyilvánulásnak, mint
amilyen viselkedési intenciókat az SDO-D
jósol be (Ho és mtsai, 2012, 2015). Ezzel
összefüggésben az egyenlőség elutasítása
faktorhoz kötődő csoportközi jelenségek sok-
kal gyakoribbak, mivel az egyenlőségelvű
társadalmakban elfogadottabbak, mint a cso-
portalapú dominancia által bejósolt nyílt és
extrém agresszió (Ho és mtsai, 2012). Ta-
pasztalható tehát egy erős normatív nyomás,
amely gátolja a nyílt előítéletesség kifejezé-
sét (McConahay, 1986). Feltételeztük, hogy
bizonyos csoportok esetén működik ez a nor-
matív gátlás, míg más csoportoknál jobban
érvényesülnek a nyílt előítéletek. Az első
esetben az SDO-E, míg a másodiknál az
SDO-D magyarázó hatását vártuk. 

A csoportok iránti attitűdök feltárásához
a csoportok iránt érzett rokonszenvet/ellen-
szenvet, valamint e kategóriák tagjaitól tar-
tott társadalmi távolságot érdemes vizsgálni.
A távolságtartás mértékéből következtetni
lehet a csoport iránti attitűdökre (Bogardus,
1928).

Mivel az egyenlőség elutasításának fak-
tora bejósolja a rejtett előítéletességet (Ho és
mtsai, 2012), ezért feltételezhető, hogy pél-
dául a zsidók, a melegek és a túlsúlyosok
iránti attitűdök esetén az SDO-E magyaráz
jelentős varianciát. Ezeket a csoportokat
a személyek nem szeretnék aktívan elnyom-
ni, dominálni, azonban ellenzik azt, hogy
e csoportok egyenlően részesüljenek az erő-
forrásokból, presztízsből, megbecsülésből.
Lázár tanulmányában (1996) például a válasz -
adók a zsidóság politikai szerepét korlátoz-
nák, azonban a zsidóság szegregációjának
szándékára utaló kijelentések sokkal inkább
visszautasításban részesültek (Erős, 2005;
Lázár, 1996). Egy politikai erőszakkal kap-
csolatos tanulmány szintén alátámasztja fel-
tételezésünket: a zsidók és a homoszexuáli-
sok nem célpontjai a politikai erőszaknak,
bár a magyar társadalomban erősen jelen van
az antiszemitizmus és a homofóbia (Molnár,
Barna, Bartlett, Győri, Juhász és Krekó,
2015). Kende és Bernáth (2012) szerint a túl-
súlyos embereket a társadalom diszkriminál-
ja, stigmát ragaszt rájuk. Ez a stigma azon-
ban többnyire implicit, amely a testalkatra
vonatkozó indirekt utalások révén és az el-
térő bánásmódban nyilvánul meg (Neumark-
Sztainer, Story és Faibisch, 1998). A szak-
irodalom alapján úgy tűnik, hogy e csoportok
esetén érvényesül az a normatív gátlás
(McConahay, 1986), amely visszatartja az
előítéletek nyílt kifejezését.

Mivel a csoportalapú dominancia faktora
a nyílt előítéletességhez kapcsolódik (Ho és
mtsai, 2012), ezért várható, hogy például
a bevándorlók, romák és hajléktalanok irán-
ti attitűdöket az SDO-D magyarázza. Mol-
nár és munkatársainak (2015) kutatásában
a válaszadók a hazát veszélyeztető erőkkel
és a romákkal szemben igazoltnak vélik
a politikailag motivált erőszakot. Előbbi cso-
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portba tartozhatnak a migránsok: a 2015-ben
kirobbant bevándorlási hullám és migráns-
válság, illetve az ezt követő, politikával át-
itatott sajtóvisszhang hatására megtörténhet,
hogy a válaszadókban megjelenik az aktív
dominancia igénye e csoporttal szemben. Ezt
alátámasztja az is, hogy Magyarországon
a nyílt bevándorlásellenesség 2016 elején na-
gyon magas volt: egy felmérés szerint min-
den második megkérdezett személy rendel-
kezett idegenellenes attitűdökkel (Sik,
Simonovits és Szeitl, 2016). Ehhez hozzájá-
rul a bevándorlókkel szemben érzett félelem
is. A romákkal kapcsolatos előítéletek, a ki-
rekesztettség és az integráció sikertelensége
pedig már régóta kutatott téma a szociológi-
ában. A lakosságban egyre nyíltabb a roma-
ellenesség, amely a 2008–2009-es romák el-
leni támadássorozat esetén tettlegességig is
fajult (Bernát, 2010). Egy másik tanulmány
szerint az emberek a romákat abszolút kül-
csoportként észlelik, olyan negatív referen-
ciaként, amelytől igyekeznek elhatárolódni,
ez pedig táptalaj az ellenséges viszonyhoz
(Erős, 2005; Lázár, 1996). A hajléktalanok
szintén a társadalom peremére szorultak: bár
reménytelen és kiszolgáltatott a helyzetük,
velük szemben is gyakoriak a negatív meg-
nyilvánulások. Nem ritka azonban a hajlék-
talanok közreműködésével elkövetett csalás
(Bíró és Vadász, 2004), illetve többen kére-
getésből tartják el magukat, ami negatív re-
akciókat vált ki a többségi társadalom tag -
jaiból. 

A hajléktalanság kísérő jelensége továb-
bá az alkoholizmus (Bíró és Vadász, 2004),
amely szintén hozzájárul ahhoz, hogy az em-
berek hajlamosak a hajléktalanokat hibáztat-
ni saját sorsukért (Phelan, Link, Moore és
Stueve, 1997), és amely tovább növelheti az
irántuk érzett ellenszenvet. Valószínűleg
e csoportokkal szemben az emberek nyíltab-

ban ki is merik fejezni előítéleteiket, mint
a zsidók, melegek vagy túlsúlyosok esetén.

A korábbi kutatások fényében tehát fel-
tételezhető, hogy a különböző csoportokhoz
másféle előítéletességgel viszonyulnak az
emberek, és a normatív gátlások függvényé-
ben vagy az egyenlőség elutasítása, vagy
a csoportalapú dominancia jósolja be a cso-
portokkal szembeni előítéletet és társadalmi
távolságot.

A szociális dominancia orientáció
kulturális vonatkozásai

A hierarchikus társadalmi berendezkedés és
az elnyomás támogatásának mértéke orszá-
gonként és kultúránként is különbözik, mivel
számos makroszintű folyamat is befolyásol-
ja a szociális dominancia orientáció aggre-
gált szintjét az egyes országokban. Cohrs és
Stelzl (2010) például kimutatták, hogy a szű-
kös források jelenléte és a rendszerszintű
versengés észlelése hozzájárul a hierarchia-
növelő legitimizáló mítoszok elfogadásához,
és ezáltal az SDO-szint növekedéséhez.
Fischer, Hanke és Sibley (2012) pedig 27 or-
szágban gyűjtött adatok metaanalíziséből ál-
lapították meg, hogy az SDO átlagos szintje
szisztematikusan különbözik az egyes orszá-
gokban, és attól függ, hogy az egalitarianiz-
mus hierarchiacsökkentő ideológiája meny-
nyire elfogadott: minél jobban bátorítják
a polgárokat, hogy együttműködjenek egy-
mással, foglalkozzanak egymás jóllétével,
annál alacsonyabb az SDO értéke. Ez azon-
ban csak akkor érvényesül, ha az erőforrá-
sok elegendőek, az embereknek tartalékaik
vannak és működő demokráciában élnek.
Ezzel szemben, a tradicionális, gazdasági-
lag kevésbé fejlett és zárt intézményekkel
rendelkező társadalmakban magasabb az
SDO szintje, mivel a szűkös erőforrásokért
való versengés és a konfliktusok előhívják

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):115–135. 
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a hierarchianövelő legitimizáló mítoszokat.
Ezzel összefüggésben az előítéletesség mér-
téke is megnő a társadalmon belül, hiszen
ebben a környezetben ez a túlélés kulcsa
(Fischer, Hanke és Sibley, 2012).

A szociális dominancia orientációval
kapcsolatos vizsgálatok nagy része az Egye-
sült Államokban zajlott, ami felveti a konst-
ruktum kultúrák közötti általánosíthatóságá-
nak kérdését. Magyarországon évtizedekig
a szocialista állam volt hatalmon, majd
a rendszerváltást követően megjelent a ver-
sengésre épülő piacgazdaság, illetve a szű-
kös erőforrásokért folyó küzdelem is (Ferge,
2006). Ezt a történelmi-kulturális-gazdasági
tényezőt mindenképp érdemes figyelembe
venni a szociális dominancia orientáció és az
előítéletes attitűdök vizsgálatakor. Magyar-
ország az európai országok között a kevésbé
toleráns társadalmak közé tartozik (Takács,
Mocsonaki és P. Tóth, 2008). Ezt alátámaszt-
ja az is, hogy a magyarok adott társadalmi
csoportokkal szemben is sokkal többször lát-
ják igazoltnak az erőszakot, mint például
a britek: míg utóbbiak 3–6%-a alkalmazna
erőszakot etnikai kisebbségek ellen, úgy ez
az arány Magyarországon 16–29% annak
függvényében, hogy melyik csoportról van
szó (Molnár és mtsai, 2015). Tekintve az elő-
ítéletesség mértékét, különösen fontos tehát
feltárni, hogy az egyes csoportokkal szem-
beni attitűdök milyen motivációkhoz kap-
csolódnak: ez egyrészt elméletileg gazdagít-
hatja az e csoportokról meglévő tudásunkat,
másrészt ezek az ismeretek a gyakorlatban is
hasznosíthatóak lehetnek például a csopor-
tokkal szembeni előítéletek lebontásakor.

VIZSGÁLAT

A kutatás fő céljai és hipotézisei

Vizsgálatunkban a Ho és munkatársai (2015)
által készített SDO7-skála magyar fordítását
használtuk fel annak vizsgálatára, hogy
a szociális dominancia orientáció két tartal-
mi és két módszertani faktora kimutatható-e
magyar mintán. Feltételeztük, hogy a bifak-
toros szerkezet (Ho és mtsai, 2015) jobb il-
leszkedési mutatókkal rendelkezik, mint
a korábbi SDO-modellek (1. hipotézis). Az
SDO-E és az SDO-D nem pusztán extrém és
kevésbé extrém megnyilvánulásai a társa-
dalmi hierarchia támogatásának, hanem mi-
nőségileg is eltérnek egymástól, illetve kü-
lönböző társas csoportok iránt jósolják be az
előítéletességet (Ho és mtsai, 2012). Ennek
igazolására megvizsgáltuk, hogy a különbö-
ző külcsoportok iránti rokonszenv és társa-
dalmi távolság varianciáját melyik SDO-fak-
tor magyarázza jobban. 

Kutatásunkban a bevándorlók, romák,
hajléktalanok, zsidók, melegek és túlsúlyo-
sok iránti attitűdöket vizsgáltuk. Feltételez-
tük, hogy a melegek, zsidók és túlsúlyosok
iránti rokonszenvet inkább az egyenlőség el-
utasítása jósolja be (2. hipotézis), míg a cso-
portalapú dominancia hatása nem lesz jelen-
tős. Ezeket a csoportokat az emberek nem
akarják elnyomni, dominálni, pusztán a tár-
sadalmi hierarchiában meglévő helyüket sze-
retnék fenntartani (Erős, 2005; Kende és
Bernáth, 2012; Lázár, 1996; Molnár és mtsai,
2015; Neumark-Sztainer, Story és Faibisch,
1998).

A csoportalapú dominancia magyarázó
hatását feltételeztük a bevándorlók, romák és
hajléktalanok iránti attitűdök esetén, miköz-
ben azt vártuk, hogy az egyenlőség elutasí-
tása nem magyaráz jelentős varianciát (3. hi-
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potézis). Ezekkel a csoportokkal szemben
megjelenhet az aktív dominancia vágya
(Bernát, 2010; Bíró és Vadász, 2004; Erős,
2005; Lázár, 1996; Molnár és mtsai, 2015;
Sik, Simonovits és Szeitl, 2016), ezért felté-
teleztük, hogy itt az SDO-D-nek lesz szigni-
fikáns hatása. 

Minta

A vizsgálatunk anonim, kérdőíves kutatás
volt, az online kitölthető kérdőívet a Face-
book közösségi oldal segítségével, hólabda-
módszerrel juttattuk el a vizsgálati szemé-
lyekhez. A kutatásban 333 személy vett
részt: 101 férfi (ez a minta 30,3%-a) és 232
nő (69,7%). A minta 50%-a 18 és 27 év kö-
zötti fiatalokból állt. Az átlagéletkor 34 év.
A legfiatalabb kitöltő 18, a legidősebb 87
éves.

Az iskolai végzettséget tekintve a válasz -
adók 6,6%-a 8 osztályt, 3,9%-a szakiskolát

vagy szakmunkásképzőt végzett. 36,3%
érettségivel, 35,7% főiskolai vagy egyetemi
alapdiplomával, 16,8% egyetemi mesterdip-
lomával, 0,6% pedig doktori fokozattal ren-
delkezik. A minta jellemzőiből tehát kiderül,
hogy nagyrészt fiatalok, magasan iskolázot-
tak és nők töltötték ki a kérdőívet.

Mérőeszközök

Szociális dominancia orientáció. Ho és
munkatársai (2015) 16 itemes SDO-skálájá-
nak magyar fordítását használtuk. A fordítás
során angolról magyarra és vissza fordítot-
tuk a tételeket. Az SDO7-skála bifaktoros
szerkezetű: a tételek egy tartalmi és egy
módszertani faktorhoz is kapcsolódnak
egyenlő arányban. A válaszadóknak hétfokú
Likert-skálán kellett megítélniük, mennyire
értenek egyet az állításokkal. Az 1. táblázat
utolsó oszlopa a megfogalmazás irányára
utal. 

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):115–135. 

1. táblázat. Az SDO7-skála tételei

1. Egy ideális társadalomhoz szükséges, hogy egyes csoportok fent, mások lent legyenek. D Pozitív
2. Bizonyos embercsoportokat a helyükön kell tartani. D Pozitív
3. Valószín leg jó dolog, hogy bizonyos csoportok fent, más csoportok lent vannak. D Pozitív
4. Bizonyos embercsoportok egyszer en alsóbbrend ek más csoportokhoz képest. D Pozitív
5. Az alul lév  csoportok ugyanazt érdemlik, mint a felül lév k. D Negatív
6. Egyik csoportnak sem szabadna uralkodnia a társadalomban. D Negatív
7. Az alul lév  csoportok ne kényszerüljenek arra, hogy a helyükön maradjanak. D Negatív
8. A csoportdominancia rossz alapelv. D Negatív
9. Ne er ltessük a csoportok közötti egyenl séget. E Pozitív

10. Ne próbáljunk minden csoportnak azonos életmin séget biztosítani. E Pozitív
11. Igazságtalan a csoportok egyenl vé tételével próbálkozni. E Pozitív
12. Ne a csoportok közötti egyenl ség legyen a f  célunk. E Pozitív
13. Dolgozzunk azért, hogy minden csoportnak egyenl  esélye legyen a boldogulásra. E Negatív

14. Tegyünk meg minden t lünk telhet t, hogy kiegyenlítsük a különböz  csoportok 
körülményeit. E Negatív 

15. Akármennyi er feszítésbe is kerül, törekednünk kell arra, hogy minden csoportnak 
egyenl  esélyeket biztosítsunk az életben. E Negatív 

16. A csoportok közötti egyenl ség legyen az eszményképünk. E Negatív
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Társadalmi csoportok iránti rokonszenv.
Egy 0-tól 10-ig terjedő skálán megvizsgál-
tuk, hogy a válaszadók mennyire rokonszen-
veznek a következő társadalmi csoportokkal:
migránsok, cigányok,3 hajléktalanok, zsidók,
melegek, túlsúlyosok. Olyan csoportokat vá-
lasztottunk, melyek a társadalomban ala-
csony státuszúnak számítanak, illetve ame-
lyekkel szemben gyakori a negatív attitűd és
a diszkrimináció (Bernát, 2010; Bíró és Va-
dász, 2004; Kende és Bernáth, 2012; Molnár
és mtsai, 2015).

Bogardus-féle társadalmi távolság. A fent
említett csoportok iránti attitűdöket 1-től 6-ig
terjedő Bogardus-skálával (Bogardus, 1928)
is megvizsgáltuk, amely azt méri, hogy egy
személy mennyire engedné közel magához az
adott csoport egy tagját. A kategóriák a kö-
vetkezők: a személyt elfogadná családtagnak
(6), lakótársnak (5), munkatársnak (4), szom-
szédnak (3), a települése lakójának (2), vagy
pedig egy országban sem élne vele (1). 

Mivel eltérő válaszskálájú skálákat használ-
tunk, ezért először centrálást végeztünk az
attitűdskálákon. A rokonszenv- és a Bogar-
dus-skálákat a 0,39-től 0,70-ig terjedő kor-
relációk miatt összevontuk, így a 2. és a 3.
hipotéziseket ezekkel az összevont válto-
zókkal teszteltük. Habár a túlsúlyosok iránti
rokonszenv és társadalmi távolság közötti
korreláció csupán 0,28, az összehasonlítha-
tóság miatt, a többi csoporthoz hasonlóan, itt
is összevontuk a két attitűdskálát.

EREDMÉNYEK

Az SDO7-skála faktorszerkezetének feltárá-
sához először exploratív, majd konfirmatív
faktoranalízist használtunk. A feltáró elem-
zést principal axis factoring módszerrel és
promax forgatással végeztük el, melyek
megengedik a faktorok korrelációját. A Kai-
ser–Meyer–Olkin-mutató (KMO = 0,912)
szerint a változókészlet alkalmas a faktor -
analízisre. A 49,16%-os magyarázott varian-
cia és a scree plot kétfaktoros modellt való-
színűsítenek: az első faktorhoz a pozitívan,
a másodikhoz a negatívan megfogalmazott
tételek kapcsolódtak. Az egyenlőség elutasí-
tása és a csoportalapú dominancia faktorai
nem különültek el ebben az elemzésben. 

A feltáró faktoranalízist követően meg-
erősítő faktoranalízissel több modellt is tesz-
teltünk. A normalitás sérülése miatt robusz-
tus maximum likelihoodot használtunk. A 15
modell között szerepel az egyfaktoros válto-
zat (Pratto és mtsai, 1994), a két korreláló
tartalmi faktor (Jost és Thompson, 2000), az
1 SDO-faktor a negatív megfogalmazási fak-
torral (Xin és Chi, 2010), illetve a bifaktoros
modell (Ho és mtsai, 2015). Ezek mellett
megvizsgáltunk még olyan lehetséges mo-
delleket, melyek szintén előfordulhatnak.
A modelleket és legfontosabb illeszkedési
mutatóikat a 2. táblázat tartalmazza.

A modellek illeszkedésének vizsgálatakor
a legfontosabb mutatókat vettük figyelembe:
a Khi-négyzetet, az SRMR-t, az RMSEA-t,
a CFI-t és a TLI-t (Brown, 2006; Geiser,

3 A kérdőívben a migráns és cigány kifejezéseket használtuk a bevándorló és roma helyett. Mivel az elsődleges cél
az előítéletek mérése volt, így azt vártuk, hogy ezek a szavak olyan hívószavakként fognak működni, melyekkel
mérhetőek az előítéletek és csökkenthető a társas kívánatosság hatása, szemben a politikailag korrektebb kifeje-
zésekkel.
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2012). A Khi-négyzet az elvárt és a megfi-
gyelt kovarianciamátrixok közötti különbsé-
get mutatja: minél jobban közelít ez az érték
a nullához, annál jobb a modell illeszkedése.
Hasonló illeszkedési mutató az SRMR,
amely a hipotetikus modell és a megfigyelt
modell kovarianciamátrixa közötti eltérés
négyzetgyöke. Minél közelebb van az SRMR
a nullához, annál jobban illeszkedik a mo-
dellünk, értéke 0,05 alatt elfogadható. Az
RMSEA összehasonlítja a populáció kovari-
anciamátrixát és a hipotetikus modellt, a 0,05
alatti érték mutat jó illeszkedést. Az RMSEA-
hoz kapcsolódik a pClose mutató, ha ez szig-

nifikáns, akkor nem tekinthető jónak a mo-
dell illeszkedése. A CFI a megfigyelt modell
és a hipotetikus modell közötti különbséget
elemzi, 0,95 felett beszélhetünk megfelelő il-
leszkedésről. A TLI értéke szintén 0,95 felett
elfogadható, és hasonló módon működik,
mint a CFI (Brown, 2006; Geiser, 2012).

Azt vártuk, hogy a korrelált bifaktoros
modell (14. modell) rendelkezik a legjobb il-
leszkedési mutatókkal, és ez hasonlít legin-
kább a Szociális Dominancia Orientáció
Skála tényleges szerkezetére. Megvizsgálva
a 15 modellt, látható, hogy a hipotézisben
feltételezett bifaktoros szerkezet (14. modell,

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):115–135. 

2. táblázat. A 15 modell leírása és legfontosabb illeszkedési mutatói

 
Modell leírása Khi-

négyzet 
Df RMSEA pClose CFI TLI SRMR

1. modell 1 faktor (Pratto és mtsai, 1994) 555,487 104 0,114 0,000 0,756 0,718 0,081
2. modell 1 faktor + pozitív megfogalmazás 350,724 96 0,089 0,000 0,862 0,828 0,061

3. modell 1 faktor + negatív 
megfogalmazás (Xin és Chi, 2010) 317,860 96 0,083 0,000 0,880 0,850 0,057 

4. modell 1 faktor + pozitív és negatív 
megfogalmazás, korrelált  264,700 87 0,078 0,000 0,904 0,867 0,048 

5. modell 1 faktor + pozitív és negatív 
megfogalmazás, korrelálatlan 312,960 88 0,088 0,000 0,878 0,834 0,050 

6. modell 1 faktor + pozitív tételek korrelált 
hibavarianciája 223,617 76 0,076 0,000 0,920 0,874 0,053 

7. modell 1 faktor + negatív tételek 
korrelált hibavarianciája 213,343 76 0,074 0,001 0,926 0,883 0,048 

8. modell Módszertani faktorok (pozitív és 
negatív), melyek korrelálnak 354,512 103 0,086 0,000 0,864 0,841 0,064 

9. modell Módszertani faktorok (pozitív és 
negatív), melyek korrelálatlanok 484,186 104 0,105 0,000 0,794 0,763 0,234 

10. modell Korreláló SDO-E és SDO-D (Jost 
és Thompson, 2000) 506,856 103 0,109 0,000 0,781 0,745 0,078 

11. modell Korrelálatlan SDO-E és SDO-D 705,259 104 0,132 0,000 0,675 0,624 0,258

12. modell SDO-E és SDO-D + pozitív tételek 
korrelált hibavarianciája 180,265 75 0,065 0,022 0,943 0,909 0,048 

13. modell SDO-E és SDO-D + negatív tételek 
korrelált hibavarianciája 157,011 75 0,057 0,163 0,956 0,929 0,049 

14. modell 
Bifaktoros modell, korrelált 
módszertani faktorokkal (Ho és 
mtsai, 2015) 

177,529 86 0,057 0,174 0,950 0,931 0,041 

15. modell Bifaktoros modell, korrelálatlan 
módszertani faktorokkal 204,732 87 0,064 0,023 0,936 0,912 0,048 
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Ho és mtsai, 2015) mindegyik illeszkedési
mutatója eléri az elvárt értéket. Emellett a bi-
faktoros, korrelálatlan módszertani fakto-
rokkal rendelkező modell (15.), valamint
a két tartalmi faktort tartalmazó, pozitív té-
telek korrelált hibavarianciáját feltételező
(12.) és az SDO-D és SDO-E mellett negatív
tételek korrelált hibavarianciáját tartalmazó
modell (13.) szintén megfelelő illeszkedési
mutatókkal rendelkezik. A többi modell mu-
tatói nem tekinthetők ilyen jónak.

A robusztus maximum likelihood mód-
szer miatt az Akaike-féle információs krité-
riumot (Akaike, 1974) használtuk annak
a megállapítására, hogy a versengő model-
lek közül melyik a szignifikánsan legjobb.
Minél kisebb ez az érték, annál jobban il-
leszkedik a modell az adatokhoz. Az Akai-
ke-féle szám a 14. modell esetén volt a leg-
kisebb (19024,37), tehát a bifaktoros modell
szignifikánsan a legjobb.

A faktorok közötti korreláció r = 0,74;
p < 0,001. Az egyenlőség elutasítása faktor
reliabilitása kiváló (α = 0,88, M = 2,83,
SD = 1,21), a csoportalapú dominanciáé
szintén (α = 0,83, M = 3,05, SD = 1,38). 

A korrigált itemtotál korrelációkat téte-
lekre lebontva a 3. táblázat tartalmazza. A té-
telek közötti korrelációk az 1. mellékletben
találhatók.

A rövidített SDO7-skálát (Ho és mtsai,
2015) is megvizsgáltuk, mely 8 tételt tartal-
maz (1., 4., 5., 6., 11., 12., 13. és 14. tétel).
A rövidített skála a faktorok tekintetében
nem tér el a 16 tételes változattól. Konfir-
matív faktoranalízissel vizsgálva hasonlóan
jól illeszkedett, mint a 16 tételes változat. Az
illeszkedési mutatókat a 4. táblázat tartal-
mazza.

A két rövidített alskála korrelációja
r = 0,65, p < 0,001. Az egyenlőség elutasítá-
sának nagyon jó a reliabilitása (α = 0,72,

3. táblázat. Korrigált itemtotál korrelációk tételenként

Korrigált 
itemtotál 
korrelációk

SDO01: Egy ideális társadalomhoz szükséges, hogy egyes csoportok fent, mások lent legyenek. 0,20
SDO02: Bizonyos embercsoportokat a helyükön kell tartani. 0,10
SDO03: Valószín leg jó dolog, hogy bizonyos csoportok fent, más csoportok lent vannak. 0,23
SDO04: Bizonyos embercsoportok egyszer en alsóbbrend ek más csoportokhoz képest. 0,10
SDO05: Az alul lév  csoportok ugyanazt érdemlik, mint a felül lév k. –0,06
SDO06: Egyik csoportnak sem szabadna uralkodnia a társadalomban. 0,05
SDO07: Az alul lév  csoportok ne kényszerüljenek arra, hogy a helyükön maradjanak. 0,06
SDO08: A csoportdominancia rossz alapelv. 0,09
SDO09: Ne er ltessük a csoportok közötti egyenl séget. 0,23
SDO10: Ne próbáljunk minden csoportnak azonos életmin séget biztosítani. 0,15
SDO11: Igazságtalan a csoportok egyenl vé tételével próbálkozni. 0,21
SDO12: Ne a csoportok közötti egyenl ség legyen a f  célunk. 0,23
SDO13: Dolgozzunk azért, hogy minden csoportnak egyenl  esélye legyen a boldogulásra. 0,16
SDO14: Tegyünk meg minden t lünk telhet t, hogy kiegyenlítsük a különböz  csoportok 
körülményeit. 0,06 

SDO15: Akármennyi er feszítésbe is kerül, törekednünk kell arra, hogy minden csoportnak 
egyenl  esélyeket biztosítsunk az életben. 0,07 

SDO16: A csoportok közötti egyenl ség legyen az eszményképünk. –0,10
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M = 2,98, SD = 1,36), a csoportalapú domi-
nanciának hasonlóképp (α = 0,70, M = 2,80,
SD = 1,36).

Ezt követően megvizsgáltuk az SDO-
faktorok kapcsolatát a hipotézisekben meg-
határozott kritériumváltozókkal. A rokon-
szenvskálák esetén a magasabb érték
nagyobb rokonszenvre utal. A rokonszenv-
skálák átlagait és szórásait az 5. táblázat tar-
talmazza. 

5. táblázat. A rokonszenvskálák átlagai 
és szórásai

A Bogardus-skálák esetén az alacsonyabb
átlag arra utal, hogy a személyek kevésbé en-
gednék közel magukhoz az adott külcsoport
egy tagját, míg a magasabb érték toleránsabb
attitűdöket tükröz. A Bogardus-skálák átla-
gait és szórásait a 6. táblázat tartalmazza.

6. táblázat. A Bogardus-skálák átlagai és
szórásai

Az eredmények alapján jól látható, hogy
a válaszadók a bevándorlókat és a romákat
tartották leginkább ellenszenvesnek, míg
a zsidókat és a túlsúlyosokat értékelték leg-
pozitívabban. A Bogardus-skálák hasonló
mintázatot tükröznek azzal a különbséggel,
hogy a hajléktalanokkal szembeni társadal-
mi távolság mértéke sokkal nagyobb, mint
amit az irántuk érzett ellenszenv alapján vár-
hatnánk. Ez valószínűleg annak tudható be,
hogy egy hajléktalan elfogadása lakótársként
vagy szomszédként akár azt is implikálhat-
ja, hogy a válaszadó is hajléktalan, vagy
megjelenhet benne a bizonytalan státuszú la-
kótárs elfogadásától való szorongás.

A 7. táblázat tartalmazza az egyenlőség
elutasítása és a csoportalapú dominancia,

Csoport M SD
Migránsok 3,66 2,71
Cigányok 3,83 2,51
Hajléktalanok 4,58 2,35
Melegek 5,58 2,86
Zsidók 5,85 2,55
Túlsúlyosok 5,96 2,36

Csoport M SD
Migránsok 3,12 2,02
Cigányok 3,52 1,75
Hajléktalanok 3,18 1,41
Melegek 4,40 1,66
Zsidók 4,75 1,66
Túlsúlyosok 5,25 1,17

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):115–135. 

4. táblázat. A bifaktoros modell legfontosabb illeszkedési mutatói a rövidített skála esetén

Khi-négyzet Df RMSEA pClose CFI TLI SRMR
SDO7 rövidített skála 19,198 10 0,053 0,406 0,983 0,954 0,023

7. táblázat. A csoportok iránti attitűdök és az SDO-faktorok korrelációi

 1 2 3 4 5 6 7 8
1. SDO-E 1    
2. SDO-D 0,74 1   
3. Migránsok –0,42 –0,48 1  
4. Cigányok –0,45 –0,50 0,75 1 
5. Hajléktalanok –0,27 –0,31 0,54 0,62 1
6. Zsidók –0,39 –0,40 0,59 0,60 0,42 1
7. Melegek –0,43 –0,41 0,60 0,54 0,40 0,62 1
8. Túlsúlyosok –0,28 –0,25 0,30 0,41 0,48 0,47 0,42 1
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a bevándorlók, romák, hajléktalanok, zsidók,
melegek és túlsúlyosok iránti attitűdök kö-
zötti Pearson-korrelációkat. 

Látható, hogy az SDO-faktorok erősen
korrelálnak a különböző csoportok iránti at-
titűdökkel, és ez különösen igaz a bevándor-
lóknál, romáknál, zsidóknál és melegeknél.
A csoportok iránti attitűdök is korrelálnak
egymással, amely arra utalhat, hogy aki az
egyik csoportot ellenszenvesnek tartja, az
a többi csoportról is hasonlóképpen fog vé-
lekedni. Külön figyelemre méltó a 0,75-ös
korreláció a romák és a bevándorlók között,
ez a két csoport nagymértékű elutasítottsá-
gára utal. 

Ezután többszörös lineáris regressziók
segítségével megvizsgáltuk, hogy az egyes
kritériumváltozók varianciájából melyik
SDO-faktor magyaráz többet. Függő válto-
zónak az adott kritériumváltozót, független-
nek az SDO-E-t és az SDO-D-t választottuk
be a regressziókba. A bejósló változókat
enter módszerrel léptettük be a modellekbe.
A VIF értéke 2,22 volt, tehát van bizonyos
mértékű, ám nem túlzottan zavaró multikol-
linearitás a bejósló változók között. Ez saj-
nos elkerülhetetlen, hiszen a két SDO-faktor
korrelál egymással (r = 0,74), de a regresz-

sziók nélkül nem lehetne vizsgálni az egyes
faktorok kapcsolatát a kritériumváltozókkal.
A 8. táblázat tartalmazza a regressziók szten-
derdizált β-értékeit, a t-próbákat és a szemi-
parciális korrelációkat, valamint a két SDO-
faktor által magyarázott variancia százalékos
értékeit. 

A táblázatból látható, hogy a migránsok
és a cigányok esetén mindkét SDO-faktor
szignifikánsan bejósolta az előítéletességet.
Mivel a csoportalapú dominancia bejósló
ereje kétszer olyan erősnek bizonyult, mint
az egyenlőség elutasításáé, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy itt kizárólag az SDO-D dominan-
ciáját feltételezzük. Ezzel szemben a mele-
gek és a zsidók esetén a két faktor bejósló
erejében nem volt számottevő különbség, így
ezeknél a csoportoknál mindkét SDO-faktor
hatását jelentősnek értékeltük. 

MEGVITATÁS

A szociális dominancia orientáció (Pratto és
mtsai, 1994) kutatása több mint két évtize-
des múltra tekint vissza. Ez idő alatt számos
kutató igazolta az SDO szerepét a csoport-
közi jelenségek magyarázatában: e konst-

8. táblázat. A regressziók legfontosabb mutatói

 

Sztenderdizált 
-koefficiens 

t-érték Szemiparciális korreláció Magyarázott 
variancia

Melyik 
faktor?

SDO-D SDO-E SDO-D SDO-E SDO-D SDO-E
Migránsok –0,37 –0,15 –5,17** –2,09* –0,24 –0,10 24,2% SDO-D
Cigányok –0,36 –0,18 –5,26** –2,62** –0,24 –0,12 27,1% SDO-D
Hajléktalanok –0,24 –0,10 –3,10** –1,29 –0,16 –0,06 10,4% SDO-D

Zsidók –0,23 –0,22 –3,20** –2,98** –0,15 –0,14 18,3% 
SDO-D 
és 
SDO-E

Melegek –0,20 –0,28 –2,77** –3,85** –0,13 –0,18 20,6% 
SDO-D
és 
SDO-E

Túlsúlyosok –0,08 –0,22 –1,06 –2,84** –0,05 –0,15 8,5% SDO-E
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ruktum bejósolja a társadalmi csoportokkal
szembeni előítéleteket és a társadalmi egyen-
lőtlenségeket. Ho és munkatársai (2015)
azért hozták létre az SDO7-skálát, hogy be-
bizonyítsák az SDO bifaktoros szerkezetét,
amelynek alskáláit az eddigi kérdőívektől el-
térően kiegyensúlyozták. Vizsgálatunk Prat-
to és munkatársainak (1994) egyfaktoros,
Jost és Thompson (2000) két tartalmi fakto-
ros, Xin és Chi (2010), valamint Ho és mun-
katársainak (2015) modelljein kívül további
11 lehetséges modellel történő összevetés
eredményeként sikeresen replikálta az SDO7
skálánál kimutatott faktorstruktúrát magyar
mintán. Teljesült tehát az 1. hipotézis: a bi-
faktoros modell illeszkedett legjobban az
adatokra, ez hasonlít leginkább a szociális
dominancia orientáció valódi szerkezetére.

Bár a bifaktoros modell bizonyult a leg-
jobbnak, találtunk még olyan modelleket,
amelyeknek mindegyik illeszkedési mutató-
ja megfelelt, bár az Akaike-féle információs
kritériumon rosszabb értéket értek el, mint
a bifaktoros modell. A bifaktoros, korrelá-
latlan módszertani faktorokkal rendelkező
modell (15.), valamint a két tartalmi faktort
tartalmazó, pozitív tételek korrelált hibava-
rianciáját feltételező (12.) és az SDO-D és
SDO-E mellett negatív tételek korrelált hiba-
varianciáját tartalmazó modell (13.) szintén
megfelelő illeszkedési mutatókkal rendelke-
zik. Ezeknek a modelleknek a sajátossága,
hogy megkülönböztetik az egyenlőség eluta-
sítását és a csoportalapú dominanciát, de
emellett figyelembe veszik a megfogalma-
zási hatásból adódó torzítást vagy önálló
módszertani faktorok, vagy korrelált hibava-
rianciák formájában.

Mivel az SDO-E és az SDO-D nem pusz-
tán extrém és kevésbé extrém megnyilvánu-
lásai a társadalmi hierarchia támogatásának,
hanem minőségileg is eltérnek egymástól

(Ho és mtsai, 2012), ezért megvizsgáltuk,
hogy az SDO-faktorok mely csoportok irán-
ti attitűdöket magyarázzák egymástól füg-
getlenül. Mivel az egyenlőség elutasításának
faktora a rejtett előítéletességgel függ össze
(Ho és mtsai, 2012), ezért feltételeztük,
hogy a zsidók, melegek és túlsúlyosok iránti
attitűdöket az SDO-E jósolja be szignifi-
kánsan, míg az SDO-D nem magyaráz vari-
anciát. Úgy véltük, hogy ezeknél a csopor-
toknál tapasztalható egy normatív nyomás,
amely gátolja a nyílt előítéletesség kifejezé-
sét (McConahay, 1986). A 2. hipotézis azon-
ban csak részben teljesült. A túlsúlyosok
iránti attitűdöket az egyenlőség elutasítása
faktor jósolta be szignifikánsan, a hipotézis-
nek megfelelően. Azok a személyek, akik
motiváltak fenntartani a meglévő hierarchiát,
hajlamosabbak elítélni a túlsúlyos személye-
ket. Ez az előítélet azonban nem nyílt, mint
amit az SDO-D jósolna be, hanem sokkal
rejtettebb: a stigma a testalkatra vonatkozó
indirekt utalások révén és az eltérő bánás-
módban nyilvánul meg (Neumark-Sztainer,
Story és Faibisch, 1998). Az aktív dominan-
cia vágya tehát nem jelenik meg a túlsúlyos
személyekkel szemben.

A zsidók és a melegek esetén nemcsak az
SDO-E, hanem az SDO-D hatása is jelen-
tősnek bizonyult: a faktorok egyformán erő-
sen jósolták be az e csoportokkal szemben
érzett ellenszenvet és távolságtartást. Ez te -
hát ellentmond a 2. hipotézisnek, amely az
SDO-E kizárólagos hatását feltételezte.
Vizsgálatunk alapján azonban úgy tűnik,
hogy mind az egyenlőtlenség fenntartásá-
nak, mind pedig az elnyomásnak a motivá-
ciója megjelenik a két csoport esetén. Egy
tanulmány szerint (Erős, 2005; Lázár, 1996)
a zsidókkal szembeni előítélet kétpólusú:
létezik egy politikai és egy „diszkrimina-
tív” antiszemitizmus. Utóbbihoz tartozik

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):115–135. 
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a zsidóság valamilyen módon történő elkü-
lönítésének szándéka, ám az erre utaló téte-
lek inkább visszautasításban részesültek,
mint a politikai antiszemitizmussal kapcso-
latos kijelentések (Erős, 2005; Lázár, 1996).
Saját vizsgálatunk alapján azonban úgy
tűnik, hogy azok a személyek, akik magas
SDO-szintűek, nemcsak a zsidók hierarchiá-
ban betöltött helyét szeretnék fenntartani,
hanem nyílt előítéletekkel is viseltetnek
e csoport iránt. Nem érvényesül tehát olyan
mértékben az a normatív gátlás (McConahay,
1986), amely megakadályozná az antipátia
nyílt kifejezését, mint a túlsúlyos személyek
esetén.

A magyar társadalomban elég jelentős az
antiszemitizmus és a homofóbia, azonban
ezek a csoportok Molnár és munkatársai
(2015) szerint inkább verbális agresszió cél-
pontjai, mint politikai erőszaké. A melegek-
kel szembeni előítéleteket mind az SDO-E,
mind az SDO-D szignifikánsan bejósolta.
Úgy látszik tehát, hogy a nyílt előítéletesség
is megjelenik a rejtett mellett e csoport ese-
tén. Ezt a jelenséget az magyarázhatja, hogy
a homoszexualitásra sokan a normától eltérő
devianciaként tekintenek, a társadalom tag-
jainak pedig célja, hogy a deviáns csoporto-
kat kordában tartsa, ezzel együtt a homosze-
xuálisokat is (Pálmai és Pikó, 2006). Az
SDO-D összefügg a csoportok kontrollálá-
sának és elnyomásának vágyával (Ho és
mtsai, 2012), ez pedig megmagyarázza, hogy
miért jósolta be a csoportalapú dominancia
a melegek iránti attitűdöket az egyenlőség el-
utasítása mellett. 

Mivel a csoportalapú dominancia faktora
összefügg a nyílt, régimódi előítéletességgel
és az aktív dominancia vágyával (Ho és
mtsai, 2012), ezért azt feltételeztük, hogy
a bevándorlókkal, romákkal és hajléktala-
nokkal kapcsolatos attitűdöket az SDO-D jó-

solja be. Az SDO-D ugyanis kapcsolódik
azokhoz a nézetekhez, melyek a külső cso-
portot biológiailag alárendeltnek és leigá-
zásra méltónak állítják be (Ho és mtsai,
2012), tehát agresszív megnyilvánulásokat
és nyíltan negatív attitűdöket is magában
foglal. Azt feltételeztük, hogy a fenti cso-
portok esetén a válaszadók nyíltan kifejez-
hetik antipátiájukat, hiszen ezekkel a kate-
góriákkal szemben kevésbé érvényesül
normatív gátlás. A 3. hipotézis maradéktala-
nul teljesült. A bevándorlókat, a romákat és
a hajléktalanokat a személyek erősen negatí-
van értékelték, és ezeket az attitűdöket az
SDO-D jósolta be szignifikánsan. Bár a ro-
mákkal és bevándorlókkal szembeni előíté-
leteket az egyenlőség elutasítása is szignifi-
kánsan bejósolta, ennek elenyésző hatása
volt a csoportalapú dominanciához képest,
amely kétszer olyan erősnek bizonyult az el-
lenszenv és a társadalmi távolság magyará-
zatában. Molnár és munkatársai (2015) sze-
rint a válaszadók a romákkal és a hazát
veszélyeztető erőkkel szemben igazoltnak
vélik a politikailag motivált erőszakot. Utób-
bi csoportba tartozhatnak a migránsok:
a 2015-ös bevándorlási válságot és terror-
cselekményeket kísérő sajtóvisszhang miatt
e csoportot az emberek a hazát és a kultúrát
fenyegető tényezőként észlelik (Sik, Simo-
novits és Szeitl, 2016).

A cigánysággal kapcsolatos előítéletek
hosszabb múltra tekintenek vissza: a romák
társadalmi integrációjának sikertelenségével
és kirekesztettségével már régóta foglalkoz-
nak a társadalomkutatók. A lakosság körében
meglévő egyre nyíltabb cigányellenesség és
a 2008–2009-es romák ellen történő támadás-
sorozat is erre utal (Bernát, 2010). A romák
negatív referenciacsoportként történő érté-
kelése (Erős, 2005; Lázár, 1996) szintén hoz-
zásegít a szegregációhoz. A hajléktalanok
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ugyancsak kiszorultak a többségi társada-
lomból: velük szemben is gyakoriak a nega-
tív attitűdök és a bántalmazások, kiszolgálta-
tottságuk és reménytelen helyzetük ellenére
is (Bíró és Vadász, 2004). Úgy tűnik tehát,
hogy e csoportokkal szemben nem a rejtett,
hanem a nyílt és agresszív előítéletesség ér-
vényesül, amely a csoportalapú dominancia
faktorához kapcsolódik (Ho és mtsai, 2012).

Ezek az eredmények azt igazolják, hogy
érdemes a szociális dominancia orientációt
kétfaktorosként kezelni, hiszen így árnyal-
tabban ragadhatók meg a csoportok iránti at-
titűdök. Vizsgálatunk rámutat arra, hogy az
SDO-E azokkal a csoportokkal szemben jó-
solja be a társadalmi távolságot és az előíté-
letességet, melyeknél tapasztalható egyfajta
társadalmi nyomás az elutasítás nyílt kifeje-
zése ellen. Ezzel szemben az SDO-D azok-
nál a csoportoknál magyarázza a negatív at-
titűdöket, melyeknél a nyílt előítéletesség
kimutatása társadalmilag inkább megenge-
dett. Az egyfaktoros SDO nem tette lehetővé
azt, hogy egymástól függetlenül vizsgáljuk
a különböző csoportokkal szembeni előítéle-
tességet, az SDO7-skálával azonban erre le-
hetőség nyílt. 

A kutatás korlátai és következtetések

A kutatás eredményeinek általánosíthatósá-
gát korlátozza, hogy a mintavétel nem repre-
zentatív, tehát a magyar kontextusra történő
adaptáció nem jelenti, hogy eredményeink
a magyar társadalom attitűdjeit reprezentatív
módon jelenítik meg. A fiatalok, magasan is-
kolázottak és a nők túlreprezentáltan jelen-
nek meg a válaszadók között, ami magyará-
zatot ad arra, hogy a szociális dominancia
orientáció, valamint a csoportokkal szembe-

ni előítéletesség átlaga miért alacsonyabb,
mint a skálák középértéke. Ezzel szemben az
idősebbek, alacsonyabb végzettségűek és
a férfiak alulreprezentáltak a magyar népes-
ség demográfiai mutatóihoz viszonyítva.
A min ta összetétele tehát teret engedett a hie-
rarchikus csoportközi viszonyokat és domi-
nanciát kevésbé támogató, egalitáriánus vála-
szoknak, illetve a külcsoportokkal szembeni
antipátia és társadalmi távolság is kevésbé
jelenik meg az eredményekben. Fontos to-
vábbá leszögezni, hogy a nyílt és a rejtett
előítéletesség egymástól független mérése
nem történt meg, a két konstruktumot együtt
vizsgáltuk a Bogardus-féle társadalmi távol-
ság skálával és a rokonszenvmérővel. 

A kutatás eredményei alátámasztották,
hogy az SDO két konstruktuma empirikusan
elkülöníthető, melyek bár korrelálnak egy-
mással, a köztük lévő különbség elég jelen-
tős ahhoz, hogy kizárjuk a műtermék vagy
a redundancia lehetőségét. Elmondható,
hogy az új SDO7-skála valid mérőeszköz,
amely a magyar társadalmi környezetben is
használható, és megbízhatóan méri a két
SDO-komponenst. A mérőeszköz segítségé-
vel árnyaltabb képet kaphatunk a különböző
társas csoportokkal szembeni negatív attitű-
dök motivációs eredetéről (Ho és mtsai,
2012; Ho és mtsai, 2015; Kugler és mtsai,
2010; Zubieta és mtsai, 2013). A kétfaktoros
SDO feltárása lehetőséget nyújt arra, hogy
a jövőben az előítéletek csökkentését meg-
célzó kezdeményezések nagyobb hatásfok-
kal működjenek, hiszen az a módszer, amely
az egyik csoport esetén sikerrel működhet,
nem biztos, hogy hatásos lesz egy másik cso-
port esetén is. 
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SUMMARY

SUPPORT FOR DOMINANCE OR OPPOSITION TO EQUALITY? THE
EXAMINATION OF THE NEW SOCIAL DOMINANCE ORIENTATION SCALE (SDO7)

Background and aims: The structure and nature of social dominance orientation scale are still
a matter for debate. The original one-factor solution was replaced by a two-factor model,
which distinguishes between opposition to equality (OEQ) and group-based dominance
(GBD). It is still not clear whether these factors measure two independent constructs, or they
are the consequence of a wording effect. A recent study claims that the SDO has a bifactorial
structure: the new SDO7-scale measures not only OEQ and GBD, but takes wording effect into
account.  In this study, we analyzed the structure of the SDO7-scale in the Hungarian context,
and we assumed its bi-factor nature. Because OEQ predicts covert prejudice, we postulated
that OEQ would predict attitudes toward Jews, gay and lesbian, as well as overweight people,
and GBD is related to overt prejudice, i.e., it would predict the attitudes toward migrants,
Roma, and homeless people. Method: We examined the structure of the scale and its factors’
relation with the criterion variables using an online questionnaire (N=333). Results: Our study
confirmed the bifactorial structure of SDO7. OEQ predicted attitudes toward overweight
people, while GBD is related to antipathy toward migrants, Roma, and homeless people.
Attitudes toward Jews and gay and lesbian people were predicted by both factors. Discussion:
The SDO7-scale emerged as a valid tool for measuring social dominance orientation in the
Hungarian context, and its factors predict attitudes toward different outgroups differently. 

Keywords: social dominance orientation scale, opposition to equality, group-based
dominance, wording effect, prejudice
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Schmelowszky Ágoston (2012): A lélek rejtett ösvényein. 
A pszichoanalízis aktualitása a klinikumon innen és túl.

Oriold és Társai Kiadó, Budapest

ISZÁJ Fruzsina

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):139–141. 139

Schmelowszky Ágoston egyetemi docens az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Klinikai
Pszichológia és Addiktológia Tanszékén,
emellett klinikai szakpszichológusként és
pszichoanalitikusként is tevékenykedik.
Könyve tükrözi mindazt a sokrétű tudást,
amely elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember
egy személyben analitikus, kutató és oktató
lehessen. 

Az előszóban a pszichoanalízis relevan-
ciáját fejtegeti, illetve létjogosultsága mellett
érvel, és történeti keretbe helyezi a kérdés-
kört. A könyvben az olvasó újra és újra ta-
lálkozhat ezzel a témával, a szerző igen nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy a pszichológia tu-
dománya hová is helyezi a pszichoanalízist. 

A szerző a pszichoanalízis történetét
a személyes és egyben szakmai viták men-
tén taglalja. Teszi ezt úgy, hogy alapos fi-
gyelmet szentel a magyar vonatkozásoknak.
Ezek közül egyértelműen Ferenczit emeli ki,
mint az irányzat világszinten is jól ismert
hazai képviselőjét. Az interszubjektív való-
ság fogalmának megalkotója többek között
azt hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a két
fél közötti interakció a terápiás helyzetben.
Azoknak a táborához tartozott, akik szerint

az analitikusnak szakmai feladata a kommu-
nikációs térben szubjektívnek lenni annak ér-
dekében, hogy kialakulhasson a bizalom
a két ember között, erősítvén a terápia haté-
konyságát. Így a terapeuta egy időben össz-
pontosít a páciens belső világára és arra, ho-
gyan vetül ki mindez történések formájában
az interszubjektív térben.

A pszichológia berkein belül időről időre
felmerül a kérdés, hogy a pszichoanalízis
mennyire tekinthető tudománynak. Schme-
lowszky könyve segíthet eligazodni az út-
vesztőben, amit ezen a területen tapasztalha-
tunk. A szerző nagyon szépen mutatja be azt
a folyamatot, amelyben a pszichoanalízis
először jellemző módon inkább a személyes
ellentétek által fejlődött, majd miután a pszi-
chológia ezen ága egyre többeket kezdett el
foglalkoztatni, már intézményes szinten
folytatódott a fejlődés. Tekintettel arra, hogy
a pszichoanalízis korunkban is a pszicholó-
gia releváns ága, így Schmelowszky szerint
kijelenthetjük, hogy a tudományok sorában
is megállja a helyét. Talán az olvasó egyetért
velem abban, hogy a tudomány alapja a vita,
és ez fordítva is igaz, azaz ha nem alakul ki
és marad fenn a vita, a tudomány többé nem
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az, ami. A történeti áttekintés végén korunk-
hoz alkalmazkodva a pszichoanalízist piaci
szempontból vizsgálja meg a szerző. Hiá-
nyosságként esik szó itt arról, hogy nincs
egységesítve, mi is szükségeltetik ahhoz,
hogy valakiből pszichoanalitikus terapeuta
legyen, itt tehát megjelenik az igény egy egy-
séges követelményrendszerre. A vonatkozó
részt pozitív gondolatokkal zárja a szerző,
biztató jelként látva, hogy a manapság terje-
dőben lévő bio-pszicho-szociális szemlélet-
mód integrált, összetettebb nézet, mint a ko-
rábbiak. 

Az első rész második fejezetében a pszi-
choanalízis fogalmainak aktualitását boncol-
gatja és gondolja újra a szerző. Ebben a rész-
ben a tudattalan és tudatos fogalmai kapnak
helyet, mint például a fantázia és az elfojtás.
Néhány helyen felkapja fejét az olvasó, pél-
dául amikor a tudattalan, mint rendszer mo-
dellezéséről esik szó. A klasszikus definíciók
mellett számos színfoltot vehetünk észre
a fogalommeghatározások tekintetében.
Emellett ismételten nagy hangsúlyt kap az
egyének közötti interakciók témája. A kap-
csolati tudattalan fogalma ez esetben arra
vonatkozik, hogy az emberi kapcsolatok egy
része a tudattalan folyamatok mentén jön
létre. Kivetítve ezt az analízis gyakorlatára,
a tudattalan segítségével alakul ki az analiti-
kus harmadik. A szerző világos határvonala-
kat húz az olyan dolgok közé, amelyeket tu-
dunk és amelyeket csak feltételezünk,
mindezt kellő kritikával fűszerezve. Ezzel
egy időben óva int attól, hogy ezeket kever-
jük, hiszen álláspontja szerint akkor kilépünk
a tudomány keretei közül. Arra is kitér
a szerző, hogy milyen az egészséges lélek,
mely elhárító mechanizmusok léteznek, il-
letve felhívja a figyelmet az érzelemszabá-
lyozás fontosságára a kötődést illetően.
A fentebb leírt, több szempontból bemutatott

fogalmakat ezután összeköti, így például az
érett elhárítás feltételeként a nagyobb fokú
tudatosságot szabja meg. Ennek prototípusa
szerinte a szublimáció, vagyis az arra irá-
nyuló törekvés, hogy a szorongás által kiala-
kult feszültséget tudatosan valami olyanba
vezessük le, amely mind a környezet, mind
a magunk számára hasznos. 

A könyv második nagy lélegzetvételű
része az ’Alkalmazások’, amelyben ugyan-
csak következetesen történeti keretbe helye-
zi a leírtakat, vagyis a pszichoanalitika al-
kalmazási módjait. Emellett említést tesz
a terápia hatékonyságában mutatkozó hiá-
nyosságról, szót ejtve arról, hogy a terápiás
ülések nem túl költséghatékonyak. Ezen
felül a szerző kritizálja általában véve az em-
pirikus kutatásokra fektetett túl nagy hang-
súlyt, illetve a DSM-IV-et. Utóbbit illetően
a kritika lényege, hogy mivel a társadalom
által kreált normalitás is csak egy kitalált
konstruktum, így szükségszerűen megjelenik
a mihez viszonyítás kérdése. Schmelowszky
úgy tekint a terápiás ülésekre, mint művé-
szetre, illetve olyan közös alkotófolyamatra,
amely a terapeuta és páciens között jön létre
az analitikus harmadik segítségével. A feje-
zet röviden taglalja az alternatív terápiás le-
hetőségek terjedését és ezek viszonyát a je-
lenlegi egészségügyi ellátáshoz. 

Ezek után az analízis és tudomány kap-
csolatát veszi górcső alá a szerző, kiindulva
abból, hogy a terápia mindenképpen egyfaj-
ta kutatói létet feltételez, így arra a követ-
keztetésre jut, hogy azok nem elválasztható-
ak egymástól. Azt is láthatjuk, hogy ebben
a részben az írás újra visszatér az analízis tu-
dományos voltának megvitatásához, majd
ezt követi a vallás és analízis összefüggése-
inek bemutatása. A fő kérdés itt az, hogy hol
húzódik a két terület közötti határvonal és
hogyan fedik át egymást? A szerző szerint
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a tudatállapot függvénye, hogy a realitásérzék
és valóságérzék hogyan viszonyulnak egy-
máshoz. Következésképp: mi a realitás és
a valóság? Folytatva ezt a fonalat, az apoka-
liptikus spiritualitás fogalma következik, mely
esetben az egyén realitásérzéke úgy sérül,
hogy közben a csoportkohézió – vagy is a cso-
port által közösen megélt realitás – erősödik.
A csoport érdekeit minden más elé helyezik
a tagok, miközben a csoport destrukcióra,
mint egyetlen lehetőségre buzdítja őket. 

Összességében a könyvet minden olyan
érdeklődőnek ajánlom, aki kíváncsi arra, ho-

gyan fejlődött idáig a pszichoanalízis, illetve
milyen egyízben az analitikus és kutatói
szemlélettel találkozni. Schmelowszky haj-
lamos kitűnő nyelvi játékokkal színesíteni
munkáját, amely által az is érezhető, hogy
nem árt, ha a terapeutának kellő (ön)iróniát
kölcsönöz az élet ahhoz, hogy megfelelően
végezhesse munkáját. A szerző a humort fel-
használva teszi szubjektívvé az oldalakat,
miközben jó érzékkel tartja meg a tudomány
határait is, képessé téve a könyvet arra, hogy
az könnyedséggel tartsa fenn az olvasó fi-
gyelmét. 

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2017, 17(1):139–141. 
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