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Összefoglaló

Háttér és célkitűzések: A tanulmány a magyarországi kínai migráns gyermekek életében 
meg    jelenő iskolai-tanulási, társas és egyéni nehézségeket, valamint az ezekkel történő meg  -
küzdést vizsgálja. A kutatás kiemelt figyelmet fordít a diszkriminációs tapasztalatokra, 
vala    mint a kisebbségi helyzetből és a kulturális sajátosságokból adódó lehetséges nehézsé-
gekre, negatív élményekre.
Módszer: A kutatás 47, Magyarországon élő kínai diák bevonásával valósult meg. Kvalitatív 
módszer segítségével – félig strukturált interjú, valamint kérdőíves tematikus nyitott kérdé-
sek – vizsgáltuk a gyermekek életének különböző aspektusait, kitérve az észlelt nehézségek-
re és ezek megoldási módjaira is. A kutatás emellett részben kvantitatív módszereket is 
használt, így a Kidcope (Spirito és mtsai, 1988) megküzdést vizsgáló mérőeszközt is.
Eredmények: A diszkriminatív tapasztalatokra külön hangsúlyt helyezett a kutatás, így azokról 
részletes képet kaphattunk több szempont mentén is (diszkrimináció módja, körülményei, oka, 
a történés alanyai). A diszkriminációs tapasztalatokon túl a nehézségek három fő csoportja 
emelkedett ki: (1) az iskolával, tanulással, továbbtanulással kapcsolatos problémák; (2) a lakó-
hellyel és családdal kapcsolatos ambivalenciák, nehézségek; (3) a mássággal, kínaiság megíté-
lésével összefüggő nehézségek. A különböző nehézségekkel való megküzdésre vonatkozóan 
viszonylag vegyes mintázatot láthattunk. A kínai megküzdési stílussal összhangban a diszk-
riminációval való megküzdés során nagy hangsúlyt kapott az elkerülő stratégia. Ugyanakkor 
más területeken (pl. iskolai nehézségek) a problémafókuszú megküzdés került előtérbe.
Következtetések: A kutatás eredményei azt a kutatási irányt erősítették meg, amely szerint 
a kínai kulturális háttérrel rendelkező személyekre is jellemzőek lehetnek a probléma-
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fókuszú megküzdési stratégiák bizonyos problémák esetén. Mindemellett, a diszkriminációs 
tapasztalatokra adott elkerülő válaszok túlsúlya azt valószínűsíti, hogy a problémák megol-
dásában egy rugalmas, több különböző megküzdési módot is alkalmazó stratégia jellemző.
Kulcsszavak: magyarországi kínai migránsok, megküzdési stratégiák, iskolai-tanulási, 
társas és egyéni nehézségek, diszkrimináció, akkulturáció

Bevezetés 

Bár a kínai migránsok sokszor jelennek 
meg modellkisebbségként, azaz a tanulmá-
nyi és munkahelyi előmenetel szempontjá-
ból jól teljesítő csoportként (Thompson és 
mtsai, 2016), illetve jól dokumentált a pszi-
chológiai segítségkérésre való hajlandó-
ság alacsony foka körükben (ld. pl. Kim és 
Zane, 2016), ez nem jelenti azt, hogy a kínai 
kisebbségi csoportok tagjainak ne lenné-
nek nehézségeik. A befogadó és a szárma-
zási ország kultúrájával történő folyamatos 
és közvetlen kapcsolódás, a változó kultu-
rális kontextus számos kihívást, akkulturá-
ciós stresszhelyzetet hozhat létre, amelyek-
re reagálni kell, megtalálva a legadaptívabb 
válaszokat. 

A nehézségekkel történő megküzdés egy 
összetett társas-társadalmi kontextusban 
zajlik. Az akkulturációs folyamatok ugyan-
is a társadalmi, csoportközi folyamatok 
szint    jén, illetve a személyközi, egyéni szin-
teken is megvalósulnak egymással szoros 
összefüggésben. Az alábbiakban olyan ku   -
tatást mutatunk be, amely egy    részről tá   -
maszkodik az akkulturációs folyamatok és 
az eközben fellépő nehézségek szociálpszi  -
chológiai, interkulturális pszichológiai le    írá  -
sára, másrészről erőteljesen használja a sze   -
mélyiség- és egészségpszichológia egyik 
központi fogalmát, a megküzdést. Az el   -
méleti bevezetőben a kínai migránsok ak  -
kul    turációs folyamatainak, problémáinak 
főbb jellemzőit mutatjuk be általánosság-

ban, illetve jellemezzük a magyarországi 
vo     natkozásokat. Külön figyelmet szente-
lünk a gyermekek tapasztalatainak. Majd az 
akkulturációs folyamat egyéni pszichológi-
ai vonatkozásaira fókuszálva a megküzdés 
fogalmát tárgyaljuk, kitérve ennek kulturá-
lis aspektusaira is. Ezt követően egy feltáró, 
részben kvalitatív, részben kvantitatív kuta-
tás eredményeit mutatjuk be. 

A kínai migránsok akkulturációjának 
lehetséges nehézségei 

Az akkulturáció két vagy több kulturális 
csoport és ennek tagjai közötti kontaktus 
során létrejövő kulturális és pszichológiai 
változás folyamata. A változások csoportos 
és egyéni szinten is megjelennek (Berry, 
2005). A jelen tanulmányban az egyé-
ni folyamatokra koncentrálunk elsősor-
ban. A különböző okokból (pl. tanulmány-
út, kitelepülési céllal történő migráció stb.) 
megvalósuló kulturális kontaktus és ennek 
nyomán megjelenő változások végkifej-
lete az adaptáció, amelynek két vetüle-
tét különíthetjük el (Searle és Ward, 1990, 
idézi Ward és mtsai, 2001). A pszichológiai 
adaptáció arra vonatkozik, hogy az egyén 
kognitív és érzelmi szinten hogyan alkal-
mazkodott a változásokhoz (pl. önértékelés, 
pszichológiai jóllét tekintetében), a szocio-
kulturális adaptáció pedig az új társas-kul-
turális viszonyok közötti eligazodás (inter-
kulturális kompetencia) sikerességét jelzi. 
Az akkulturációs folyamat lefolyása nagy 
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variabilitást mutathat: az egyének megélhe-
tik nehézségek nélküli változásnak, ugyan-
akkor sokan jelentős akkulturációs stresszt 
élnek át a kulturális találkozások nyomán 
(Berry, 2005).

Számos olyan tényező van, amely az 
akkulturáció során potenciális stressz-
tényezőként jelenik meg (Ying és Han, 
2006). Ilyenek például a fizikai és biológi-
ai körülmények (klíma, ételek, betegségek), 
a társas stresszorok (társas izoláció, észlelt 
diszkrimináció stb.), a kulturális stresszo-
rok (kulturális távolság a kulturális érté-
kekben és szokásokban, nyelvi nehézsé-
gek stb.), illetve a funkcionális stresszorok 
(tanulási kihívások, környezeti nehézségek, 
lakhatás stb.). Általánosságban, így kínai 
migránsoknál is, az akkulturációs stressz 
mértékét és minőségét meghatározza, hogy 
(1) az egyén mennyi ideje van a befogadó 
országban; (2) milyen a kapcsolata (mennyi-
ség és minőség tekintetében) a befogadó és 
a származási kultúra tagjaival; (3) milyen 
oktatási és munkahelyi lehetőségek állnak 
a rendelkezésére; (4) milyen – a származá-
si kultúrához kapcsolható – tevékenységek-
ben vehet részt; (5) milyen a befogadó és 
a származási ország közös történelme; illet-
ve (6) milyen a társas-társadalmi kontextus, 
különös tekintettel a társas diszkrimináció-
ra (Berry, 1990, idézi Inman és Yeh, 2007).

Amint a fentiekből is kitűnik, az akkul-
turációs stressz számos tényezőből állhat, 
éppen emiatt fogalmi meghatározása a mai 
napig nem tisztázott kellőképpen. Egyes 
kutatók amellett érvelnek, hogy az akkul-
turációs stressz fogalmát érdemes lenne 
lecsupaszítani, bizonyos elemeit önál-
ló változókként kezelni, hogy azok hatása-
it pontosabban le lehessen írni. Ilyen ténye-
ző például az észlelt diszkrimináció, amely 
egyes kutatások szerint jelentősebb nega-

tív befolyással lehet az egyénre, mint az 
akkulturációs folyamatban szerepet játszó 
más tényezők (Rudmin, 2009). Egy 2006-
os vizsgálat szerint, amely 13 nemzet 42 
vizsgálati csoportját hasonlította össze, az 
észlelt diszkrimináció sokkal szorosabb 
összefüggésben van a rossz pszichológiai 
adaptációval (mentális egészség, önbecsü-
lés, élettel való elégedettség), mint az akkul-
turációs mérőeszközök más mutatószámai 
(Vedder és mtsai, 2006). 

A jelen kutatás szempontjából fontos 
jelenség, hogy a diszkrimináció észlelése 
több különböző, egymással akár ellentétes 
mintázatot is mutathat. Egyrészről a kutatá-
sok alapján azt mondhatjuk, hogy a diszkri-
mináció általi fenyegetettség érzése felerő-
södik a látható kisebbségek esetében. 
Általánosságban ezek a csoportok számol-
nak be a legnagyobb mértékű észlelt diszk-
riminációról (Dion, 2002, 2010). Ugyan-
akkor a kognitív torzítások egy másik 
csoportjával is találkozhatunk: a negatív 
megnyilvánulások figyelmen kívül hagyá-
sával. Ezekben az esetekben a kiélesedett 
figyelem és érzékenység helyett egy ezzel 
ellentétes pszichológiai mechanizmust 
látunk, a kérdéses ingerek kvázi kiiktatását. 

E jelenséggel kapcsolatosan vitatott, 
hogy vajon az érzékenység különbségei egyé-
ni vagy csoportszinten értelmezhetőek-e. 
Mindenesetre a szakirodalom a csoportszin-
ten megjelenő válaszmintáza tokat egyértel-
műen be tudja azonosítani. Így például a nők 
és etnikai kisebbségi csoportok tagjainak 
előítéletekre adott reakciói között találkoz-
hatunk azzal a je   lenséggel, hogy e csoportok 
tagjai kevesebb saját személyükre irányuló 
diszkriminációról számolnak be az ingroup-
ot érintő (mások által igazolt) diszkriminá ció  -
hoz képest. Előfordul, hogy nehezen tudják 
felidézni azt, amikor előítéletek áldozatai 



10 Borsfay Krisztina – Nguyen Luu Lan Anh

voltak, és a negatív bánásmód diszkrimi-
nációnak való címkézését kerülik. Sőt nem 
is realizálják, hogy egy nagyon előítéletes 
személlyel vannak interakcióban, még akkor 
sem, ha kellemetlenül érzik magukat a hely-
zetben (Major és Vick, 2005).

Kínai migránsokkal végzett kutatások-
ban az észlelt akkulturációs nehézségek 
közül – a gyakoriság sorrendjét követve – 
kiemelkednek a nyelvi és a kommunikáci-
óval kapcsolatos nehézségek, az ismeret-
len szokások és értékek, az interperszonális 
kapcsolati problémák, a tanulással, karrier-
rel összefüggő nehézségek, a diszkrimi ná  -
ciós tapasztalatok, a magányosság és a ge    -
ne    rációk közötti konfliktusok (Yeh és Inose, 
2002). A kínai migráns gyerekek problé-
máira vonatkozó kutatások jól rímelnek 
az említett nehézségekre. A szakirodalom 
több olyan tényezőt is tárgyal, amely a gyer   -
mekek számára különösen jelentős stresz-
szforrás lehet. Ezek között vannak a nyelvi 
nehézségek, az iskolai és otthoni elvárá-
sok közötti konfliktusok, a szülők és gyer-
mekek akkulturációs folyamatának eltérő 
üteméből vagy mintázatából adódó nehéz-
ségek, az individualista és kollektivista 
értékek közötti eltérések és az ebből szár-
mazó konfliktusok, amelyeket a gyerme-
kek mind magukban (bikulturális identi-
tás belső konfliktusai), mind a szüleikkel 
való kapcsolatukban megélhetnek. További 
nehézséget jelentenek az etnikai diszkrimi-
náció, a kulturális sztereotípiák és az ebből 
adódó félreértések, és a kulturális kirekesz-
tettség megtapasztalása (Li és mtsai, 2016).

Magyarországon élő kínai migránsok 
nehézségei

Magyarországra a rendszerváltozást köve-
tően egyre nagyobb számú kínai bevándor-

ló érkezett elsősorban vállalkozási célokkal, 
illetve a szabad családalapítás reményében 
(Irimiás, 2009). Mára már elmondható, hogy 
a román, illetve ukrán mellett az egyik legfon-
tosabb bevándorló csoport a kínai: számuk 
a KSH 2018-as közlése sze    rint 10 008 fő 
(KSH, 2018). Ha ennek a cso    portnak az integ-
rációs stratégiáit vizsgáljuk, akkor azt láthat-
juk, hogy nagy százalékban jellemző rájuk 
a szegregációs (59%) stratégia, vagyis a befo-
gadó ország tagjaitól vi     szonylag elkülönült 
élet mind a karrier, mind a személyes vonat-
kozások tekintetében. A kínaiak egy kisebb, 
de jelentős része a transz    nacionális akkultu-
rációs stratégia (32%) ösvényén halad. Ez már 
egy gazdagabb kapcsolati hálót, a külföldi 
diaszpórával, il   let   ve az anyaországban mara-
dottakkal is fenntartott személyes és gazda-
sági kapcsolatokat jelent (Örkény és Széke-
lyi, 2010b). A kü    lönböző funkcionális, társas, 
illetve kul     turális nehézségeket ezen akkultu-
rációs stratégiákat figyelembe véve érdemes 
értelmezni. 

A funkcionális stresszorok vonatkozá-
sában a kép összetett. Egyrészről a kínaiak 
magyarországi akkulturációja több tekin-
tetben sikeresnek mondható. Így például az 
aktív dolgozók aránya több, mint kéthar-
mad, a migráció az esetek többségében nem 
jár együtt lefelé mobilitással (ennek aránya 
nem éri el a 10%-ot), sőt viszonylag nagy-
arányú a felfelé mobilitás. Lakáskörülmé-
nyeik, vagyoni helyzetük vonatkozásá-
ban más migránscsoportokhoz és a hasonló 
iskolázottságú magyarországi csoportokhoz 
képest is jobb helyzetben vannak. Ám ezzel 
együtt nagyon sok funkcionális nehézséget 
élnek meg. Számos, az életvezetés szem-
pontjából lényeges kérdés (pl. letelepedés, 
állampolgársággal összefüggő ügyintézés, 
munkaszerzés, egészségügyi szolgáltatá-
sok, iskolarendszer igénybevétele stb.) vo   -
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natkozásában nehézségekről számolnak 
be. Sőt más migránscsoportokhoz képest 
is rossznak látják a helyzetüket (Örkény és 
Szé   kelyi, 2010b). 

A társas stresszorok szempontjából ki   -
emelkedően magasnak, egy 5 fokú skálán 
átlagosan 3,53 értékűnek érzékelik az idegen-
ellenességet a kínaiak, és több, mint felü-
ket érte már hátrányos megkülönbözte-
tés (Örkény és Székelyi, 2010b). Ennek oka 
megítélésük szerint legfőképpen a bőrszín, 
a nyelvtudás hiánya, illetve az idegen szár-
mazás (Sík és Várhalmi, 2010). A magya-
roktól viszonylag távol érzik magukat, és 
összességében is távolságtartók mind a ma   -
gyarokkal, mind más migránscsoportokkal 
szemben. Mindezzel együtt sem mondhat-
juk azt, hogy jellemző rájuk a társas izoláci-
ót, hiszen viszonylag nagy kapcsolati háló-
val rendelkeznek még akkor is, ha ez a háló 
többnyire zárt és leginkább az anyaországbe-
li vagy a diaszpórában élő kínaiakra korláto-
zódik (Örkény és Székelyi, 2010b). 

A kulturális stresszorok területén első-
sorban a nyelv és kommunikációs nehézsé-
gek emelhetőek ki, amelyek a társas viszo-
nyokra is kihatnak. A kínaiak alacsonyra 
értékelik magyar nyelvtudásukat mind saját 
magukra, mind pedig gyermekeikre vonat-
koztatva. Ez összefüggésben van a cso     port 
szegregációs, illetve transznacionális akkul-
turációs stratégiájával, illetve a magyar 
nyelv sajátosságaival – ugyanis viszonylag 
nehéznek észlelt, ugyanakkor kevés ember 
által beszélt nyelvről van szó (Nguyen Luu 
és mtsai, 2009; Örkény és Székelyi, 2010b). 
A csoportra jellemző akkulturációs straté-
giákból kifolyólag jelentős hányaduk (20%) 
nem is tervezi, hogy megtanul magyarul 
(Örkény és Székelyi, 2010b). 

A Magyarországon élő kínai gyerme-
kek életében jelen lévő főbb nehézségekre 

több kutatás is felhívta a figyelmet (Vámos, 
2006, 2013; Paveszka és Nyíri, 2006). Példá-
ul nagyon jellemző esetükben a gyako-
ri iskolaváltás és ebből kifolyólag az insta-
bilitás. A kultúravesztéstől való félelem és 
a transznacionális akkulturációs stratégia 
keretében megjelenő globális sikernarratí-
va megköveteli a különböző szocializációs 
közegekben való jártasságot. Így a gyere-
kek mind a magyar, mind a kínai, sőt sokan 
a nemzetközi oktatási rendszert is megjár-
ják életük egy-egy szakaszában. Ez bonyo-
lult életutakhoz vezet, lelkileg megterhelő, 
nyelvi, illetve tanulási nehézségekkel jár, és 
nagyfokú alkalmazkodást követel meg. 

A kínai szülők általában sokat várnak 
gyer   mekeiktől, hiszen a szorgalom, a ta    nu  -
lás érték, és a jövőbeli siker záloga az erő-
feszítés. De a helyzetet nehezíti, hogy álta   -
lában nagyon elfoglaltak, nincs ide   jük 
fog   lalkozni a gyermekükkel, illetve sok  -
szor nem is igazodnak ki a magyar vi    szo-
nyok      ban (Nyíri, 2006; Barna és mtsai, 2012). 
A szü   lők kulturális és nyelvi korlátait hiva-
tott segíteni a gyermekek által felvett bróker-
szerep, vagyis a szülő és iskola, illetve más 
intéz   mények közötti tolmácsolás, amely 
gyengítheti a szülők pozícióját és tekintélyét 
(Nyíri, 2006). Azonban egy olyan narratíva 
is megjelenik, amely szerint ez a helyzet nem 
jelent problémát. Sőt a gyermek ez által telje-
síti gyermeki kötelezettségét, illetve ez lehe-
tőséget ad a gyermek önbizalmának növelé-
sére is (Barna és mtsai, 2012). 

A tanulás és iskolai teljesítmény nehéz-
ségei mellett a társas helyzetben megjelenő 
problémákat is megtapasztalják már a gyer-
mekek is. A kínaiakkal szembeni idegen-
gyűlölet, rasszizmus jelenlétét mind kínai 
gyermekekkel (Nyíri és Paveszka, 2006), 
mind pedig magyar fiatalokkal (Szilassy, 
2006) végzett kutatások megerősítik. Egy 
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kínai anyákkal végzett magyarországi kuta-
tás szerint a gyermekek 25%-át éri érzelmi-
leg is megterhelő diszkrimináció (Nguyen 
Luu és mtsai, 2009).

Találkozás a nehézségekkel: megküzdés 
és reziliencia

Ahogyan azt korábban említettük, az 
akkulturációs folyamatokkal foglalkozó 
szakirodalom a változásokhoz való alkal-
mazkodás két vetületét különíti el Searle 
és Ward (1990, idézi Ward és Lin, 2010) 
nyomán. A pszichológiai adaptáció a pszi-
chológiai, érzelmi alkalmazkodásra vonat-
kozik, amely leírható mind pozitív (szub-
jektív jóllét), mind negatív indikátorok 
segítségével (pl. különböző pszichológi-
ai, pszichoszomatikus tünetek). A szocio-
kulturális adaptáció pedig azt jelöli, hogy 
miként illeszkedik be a kultúrába az egyén, 
mennyire kezeli hatékonyan az interkul-
turális interakciókat. Ez a terület inkább 
a viselkedéses aspektusokra fókuszál – 
kulturális kompetenciák, területspecifikus 
eredmények (pl. iskolai teljesítmény) segít-
ségével igyekszik meghatározni az egyén 
alkalmazkodási folyamatait.

A jelen tanulmány a különböző nehéz-
ségek feltárása kapcsán mind a pszicho-
lógiai adaptáció, mind a szociokulturális 
adaptáció jelenségkörével összefüggésbe 
hozható, hiszen a nehézségek köre nagyon 
tág. Ezzel együtt a megküzdés – személyi-
ségpszichológia szakirodalmából kölcsön-
zött – fogalmának alkalmazásával a fókusz 
elsősorban az egyén pszichológiai adaptáci-
ós folyamataira kerül. A megküzdést Laza-
rus és Folkman (1984) klasszikus megha-
tározásában értelmezzük. Megküzdés alatt 
értünk minden olyan kognitív vagy viselke-
déses erőfeszítést, amellyel az egyén azokat 

a külső vagy belső hatásokat próbálja kezel-
ni, amelyeket úgy értékel, hogy azok felül-
múlják vagy felemésztik aktuális személyes 
erőforrásait. 

Ezen a ponton érdemes megjegyezni, 
hogy a nehézségekkel való szembenézés 
kap    csán egy másik gyakran használt foga-
lom a reziliencia. Bár a szakirodalomban 
a két fogalommal találkozhatunk úgy is, mint 
amelyek egymással felcserélhetők, egyes 
szerzők a megkülönböztetés mellett foglal-
nak állást. A reziliencia a legtöbb értelme-
zésben tágabb fogalom, mint a megküzdés, 
hiszen az előbbi komplexebb módon fogalja 
magában mindazokat a személyes és szitu-
ációs tényezőket, amelyek a nehézségekkel 
való szembenézés folyamatában szerepet 
játszanak (Szokolszky és Komlósi, 2015). 
Egy másik fontos különbség a két fogalom 
között, hogy a reziliencia elsősorban azok-
kal a folyamatokkal foglalkozik, amelyeknél 
a stresszre adott válasz kimenetele egyér-
telműen pozitív. Ezzel szemben a megküz-
dési stratégiák kapcsán nem teszünk ilyen 
különbséget: egyaránt beszélhetünk pozitív, 
illetve negatív megküzdési stratégiákról is 
(Fletcher és Sarkar, 2013).

E tanulmányban a továbbiakban a meg-
küzdés fogalmát használjuk, mivel a kuta-
tás nem elsősorban a reziliens, pozitív fo  -
lyamatokra fókuszál, hanem minden olyan 
(egyéni) válaszra, amellyel a gyermekek 
a nehézségeket kezelik. 

A megküzdési stratégiák kulturális 
különbségei

A megküzdési stratégiák vonatkozásában 
számos csoportosítással találkozhatunk. Így 
például beszélhetünk kognitív, érzelmi és 
viselkedéses megküzdésről, a kontroll helye 
alapján másodlagos és elsődleges kont-
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rollról, probléma-, illetve érzelmi fókuszú 
megküzdésről, valamint a kontrollról való 
lemondásról, továbbá gyakran használt 
csoportosítás az aktív és passzív megküzdé-
si módok elkülönítése is (Oláh, 2005).

Sajátos kulturális csoportokat vizsgálva 
figyelembe kell venni, hogy a megküzdés-
nek kulturálisan eltérő mintázatai is lehet-
nek. Így a kínai kulturális csoport esetében 
a szakirodalom kínai megküzdési sajátos-
ságokról beszél (Cheng és mtsai, 2010). 
A kínai megküzdésre jellemző az emóció-
fókuszú, illetve az elkerülőfókuszú stra-
tégiák alkalmazása, valamint a nagyfo-
kú kontextusérzékenység. A kontextusra 
való érzékenység a megküzdési stratégi-
ák rugalmas, a helyzethez igazodó alkal-
mazásában érhető tetten. Emellett viszony-
lag alacsony a hajlandóság az explicit társas 
támogatás felkutatására és használatára, 
hiszen a társas-érzelmi problémák feltárá-
sa veszélyeztetné az „arcot”, amely a kínai 
kultúrában nagyon fontos társas konstruk-
tum. Többféle arcfogalmat is ismerünk: 
a lian a személy integritására, moralitásá-
ra utal, míg a mianzi az egyén élet során 
felhalmozódó sikerekre épülő társas repu-
táció (Cheng és mtsai, 2010). 

A különböző megküzdési sajátossá-
gok együttesen az euro-amerikai fogalmak 
sze     rint a „passzív megküzdés” besorolása 
alá esnek. A válaszok eltolódása a passzív 
irányba a keleti filozófiai hagyományok 
(kon    fucianizmus, buddhizmus, taoizmus) 
per  s  pektívájából értelmezhető. A konfuciá-
nus tanítások szerint az érzelmek és a stressz 
kezelése belső állapotaink megváltozta tá  sa 
révén lehetséges, nem pedig a nyílt, a kör   -
nyezet alakítására irányuló viselkedéssel. 
A türelem, a nehézségek elviselése megedzi 
a személy akaratát, ellenálló képességét, és 
egyben lehetőséget teremt az egyéni fejlődé-

sére is. A külső passzivitás ebben a megkö-
zelítésben együtt jár a belső átalakulással, 
vagyis az aktivitás belül van, nem pedig 
kívül. Ez a viselkedési mintázat tökélete-
sen illeszkedik a kollektivista értékekhez, 
amelyek szerint a társas harmónia, a kapcso-
latok ápolása elsődleges fontossággal bír. 
És ezen kapcsolatok fenntartása csak akkor 
lehetséges, ha az egyén az érzelmeit megfe-
lelőképpen tudja kezelni, igazodva a társas 
kontextushoz, megtartva a saját és mások 
arcát, társas homlokzatát is. 

Ehhez nagyon hasonló módon, a budd-
hizmus és a taoizmus is a belső átalakulás-
ra helyezi a hangsúlyt. A buddhizmus szerint 
a stressz és szenvedés a személyes vágyak, 
élvezetek kibillent egyensúlyának követ-
kezménye. Ennek elkerülése a belső álla-
potok megfigyelése, és konstruktív átalakí-
tása, illetve ítéletmentes nyomon követése 
révén lehetséges. A taoizmusban pedig igen 
jelentős fogalom a wu-wei, a nem beavatko-
zás elve, amely lehetőséget ad arra, hogy az 
egyén az élet ciklikus körforgásában, ahol 
a rossz és jó folyamatosan váltja egymást, 
képes legyen adaptív módon létezni, a válto-
zásokkal együtt áramolni (Cheng és mtsai, 
2010). 

A fent bemutatott kínai megküzdési 
stra   tégiákkal ellentétes mintázatokkal is ta   -
lálkozhatunk a szakirodalomban. Így példá-
ul a Megküzdés Kínai Módja kérdőív kiala-
kítása során Chan (1994) hongkongi kínai 
tanárokat és diákokat vizsgálva azt talál-
ta, hogy a leggyakrabban használt megküz-
dés a tervezett problémamegoldás, a legke-
vésbé használt pedig a menekülés-elkerülés 
stratégia volt. 

A kérdést tovább árnyalja, hogy migráns 
kínai személyeket vizsgálva a megküzdés 
más aspektusait is figyelembe kell vennünk. 
Egyrészt a kulturális sajátosságok, másrészt 
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a kisebbségi (migráns) helyzet is hozhat 
a csoportra jellemző problémákat (Uba, 
1994), és ehhez kapcsolódóan specifikus 
megküzdési mintázatokat. Feltehetően ezzel 
magyarázható, hogy a kínai megküzdési 
stratégiának ellenmondó adatok is megje-
lennek kínai migráns személyek esetében. 
Így például euro-amerikai és kínai-ameri-
kai serdülőket összehasonlítva Jose és Hunt-
singer (2005) nem találtak különbséget 
a probléma- és emóciófókuszú megküzdés 
vonatkozásában a két csoportnál, és a várt-
tal ellentétben az euro-amerikai személyek 
gyakrabban használták az elkerülés straté-
giáját.

A kutatás kérdései

A Magyarországon élő kínaiak társas-társa-
dalmi helyzetére, valamint akkulturációval 
összefüggő nehézségeikre számos, alapos 
szociológiai, illetve interdiszciplináris kuta-
tás áll a rendelkezésünkre (pl. Örkény és 
Székelyi, 2010b; Nyíri, 2006, 2010; Barna és 
mtsai, 2012). Viszonylag kevesebb pszicho-
lógiai változót alkalmazó kutatást találunk, 
ezek többsége egy-egy jelenségkörre fóku-
szál. Így például Nguyen Luu és munka-
társai (2009) a magyarországi kínai anyák 
pszichológiai jóllétét befolyásoló tényező-
ket, illetve gyermekük iskolai és társadalmi 
integrációjára vonatkozó nézeteiket, Sebes-
tyén (2011) a magyarországi kínai tanulók 
kapcsolati hálóit, valamint a versengésről, 
illetve erőfeszítésről alkotott elképzelése-
it (2015), Sebestyén és Fülöp (2015) pedig 
a versengés, a győzelem és vesztés fogalma-
ihoz való viszonyulást vizsgálták. 

Saját kutatásunk egy nagyobb, feltá-
ró jellegű pszichológiai kutatás része, 
amely a Magyarországon élő kínai migráns 
gyermekek továbbtanulással kapcsola-

tos elképzeléseit, jövőképét, etnikai identi-
tását, valamint mindezekkel összefüggés-
ben a kulturális akkulturáció folyamatában 
tapasztalt nehézségeit vizsgálja. A jelen 
elemzésben azt a kérdést járjuk körül, 
hogy a magyarországi kínai migráns gyer-
mekek milyen problémákról, nehézségek-
ről számolnak be általánosságban, illetve 
a kínai származással, kínai családi háttérrel, 
migrációs történésekkel összefüggésben; és 
milyen megküzdési stratégiákat alkalmaz-
nak a problémákkal való találkozás során. 

A kutatás során kiemelt hangsúly került 
a diszkrimináció észlelésére, az előítéletes-
séggel kapcsolatos tapasztalatokra, hiszen 
ezek az általános akkulturációs nehézsége-
ken túlmutatóan is jelentős problémaforrá-
sok lehetnek. A diszkrimináció fókuszba 
helyezését az is indokolta, hogy a diszkri-
mináció észlelésére vonatkozó szakiroda-
lomban az előítéletesség észlelésének torzí-
tó mechanizmusait mindkét irányba leírják: 
magas fokú érzékenység, illetve a problémák 
észlelésének hiánya is megjelenthet (Major és 
Vick, 2005) azzal együtt, hogy általánosság-
ban elmondható, hogy a fenyegetettség érzé-
se felerősödik a látható kisebbségek esetében 
(Dion, 2002, 2010). Kutatásunkban kíváncsi-
ak voltunk arra, hogy kínai migráns gyerme-
kek tapasztalataiban hogyan jelennek meg 
a diszkriminációval kapcsolatos élmények. 

Vizsgálat 

Módszer

Vizsgálati személyek
A vizsgálatban általános iskolás diákok 
(7., 8. osztály) vettek részt. A kvalitatív, 
in    terjús adatfelvételben résztvevők átlag-
életkora 14,86 (SD = 0,69). A Magyar-
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országon való tartózkodás hosszát tekintve 
viszonylag homogén mintáról beszélhe-
tünk. Az átlagos magyarországi tartózko-
dás hossza 13,3 év volt (SD = 0,6, min. 13 
év, max. 14 év) ennél a csoportnál. A kérdő-
íves kutatásban résztvevők átlagéletkora 
15,57 (SD = 1,07). A magyarországi tartóz-
kodás ennél a csoportnál sokkal heterogé-
nebb, az átlagos tartózkodási idő 5,8 év (SD 
= 4,9). De ezen belül volt, aki az adatfel-
vétel évében került Magyarországra, volt, 
aki hosszú éveket töltött már Magyarorszá-
gon (min = 0, max = 14,5). Mind az interjús, 
mind a kérdőíves adatfelvételben résztve-
vők többsége a Magyar–kínai Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola1 diákja volt. Ezen 
kívül VIII. és XI. kerületi általános iskolás 
diákok kerültek a mintába. Az összesen 47 
fő (43 kínai, 4 kínai-magyar) között a fiúk 
és lányok aránya viszonylag egyenletesen 
oszlott meg (55% fiú, 45% lány). A gyerme-
kek nagy része kétnyelvű volt, tehát a kínai 
mellett magyarul is beszélt. A nyelvtudásu-
kat saját maguk korlátozottnak ítélték meg. 
Egy 6 fokú Likert-skálán a kínai nyelvtudás 
értékére átlagosan 4,62 pontot, a magyar 
nyelvtudásra átlagosan 2,95 pontot adtak.

Mérőeszközök
A kutatás során az első szakaszban egy feltá-
ró célú, félig strukturált, kvalitatív interjút 
alkalmaztunk, amely az általános személyes 
adatok (pl. életkor, családi helyzet, migráci-
ós adatok, nyelvhasználat) mellett a jelenle-
gi iskolai karrierre, valamint a továbbtanu-

1  A kutatás idején a Magyar–kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában még nem voltak közép-
iskolai osztályok. A cikk közlésének időpontjában, felmenő rendszerben 12 osztályossá válik az is  -
kola, és új elnevezést is kap: Magyar–kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium. 
A továbbiakban az iskolára, a félreértések elkerülése végett csak mint “Magyar–kínai Két Tanítási 
Nyelvű Iskola” hivatkozunk.
2  „Előfordult, hogy valaki negatívan viselkedett veled a származásod miatt? Ha igen, írd le, hogy 
pontosan mi történt? Mit tettél ebben a helyzetben?” 

lási tervekre, jövőképre, etnikai identitásra 
és az ezeken a területeken tapasztalt nehéz-
ségekre kérdezett rá. Jelen tanulmány első-
sorban az észlelt nehézségekre és ezek 
megoldási módjaira fókuszál.

A második szakaszban az interjúk felvé-
tele során tapasztalt módszertani nehézségek 
miatt a kutatást kiegészítettük egy kérdőíves 
adatfelvétellel is. Kétféle problémával szem-
besültünk: az egyik a magyar nyelvtudás 
alkalmazásának nehézsége interjús helyzet-
ben, a másik pedig a problémákról való nyílt 
beszéd egy idegen (kutató) számára. Mind-
ezen nehézségek kezelésének érdekében az 
interjú kérdéseivel összhangban lévő, kína-
ira lefordított önkitöltős kérdőívet adtunk 
a résztvevőknek.

A kérdőív az életkor, nem és a nyelvi kom     -
petenciára vonatkozó kérdéseken túl a fent 
említett területekre (továbbtanu  lá si tervek, 
jövőkép stb.) kérdezett rá 55 kér   dés segít-
ségével. A nehézségekkel, aka   dá        lyokkal 5 
kérdés foglalkozott. A jelen ta       nul   mányban 
az ezekre adott válaszokat ele       meztük. A kér  -
dések egy része (3 kérdés) a kü       lönböző 
kulturális identitáshoz kapcsoló dó sztereo-
típiák és diszkriminációs ta   pasz   talatok 
rész    letezésére kérte a válaszadót eldönten-
dő, illetve nyitott szöveges kérdés formájá-
ban. A kérdések egyrészt a kí   nai származás 
megítélésére (pozitív vagy negatív), más   -
részt a származással kap   csolatos negatív 
tapasztalatokra kérdeztek rá, illetve a hely-
zetben mutatott viselkedésre2. A második 
kérdés   csoport (2 kérdés) pedig a tanulással 
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és a karrier      aspirációkkal kapcsolatos nehéz-
ségekre vonatkozott, szintén eldöntendő, 
illetve nyitott szöveges kérdés formájában.3

Emellett a kérdőív tartalmazta a Kid cope 
(Spirito és mtsai, 1988) kérdőívet is, amely (a 
Megküzdés Kínai Módja kérdőívvel szemben) 
kifejezetten gyermekeknél használt megküz-
dést vizsgáló mérőeszköz. A Kidcope kérdő-
ív a kihívást jelentő tapasztalatok feltárására 
szolgál, egy specifikus stresszorra (valamilyen 
konkrét probléma az elmúlt 1–2 hétből), és az 
ezzel kapcsolatos, illetve általános megküz-
dési módokra kérdez rá. A specifikus stresz-
szor megnevezése teljes mértékben a válasz-
adó spontán válaszait tükrözi, a kérdés nem 
tartalmaz előzetes általános kategóriákat, 
probléma felvetéseket. A mérőeszköz normál 
és ve    szélyeztetett mintán is (pszichopatoló-
giai diagnózis, természeti katasztrófa, egyéb 
trauma stb.) alkalmazható. 

A kérdőív Lazarus és Folkman (1984) 
meg     küzdésfogalmára épít, a különböző stra   -
tégiák gyakoriságát és észlelt hatékonysá-
gát méri. A 10 vizsgált megküzdési straté-
gia a szerzők szerint 3 fő dimenzió mentén 
helyezhető el: aktív (kognitív újrastrukturá-
lás, problémamegoldás, érzelmi reguláció, 
társas támogatás); elkerülő (elterelés, társas 
visszahúzódás, vágyteljesítő gondolkodás, 
beletörődés); és negatív (önkritika, mások 
hibáztatása). A kérdőívhez két további tételt 
tettünk: ezek a düh és a másoknak való 
ártás vágya, illetve a probléma újrakerete-
zése társas összehasonlítás révén. Előbbi az 
érzelemkifejezés társas dimenzióit helye-
zi előtérbe (negatív irányba), utóbbi szintén 
a társas vonatkozásokra fókuszál a kognitív 
feldolgozás folyamatában.

Cheng és Chan (2003) hongkongi serdü-
lőkkel vizsgálta a Kidcope alkalmazható-

3  „Észlel-e nehézségeket, ha igen, melyek azok?”

ságát, faktorstruktúráját. Ugyan kultúrközi 
összehasonlításokat nem végeztek a szer-
zők, a faktorstruktúra-vizsgálatok szerint 
az adatok két fő faktor mentén értelmezhe-
tőek voltak hongkongi mintán is: menekü-
lésorientált megküzdés és kontrollorientált 
megküzdés. Az érzelmi reguláció stratégiá-
ját az eredeti szerzők két item segítségével 
mérték, amelyek közül az egyik a közvetlen 
érzelmi kifejezés (kiabálás, tárgyak megüté-
se stb.), a másik pedig az önmegnyugtatás, 
relaxáció. A hongkongi eredmények alapján 
ez a két tétel két különböző faktorba sorolha-
tó, míg előbbi a menekülésorientált megküz-
dés, utóbbi a kontrollorientált megküzdés 
csoportjába került. 

Eljárás
A kutatás első szakaszában 7 személlyel 
készült félig strukturált interjú magyar nyel-
ven. Az interjúk kétszemélyes helyzetben, 
a gyermekek iskolájában készültek. Időtar-
tamuk körülbelül 45 perc volt. Ezek után 40 
fővel kérdőíves adatfelvétel történt kínai, 
illetve magyar nyelven (a gyerek választá-
sához igazodva) osztálytermi helyzetben, 
szintén körülbelül 45 percben. A kínai nyel-
vű adatokat magyar nyelvre fordítottuk, 
elemzésük magyar nyelven történt. 

Eredmények

Az alábbiakban a gyermekek által észlelt ne  -
hézségeket, illetve a nehézségekhez kapcso-
lódó megküzdési stratégiákat mutatjuk be. 
A konkrét nyitott kérdésekre adott vagy 
a gyer    mekek által spontán megemlített szö   -
veges válaszokat kvalitatív tartalomelemzés  -
sel vizsgáltuk. Minden olyan kijelentés az 
elemzés tárgyává vált, amelyben a válasz-
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adók valamilyen számukra negatív esemény-
ről, érzésről vagy gondolatról számoltak be. 
Emellett, a megoldásokra vonatkozó állítá-
sokat is bevettük az elemzésbe. A kvalitatív 
elemzés mellett – amennyiben azt az adatok 
lehetővé tették –, a válaszok gyakoriságát és 
együttjárását is figyelembe vettük.

Az eredmények közül elsőként a kínai 
származással összefüggő diszkriminatív 
megnyilvánulásokra vonatkozó válaszokat 
mutatjuk be a kérdőív és az interjúk alap-
ján. A diszkriminációs élmények fókusz-
ba helyezésével Rudmin (2009) gondo-
latmenetét követjük, miszerint az észlelt 
negatív diszkrimináció az akkulturációs 
nehézségek külön válfaja, és önmagában is 
jelentős befolyással bír az egyén adaptáci-
ós folyamataira. Ezt követően – a gyako-
riság sorrendjét követve –, a gyermekek 
által megemlített további nehézségeket és 
megoldási módokat írjuk le. 

Diszkriminációval kapcsolatos 
tapasztalatok és megküzdési módok

A kérdőívben 40 gyerek közül 13 számolt be 
valamilyen diszkriminációról, 2 gyermek 
nem tapasztalt ilyesmit, 25 gyermek egyál-
talán nem válaszolt erre a kérdésre. Az inter-
júkban 7 személy közül 5-en számoltak be 

vagy saját magukkal vagy másokkal történt 
diszkriminációs tapasztalatról.

A diszkriminációs élményekre mint ön  -
életrajzi narratív tartalomra tekintettünk. 
Az élet eseményeiről való emlékezés egy 
konstrukciós folyamat, amelyet az egyéni 
és kulturális minták irányítanak. Ezek ilyen 
értelemben kultúránként eltérő mintázatokat 
mutathatnak, azonban minden esetben vala-
milyen narratív szerveződés mentén épülnek 
fel (Bruner, 2004). Mindezeket figyelem-
be véve a diszkriminációs élmények leírásá-
hoz a történések bizonyos jellemzőit vettük 
alapul, a narratívumok felépítésének elemei-
ből kiindulva. A narratív tartalomelemzés 
lehetséges szempontjai (László és mtsai, 
2000; Pólya, 1999) közül néhány alapvető 
tényezőt emeltünk ki. Így az idői-téri viszo-
nyok, maguk az események, a szereplők, 
a történések oka és következménye kerül-
tek a fókuszba. A vizsgált elemek ennek 
mentén az alábbiak szerint alakultak: maga 
a diszkriminációs történés (a diszkrimináció 
módja), a történés körülményei (helyszín, 
időpont stb.), a feltételezett okok (a diszkri-
mináció oka), a történés alanyai (elkövető, 
illetve elszenvedő fél, szemtanúk) (ld. 1. táb  -
lázat), és végül a következmények (reakciók, 
megküzdési módok) (ld. 2. táblázat).

1. táblázat. A diszkriminációs történések elemzésének szempontjai

A válaszokban megjelenő kategóriák, válaszmintázatok

Diszkrimináció módja  
(mi történt?)

Verbális, nem verbális, pszichés/társas, tárgyi/fizikai: 
csúfolódás (verbális sértegetés), tárgyak tönkretétele, kiközösí-
tés, fizikai bántalmazás

Diszkrimináció körülményei 
(hol, mikor történt?)

Időpont: óvodáskor, iskoláskor 
Helyszín: Magyarország intézményi környezet (kulturálisan 
viszonylag homogén), közterület (buszmegálló stb.)
Kína 

Diszkrimináció oka (miért?) Kínai származás, nyelvhasználat, eltérő tanulási normák
Diszkriminációs történés 
alanyai 

Konkrét személyek helyett általános alanyokról való beszéd, 
saját élmények, közbe nem avatkozók, pozitív/negatív szereplők
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A diszkrimináció módját tekintve szá -
mos különféle formával találkozhatunk, 
verbális/nem verbális, pszichés/társas és 
tárgyi/fizikai károkozásról is beszámoltak 
az alanyok különböző súlyossági szinten. 
A diszkrimináló verbális megnyilvánulások 
közül elsősorban a csúfolódás és a szidalma-
zás volt jellemző: „Csúfolni szoktak.”, „Így 
a fülem mellé, mert azt hiszik, hogy nem 
értem.”, „Úristen, kínaiak! – így nagyon 
hangosan.” A nem verbális megnyilvánulá-
sok közül a személyek észleltek olyan nega-
tív, lenéző, megvető megnyilvánulásokat, 
amelyek a kisebbségi csoport dehumanizált 
mivoltát, másságát fejezték ki számukra: 
„Olyan mintha valami szörnyeteggel talál-
koznának, jó nem félelmetes, hanem ilyen, 
olyan, mintha kicsit undorítóak vagyunk.” 
A tárgyi/fizikai károkozás a pszichés-tár-
sas bántás céljával szintén előforduló minta 
volt: „Például, emlékszem, volt egy fiú, aki 
a megmaradt ételét állandóan az iskolatás-
kámba szerette rakni, és összerágott papír-
galacsinokat dobált rám.” Sokan a részletek 
felfedése nélkül, csak magáról a diszkrimi-
nációs történésről számoltak be: „Elítéltek 
vagy nem tudom. Kiközösítettek.” 

A történés körülményeinek (helyszí-
nek, időpont) megnevezésekor időben és 
térben is kiterjedő mintázatra találha-
tunk. Az óvodáskortól kezdve megjelenő 
diszkriminációs élmények mind az iskolá-
ban, mind az iskolán kívül (hazafelé menet 
a járművön) előfordulnak: „De az óvodá-
ban csúfoltak, meg bántottak.”, „Amikor 
kicsi voltam, és magyar általános iskolába 
jártam, azért, mert kínai vagyok, gyakran 
kinevettek, vagy kicsúfoltak.”, „Konfliktus 
az elég gyakran szokott lenni, hogy példá-
ul buszmegállóban vannak, hogy nevetgél-
nek.” A magyar, a kulturális sajátosságok-
ra figyelmet nem fordító általános iskolák 

ilyen szempontból több potenciális kihívást 
jelenthetnek a gyerekek számára, feltehető-
en a kínai gyerekek alacsony arányából kifo-
lyólag, a látható kisebbségi helyzet révén: 
„Volt már, amikor csak én voltam egyedül, 
meg a testvérem. Akkor sokat piszkáltak.”

Összességében tehát a diszkrimináció 
helye igen kiterjedt, annak ellenére, hogy 
az iskola nyújthatna bizonyos védettsé-
get, hiszen ismerős terep, illetve feltételez-
hetően tiltó szabályok vannak érvényben 
(Sík és Várhalmi, 2010). A helyzetet mégis 
nagymértékben befolyásolják az adott in  -
tézményben uralkodó társas normák, a ki   -
sebbségi gyerekek nyelvismerete, illetve 
a kisebbségi és többségi gyerekek aránya 
(Paveszka és Nyíri, 2006), ahogy ezt a fenti 
interjúrészletek is példázzák.

Ide kívánkozik és egyben a diszkrimi-
náció helyszínéhez, illetve a kisebbségi- 
többségi gyerekek arányához kapcsolódó 
tartalom az a kijelentés, amit a diszkrimi-
náció hiányára vonatkozóan fogalmazott 
meg az egyik gyermek. Nevezetesen az, 
hogy a kisebbségi lét átmeneti felfüggesz-
tődése a magyar–kínai iskolában védelmet 
jelent a diszkriminatív megnyilvánulások-
kal szemben: „Velem nem történt szerintem. 
De hallottam barátaimtól, hogy kicsúfolták 
vagy ilyesmi. Mindig ebbe az iskolába jár  -
tam, ezért […] itt nem csúfolódnak annyira, 
mert többen vannak a kínaiak.”

Érdekes módon a kutatási anyagban 
Kínára vonatkozóan is megjelenik a diszkri-
mináció jelensége: „Rasszisták és beszédjük-
ben diszkriminálnak. Ilyen mindkét ország-
ban van.” A Kínában átélt diszkriminációs 
tapasztalat értelmezéséhez több kontextuális 
információra lenne szükség. Egy lehetséges 
feltételezés, hogy a vidéki-urbánus kategori-
záció állhat a jelenség hátterében, amely igen 
erőteljes stigmatizációhoz vezet Kínában 
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(Guan és Liu, 2014). Egy másik, talán még 
plauzabilisabb magyarázat, hogy a gyerme-
kek nem saját, Kínában tapasztalt diszkri-
minációs élményeiket elevenítik fel. Inkább 
a Magyarországon megélt élményeket baga-
tellizálják, felnagyítva azt a tényt, hogy jó és 
rossz emberek mindenhol vannak, negatív 
tapasztalatai mindenkinek lehetnek függet-
lenül a kulturális származástól. 

A diszkriminatív cselekedetek észlelt 
okaként három tényezőt találhatunk meg 
a válaszokban. Ezek egyike, hogy egysze-
rűen nem szeretik a kínaiakat. Egy másik 
feltételezett ok a gyermekek szerint, hogy 
más nyelvet beszélnek. Ebben a vonatko-
zásban probléma lehet a nyelvtudás hiánya, 
az eltérő akcentus vagy éppen a kétnyelvű-
ség is, ami egy etnocentrikus nézőpontból 
nehezen értelmezhető, furcsa lehet a több-
ségi gyerekek egy részének. Ezek a problé-
mák rendre megjelennek a kínaiakat vizsgá-
ló szakirodalomban is: a látható idegenség 
(bőrszín) és a hallható idegenség (nyelvtu-
dás hiánya, különbségei) jelentős diszkri-
minációs források, csakúgy, mint az idegen 
származás (Sík és Várhalmi, 2010; Simo-
novits, 2013). A válaszokban egy harma-
dik felbukkanó ok az a tény, hogy a tanár 
sokszor megdicséri a gyereket, akit később 
emiatt negatív megkülönböztetés ér a társai 
felől: „A mostani osztályomban pedig van 
két fiú, akik mindig gúnyolnak, néhány lány 
pedig azért, mert a tanár mindig dicsér, 
nagyon visszautasító velem. Jaj!” 

A teljesítmény kapcsán mind a kínai gyer-
mekek, mind a magyar pedagógusok diskur-
zusában megjelenik az erőteljes motiváltság, 
a magas ambíciók kérdése (Nyíri és Pavesz-
ka, 2006). Ez egyrészről valóban jellemző 
a kínai gyermekekre, hiszen a konfuciánus 

4  Vagyis nem kínai, hanem külső csoport tagja.

értékek miatt ezen gyermekek szocializáció-
jában nagy hangsúly kerül az erőfeszítés-
re, illetve a szorgalomra (Sebestyén, 2015). 
Másrészről azonban sokszor irreális elvá-
rások forrásává válik, illetve sztereotípiák-
ká alakul. Brit kínai migráns gyerekek néze-
teit vizsgáló kutatás rámutat arra, hogy az 
okos, szorgalmas, jól teljesítő, folyton csak 
tanuló (és akár unalmas) diák képével való 
azonosulás sok fiatal számára nem pozitív, 
inkább nyomasztó. Emellett melegágya lehet 
a bullyingnak is, hiszen a csendes, passzív, 
stréber tanuló kiváló alanya a kortárs bántal-
mazásnak (Archer és Francis, 2005). 

A diszkriminatív megnyilvánulásokat is 
tartalmazó interakcióban részt vevő szerep-
lők leírása kapcsán jellemző volt, hogy 
a gyerekek nem nevezték meg a diszkrimi-
náló személyeket konkrétan. Ha szerepelt 
a történetben bármilyen „elkövető” szereplő, 
akkor is csak általános jellemzők megadá-
sával (életkor, nem, csoporttagság): „Példá-
ul, amikor az iskolából megyünk hazafe-
lé, a buszon némelyik külföldi,4 ha meglát, 
lenéző pillantással néz ránk, van olyan is, 
aki szidalmazni kezd.” A kérdőívben saját 
élményekről számoltak be a válaszadók 
a kérdésre válaszolva. Így csak az interjú-
ban fordult elő egy-két esetben, hogy mások 
élményei is belekerültek az elbeszélések-
be: „Igen, láttam. És akkor mondta, hogy ez 
nagyon rosszul esik, és ő meg pedig nem is 
tud magyarul, de tudja, hogy rosszat mond 
neki, róla.” Ha az eset során mások is jelen 
vannak, az pozitív, illetve negatív irányba is 
befolyásolhatja az eseményeket. Így szere-
pelt a válaszok között az a forgatókönyv, 
amikor a jelenlévők nem csináltak semmit 
a pozitív végkifejlet érdekében: „És a többi-
ek ilyenkor mit csinálnak? Mit tapasztaltál? 
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Semmit, szerintem.” Emellett megjelent az 
az opció is, hogy érdemes a tanárnak szól-
ni egy ilyen helyzetben, vagyis egyes esetek-
ben hangsúlyossá válik a társas (tanári) 
támogatás szerepe. 

A diszkriminációs történésekre adott 
reakciók, megküzdési módok

A diszkriminációval kapcsolatos reakciók 
esetében azt lehet elmondani, hogy a kérdő-
ívben a gyerekek többsége nem számolt be 
semmilyen reakcióról, nem feleltek erre 
a kérdésre. Az interjúban kevésbé volt jel -
lemző a válasz hiánya. Mind a kérdőívek-
ben, mind az interjúkban markánsan megje-
lent az elkerülés, figyelmen kívül hagyás 
mint az diszkriminációra adott válasz: 
„De akkor ugyanúgy, mintha nem hallot-
tam volna meg.” A figyelmen kívül hagyás-
ra különböző mögöttes motivációkat mond-
tak. Így például az egyik ilyen ok volt, hogy 
is   meretlen ember negatív véleményével nem 
kell foglalkozni, az nem is bántó: „Semmit. 
Szerintem […] nekem ez nem, nekem nem 
érdekel, hogy mit mond, aki nem ismer 
engem.” Egy másik magyarázat szerint 
a figyelmen kí   vül hagyás azért a legjobb 
megoldás, mert ezzel el lehet kerülni egy 
esetleges vitát: „Egyik fülön be, másikon ki. 
[…] Megkérdezem tőle, hogy miért csúfol 
vagy mi? De akkor már megint vitatkozom. 
Szerintem ez jó, ahogy én csináltam.” 

Megjelent az a fajta magyarázat is, amely 
szerint a hallgatás a másik perspektívájá-
nak megértéséből következik, és lefegyver-
ző taktikaként alkalmazandó magatartás: 
„Hogyha valakit csúfolnak vagy piszkál-
nak, és észreveszik rajta, hogy őt bántja vagy 
zavarja, akkor annál jobban. De ha úgy 
csinálom meg én is magamat, úgymond, 
minden, akkor abbahagyják nagyon gyorsan. 
Nem is érdekel, hogyha mondanak bármit.” 

Kisebb hangsúllyal, de megjelent a ver  -
bális vagy fizikai védekezés valamilyen for -
mája is: „visszaszóltam”, „egyszerű, ha ütni 
kell, hát ütök”. Az aktív, a másik felé megnyil-
vánuló védekezés a személyiségbeli különbsé-
gekkel összefüggésben került elő. A jó verbá-
lis készségek segítséget jelenthetnek: „Én 
mondtam neki, hogy beszéljen vissza. Aztán 
ő azt mondta nekem, hogy »én nem vagyok 
olyan, mint te, aki sokat tud beszélni.«” 

A helyzetben részt vevő személyek leírá-
sánál említettük, hogy mások jelenléte befo-
lyásolja az interakció lefutását. A reakci-
ók szempontjából a saját csoporthoz tartozó 
kortársak jelenléte az erőviszonyok átala-
kulásához vezet, ami a kisebbségi csoport 
tagjainak nagyobb szabadságot jelenthet 
az aktív reakciók meglépéséhez: „Múltkor 
például voltam én, meg három barátom. 
Akkor az egyik barátomnak el volt törve 
a keze, biciklizni. Ott Ázsia Center mögött 
van egy ilyen erdő, egy ilyen kis ugráló 
erdő. Biciklivel voltunk ott négyen, és akkor 
is volt ott 3 lány és egy fiú. És akkor ott is 
elkezdtek ott nevetgélni, minden, és mentek 
el, és akkor nekem, meg az egyik barátom-
nak, […] És akkor odaszólt nekünk, tudod, 
ilyen csúnya származásunk miatt is, meg 
csak úgy is szólt oda, hogy ilyen nyomoré-
kok, meg ilyen, és utána hátramentünk, szól-
tunk, és utána elkezdtek gyorsabban menni. 
Mi hátramentünk, és szóltunk a barátaink-
nak, és aztán odamentünk hárman, és akkor 
ott beszélt vele a legnagyobbik barátom, az 
beszélt vele, minden. És akkor meg azt 
mond   ta, hogy ő nem mondott semmit. Nem 
mernek ők semmit.”

Hatékony reakció lehet a humor is, amely 
alkalmas védekezésre, illetve átfordíthatja 
a szituációt egy új kommunikációs stílusba, 
ahol lehetővé válik a közvetlenebb, és kevés-
bé ellenséges kapcsolódás a másik féllel: „Ott 
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voltam, és akkor ott például nekem szoktak 
úgy viccelődni, meg én nem is veszem komo-
lyan, hogyha odaszólnak, vagy valami. Mert 
engem is hívtak kamikázénak, […], akkor 
harakirisimitcu, hajasimának, mindennek. 
Sokszor mondtak rám ilyeneket, de én csak 
nevettem rajtuk, és akkor én is hívtam őket, 
például Lacit hívtam Maci Lacinak, akkor 
Danit Dadusnak, mindenkit piszkáltam, de 
nem úgy piszkáltam, hanem viccből. Engem 
ez nem zavar.”

Az interjúalanyok által leírt pszichológi-
ai reakciók némelyike a már említett elkerü-
lő stratégiákra rímelt, egy-egy esetben azon-
ban megmutatkoztak a negatív érzelmekkel 
együttjáró negatív megküzdési válaszok is: 
„Meg    szoktam.”, „Hát nem […], nem baj.”, 
„A szí      vemre vettem és magamat hibáztattam”.

A nehézségek főbb területei: iskola és tanulás,  
család és lakóhely, kulturális másság 

A diszkriminatív tapasztalatokon kívül a ne    -
hézségek csoportjai – a gyakoriság sorrend-
jét követve – az alábbiak szerint alakultak: 

(1) az iskolával, tanulással, továbbtanulás-
sal kapcsolatos problémák; (2) a lakóhellyel 
és családdal kapcsolatos ambivalenciák, 
nehézségek; (3) a másságra, a különböző 
országok, illetve eltérő származású szemé-
lyek közötti viszonyra vonatkozó kérdé-
sek, a kínaiság megítélése, ide kapcsolva 
a nyelvvel, nyelvtanulással összefüggő kor  -
látokat.

Iskola és tanulás
A Kidcope kérdőívben feltett kérdésre, 
miszerint, milyen problémával találkoz   tak 
a gyermekek az elmúlt 1–2 hétben, a leg   -
gyakrabban (45%) valamilyen iskolai, ta  -
nulással kapcsolatos nehézség szerepelt 
a vá    laszban (dolgozat, vizsgák, házi felada-
tok nehézsége, kirúgás lehetősége). 

Az interjúkban is gyakran megjelennek 
az iskolával, tanulással összefüggő kérdé-
sek. De az egészen konkrét iskolai előmene-
telre vonatkozó témák mellett az iskolai élet 
eseményeinek nehézségeire is fény derült. 
Mivel az interjúk többsége a Magyar–kínai 

2. táblázat. Diszkriminációs történésekre adott reakciók elemzési szempontjai

Elkerülő Aktív Negatív

Diszkriminációra  
adott reakciók 

Figyelmen kívül 
hagyás, hallgatás Humor Másoknak való ártás

Megszokás Verbális vélemény-
kifejezés Önkritika

3. táblázat. A Kidcope-ban megjelenő különböző nehézségek aránya 

Nehézségek az elmúlt 1–2 hétben Gyakoriság (százalékban kifejezve)

Iskolai, tanulással kapcsolatos nehézségek 44%

Családi nehézségek 13%

Válaszhiány 31%

Nincs nehézség 9%

Van nehézsége, de nem tud beszámolni róla 2%
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Két Tanítási Nyelvű Iskolába járó diákok-
kal készült, így az erre az iskolára jellemző 
sajátos problémák is megjelentek a beszá-
molókban. Nehézségként nevezték meg 
az osztálytársak magas fluktuációját, ami 
összefügg azzal a már említett jelenséggel, 
hogy a kínai bevándorló gyerekek sokszor 
mennek vissza Kínába nyelvet tanulni vagy 
családi okokból kifolyólag (Nyíri, 2006). 
Egy másik jellegzetes kihívást jelentő hely-
zet, és szintén az iskola rugalmasságával 
összefüggő jelenség, hogy több, az akkultu-
ráció szempontjából eltérő szakaszban járó, 
nyelvileg különböző szinten lévő gyermek 
tanul ugyanabban az osztályban, ami nehéz-
séget okoz néhány gyermeknek. Leginkább 
a beilleszkedésük az, ami kihívást jelent-
het minden fél számára. Még akkor is, ha 
esetleg hasonló kínai kulturális háttérrel 
rendelkeznek, mégis az anyaországhoz való 
viszony, az új bevándorló státus miatt más 
a helyzetük: „Meg észrevettem, hogy akik 
Kínából jöttek, azok nem szeretnek barát-
kozni, nem szeretnek így beszélgetni. Ha 
például hozzá megyünk beszélgetni, hogy 
szia, ki vagyok, meg izé és aztán bólogat, 
valamit mond, és aztán megint néma csend-
ben van, nem tudom, kicsit furcsa, kívülről, 
de azért vannak.”

Az iskolai karrierhez kapcsolódó kér -
déskör az iskolaváltás problematikája, ami 
szintén hordoz néhány sajátosságot, külö-
nösen a Magyar–kínai Két Tanítási Nyel-
vű Iskolába járók között. A diszkrimi-
nációs tapasztalatoknál láthattuk, hogy 
bár több kontextusban is megjelennek az 
ilyen jellegű tapasztalatok, a saját csoport 
tagjainak magasabb aránya visszaszorítja 
a diszkriminatív megnyilvánulásokat. Ez 
azzal is jár, hogy feltételezhetően a közép-
iskolában – kilépve a biztonságot nyúj-
tó elfogadó közegből – a gyerekek ismét 

megtapasztalják a kisebbségi helyzetből 
fakadó nehézségeket. 

Az interjúkban megjelenő nézetek alátá-
masztják ezt az elképzelést, mivel a gyere-
kek valóban megfogalmazzák az új iskolával 
kapcsolatos félelmeiket. De ezek elsősorban 
nem a diszkriminációhoz kapcsolódó nega-
tív képekben jelennek meg, hanem inkább 
a barátkozás nehézségeire vonatkoznak. 
A ma   gyar gyerekeket kevésbé ismerik, és 
emiatt még nem biztosak abban, hogy tud -
nak-e kapcsolódni az új gyerekekhez, egy 
kicsit tartanak az ismeretlentől. De olyan 
tanulók is vannak, akik várakozással tekin-
tenek az új lehetőségekre: „Nagyon kevés 
magyar barátom van. Nem is tudom, hogy 
jövőre hogy fogok barátkozni. Mert még 
nem szoktam meg a magyar barátokat, csak 
a Magyarországot.”, „Csak a többi magyar 
gyerekekkel még nem nagyon sokat barát-
koztam, mert nem volt esély, de szerintem, de 
szerintem jó lesz.” A válaszokban jól látszik 
az a distinktív különbség, amely Magyar-
ország és a magyar emberek között mutat-
kozik meg. Ahogyan az Örkény és Székelyi 
(2010a) bizalmi tőkét vizsgáló tanulmányá-
ban is megjelenik, a bizalmi tőke különbö-
ző elemei (pl. emberekbe, intézményekbe 
ve   tett bizalom) elkülönülhetnek, mintáza-
tuk az adott csoport akkulturációs stratégiá-
jától függ.

Az ismeretlentől való félelem megnyil-
vánul a régihez, a pozitívnak megélt kör   nye  -
zethez, kapcsolatokhoz való ragaszkodás  -
ban és az ettől való elválás fájdalmában is: 
„Túl sok minden történt, meg túl sok idő volt, 
és már nagyon megszoktam, [...] És annyi-
ra rossz, hogy elmegyek.”, „Hát az új isko-
la sem lesz rossz szerintem, de nagyon rossz 
érzés. Jaj.” A helyzet megoldására általában 
az a javaslat, hogy az ember majd megszok-
ja. Néhányan korábbi iskolaváltási tapaszta-
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lataikra hivatkoznak, amikor az ilyen nehéz-
ségeket már egyszer át kellett élniük, és 
akkor is meg tudták szokni, alkal    mazkodni 
tudtak: „Nem lesz kínai. Nem baj. Szerin-
tem megszokom […] gyorsan szokok meg 
dolgokat, remélem. Ezt az iskolát is csak 1 
év múlva, 2 év múlva szoktam meg teljesen.”

Család és lakóhely 
A Kidcope kérdésére adott válaszokban 
az iskolai problémákat követik a családi 
nehézségek (13%), ezen belül a költözés, 
a be    tegség, a haláleset, a szülő munkanél-
külisége, illetve a szülőkkel való konfliktus 
jelentek meg. Ez utóbbi konfliktus a szülők 
és a gyerek között a gyerek baráti kapcso-
lataival, illetve a tanulással volt összefüg-
gésben. A baráti kapcsolatok helytelenítése 
mögött féltés vagy a szülő által a barátnak 
tulajdonított, nem helyes értékek (pl. tanu-
lás értéke, szorgalom) állnak.

Hasonló mintázat az interjúkból is kitű-
nik, ahol szintén a baráti kapcsolatok szülői 
kontrollja jelenik meg a tanulással kapcso-
latos értékek feltételezett hiánya miatt 
a következő példában: „Azt mondta, hogy 
valakivel ne barátkozzál inkább, mert akkor 
lerontja a jegyeidet, ha sokat beszélsz velük. 
[…] van köze, hogy magyarok, szerintem 
van, egy kis […], mert hogy ők nem nagyon 
a tanulással foglalkoznak, inkább mással.” 
A tanulással összefüggésben a rossz ered-
mények okozzák elsősorban a családi 
konfliktust: „Ha jól emlékszem, akkor nem 
kiabált velem, hanem csak elég ideges volt 
és azt mondta, hogy javítanom kell. Aztán 
nemcsak az anyukám, hanem én se éreztem 
jól magam, én se szeretem a rossz jegyeket, 
senki se szereti.”

A család kapcsán spontán megjelenő 
problémák között volt még a család földraj-
zi széttagoltsága, a különböző családtagok 

eltérő lakhelye és az ebből következő pszi-
chológiai nehézségek is: „Szüleim elváltak, 
apukám most Kínában van. Van egy nővé-
rem, ő már 24 éves. […] És […] hiányzik. 
Thaiföldön volt. És azután ment el Ameri-
kába, de Thaiföldön is amerikai egyetemen 
és hát kicsit megszoktam, de mégis hiány-
zik.” 

Másság megítélése, különböző kultúrák 
együttélése

A kulturális másság megítélésére vonatko-
zóan a Kidcope-ban nem kaptunk adato-
kat, a téma az interjúkban jelent meg, néhol 
egymásnak ellentmondó véleményekben. 
Egyrészről a diszkriminációs tapasztala-
toknál láthattuk, hogy a kínai származás 
miatt éri megkülönböztetés a gyerekeket, 
ha egyéni szinten ennek a mértéke külön-
bözik is. Másrészről az az elképzelés is 
markánsan megjelent a szövegekben, hogy 
mindegy, hogy valaki kínai vagy magyar, 
a származás nem fontos és ez a szempont 
különösen jelentőségét veszti, ha barátról 
van szó: „És én nem szoktam nagyon figyel-
ni a származásokra, szerintem nem fontos.” 
A származás kérdése a negatív megkü-
lönböztetések, negatív társas viszonyulá-
sok szempontjából is mindegy lehet akár, 
ahogyan ezt az egyik interjúalany megfo-
galmazta: „Hát nem tudom, szerintem nagy 
különbség nincsen. Van olyan barátom, aki 
magyar és még így is utálják.”

Bár nehéz volt megragadniuk az inter-
júalanyoknak a kínaiak és magyarok közti 
különbségeket, a nyelv szerepét szinte 
minden esetben kiemelték. A kínai nyelv 
különbözősége, különleges státusza sokszor 
megjelent, azonban ez a nyelvi másság 
a gyerekek számára problémák forrásának 
is bizonyulhat. A nyelvtanulási nehézségek 
kihívás okoznak, különösen akkor, ha több-
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ször történik meg a kultúrák közötti váltás, 
ami a transznacionalitás miatt igen jellem-
ző, ahogyan azt korábban láthattuk (Nyíri, 
2006): „A magyar nyelvet tök, totál elfe-
lejtettem, és csak kínaiul tudtam. És mikor 
kiskoromban idejöttem, megint csak már 
elfelejtettem a kínait, magyarul mondtam, 
és utána mentem oda, megint kínai, ide, 
megint magyar, és utána így ez a kettő után 
már 6 éves kortól van. Akkor már tudtam 
kínaiul tökéletesen, kettő nyelvvel, de itt 
is egy ilyen katasztrófa történt, hogy így 
elmentem Kínába, de mivel csak ott kínaiul 
beszéltem, ezért a magyart is elfelejtettem, 
és visszajöttem. Így jártam Márta nénihez, 
így az 1. osztály […] tanultam, nyári szünet-
ben.”

A megjelenő problémákon túl ki kell 
emelni, hogy a Kicope-ban az explicit, 
problémák leírására felszólító instrukció 
ellenére is sokan üresen hagyták a válasz 
helyét (31%). Ez jelentheti azt, hogy nincs 
problémájuk, de az is elképzelhető, hogy 
nem akartak beszámolni róla. Volt olyan is, 
akinek volt problémája, de nem tudta leír-

ni (2%), illetve, aki egyértelműen kijelen-
tette, hogy ő nem élt át problémát az elmúlt 
időszakban (9%). Az interjúkban is előfor-
dult a nehézségekre vonatkozó kérdésekre 
adott válasz hiánya.

Megküzdés módok
A különböző nehézségekkel való megküz-
dési módokat kérdőívesen is vizsgáltuk 
a Kidcope kérdőívvel. A különböző stra-
tégiákat egy-egy tétel méri a kérdőív-
ben, így összetett, több tételből álló inde-
xekkel nem dolgoztunk az elemzés során. 
Az eltérő stratégiák gyakoriságait az 1. 
ábra szemléleti, ahol a 4 fokú Likert-skálán 
az 1-es érték jelenti a „soha nem alkalma-
zom” választ, a 4-es érték pedig a „szinte 
mindig alkalmazom” választ. Bár a straté-
giák között viszonylag kis eltérés mutat-
kozik, a leggyakoribb válasz a probléma-
megoldás stratégiája (m = 2,68, SD = 0,66), 
vagyis amikor a gyermek megoldási lehe-
tőségeken gondolkodik, beszél másokkal, 
hogy többet megtudjon a problémáról, illet-
ve megpróbálja megoldani a problémát. 

1. ábra. A megküzdési stratégiák használatának mértéke
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A második legjellemzőbb válasz az érzelmi 
reguláció (m = 2,57, SD = 0,8) azon fajtá-
ja (érzelmi reguláció 2.), amikor a gyerek 
megpróbálja lecsillapítani, megnyugtatni 
magát azzal, hogy lazít valamilyen módon 
(például elmegy sétálni). A legkevésbé 
gyakori válasz az érzelmi reguláció másik 
fajtája (érzelmi reguláció 1.), az érzelmek 
szabad kifejezése (m = 1,41, SD = 0,64), 
amikor a gyerek elmondja, hogy hogyan 
érzi magát, és közben esetleg kiabál, csap-
kod. Szintén nem gyakran választott straté-
gia a düh és a másoknak való ártás vágya 
(m = 1,49, SD = 0,81). 

A megküzdési módok észlelt hatékony-
ságát szintén vizsgáltuk, rákérdezve arra, 
hogy az adott stratégia mennyire segített 
a probléma megoldásában. Az eredménye-
ket a 2. ábra szemléleti, ahol szintén 4 fokú 
Likert skálán az 1-es érték jelenti az „egyál-
talán nem segített” választ, a 4-es érték 
pedig a „nagymértékben segített” választ. 
Nem meglepő módon a gyakrabban hasz-
nált megküzdési stratégiákat ítélték egyben 

a leghatékonyabbaknak is a gyerekek, azaz 
a problémamegoldást (m = 3,5, SD = 1,18) és 
az érzelmi regulációnak az érzelmek csil-
lapításával ható változatát (m = 3,49, SD = 
1,19). Az észlelt hatékonyság és a használat 
gyakorisága között mind a problémamegol-
dás (r = 0,741, p < 0,01), mind az érzelmi 
reguláció (2. típus) esetében (r = 0,721, p < 
0,01) erős pozitív együttjárás áll fenn. 

Hasonló módon, a legritkábban alkal-
mazott stratégiák voltak egyben a legke-
vésbé hasznosnak tartott megküzdési mó    -
dok. Legkevésbé hasznosnak a dühöt és 
a másoknak való ártás vágyát (m = 1,97 
SD = 1,38) gondolták a gyerekek, illet-
ve az érzelmi regulációnak azt a formáját, 
amikor az érzelmeinket, így a negatív érzel-
meket is, kontroll nélkül fejezzük ki (m = 
2,05, SD = 1,47). Az együttjárás ezekben az 
esetekben is megjelent, azonban gyengébb 
mértékben, mint a kedvelt stratégiáknál 
(düh és a másoknak való ártás vágya eseté-
ben r = 0,403, p < 0,05; az érzelmi reguláció 
(1. típus) esetében r = 0.358, p < 0,05).

2. ábra. A megküzdési stratégiák észlelt hatékonysága
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Diszkusszió

A tanulmány egy feltáró, kvalitatív és kvan    ti-
tatív módszertan is alkalmazó kutatást mu   -
tat be a Magyarországon élő kínai mig   ráns 
gyer   mekek nehézségeire, illetve az ezek-
kel való megküzdésre vonatkozóan kü    lö -
nös hangsúlyt fektetve a diszkriminációs 
ta        pasztalatokra. A vizsgált kérdéseket első  -
sor      ban az akkulturációs folyamat, illetve 
a meg       küzdés fogalmaira támaszkodva tettük 
fel. A megküzdés esetében főként az egyénre 
helyeztük a fókuszt, és kevésbé koncentrál -
tunk a társas folyamatok, nagyobb társas 
egy   ségek, a szociálpszichológiai folyama-
tok szerepére. A feltáró kutatás megvitatása 
során kitérünk a módszertani tanulságokra, 
illetve a feltárt nehézségekre, és ezek megol-
dási módjaira, megküzdési mintázatokra vo  -
natkozó kérdésekre, dilemmákra is. 

A kínai migráns gyerekek nehézségei 

Az akkulturációs folyamat potenciális ne    héz-
ségei (pl. Yeh és Inose, 2002) közül számossal 
találkozhattunk a beszámolókban. A kérdő-
íves anyagban megjelenő nehézségek közül 
az iskolai problémák, tanulással összefüg-
gő nehézségek, tehát a funkcionális stresszo-
rok kiemelt helyre kerültek, összhangban 
mind a magyar (Nyíri, 2006), mind a külföl-
di szakirodalommal (Li et al, 2016). Az isko-
lai teljesítményhez kapcsolódó nehézségek 
mellett az iskolaváltás, illetve a társas jellegű 
problémák voltak hangsúlyosak (pl. barátko-
zás nehézségei). Az általunk vizsgált gyere-
kek számára is problémát jelentenek a nyelvi 
különbségek, a generációk közötti konfliktu-
sok, értékkülönbségek, illetve a diszkrimi-
nációs tapasztalatok. Egyetlen jelenség (az 
egyébként gyakori) magány érzése hiányzott 
teljesen a gyerekek élményanyagából. 

Bár számos, a szakirodalom által már 
ko    rábban leírt nehézséget jelen kutatásban 
is sikerült feltárni, és az élményalapú leírá-
sok révén árnyalni, a nehézségek ponto-
sabb behatárolása, kulturális sajátosságai-
nak feltárása eltérő módszertant, komplexebb 
kutatást igényelne. Az akkulturációs hely-
zet önmagában is komplex jelenségkör, azon-
ban a gyermek-, illetve serdülőkor tovább 
ár   nyalja a képet. Ilyenkor az akkulturációs 
nehézségek mellett ugyanis a fejlődéssel járó 
normatív kríziseket is meg kell tapasztal niuk 
az egyéneknek. Az ak    kulturációs nehézsé-
gek és a normatív krízisek kihívásainak el  -
különítése sokszor nem egyszerű feladat 
a ku   tatók számára, mivel sokszor egyazon 
hely   zet az akkulturáció, illetve a normatív, 
életkori változásokhoz kapcsolható nehézsé -
gek, krízisek terminusaiban is értelmezhe-
tő. A jelen kutatás esetében is megjelenik 
ez a dilemma, mivel a résztvevőknek feltett 
kér      dések nem specifikusan a kultúra által 
meghatározott jelenségekre vonatkoztak, ha  -
nem a gyermekek saját maguk emelték ki az 
általuk nehéznek érzékelt szituációkat. Így 
a kapott válaszok egy része nem egyértel-
műen kapcsolható a kínai kulturális szociali-
zációhoz. 

Diszkriminációs tapasztalatok – nehezen 
megosztható élmények? 

A különböző témák kapcsán eltéréseket talá-
lunk az élmények mennyiségében függően 
a használt módszertől. A diszkriminációs 
tapasztalatokra vonatkozóan azt láthatjuk, 
hogy a papír-ceruza, tehát a nem szemé-
lyes párbeszéd formájában zajló kérdésfel-
tevés során sokkal kevesebb anyagot sike-
rült összegyűjteni annak ellenére, hogy más 
témákról – különösen az iskolai nehézsé-
gekről – ilyen írásos formában is beszámol-
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tak a gyerekek. A diszkriminációs, tár   sas 
élmények ilyen értelemben feltehetően más 
élményanyagot jelentenek, és emiatt a sze  -
mélyes megosztással tudnak jobban megje-
lenni, ha egyáltalán megjelennek. 

A diszkriminációs élmények kiemelt 
szerepét korábbi kutatások is alátámasztják. 
Így például Li és munkatársai (2016) kínai 
fiatalok problémáira vonatkozó tanulmá-
nyukban felhívják a figyelmet arra az érde-
kes mintázatra, miszerint a diákok sokféle 
otthoni és iskolai problémáról beszámol-
nak (nyelvi korlátok, kulturális konflik-
tusok az akkulturáció eltérő üteme miatt, 
fizikai nehézségek – szegénység, lakhatá-
si körülmények stb. –, kulturális erőforrá-
sok hiánya, kulturális sztereotípiák, szülők 
és az iskola nem megfelelő kapcsolata, 
kulturális marginalizáció stb.), de az etni-
kai diszkriminációról szinte alig beszélnek, 
és a diszkriminációs helyzetekben is alig 
tudnak vele mit kezdeni. A szerzők szerint 
az adott diszkriminációs helyzetekben nem 
reagálnak a diszkriminációra, és később 
sem beszélnek róla. Különösen így van ez, 
ha tanár is involvált a folyamatban, mert 
a diákok nem akarnak „bajkeverők” lenni. 

A diszkriminációs élmények kapcsán az 
anyagok részletgazdagsága, kidolgozottsága 
tekintetében azt láthatjuk – ha az önéletrajzi 
emlékezetkutatás fogalmaival írjuk le a hely-
zetet –, hogy még a személyes beszélgetés 
során kapott anyagokban is a tapasztalatok 
túlnyomó része általánosságokra vonatko-
zik. Nem konkrét, élményszerű, epizodikus 
emlékeket idéznek fel egy-egy kivételtől elte-
kintve, ami mögött többféle ok is lehetséges. 

Elképzelhető egyrészről, hogy az élmé-
nyek nem tudnak megjelenni a vizsgálati hely-
zet, illetve a vizsgálatvezető idegensége miatt. 
Ez a korlát bármely csoport esetében felme-
rülhet, ha negatív tapasztalatokra kérdezünk 

rá egy interjús helyzetben, hiszen ezek felvál-
lalása érzelmileg megterhelő, szégyenteljes 
lehet. Ugyanakkor, ha a kulturális sajátos-
ságokat is számba vesszük, akkor élhetünk 
azzal a feltevéssel, hogy a kínai csoport eseté-
ben a bevezetőben leírt megküzdési sajátos-
ságok miatt az élmények nyílt bemutatása 
még szorongatóbb alternatívának tűnhet, még 
inkább belső falakba ütközhet. Egy számos 
szempontból külső csoport tagjának negatív 
élményeket nyíltan feltárni a kínai kommuni-
kációs sajátosságok szempontjából merőben 
szokatlan, és éppen emiatt ritkán megjelenő 
viselkedés (Cheng és mtsai, 2010). Harmadik 
alternatíva lehet, hogy valóban nem gyako-
riak a konkrét, negatív élmények. Ez utób-
bi lehetőséget részben alátámasztja az, hogy 
az élményszerű emlékek egy része a magyar 
iskolába járó gyerekektől származik. Feltéte-
lezhető, hogy a védett bikulturális környezet 
hiányában ők több negatív diszkriminációt 
tapasztalnak meg, nemcsak az iskolán kívül, 
hanem az iskolán belül is. Így ezek a tapasz-
talatok sokkal inkább a felszínen vannak, és 
ebből kifolyólag az interjúkban is könnyeb-
ben jelennek meg. 

Megküzdési mintázatok 

A diszkriminációval való megküzdés ese  -
té    ben, illetve más nehézségekre vonatkozó 
megküzdési válasz kapcsán is – a szak    iro   -
dalommal összhangban – meglehetően vegyes 
képet kaptunk. Az interjúkban, főként a disz  -
kriminációval való megküzdésnél jel   lemző 
volt az elkerülő stratégia (pl. figyelmen kívül 
hagyás), ami megfelel a kínai megküzdési 
stílusnak (Cheng és mtsai, 2010), ugyanakkor 
számos példát láthattunk a kör   nyezet direkt 
befolyásolására irányuló, elsődleges kontrollt 
alkalmazó megoldások ra is, akár fizikai, akár 
verbális eszközök bevetése révén. 
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A diszkriminációval történő megküzdé-
si stratégiák kapcsán felmerülhet egy fontos 
kérdés: vajon a diszkriminációs tapasztala-
tok elkerüléssel való megoldása mennyiben 
adaptív a kínai gyerekek számára? Egy olyan 
megküzdési módot tükröz vajon, amely 
a kínai sajátosságokra alapozva egy (kultu-
rálisan) jól bejáratott, és hasznos stratégia? 
Vagy pedig arról van szó, hogy az elkerülés 
az egyetlen, gyermekek számára észlelt út, 
amellyel az ilyen jellegű problémák megold-
hatóak, annak ellenére, hogy valójában lehet-
ne és kellene más utakat is használni? Hogyan 
alakulnak át, jelennek meg új mintázatok egy 
bikulturális térben, ezek elsajátítása milyen 
folyamatok mentén történik? Az ilyen irányú 
vizsgálódások a további kutatások lehetséges 
témái. A kulturális aspektusok mellett olyan 
fogalmakat is érdemes bevonni a vizsgáló-
dások körébe, amelyek kifejezetten a társas 
identitás fenyegetettségével (pl. Breakwell, 
1986), a diszkriminációs helyzet különböző 
attribúciós folyamataival (Major és Sawyer, 
2009) foglalkoznak.

A kérdőíves válaszokban a problémafó-
kuszú megküzdést a gyermekek első helyen 
említik, emellett az érzelmek szabályozása is 
jelentős szerepet kap. Csak az elkerülő stra-
tégiák néhány formája (pl. társas visszahúzó-
dás, elterelés) sorolódnak jelentősen hátrébb. 
A kérdőívekben főként a tanulási és iskolai 
nehézségek jelentek meg a spontán válaszok-
ban mint éppen aktuálisan előforduló problé-
mák. Ezért az eredmények kapcsán megfo-
galmazható egy olyan hipotézis, hogy ezen 
a területen, tehát a tanulással kapcsolatos 
kérdésekben jellemzőbb a problémafókuszú, 
illetve az érzelmi fókuszú megküzdés. Más 
problémák, pl. társas nehézségek esetében 
viszont az elkerülő stratégiák lehetnek ha  -
tékonyabbak. Ez az összefüggés további 
em    pirikus alátámasztást igényelne, későb-

bi nagyobb elemszámmal dolgozó kutatások 
tár   gyát képezheti.

Kitekintés, limitációk 

Az alábbiakban a kínai mintán történő kuta-
tás módszertani dilemmáival kapcsolatos 
fontosabb tapasztalatokat részletezzük. A ku    -
tatás során fellépő kezdeti problémák a kí   -
nai populációval folytatott nyelvi-módszer-
tani nehézségekre világítottak rá. A ku   tatás 
eredetileg nagyobb súlyt helyezett volna az 
interjús módszerre, azonban ez a módszer 
nyelvi akadályokba ütközött. A migráns 
sze   mélyekkel folytatott kutatások esetében 
a nyelv   választást számos tényező befolyá-
solja. A konkrét praktikus kérdések mellett 
a gondolkodási keret, identitás, akkulturációs 
stratégia szempontjából is jelentős következ-
ményei lehetnek a nyelvválasztásnak (Bors-
fay és mtsai, 2014). 

A jelen kutatást azzal az elképzelés-
sel kezdtük el, hogy bikulturális személyek-
kel magyar nyelven készítünk majd interjút, 
an    nak érdekében, hogy olyan személyek ta   -
pasztalatait vizsgálhassuk meg, akik mindkét 
kulturális kontextusban viszonylag otthono-
san mozognak. Azonban azzal kellett szem-
besülnünk, hogy a kétnyelvű kontextus elle-
nére több interjúalany számára a magyar 
nyelv riasztóan hatott, a kutatásban való rész-
vételi szándékot csökkentette. Érthető módon, 
a hét    köznapi szituációkban esetleg jól boldo-
guló személy is kevésbé tudott (volna) helyt 
állni egy magyar nyelvű interjús helyzetben. 

A probléma megoldását végül kérdőí-
vek alkalmazásával oldotta meg ez a kuta-
tás. Azonban más eredményeket hozhat 
a tolmácsok vagy anyanyelvi interjúztatók 
bevonása, azzal együtt, hogy ezek a megol-
dások is további problémák forrásai lehet-
nek. Például tolmács esetén a kérdező és 
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az interjúalany közötti kapcsolat sérülése, 
anyanyelvi kérdező esetén az interjúkészítő 
háttértudásának, felkészültségének lehetsé-
ges hiányosságai stb.

További módszertani problémaként me   rült 
fel a kínai mintába tartozó személyek elérése. 
A jelen kutatás ilyen szempontból sikeres volt, 
azonban a minta torzított, hiszen több   ségében 
a Magyar–kínai Két Tanítási Nyelvű Iskola 
diákjaiból állt. A téma további kutatása során 
mindenképpen fontos lenne más iskolai-tár-
sas kontextusban élő gyermekeket is nagyobb 
számban bevonni a vizsgálatba, mivel elsősor-
ban a diszkriminációs tapasztalatokra vonat-
kozó beszámolókból látható, hogy a Magyar–
kínai Két Tanítási Nyelvű Iskola védettséget 
jelent. Érdemes lenne azon gyerekek tapasz-
talatait, megküzdő mechanizmusait is rész-
letesebben elemezni, akik ezt a védettséget 
nem kapják meg. Az alanyok eltérő akkultu-
rációs stratégiája – amely összefüggésben van 
az iskolaválasztással is (Nyíri, 2006) – szin-
tén nagymértékben befolyásolja a gyermekek 
lehetséges tapasztalatait, illetve ezek értelme-
zését. Így a minta ezen szempont figyelembe-
vételével is tovább bővíthető. 

Ahogyan korábban írtuk, a megküzdési 
módok esetében jelen kutatás elsősorban az 
egyéni folyamatokra fókuszált, annak ellené-
re, hogy a kínai szocializáció során az alapve-
tő társas egység a család, nem pe    dig az egyén 
(Ward és Lin, 2010). Így a már említett szem-
pontokon túl a megküzdés különböző társas 

szintjeinek vizsgálata és elemzése is további 
érdekes kibővítése lehet a kutatásnak.

Összefoglalás

Összefoglalóan elmondható, hogy a kutatás 
– a korábbi kutatásokat kiegészítve, azokat 
megerősítve – egy részletesebb, árnyaltabb 
képet rajzolt a magyarországi kínai migráns 
gyermekek nehézségeiről, különös tekintet-
tel az iskolai, illetve társas, diszkrimináció-
val összefüggő nehézségekre, amelyek nagy 
súllyal jelentek meg a gyermekek beszámo-
lóiban. A nehézségekkel való megküzdés 
kapcsán saját kutatási adataink azt a kutatási 
irányt erősítették meg, amely szerint a kínai 
kulturális háttérrel rendelkező személyek-
re is jellemzőek lehetnek az aktív megküz-
dési stratégiák. A kérdőíves válaszokban 
a prob    lémafókuszú megküzdést a gyerme-
kek ugyanis első helyen említették. Emellett 
az érzelmi reguláció is jelentős megküzdési 
mód   ként szerepelt válaszaikban. Így összes-
ségében valószínűsíthető, hogy a problémák 
megoldásában egy rugalmas, több különbö-
ző megküzdési módot is alkalmazó stratégi-
át feltételezhetünk. A kérdés összetettségét 
mutatja, hogy a diszkriminációs történé-
sekkel kapcsolatban inkább az elkerülő 
megküzdési mód volt a jellemző, ami szin-
tén a rugalmas, helyzethez alkalmazkodó 
stratégiákra utal. 

Summary

Coping with the challenges of being (a) migrant 
Exploring acculturation experiences of Chinese children living in Hungary

Background and aims: The study examines difficulties of Chinese migrant children living in 
Hungary and the way they cope with these difficulties. Different areas are mapped, such as school 
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difficulties, social and personal problems. The research puts special focus on discrimination 
and negative experiences related to minority status and cultural background. 
Methods: The research was carried out with 47 Chinese pupils living in Hungary. Both 
qualitative and quantitative methods were used. As for the qualitative methods, semi-structured 
interviews were conducted and thematic open questions were asked in a questionnaire to 
examine various aspects of children’s lives, including the perceived difficulties and coping 
methods. The research also utilized quantitative methods such as the Kidcope questionnaire 
(Spirito et al., 1988) for exploring different coping styles of children. 
Results: Research has placed particular emphasis on discrimination experiences; therefore, 
a detailed picture could be drawn on several aspects (the way of discrimination, circumstances, 
cause and subjects of the event). In addition to the experiences of discrimination, three main 
groups of difficulties have emerged: (1) problems related to school, learning and further 
education; (2) ambivalences and difficulties related to home and family; (3) difficulties 
related to the judgments of otherness and being Chinese. Results also showed a fairly mixed 
pattern of coping related to various difficulties. In line with the Chinese coping style, coping 
with discrimination was characterized by avoidance, while on other areas (e.g. school 
difficulties) problem-focused and emotion-focused coping strategies were also salient. 
Discussion: Results have confirmed previous research claiming that people with Chinese 
cultural background may show problem-focused coping strategies for certain problems. 
However, predominance of avoidance strategies related to discrimination experiences 
suggests that a flexible, multi-faceted strategy should be hypothesized.
Keywords: Chinese migrants in Hungary, coping strategies, learning and school difficulties, 
social and personal difficulties, discrimination, acculturation
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Összefoglaló 

Háttér és célkitűzések: A romák marginalizált társadalmi helyzetének megváltoztatásához 
egy   aránt fontos az előítéletek csökkentése és a többségi társadalom csoportközi helyzet meg  -
változtatására irányuló szándéka. E kettős cél akkor valósítható meg, ha egyfelől sor kerül 
a roma és nem roma magyarok közötti pozitív csoportközi kontaktusra, másfelől a többségi 
tár    sadalom tagjai felismerik az igazságtalan csoportközi viszonyt. Így megteremtődnek a kol -
lektív cselekvést támogató társadalmi normák. A Tollfosztás című társadalmi érzékenyítő 
program egy kontaktusalapú intervenció, amely mindkét célt (előítélet-csökkentés és kollektív 
cselekvés) és mindkét eszközt (kontaktus és tudatosítás) magában foglalja. E workshop haté-
konyságát teszteltük az előítélet-csökkentésben és a kollektív cselekvés növelésében. 
Módszer: 3 (kísérleti feltétel) × 3 (idői feltétel) kvázikísérleti elrendezést használtunk. Kí  -
sér    leti személyeink egy budapesti gimnázium 14–16 év közötti diákjai voltak (N = 106). 
Az előítélet-fókuszú feltétel a romákkal kapcsolatos negatív attitűdökre, míg az akciófó-
kuszú feltétel a kollektív cselekvés lehetőségeire koncentrált. A kontrollfeltételben semmi-
lyen intervencióban nem vettek részt. Az előtesztet egy héttel az intervenció előtt, az utó-
teszteket egy héttel és másfél hónappal az intervenció után vettük fel. 
Eredmények: Az akciófókuszú feltételben nőtt a romák iránti rokonszenv és a romák érde-
kében való kollektív cselekvési szándék, azonban ez a hatás a második utótesztben eltűnt. 

1  A kutatás az NKFI támogatásával valósult meg. A pályázat száma: K-119433.
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Az előítélet-fókuszú feltételben csökkent a romák iránti rokonszenv, míg a kontrollcsoport-
ban nőtt a romák meg nem érdemelt előnyeivel kapcsolatos hiedelem. 
Következtetések: A cselekvés lehetőségeivel expliciten foglalkozó csoportmunka elősegítet-
te a kisebbségi csoport érdekében történő mobilizációt és rokonszenvet. Ugyanakkor a hatás 
nem volt tartós időben, továbbá reaktanciahatást is tapasztaltunk, amelyet az intervenció és 
a társadalom normái között lévő ellentéttel magyarázunk.2

Kulcsszavak: romaellenesség, előítélet-csökkentés, kollektív cselekvés, hatásvizsgálat 

2  Etikai engedély száma: Eötvös Loránd Tudományegyetem, PPK, Pszichológia Intézet: 2015/1.

Bevezetés

Romaellenes előítéletek és cselekvés 
a romák érdekében Magyarországon

A romák Kelet-Európa, illetve Magyarország 
legnagyobb és legsérülékenyebb kisebbségi 
csoportja (Worldbank, 2015). Mind gazda-
sági, mind emberi jogi értelemben súlyo-
san hátrányos helyzetű csoport (Council of 
Europe, 2012), amelyet nagymértékben sújt 
a szegénység, a munkanélküliség és a szeg-
regáció (Fraser, 1995). Ezzel párhuzamosan 
a romaellenes előítéletek széles körben elter-
jedtek és elfogadottak a társadalomban. Ezt 
mutatja például, hogy egy nemzetközi felmé-
résben a magyarok 34%-a értett egyet azzal 
az állítással, hogy bizonyos etnikai csoportok 
kevésbé intelligensnek születnek, mint mások 
(Zick és mtsai, 2011). A többségi társadalom 
jelentős része hajlamos egyetérteni a nyíltan 
rasszista, sztereotipizáló állításokkal, példá-
ul azzal, hogy a bűnözés a romák vérében 
van (Székelyi és mtsai, 2001). Ezen túl elter-
jedtek azok az általános vélekedések is, hogy 
a romák maguk felelősek az alacsony társa-
dalmi státuszukért, illetve több támogatást 
kapnak a többségtől, mint amit megérdemel-
nek. Nem csak az attitűdök, de a viselkedés 
szintjén is mérhető az ellenségesség a romák 
felé, például abban, hogy a többség ellen-

zi romák betelepülését az országba (Gerő és 
mtsai, 2015), illetve nagyon magas a romákat 
érintő diszkrimináció mértéke (Feischmidt 
és mtsai, 2013). A diszkrimináció pedig fenn-
tartja és tovább mélyíti a romák marginalizá-
cióját (Farkas, 2014).

Kérdés, hogy miként érhető el egy olyan 
társadalmi változás, amely képes megál-
lítani vagy akár vissza is fordítani a felso-
rolt negatív folyamatokat, mind az attitűdök, 
mind a cselekvés változásával. Kollektív 
cselekvésnek nevezzük az olyan tevékeny-
séget, amelyet valaki egy csoport (legyen az 
saját vagy külső csoport) helyzetének javí-
tása érdekében tesz (van Zomeren és Iyer, 
2009). A politikai aktivizmus és vélemény-
nyilvánítás bármely formája idesorolható 
egy petíció aláírásától az utcai tüntetésekig. 
A történelem során a társadalmi változáso-
kat a hátrányt elszenvedő kisebbségi csoport 
indítja el valamilyen kollektív cselekvés 
útján (van Zomeren és mtsai, 2008), gondol-
junk akár a szüfrazsettmozgalmakra vagy az 
amerikai feketék emberi jogi mozgalmára. 
A kisebbség fokozatosan nyeri meg magá-
nak a többség támogatását, akik szövetsé-
gesként csatlakozhatnak e mozgalmakhoz 
(Thomas és mtsai, 2009, 2016).

A romák önszerveződése és aktivizmusa 
a rendszerváltás óta jelen van a politikában. 
Ám ezek a mozgalmak alapvetően kis érde-
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kérvényesítő erejűek, a többségi társadalom 
számára kevésbé láthatóak (Kóczé és Rövid, 
2012). A többségi társadalom tagjai szövet-
ségesként leginkább civil kezdeményezések-
ben vállalnak szerepet, és a romák társadalmi 
integrációján dolgoznak (Trehan és Kóczé, 
2009). Kevés azonban az olyan program, 
amely kifejezetten a többségi társadalom 
előítéleteinek csökkentésére irányul, holott 
az előítéleteknek nagy szerepe van a problé-
mák fenntartásában (Kende és mtsai, 2018).

A csoportközi kontaktus szerepe 
az előítélet-csökkentésben és 

a mobilizációban

Az előítéletek csökkentésének leginkább el   -
ismert és empirikusan igazolt módszere 
a pozitív csoportközi kontaktus. A kontak-
tushipotézis több évtizedes vizsgálata arra 
jutott, hogy optimális feltételek – egyenlő 
státusz, közös cél, együttműködő interakció 
és támogató intézményes normák – mellett 
ez az a módszer, amely a leginkább hatéko-
nyan csökkenti az előítéleteket (Allport, 1954; 
Pettigrew és Tropp, 2006). Allport (1954) 
még főként az ismeretlen csoportról szerzett 
információval magyarázta hatást. Az újabb 
kutatások viszont arra mutattak rá, hogy bár 
számítanak a szerzett információk, a kontak-
tus főként a csoportközi szorongás csökke-
nésével, és a külső csoporttag iránti empá tia 
növekedésével fejti ki hatását. Végső soron ez 
vezet a csoport egésze iránti véleményválto-
záshoz (Pettigrew és Tropp, 2008). Ebből az 
is következik, hogy a kontaktus elsődlegesen 
a csoportközi érzelmekre gyakorol hatást. 
A másik csoporttal kapcsolatos hiedelmek, 
sztereotípiák azonban ellenállóbbak a válto-
zásnak (Tropp és Pettigrew, 2005). 

Érdekes paradoxon, hogy amíg a ki   sebb-
ség kollektív cselekvésére negatívan hat 

a kontaktus (lásd demobilizáló vagy szeda-
tív hatás pl. Dixon és mtsai, 2010; Saguy és 
mtsai, 2009; Wright és Lubensky, 2009), 
addig a többségi csoport tag    jainál a kontak-
tus növeli a kollektív cse   lekvési szándékot. 
A többségi csoportta  gokban a ta   lálkozás 
hatására fokozódik a kiállás a ki    sebbségi 
csoport érdekeiért (Reimer és mtsai, 2017; 
Selvanathan és mtsai, 2017; Turoy-Smith és 
mtsai, 2013). Ez azzal magyarázható, hogy 
a többségi csoport tagjai a csoportközi 
találkozás során na   gyobb valószínűséggel 
észlelik a saját ma    guk és a másik csoport 
között lévő stá   tuszkülönbségeket, és ennek 
igazságtalanságát (Reimer és mtsai, 2017).

A csoportközi igazságtalansággal 
kapcsolatos tudatosság szerepe 

a kollektív cselekvési hajlandóságban

A magasabb státuszú többségi csoport 
tagjai pusztán a csoporttagságból fakadó-
an rendelkeznek bizonyos kiváltságokkal, 
amelyek számukra gyakran láthatatlanok 
maradnak (McIntosh, 1988, 2012). Ennek 
oka, hogy a többségi identitás nem kiugró 
a tagok számára, ahogy a hozzá kapcsolódó 
kiváltságok is természetesek nekik (Leach és 
mtsai, 2002). Ők tehát a csoportközi össze-
hasonlításra alapvetően nem motiváltak, ha 
azonban mégis szembesülnek az igazság-
talan csoportközi helyzettel, az fenyegetést 
jelenthet a státuszukra nézve. Így a maga-
sabb státuszú csoport tagjai alapvetően arra 
motiváltak, hogy igazolják kiváltságaik 
jogosultságát, és tagadják a hátrányos hely-
zetű csoport hátrányos helyzetének illegiti-
mitását (Leach és mtsai, 2002). Ezért a több-
ségi csoport tagjai igyekeznek tudomást 
sem venni a csoportközi konfliktus tényé-
ről (Livingstone és mtsai, 2015). A romák 
esetében, bár a konfliktus súlyosságát álta-
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lában elismerik a többségi résztvevők, az 
erős romaellenes előítéletek következté-
ben gyakori az a vélekedés, hogy erről csak 
a ro    mák tehetnek. Például: ,,A romák gond-
jai megoldódnának, ha végre elkezdenének 
dolgozni” (Székelyi és mtsai, 2001). 

Ha azonban az a cél, hogy a többségi tár   -
sadalom tagjait megnyerjük egy kisebbségi 
ügy számára, vagyis elősegítsük a szövet-
séges cselekvési szándékot, akkor ezeket 
a folyamatokat vissza kell fordítani. Vagy-
is csökkenteni kell az előítéleteket, és rá 
kell világítani a magasabb státuszú csoport 
kiváltságaira, és az illegitim státuszkülönb-
ségekre a csoportok között (Case, 2007; Case 
és mtsai, 2012). A kiváltságokkal kapcsola-
tos tudatosság korábbi kutatások szerint már 
önmagában is együttjár a szövetséges akti-
vizmussal (Montgomery és Stewart, 2012), 
különösen ha ez a csoport iránti előítélet-
mentességgel párosul (Fingerhut, 2011). 
Vagyis egyszerre van szükség előítélet-csök-
kentésre és a tudatosság növelésére, ráadásul 
ez a két folyamat erősíti is egymás hatását. 

Egy intervenció során például növelték 
a ki        váltsággal kapcsolatos tudatosságot, ami 
az előítélet csökkenéséhez vezetett: a fér  fiak 
saját kiváltságainak elismerése csökkentet-
te a modern szexizmus mértékét nők körében 
(Case és mtsai, 2014). A csoportközi viszonyok 
igazságtalanságára vonatkozó információ tehát 
fon    tos eleme mind az előítélet-csökkentésnek, 
mind a szövetséges kollektív cselekvés növelé-
sének. Éppen ezért az intervenciók tervezésé-
nél fontos erre a két jelenségre egyszerre odafi-
gyelni (Ditlmann és mtsai, 2017). 

Előítélet-csökkentő terepkísérletek 
eltérő kontextusokban

Egy, az Egyesült Államokban végzett össze-
foglaló tanulmány szerint az előítélet-csök-

kentést célzó terepkutatásoknak csak egy 
része kontaktusalapú. Jelentős számban 
vannak az olyan vizsgálatok is, amelyekben 
az előítéletekkel és igazságtalan csoportközi 
viszonyokkal kapcsolatos tudatosságot igye-
keznek növelni, illetve a célcsoportok iránti 
előítélet-mentesség normáját teremtik meg, 
gyakran csoportos megbeszélés, vita formá-
jában (Paluck és Green, 2009). Több vizsgálat 
is arra mutatott rá, hogy adott ügy támogatói 
közötti csoportos interakció képes vélemény-
változást elérni a tagokban. Ennek magya-
rázata, hogy a csoportos megbeszélés során 
a tagok közös normákat hoznak létre az adott 
üggyel kapcsolatban, ami képes a témával 
kapcsolatos attitűdjeiket egy irányba elmoz-
dítani (Reicher és mtsai, 2006). Ez a módszer 
hatékonynak bizonyult a hátrányos helyzetű 
csoport iránti előítéletek csökkentésében és 
a proszociális cselekvési szándék növelésé-
ben (McGarty és mtsai, 2007). 

Egy kísérletben azok a résztvevők, 
akik csoportos ötletgyűjtésben vettek részt 
a fejlődő országokban tapasztalható vízhi-
ány problémájának enyhítésével kapcso-
latban, az ötletgyűjtés után elkötelezetteb-
ben támogatták a vízhiány felszámolására 
vonatkozó mozgalmat, mint azok, akik nem 
vettek részt közös megbeszélésen, csak ol  -
vastak a problémáról (Thomas és McGarty,  
2009). E különbséget a szerzők a csoport-
polarizáció jelenségével magyarázták, amely 
megerősítette a csoport által addig is képvi-
selt támogató normákat. Vagyis a kiscso-
portos intervenciók hatékonyak lehetnek 
a normák megerősítésében és formálásában. 
Kérdés marad ugyanakkor, hogy mennyi-
re hatékonyak ezek a nyugati társadalmak-
ban tesztelt, egalitariánus normákra építő 
mód       szerek olyan közegben, ahol az előítélet- 
mentességet támogató normák kevésbé 
hang    súlyosak.
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Magyarországon kevés olyan prog-
ram működik, amely a többség előítéletei-
nek csökkentését helyezi előtérbe (Kende és 
mtsai, 2018). A társadalomban nem adott az 
elő   ítélet-mentességet támogató intézményes 
és társas környezet, az előítéletek kifejezése 
normatívnak számít (Keresztes-Takács és 
mtsai, 2016). A csoportközi kontaktus opti-
mális, allporti feltételei – mint az egyenlő 
státusz, a kooperáció és támogató intézmé-
nyes normák – a legritkább esetben adottak. 
Így a kontaktus akár még tovább növelhe-
ti is az előítéleteket (Kende és mtsai, 2016. 
Ebben a kontextusban kihívást jelent az 
Egyesült Államokban, illetve Nyugat-Euró-
pában használt előítélet-csökkentő módsze-
rek eredményes alkalmazása. 

Erre történt kísérlet az Aron és kollégái 
(1997) „fast friends” (gyors barátkozás) mód  -
szerének hatásvizsgálatával (Kende és mtsai 
2016; Kende és Lantos, 2016). A kontaktus-
alapú intervenció során roma és nem roma 
egyetemisták találkoztak, és egy kérdés-
sor mentén beszélgettek egymással párban. 
Ez lehetővé tette a kölcsönös önfeltárást, és 
ennek nyomán a személyes, intim beszélge-
tést a felek között. Az intervenció sikeres volt 
az előítéletek csökkentésében, ugyanakkor 
a hatást nem önmagában a kontaktus élmé-
nye, hanem az észlelt normák közvetítették. 
A résztvevők érzékelték az eseményt szer-
vező egyetem előítélet-mentességet támoga-
tó normáit, szemben a társadalomban tapasz-
talt hosztilitással a romák felé. 

Az intervenció során azonban a roma-
ellenes hiedelmeket és a romák érdekében 
való kollektív cselekvési szándékot nem 
si    került megváltoztatni, csupán a romák 
iránti rokonszenv és a velük való későb-
bi kontaktus szándéka nőtt. Ez összhang-
ban van azokkal az eredményekkel, misze-
rint a kontaktus és a csoportközi barátság 

inkább az előítélet érzelmi komponense-
ire hat, és kevésbé a kognitív aspektusra, 
a sztereotípiákra (Tropp és Pettigrew, 2005). 

Egy másik kontaktusalapú módszer, az 
Iskolai Élő Könyvtár program tesztelése azt 
mutatta, hogy egy „roma könyvvel” – vagy-
is egy roma aktivistával – való kiscsoportos 
interakció hatására a középiskolás diá  kok po   -
zitívabb érzelmi viszonyulásról, és a ro    mák 
társadalmi helyzetével kapcsolatos fokozott 
tudatosságról számoltak be (Orosz és mtsai, 
2016). Ez utóbbi annak is köszönhető, hogy 
ezek a beszélgetések lehetőséget adtak arra, 
hogy a diákok jobban megismerjék a romák 
mint csoport által megélt hátrányokat és disz  -
kriminációt. 

Összességében elmondható, hogy ezek-
nek a csoportközi kontaktuson és interakción 
alapú intervencióknak közös eleme volt, hogy 
elfogadó normákat közvetítettek a részt-
vevők felé a tágabb előítéletes kontextussal 
szemben. És ezek – ha bizonyos korlátokkal 
is –, de sikeresnek bizonyultak az előítéletek 
csökkentésében. A cselekvési szándék növe-
lésének célja viszont nem jelent meg bennük 
expliciten. Ahhoz, hogy egy intervenció sike-
res legyen mind az előítélet-csökkentés, mind 
a mobilizáció terén, fontos, hogy akár a pozi-
tív csoportközi interakció, akár a többsé-
gi csoporton belüli interakció nyomán olyan 
normát alakítson ki, amely a csoportközi 
konfliktus megoldására és a közös cselek-
vésre is motivál (Droogendyk és mtsai, 2016; 
Russell és Bohan, 2016).

Kutatási kérdésünk az volt, hogy mennyi-
re hatékony a romákkal kapcsolatos előítélet- -
csökkentésben, illetve a cselekvési szándék nö   -
velésében egy olyan intervenció, amely egyrészt 
a tudatosság növelésére, másrészt a szövetséges 
cselekvést támogató normák megteremtésére 
épít egy romákkal szembeni előítélet-mentes-
séget nem támogató társadalmi kontextusban.
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Vizsgálat

A Tollfosztás-workshop hatásvizsgálata

A Független Színház civil szervezet  
kez     deményezése, a Tollfosztás-workshop 
a Badur Alapítvány támogatásával éppen 
ezt a kettős célt igyekszik megvalósítani. 
A szervezetben roma és nem roma embe-
rek dolgoznak közösen. Előadásaikban és 
workshopjaikon társadalmi problémákkal 
foglalkoznak. Workshopjaikon az utóbbi 
években áthelyeződött a hangsúly az érzé-
kenyítésről a közös cselekvés lehetőségei-
re. A kétszer 180 perces intervenció inter-
aktív csoportfoglalkozást jelent, amelyet 
két kortárs tréner tart középiskolai, illetve 
egyetemi csoportoknak. A csoportvezetők 
közül az egyikük roma származású, erre 
a tényre fel is hívják a figyelmet a foglal-
kozás elején, annak érdekében, hogy ne 
legyen ez tabu a workshop során. Vagyis 
az intervencióban a csoportközi kontaktus 
is szerephez jut, bár a tréning nem erre épít 
elsősorban. 

Az intervenció névadója és kiindulópont-
ja a Tollfosztás című film (Balogh és mtsai, 
2013), amely hátrányos helyzetű roma és 
nem roma fiatalokat érintő társadalmi prob-
lémákat mutat be valós, személyes történe-
teken keresztül. A filmnézést megelőzi egy 
felvezető, ráhangoló rész, és egy megbeszé-
lés követi, amely során közösen feldolgozzák 
a romákat érintő előítélet és diszkrimináció 
témáit. Az intervenció második alkalmával 
pedig arra instruálják a résztvevőket, hogy 
kiscsoportban dolgozzanak ki cselekvé-
si lehetőségeket a társadalmi változás érde-
kében. Ezeket az ötleteket végül egymásnak 
prezentálják. A leglelkesebb csoportoknak 
lehetőséget biztosítanak az akció megvaló-
sítására is.

Az intervencióban több hatótényező 
is megjelenik: ilyen a roma vezetővel való 
kontaktus, a romaellenesség és a romá-
kat érintő hátrányok témáinak kiscsoportos 
feldolgozása, ezáltal az előítélet-mentesség 
normáinak kialakítása és a tudatosság növe-
lése a csoportban. Végül a cselekvési tervek 
kidolgozásával az aktivitás és a közös 
cselekvés fontosságának normáját igyekez-
nek a trénerek megteremteni a cso  portban.

Mivel a Független Színház trénerei gya  -
korlottak mind a romák iránti érzékenyí-
tés, mind az akciófókuszú tréning vezeté-
se terén, együttműködésre kértük őket, 
hogy a két típusú intervenció előítéletekre 
és a cselekvési szándékra gyakorolt hatá-
sát mérni tudjuk egy kvázikísérlet kereté-
ben. Ezért felkértük őket egy előítélet-fó-
kuszú tréning és egy akciófókuszú tréning 
vezetésére, amely   nek eredményességét 
egy kon   trollcso porttal hasonlítottuk össze. 
A kontroll     csoport tagjai semmilyen inter-
vencióban nem vettek részt. 

Hipotézisek 

Feltételeztük, hogy az előítélet-fókuszú 
intervenció képes hatni a romákkal szem-
beni előítéletekre (az érzelmi viszonyulás-
ra, a nyílt sztereotipizálásra, és a romák 
társadalmi helyzetével kapcsolatos tuda-
tosságra is), azonban a cselekvési hajlandó-
ságra nem. Ezzel szemben az akciófókuszú 
intervenciótól azt vártuk, hogy egyszerre 
érinti a romák iránti előítéletek csökkené-
sét, és a romák melletti kollektív cselekvé-
si szándék növelését is, hiszen itt explicitté 
válik a cselekvés normája. A két időpont-
ban történő hatásméréssel pedig azt elle-
nőriztük, hogy az intervenció után egy 
héttel mért változások fennmaradnak-e az 
intervenció után másfél hónappal is. Ennek 
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értelmében az alábbi hipotéziseket fogal-
maztuk meg.
1. Mind az előítélet-fókuszú, mind az akció-

fókuszú tréningben résztvevő csoportta-
gok körében csökkennek a romák iránti 
előítéletek a kontrollcsoporthoz képest, 
vagyis nő a romák iránti rokonszenv, 
csökken a nyílt sztereotipizálás és csök-
ken a romák meg nem érdemelt előnyei-
vel kapcsolatos hiedelem.

2. Csak az akciófókuszú tréning résztve-
vői körében nő a kollektív cselekvési 
szándék a kontrollcsoporthoz és az elő -
ítélet-fókuszú csoporthoz képest.

3. A hatások (előítélet-csökkentés és a kol  -
lektív cselekvés növelése) hosszú távon 
fennmaradnak, és a második utóteszt-
ben is mérhetőek lesznek. 

Módszerek

Minta és eljárás
A kutatást az Anonim Egyetem etikai en   -
gedélyének birtokában végeztük 2016 ta   -
vaszán. 3 (kísérleti feltétel) × 3 (idői fel    tétel) 
kvázikísérleti elrendezést használtunk. Kísér-
leti személyeink egy budapesti gimnázi-
um négy osztályából kerültek ki, egy kilen-
cedikes, két tizedikes és egy tizenegyedikes 
osztályból. Így 14–17 év közötti diákok adták 
a mintát (az egyes válaszadók életkorát külön 
nem kértük, csupán annyi információnk volt, 
hogy hányadik osztályba jártak). A tanu-
lók önkéntesen és anonim módon, személyes 
kódok megadásával vettek részt a vizsgálat-
ban. A szülőkhöz passzív beleegyezési nyilat-
kozatot juttattunk el. Mivel diákokat nem 
volt lehetőségünk randomizáltan beosztani 
a különböző feltételekbe, csupán az osztályok 
kerültek véletlenszerűen a három feltétel egyi-
kébe, ezért nem valós terepkísérletről, hanem 
kvázikísérletről beszélhetünk. Egy-egy osz  -

tály vett részt a kontroll- és az előítélet-fóku-
szú csoportban, és két osztály vett részt az 
akciófókuszú intervencióban. Az interven ciók 
csoportvezetői nem voltak vakok a feltételek-
re, hiszen a két kísérleti csoportnak deklarál-
tan eltérő célja volt, azonban nem ismerték 
a kutatás hipotéziseit a tréning idején.

Az első alkalom mindkét feltételben azo  -
nos volt. A bemutatkozás és a keretek tisz    tá  -
zása után a témára hangoló bemelegítő gya   -
korlat következett. Különböző, laikusok 
körében gyakran előforduló állítások kapcsán 
kérték a diákoktól, hogy osszák meg véle-
ményüket, illetve vitatkozzanak egymással, 
például „A hátrányos helyzetű gyerekeknek is 
jobb, ha külön tanítják őket.” Ez után a részt-
vevők együtt nézték meg a Tollfosztás című 
filmet, melyet a film közös megvitatása köve-
tett. Ennek során a csoportvezetők ismertet-
ték azokat a valós eseteket, amelyek a film 
egyes jeleneteit ihlették. Segítették a film ér   -
telmezését, ugyanakkor biztatták a résztvevő-
ket a saját véleményük és élményeik megosz-
tására. 

A második alkalom eltérő tematika sze  -
rint zajlott a két kísérleti feltételben. Az elő -
ítélet-fókuszú feltételben a romákkal kapcso-
latos negatív attitűdökkel foglalkoztak. Ennek 
során a résztvevők szerepjátékokon keresz-
tül vették át a romák nézőpontját. Elsősorban 
azt próbálhatták ki, hogy milyen lehet roma-
ként valamilyen nyílt előítélet vagy diszkri-
mináció áldozatának lenni. Az akciófókuszú 
feltételben az első alkalom témáinak feleleve-
nítése után arra kérték a résztvevőket, hogy 
gyűjtsenek közösen ötleteket, milyen kezde-
ményezéseket indíthatnának egy jobb és 
igazságosabb társadalom érdekében, romák 
és nem romák számára. Itt tehát nem csak az 
előítélet, a romák csoportjához való viszony 
állt a középpontban, hanem a problémameg-
oldás lehetősége, a cselekvés formái is. 
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Az intervenció hatásvizsgálatához há   rom 
időpontban gyűjtöttünk adatot: az elő tesz   tet 
egy héttel az intervenció előtt, az első utótesz-
tet egy héttel az intervenció után, a második 
utótesztet pedig másfél hónappal az interven-
ció után vettük fel.

Az előtesztben 106 résztvevő adatát ele -
meztük, az első utótesztben 91, a máso-
dik utótesztben 77 résztvevő adatát tudtuk 
illeszteni az előzetes adatokhoz, vagyis 
27%-os lemorzsolódás volt. Az előtesztben 
összesen 49 fiú és 50 lány (hét főnél hiány-
zik ez az adat), az első utótesztben 41 fiú és 
50 lány, míg a második utótesztben 36 fiú 
és 41 lány vett részt. Az előtesztben a nemi 
eloszlások kiegyenlítettek voltak a kontroll 
(15 fiú és 11 lány) és az akciófókuszú (27 fiú 
és 28 lány) feltételben, az előítélet-fókuszú 
feltételben viszont kétszer annyi lány vett 
részt, mint fiú (8 fiú és 16 lány). A résztve-
vők pontos eloszlását a feltételek között az 
1. táblázat szemlélteti.

Mérőeszközök
A romákhoz való érzelmi viszonyulás mé   -
résére rokonszenvmérőt használtunk. (“Kér   -
lek, jelöld egy kilencfokú skálán, hogy 
mennyire tartod rokonszenvesnek az aláb-
bi csoportok tagjait!”). A többi változót is 
Likert-skála segítségével mértük, de ezek 
mind ötfokozatúak voltak, ahol 1 az “Egyál-
talán nem”, 5 a “Teljes mértékben” opciót 
jelentette. Egy közelmúltban fejlesztett roma-
ellenesség mérőeszköz, az ATRS (Attitudes 

Toward Roma Scale) két alskáláját használ-
tuk (Kende és mtsai, 2017a). Az egyik a nyílt 
romaellenes sztereotípiákkal való egyetértést 
mérte, ez volt a Nyílt sztereotipizálás alskála 
(αelőteszt = 0,87; αutóteszt1 = 0,85 ; αutóteszt2 = 0,83). 
Ennek egy háromtételes, rövidített változatát 
használtuk, az alábbi állításokkal: 

„A romák több bűncselekményt követnek el, 
mint más emberek.” 
„Nagyon kevés a rendes vagy értelmes 
roma ember.” 
„A romáknak nem jó a munkához való 
viszonya, lusták.” 

A másik alskála a „Meg nem érdemelt elő -
nyök” elnevezést kapta, vagyis azt a hie -
del    met mérte, hogy a romák többet kapnak 
a tár   sadalomban, mint amit megérdemelnek 
(αelőteszt = 0,73; α utóteszt1 = 0,73; α utóteszt2 = 0,65). 
Ide az alábbi állítások tartoznak: 

„A romák több segítséget kapnak a kor -
mánytól, mint amennyit kellene.”
„A valós kárt azok a szervezetek okozzák, 
akik jogosulatlan előnyhöz próbálják juttat-
ni a roma embereket.”
„Úgy gondolom ebben az országban a ro  -
mák bizonyos szempontból a többségnél 
ked   vezőbb bánásmódban részesülnek.” 

Ez a mérőeszköz a modern rasszizmus-
nak megfelelő előítéletet mérte, ami a külső 
csoport hátrányos társadalmi helyzetének 

1. táblázat. Elemszámok az egyes feltételekben

Előteszt Utóteszt 1 Utóteszt 2
Kontroll 27 22 15
Előítélet-fókusz 24 20 20
Akciófókusz 55 49 42
Összesen 106 91 77
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tagadásában nyilvánul meg (McConahay, 
1983).

A kollektív cselekvési szándékot az 
alábbi öt tétellel mértük, amelyeket előzetes 
kutatások mérőeszközei nyomán válogat-
tunk össze (ld. van Zomeren és mtsai, 2004) 
(αelőteszt = 0,88; α utóteszt1 = 0,91; α utóteszt2 = 0,90). 
Az alábbi tételekkel dolgoztunk: 

„Csatlakoznék mások kezdeményezéséhez 
(pl. petíció aláírása) a romák érdekében.”
„Támogatnék egy, a romák érdekvédelmé-
vel kapcsolatos alapítványt pénzzel vagy 
más formában.”
„Támogatnék egy online kampányt a romák 
mellett (like-kal, megosztással).”
„Részt vennék egy megmozduláson (pl. 
utcai demonstráció) a romák mellett.”, 
„Részt vennék kisebbségi csoportok érdek-
védelmével kapcsolatos fórumon (pl. kere-
kasztal-beszélgetés, előadás).”

Manipuláció-ellenőrző kérdéseket használ-
tunk az első utótesztben arra vonatkozóan, 
hogy a résztvevők mennyire érzékelték szán-
dékunknak megfelelően az intervenció célját. 
Az előítélet-fókuszú csoportban feltételez-
tük, hogy inkább egyetértenek majd azzal, 
hogy az intervenció a csoportok harmoni-
kus együttélésének lehetőségeiről szólt, mint 
az akciófókuszú feltételben. Ennek mérésére 
a következő két állítást használtuk: 

„A workshopon főleg azon volt a hangsúly, 
hogy mik a közös pontok romák és nem-ro-
mák között.” 
„Úgy gondolom, a workshop főként a pozi-
tív viszonyulást segíti, vagyis az előítéletek 
csökkenését a romák felé.” 

Mivel a kettő között nem találtunk szig-
nifikáns együttjárást (r = 0,14, n = 67, p = 

0,245), ezért a tételeket külön-külön vizs-
gáltuk. Ezzel szemben az akciófókuszú 
feltételben az olyan állításokkal feltételez-
tünk nagyobb egyetértést, ami szerint az 
intervenció társadalmi problémaként köze-
líti meg a témát: 

„A workshopon főleg azon volt a hangsúly, 
milyen problémákkal kell megküzdeniük 
a romáknak.”
„Úgy gondolom, a workshop főként a romá-
kat érintő társadalmi problémák megértését 
és megoldását segíti.”
„A workshop főként azt segíti, hogy aktí-
van fel tudjunk lépni társadalmi-közösségi 
ügyek kapcsán.” 

Mivel ezek az állítások skálaként nem 
hasz      nálhatók az alacsony reliabilitás miatt  
(αutóteszt1 = 0,53), ezért ezeket az állításokat 
is külön-külön vizsgáltuk. Végül nyitott 
kérdésben adtunk lehetőséget megjegyzést 
megosztani a kutatással kapcsolatban.

Eredmények

Leíró statisztika
Összehasonlítottuk a három feltételt az 
előtesztekben, hogy ellenőrizzük, volt-e 
különbség a kiindulópontban a csoportok 
előítéletességében. Nem mutatkozott szig-
nifikáns különbség a rokonszenvmérőben 
(F(2, 97) = 0,77, p = 0,47), a meg nem érde-
melt előnyök skálán (F(2, 98) = 1,92, p = 
0,15), és a kollektív cselekvés skálán (F(2, 
98) = 0,91, p = 0,41). Enyhe különbséget 
találtunk viszont a nyílt sztereotipizálásban 
(F(2, 99) = 3,27, p = 0,042). A post-hoc teszt 
szerint a kiindulópontban a kontrollcsoport 
értett egyet legkevésbé a nyíltan sztereoti-
pizáló állításokkal (Mkontroll = 2,59 , SDkont-

roll = 1,00), és az előítélet-fókuszú csoport 
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a leginkább Melőítélet = 3,24, SDelőítélet = 1,06; 
p = 0,03 , 95% CI[-1,24, -0,06]). A kont-
rollcsoporttól az akciófókuszú csoport is 
szignifikánsan eltért, és előítéletesebbnek 
mutatkozott (Makció = 3,15, SDakció = 0,99; p 
= 0,02, 95% CI[0,08, 1,03]). Ez a különbség 
indokolta, hogy az előtesztek eredményeit 
kontrolláljuk a további elemzések során.

Az előteszt eredményei alapján a rokon-
szenvmérő és a nyílt sztereotipizálás válto-
zókon a résztvevők átlagosan a középértéket 
jelölték. A romák meg nem érdemelt előnye-
ivel való egyetértés és a kollektív cselek-
vési hajlandóság enyhén a középérték alatt 
helyezkedett el. Az átlagokat és szórásokat 
feltételenként az 2. táblázat szemlélteti.

Manipuláció-ellenőrzés
Független mintás T-próbával ellenőriztük, 
hogy a workshop tartalmát mennyire érté-

kelték különbözőnek az előítélet-fókuszú és 
az akciófókuszú feltételben. A harmonikus 
együttélésről szóló tételekkel való egyetér-
tés nem különbözött a két kísérleti csoport-
ban, a középérték körül mozgott. „A work-
shopon főleg azon volt a hangsúly, hogy 
mik a közös pontok romák és nem-romák 
között.” (Makció = 2,63, SDakció = 0,91, Melőíté-

let = 2,63, SDelőítélet = 0,83; t(65) = -0,27, p = 
0,978). „Úgy gondolom, a workshop főként 
a pozitív viszonyulást segíti, vagyis az előí-
téletek csökkenését a romák felé.” (Makció = 
3,83, SDakció = 0,98, Melőítélet = 3,32, SDelőítélet 
= 1,29; t(65) = 1,78, p = 0,08). 

Ezzel szemben az akciófeltételben jobban 
egyetértettek a résztvevők azokkal a tételek-
kel, amelyek szerint a romákat érintő társa-
dalmi problémákkal foglalkozott a works-
hop, mint az előítélet-fókuszú csoportban: 
„A workshopon főleg azon volt a hang-

2. táblázat. A változók átlagai és szórásai feltételenként a három mérési időpontban

Előteszt Utóteszt 1 Utóteszt 2 
M (SD) M (SD) M (SD)

Rokonszenvmérő
 Kontroll 4,75 (1,94) 4,52 (1,75) 4,60 (2,13)
 Előítélet-fókusz 4,14 (1,88) 4,05 (2,24) 4,45 (2,06)
 Akciófókusz 4,31(1,62) 4,98 (1,73) 4,86 (1,92)
Nyílt sztereotipizálás
 Kontroll 2,59 (1,00) 2,68 (1,25) 3,00 (0,95)
 Előítélet-fókusz 3,24 (1,06) 3,01 (1,13) 2,85 (1,07)
 Akciófókusz 3,15 (0,99) 2,89 (0,96) 2,78 (1,02)
Meg nem érdemelt előnyök
 Kontroll 2,11 (0,96) 2,59(1,06) 3,14 (0,57)
 Előítélet-fókusz 2,51 (1,08) 2,60 (1,09) 2,65 (0,92)
 Akciófókusz 2,56 (0,91) 2,45 (0,81) 2,53 (0,80)
Kollektív cselekvési szándék
 Kontroll 2,93 (0,89) 2,62 (0,97) 2,48 (0,95)
 Előítélet-fókusz 2,56 (1,13) 2,58 (1,04) 2,75 (1,22)
 Akciófókusz 2,75 (0,86) 2,93 (1,03) 2,81 (0,97)
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súly, milyen problémákkal kell megküzdeni-
ük a romáknak.” (Makció = 3,9, SDakció = 0,81, 
Melőítélet = 3,21, SDelőítélet = 1,03; t(65) = 2,89, 
p = 0,005), „Úgy gondolom, a workshop 
főként a romákat érintő társadalmi problé-
mák megértését és megoldását segíti.” (Makció 
= 3,69, SDakció = 0,95, Melőítélet = 3,00, SDelőítélet 
= 1,05; t(65) = 2,59, p = 0,012), „A workshop 
főként azt segíti, hogy aktívan fel tudjunk 
lépni társadalmi-közösségi ügyek kapcsán.” 
(Makció = 3,38, SDakció = 1,06, Melőítélet = 2,79, 
SDelőítélet = 1,18, t(65) = 1,97, p = 0,053).

A nyitott kérdésre adott válaszok alapján 
további információt szereztünk arról, hogyan 
reagáltak a kitöltők a kutatásra a három felté-
telben, a három időpontban. Ez azért is fontos, 
mert ugyanannak a kérdőívnek a kitöltésé-
re kértük őket viszonylag rövid időn belül 
háromszor, ami ellenállást válthat ki. Ennek 
megelőzésére igyekeztük hangsúlyozni 
a kérdőív elején szereplő beleegyező nyilat-
kozatban, hogy nagyon fontosak számunk-

ra a válaszaik, és tudjuk, hogy ez szá  mukra 
ez többszöri energiabefektetést jelent, de ez 
szükséges a kutatási céljaink miatt. A kon t -
rollcsoportban a második utótesztben hu    -
szonhét főből tizenhat kitöltő adott szöve-
ges vá    laszt, ebből heten jelezték a kérdőívben 
megjegyzésként, hogy unják már a kérdőí-
vet (az összes kitöltő 25,9%-a) (pl. „elcsépelt 
már ez a téma”, „már megint ez a kérdőív, 
pedig lenne fontosabb dolgom”). Ezzel szem-
ben az akciófeltételben negyvenhárom szöve-
ges válaszból csak hárman jeleztek ellenállást 
hasonló módon a második utótesztben, ami 
az összes, ötvenöt kitöltő 5%-a. Az előítélet- 
fókuszú csoportban pedig húsz válaszból 
ketten mutattak ellenállást szövegesen, ami 
az összes, huszonnégy kitöltő 8%-a.

Rokonszenvmérő
Többváltozós ANOVA-val hasonlítottuk 
össze az utótesztek eredményét a három 
feltételben úgy, hogy az előtesztek ered-

1. ábra. A rokonszenvmérőben kapott átlagok összehasonlítása az 1. és 2. utótesztben. 
Megjegyzés. * p < 0,05.
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ményét kovariánsként kontrolláltuk. Külön 
elemzéseket végeztünk az első és a máso-
dik utótesztre. A feltételek szignifikáns 
hatását találtuk a rokonszenvmérőben, az 
előtesztben mért rokonszenvmérő kontrol-
lálásával (F(2, 87) = 6,29, p = 0,003, parci-
ális ɳ2 = 0,13). A post-hoc vizsgálatok azt 
mutatják, hogy az akciófókuszú feltétel-
ben a résztvevők magasabb rokonszenvet 
mutattak a romák iránt a kontrollcsoport-
hoz képest (Makció = 5,04, SDakció = 0,21; 
Mkontroll = 4,21, SDkontroll = 0,32; p = 0,089, 
95% CI[-1,76, 0,09]), ugyanakkor az előí-
télet-fókuszú csoport és a kontrollcsoport 
között is különbség volt (Melőítélet = 3,77, 
SDelőítélet = 0,33; p = 0,005, 95% CI[0,33, 
2.22], ahol a kísérleti feltételben mutattak 
kisebb rokonszenvet a kontrollcsoporthoz 
képest. Végül összehasonlítottuk a felté-
teleket a második utótesztben, itt azon-
ban nem találtunk szignifikáns különbsé-

get a csoportok között (F(2, 71) = 1,21, p = 
0,305, parciális ɳ2 = 0,034). 

Nyílt sztereotipizálás
A feltételek között nem találtunk szig-
nifikáns különbséget az első utótesztben 
mért nyílt sztereotipizálásban úgy, hogy 
az előteszt értékeit kontrolláltuk (F(2, 89) 
= 1,15, p = 0,322, parciális ɳ2 = 0,026). 
A második utótesztben ugyancsak nem 
volt különbség (F(2, 75) = 0,62, p = 0,542, 
parciális ɳ2 = 0,017).

Meg nem érdemelt előnyök
Nem találtunk szignifikáns különbséget 
a csoportok között az első utótesztben asze-
rint, hogy mennyire hisznek abban, hogy 
a romák meg nem érdemelt előnyöket élvez-
nek (F(2, 89) = 2,45, p = 0,112, parciális ɳ2 = 
0,049). Érdekes módon a második utóteszt-
ben viszont találtunk különbséget a feltéte-

2. ábra. A nyílt sztereotipizálásban kapott átlagok összehasonlítása az 1. és 2. utótesztben. 
Nincs szignifikáns különbség a csoportok között.
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lek között (F(2, 74) = 4,39, p = 0,016, parci-
ális ɳ2 = 0,109). A kontrollcsoport mindkét 
kísérleti feltételhez képest inkább hitt 
a meg nem érdemelt előnyökben a második 
utótesztben, ez a különbség nagyobb volt az 
akciófókuszú csoporttal való összehasonlí-
tásban (Makció = 2,53, SDakció = 0,81; Mkont-

roll = 3,14, SDkontroll = 0,59; Melőítélet = 2,76, 
SDelőítélet = 0,91; kontroll–akció: p = 0,004, 
95% CI[-0,97, -0,19]; kontroll–előítélet: p = 
0,094, 95% CI[-0,85, 0,07].

Kollektív cselekvési szándék
Az elemzés a feltételek szignifikáns hatá-
sát mutatta a kollektív cselekvési szándék-
ban az első utótesztben, az előtesztben mért 
cselekvési hajlandóság kontrollálásával 
(F(2, 89 ) = 3,96, p = 0,023, parciális ɳ2 = 
0,083). A post-hoc teszt szerint az akciófel-
tételben részt vevők inkább voltak hajlan-
dóak részt venni kollektív cselekvésben, 

mint a másik két feltételben lévők (Makció = 
2,78, SDakció = 1,07; Melőítélet = 2,30, SDelőítélet 
= 0,93; Mkontroll = 2,53, SDkontroll = 0,99; kont-
roll–akció: p = 0,016, 95% CI[-0,79, -0,08]; 
akció–előítélet: p = 0,044, 95% CI[0,01, 
0,73]. A második utótesztben a különbség 
már nem volt szignifikáns (F(2, 75) = 0,63, 
p = 0,537, parciális ɳ2 = 0,017). 

Az első utótesztben kapott korrelációs 
összefüggések azt mutatják, hogy a cselek-
vési hajlandóság legerősebben a rokon-
szenvmérővel függ össze (r = 0,75, p < 
0,001), de szignifikáns negatív összefüggés 
látható a nyílt szereotipizálással (r = -0,67, 
p < 0,001) és a meg nem érdemelt előnyök 
skálával is (r = -0,45, p < 0,001). Ellenőriz-
tük, hogy a rokonszenvmérő mediálja-e az 
akció kísérleti feltétel hatását a kollektív 
cselekvési szándékra. Ám a mediátor álta-
li indirekt hatás nem volt szignifikáns (b = 
0,06, SE = 0,07, 95% CI[-0,02, 0,23]).

3. ábra. A meg nem érdemelt előnyökkel való egyetértés összehasonlítása az 1. és 2. utótesztben. 
Megjegyzés: * p < 0,05.
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Megvitatás

Az első utótesztben a romákhoz való érzel-
mi viszonyulásban és a kollektív cselekvési 
szándékban az akciófókuszú feltétel részt-
vevői mutattak magasabb értéket a kont-
rollcsoporthoz képest. A nyílt sztereotipi-
zálásra és a meg nem érdemelt előnyökkel 
való egyetértésre nem volt hatása egyik 
kísérleti feltételnek sem. Az a feltételezé-
sünk, hogy az előítélet különböző aspek-
tusait (érzelmi viszonyulás, sztereotípia 
és modern előítélet) hatékonyan csökken-
ti mindkét intervenció, nem igazolódott be. 
Kizárólag az érzelmi viszonyulás változott 
az intervenció hatására, de ebben is csak az 
akciófókuszú feltétel bizonyult sikeresnek. 
Az előítélet-fókuszú feltételben ráadásul 
ez romlott a kontrollcsoporthoz képest. Így 
felmerül, hogy ebben a csoportban egyfajta 
reaktanciahatás érvényesült, és az előítéle-

tekkel való foglalkozás fokozta az ellenér-
zések nyíltabb kifejezését. 

A hipotézisünk, miszerint egyedül az 
akció   fókuszú feltétel növeli a cselekvési 
szándékot, alátámasztást nyert. A cselekvé-
si szándék viszont nem a meg nem érdemelt 
előnyök skálán adott válasszal mutatott 
legerősebb összefüggést, hanem a romák 
iránti rokonszenvvel. Vagyis nem a csoport-
közi viszonyokkal kapcsolatos tudatosság 
magyarázta a cselekvési szándékban bekö-
vetkezett változást, hanem a romákhoz kap  -
csolódó érzelmi viszonyulás.

Az első utótesztben kapott különbsé-
gek azonban a második utóteszt idejére már 
nem voltak kimutathatóak. Vagyis ekkor 
már nem volt különbség a feltételek között 
sem a rokonszenvmérőben, sem a kollek-
tív cselekvési szándékban. Meg kell jegyez-
ni azonban, hogy a meg nem érdemelt 
előnyök skálán szignifikánsan magasabb 

4. ábra. A meg nem érdemelt előnyökkel való egyetértés összehasonlítása az 1. és 2. utótesztben. 
Megjegyzés: * p < 0,05.
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értéket ért el a kontrollcsoport a második 
utótesztben a két kísérleti feltételhez képest. 
Úgy gondoljuk, hogy ennek is a reaktan-
cia lehet az egyik kézenfekvő magyarázata, 
hiszen ebben a csoportban fogalmazták meg 
a legtöbb kritikus megjegyzést a kérdőívvel 
kapcsolatban. Feltételezhető, hogy a több-
szöri tesztkitöltés is ellenállást válthatott 
ki a kontrollcsoport tagjaiban, ami a kérdő-
ív által sugallt előítéletmentes normák-
kal szembeni véleménykifejezést erősítette. 
Ezzel szemben jobban megértették a több-
szöri tesztkitöltésnek és maguknak az inter-
vencióknak a fontosságát azok, akik vala-
melyik intervenciós csoportban vettek részt.

Összességében úgy tűnik, vannak a ro    -
ma    ellenes előítéletnek olyan aspektusai, 
ame     lyekre sem az előítélet-fókuszú, sem az 
akciófókuszú intervenció nem tudott hatni. 
Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy 
az előítélet kognitív vetületei, a sztereotípi-
ák sokkal ellenállóbbak a változásnak, mint 
az érzelmi vetületei (Tropp és Pettigrew, 
2005). Ezt a feltételezést erősíti meg annak 
az intervenciós vizsgálatnak eredménye is, 
amelyben szintén a rokonszenvmérőben és 
más érzelmi tényezőkben történt változás, 
a sztereotipizálásban viszont nem (Kende 
és mtsai, 2016). 

Feltételezéseinkkel egybehangzóan a cse     -
lekvési hajlandóság növelhető, azonban csak 
abban az esetben, ha ez egyértelműen meg -
jelenik az intervenció céljai között, ezál-
tal pedig a cselekvésre vonatkozó normát 
meg    erősíti. A manipuláció-ellenőrző kérdé-
sek azt mutatták, hogy a résztvevők észlel-
tek különbséget a kísérleti feltételek között: 
az akciófókuszú intervenció inkább volt sze   -
rintük problémaközpontú és cselekvésre 
irá  nyuló, mint az előítélet-fókuszú feltétel. 
Mivel egyedül az akciófókuszú feltétel hatott 
az érzelmi viszonyulásra, a vizsgálatunk arra 

is rávilágított, hogy a problémamegoldás-
ra irányított figyelem sikeresebb lehet mind-
két cél, az előítélet-csökkentés és mobilizálás 
szempontjából is, mint az, ha csak a hátrány-
ra és a harmonikus együttélés feltételeire kon   -
centrálunk. 

Ugyanakkor óvatosságra int az az ered-
mény, hogy a pozitív változások hosszabb 
távon nem maradtak fent. Fontos tanulság 
ez a pszichológiai terepkísérletekre és az 
intervenciókra nézve általában is. A legtöbb 
kutatás ugyanis megelégszik a közvetlenül 
kiváltott hatás ellenőrzésével, akár a mani-
pulációt követően azonnal vagy csak kevés 
idő elteltével (Paluck és Green, 2009). Így 
azonban nem lehetünk biztosak abban, 
hogy a mért hatások fenntarthatóak-e. 

Nem találtunk példát arra, ahol a longi-
tudinális mérés rámutat erre a problémára 
a kollektív cselekvéssel kapcsolatos interven-
cióban. Viszont más témájú intervencióban, 
ami a pozitív kisebbségi identitás erősítésére 
irányult, hasonló problémával szembesültek 
– vagyis a korábban mérhető hatás a máso-
dik mérésnél eltűnt (Riggle és mtsai, 2014). 
Felmerül, hogy a közvetlen hatás csupán 
annak tudható be, hogy a résztvevők érzékelik 
az intervenció által sugallt új normát, amihez 
átmenetileg alkalmazkodnak is, azonban a tá  -
gabb társadalmi kontextusban az egyszeri 
beavatkozás hatása nem tud elég tartós lenni. 
Ám önmagában a normák által kiváltott hatás 
is biztató, hiszen az új normákkal való azono-
sulás fontos eszköze a változásnak. Így várha-
tó, hogy az intervenció fokozása hosszú távon 
mérhető hatást is képes lehet elérni. Hasonló 
következtetésekre juthatunk a jelen interven-
ció kapcsán is: az intervenció időben behatá-
rolt és egyszeri volt, mégis sikerült a változást 
elérni bizonyos változókban. 

Módszertani problémaként merül fel, 
hogy a kvázikísérleti elrendezésből fakadó 
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torzításokat, és az alacsony elemszámból faka-
dó problémákat nem tudtuk kiküszöbölni. Így 
például nem tudunk messzemenő következ-
tetéseket levonni abból, hogy az előítélet-fó-
kuszú csoport nem volt sikeres, hiszen ebben 
csak egyetlen osztály vett részt. A második 
utóteszt eredményében a lemorzsolódás is 
közrejátszhatott, hiszen az amúgy sem magas 
elemszám itt még tovább csökkent, csökkent-
ve ezzel az eredmények megbízhatóságát.

A kutatási eredményeket továbbá azért 
is némi fenntartással kell kezelnünk, mert 
nehezen hasonlítható össze a két eltérő tema-
tikájú tréningcsoport. Bár a film feldolgozá-
sa, amely egyszerre volt informatív és érzel-
mileg bevonó, azonos alapot jelentett a két 
tréningtípusnak, az előítélet-fókuszú csoport 
a második alkalommal inkább érzelmi bevo-
nódást igénylő feladatban (pl. szerepjá-
ték) vett részt, míg az akciófókuszú csoport 
inkább az ötletgyűjtésre, problémamegoldás-
ra koncentrált. Ugyanakkor paradox módon 
épp azért is vártunk hatékonyságot az akció-
fókuszú csoportban, mert ez egy optimista, 
jövőorientált megközelítést képviselt, amely 
akár könnyebben is befogadható, mint a pusz-
tán problémafókuszú megközelítés. Azonban 
a jelen vizsgálatban a hatás mechanizmusára 
nincs rálátásunk. Így további kutatásnak kell 
felderítenie, hogy az akciófókuszú interven-
ció pontosan milyen pszichológiai folyamato-
kon keresztül fejti ki a hatását.

A romaellenesség csökkentése a magyar 
kontextusban kiemelten nehéz, hiszen a tár -
sadalom normáiban, az intézmények és köz-
beszéd szintjén alapvetően támogató az 
elő    ítéletes nézetekkel kapcsolatban (Keresz-
tes-Takács és mtsai, 2016). Ez egyúttal azt 
is jelenti, hogy az intervenciókat alapvetően 
a társadalmi normák ellenében kell megter-
vezni. Ebben a kontextusban az intervenció 
könnyen fordítva is elsülhet, ahogy láthattuk 

a vizsgálatunk előítélet-fókuszú feltételében, 
ahol a rokonszenv éppen csökkent a kont-
rollfeltételhez képest. Sokkal pozitívabban 
reagáltak a résztvevők az akciófókuszú fel  -
tételben, ahol az intervenció továbblépett 
a probléma felvetésén, és azt is sugallta, 
hogy a cselekvés a résztvevők kezében van. 

Az eredmények alapján azt állapíthat-
juk meg, hogy a kontaktus önmagában nem 
jósolja be a változást, hiszen kontaktus mind-
két kísérleti feltételben adott volt, ahogy a film 
által kínált problémafelvetés és a közös megvi-
tatás is. Hasonló kutatásokra támaszkod-
va vélhető, hogy az akciófókuszú feltételben 
elérhetővé vált a közös cselekvés normája, és 
ez a keretezés önmagában segítheti a pozitív 
érzelmi viszonyulást, a rokonszenvet a csoport 
felé. Ennek a mechanizmusnak a tesztelésére 
további vizsgálatok szükségesek. 

Kutatásunk jelentősége abban áll, hogy 
túlléptünk az előítéletek csökkentésének har    -
móniát hangsúlyozó módszerein, és azt vizs   -
gáltuk meg, hogy milyen hatás váltható ki 
akkor, ha az előítélet csökkentésével és a mo  -
bilizációval egyszerre foglalkozunk. Bár 
a ko    rábbi kutatások megerősítették az össze-
függést az előítélet-mentesség és a csoport-
közi kollektív cselekvés között (Fingerhut, 
2011), azonban ez a kettős szempont koráb-
ban hiányzott az intervenciókat tesztelő vizs-
gálatokból (Ditlman és mtsai, 2017). Mindezt 
ráadásul nem egy mesterkélt laborhelyzetben 
végeztük, hanem egy terepkísérletben, ahol 
lehetőségünk volt egy már működő interven-
ciót longitudinálisan tesztelni. 

Az eredményeink arra világítottak rá, 
hogy ez a kettős fókusz hatékonyabb lehet, 
nem csak a szövetséges kollektív cselekvés 
motiválása, hanem az előítélet-csökken-
tés szempontjából is. Ugyanakkor jelentős 
kor    látokkal is szembesültünk: az érzelmi 
viszonyulás és a kollektív cselekvési szán-
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dék változtatásának lehetőségét első lépés-
nek kell tekintenünk az átfogó változáshoz 
vezető úton, ahol a cél az előítéletek széle-
sebb megnyilvánulásainak, és a romák 

társadalmi státuszának megváltoztatása. 
Ehhez nem szabad lemondanunk a többség 
nézőpontját célzó intervenciók minél széles  -
körűbb alkalmazásáról és teszteléséről.

Summary

Prejudice-reduction and mobilization on behalf of the Roma.  
Assessment of the “Feather picking” intervention

Background and aims: Prejudice reduction and mobilization for ally collective action among 
majority members are both key factors in bringing about change of the social status of 
Roma people. This double goal can be reached by positive contact between the Roma and 
Non-Roma, and awareness raising about the unjust status relations. Tollfosztás (feather 
picking) is a contact-based intervention that addresses both goals (prejudice reduction and 
mobilization) involving both methods (contact and awareness raising). The intervention was 
assessed to see whether it is an efficient tool of reaching these goals. 
Method: A 3 (condition) × 3 (time) quasi experimental design was used. Participants were 
14–16-year-old high school students from Budapest (N = 106). The prejudice-focused condition 
dealt with hostility toward the Roma, while the action-focused training had the aim to raise 
collective action intentions. Participants in the control condition attended no intervention. 
The pre-test was conducted one week before the intervention, and the two post-tests were 
conducted one week and 1,5 month after the intervention, respectively. 
Results: Positive feelings toward the Roma and collective action intentions increased in the action-     
focused condition compared to the others in the first post-test, but the effect vanished in the second 
post-test. Positive feelings toward the Roma decreased in the prejudice-focused condition, while 
the belief in the undeserved benefits of the Roma increased in the control condition. 
Conclusion: Positive feeling for and action intentions on behalf of the Roma were facilitated 
by groupwork that explicitly addressed the possible forms of action majority people can do 
for the Roma. However, the effect was not maintained on the long term, and a reactance 
effect occurred. We argue that this was based on the contradiction between the perceived 
norms of the intervention and society.
Keywords: anti-Roma prejudice, prejudice-reduction, collective action, intervention assessment
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Összefoglaló

Háttér és célkitűzések: Jelen tanulmány célja a Gyalogos viselkedés skála hazai adaptációjá-
nak, valamint a gyalogos közlekedés legfontosabb magyarországi jellemzőinek bemutatása. 
Módszer: A teljes vizsgálatban 526 fő vett részt. A 324 fővel végzett feltáró faktorelem-
zés, majd a 238 fővel végzett megerősítő faktorelemzés alapján a skála eredeti négy fakto-
ra (vétségek, mulasztás, agresszív, illetve pozitív viselkedés) használható a magyar nyelvű 
rövid verzióban is. 
Eredmények: A magyar nyelvű, rövid változat 18 itemet és 3 ún. filteritemet tartalmaz. Az egyes 
faktorok belső megbízhatósága, illetve a válaszkonzisztenciája megfelelőnek bizonyult.
Következtetések: A skála használatával lehetőség nyílik a hazai közlekedéspszichológiai vizs   -
gálatokban is egy széles körben használható mérési eljárás alkalmazására, amely segíti a gya  -
logosan közlekedők nagyobb kockázatnak kitett csoportjainak azonosítását, vizsgálatát.
Kulcsszavak: gyalogos közlekedés, adaptáció, faktoranalízis

Bevezetés 

A közlekedés komplex rendszerének mind-
annyian részei, tagjai vagyunk. Napi szin-
ten tapasztalhatjuk a magas fokú mobilitás 
előnyeit és – sajnálatos módon – a hátrá-
nyait is. Az Egészségügyi Világszerve-
zet (WHO) rendszeresen követi a közúti 
balesetek alakulását. Kiadott jelentésük 
alapján évente mintegy 1,25 millió ember 
szenved halálos közúti balesetet, és 20–50 
millió közé tehető a nem halálos kimene-
telű közúti sérülések száma. A halálesetek 
közel fele kerékpárosokat, motorkerékpá-

rosokat és gyalogosokat érint. Az úthasz-
nálók között a gyalogosok a legvédteleneb-
bek és a legsérülékenyebbek. Világszinten 
a közúti halálesetek 22%-át, Európában 
26%-át gyalogosok szenvedik el (WHO, 
2013, 2015). Magyarországon ez az arány 
24,5%; évente mintegy 2500 gyalogoselü-
tés történik, ebből kb. 600 halálos kimene-
telű (KSH, 2015). 

A gyalogosbalesetek csökkentésének 
alap   ja lehet, hogy megfelelő ismerettel ren-
delkezzünk a viselkedésükről, attitűd jeik-
ről. A gyalogos közlekedést jóval keve-
sebb előírás szabályozza, szemben például 
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a gépjárművezetéssel, mégis számotte-
vő a szabálytalankodó gyalogosok aránya 
(King és mtsai, 2009). Ezek a szabályszegő 
viselkedések elsődlegesen az úttesten való 
átkeléshez köthetőek, amelyek bár kis részét 
teszik ki a gyalogos tevékenységnek, mégis 
ez a legveszélyesebb része, hiszen a motori-
zált gépjárműforgalmat keresztezi (Yannis és 
mtsai, 2007). Ezen viselkedések vizsgálata 
történhet megfigyeléssel (pl. Holló és mtsai, 
1996; Zeedyk és Kelly, 2003), de Granié és 
munkatársai (2013) kidolgoztak egy skálát, 
amely átfogó módon méri a gyalogos közle-
kedési magatartást. Jelen tanulmány célja, 
hogy ennek a mérőeszköznek a magyar nyel-
vű adaptációját részletesen bemutassa. Ily 
módon lehetőség nyílik a hazai közlekedés-
pszichológiai vizsgálatokban is egy széles 
körben, nagy mintán használható mérési 
eljárás alkalmazására. 

A gyalogos közlekedési viselkedés 
jellemzői 

A gyalogosok viselkedését számos tényező 
befolyásolja. Harrel (1991) ezek között emlí-
ti a nemet, az időjárást, a közlekedési jellem-
zőket és a gyalogos forgalom jellemzőit is. 
Diaz (2002) eredményei szerint a férfi gyalo-
gosok nagyobb valószínűséggel szenved-
nek balesetet, mivel gyakrabban szegik meg 
a közlekedési szabályokat, és megengedőbb 
attitűdöt mutatnak a biztonságos közleke-
dés iránt. A férfiak gyakoribb szabálytalan 
viselkedését több más vizsgálat is megerő-
sítette (például: Harrel, 1991; Rosenbloom, 
2009; Tom és Granié, 2011; Yagil, 2000) 

Az életkor hatását tekintve, az idősek 
jellemzőbben használják a gyalogosok 
számára kialakított átkelőket, utakat, szem-
ben a fiatalokkal (Bernhof és Carstensen, 
2008). Továbbá az idősek jobban törekednek 

a közlekedési szabályok betartására, vala-
mint jobban zavarja őket a szabálytalanko-
dás. Megfigyeléses vizsgálatok is megerősí-
tik ezeket az eredményeket. Főként a fiatal 
férfiakra jellemző a szabálytalan átkelés 
(Rosenbloom és mtsai, 2004). Az időseb-
bek viszont gyakran nem hagynak maguk-
nak elég időt az átkeléshez, és nagyon rövid 
idő alatt próbálnak átjutni a kereszteződés 
túloldalára (Koh és Wong, 2014). Ez lehet 
az oka annak, hogy az idősek is viszonylag 
gyakran szenvednek gyalogosként balesetet 
(Dommes és mtsai, 2015). 

Holland és Hill (2010) szerint a gépjár-
mű-vezetési tapasztalatnak is szerepe lehet 
a gyalogos közlekedés biztonságosságában. 
Elősegítheti a kevésbé kockázatos döntése-
ket, amit elsődlegesen a gépjárművezetés 
hatására elsajátított jobb vizuális keresé-
si, illetve áttekintő képességnek, valamint 
a közlekedési helyzetekben szerzett széle-
sebb körű jártasságnak, tapasztalatnak 
tulajdonítanak. Ez a hatás főként nők esetén 
jelentkezik, férfiaknál épp az ellenkezője 
volt megfigyelhető.

A gépjárművezetők mellett érdemes 
kitérni a kerékpáros közlekedésre is. Jóllehet 
költséghatékony, környezetkímélő és egész-
séges közlekedési mód, az európai lakosság-
nak mintegy fele nem használja (European 
Commission, 2013). Az okok között szere-
pel a nem megfelelő infrastruktúra, a kerék-
párutak helyzete és hiánya is. A kerékpá-
rosoknak nagyfokú kockázatot jelent, ha 
motorizált gépjárművel megosztott utakon 
kell közlekedniük. Ugyanilyen fontos ténye-
ző a gyalogok és kerékpárosok közös útvo-
nalhasználata. A városi közlekedésben 
a gépjárművezetők (illetve motorizált jármű-
vek vezetői), kerékpárosok és gyalogosok 
közötti interakciók fontos elemei a közleke-
désbiztonságnak. A köztük fellépő konflik-
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tusokat kutatva Paschalidis és munkatársai 
(2016) megállapították, hogy a kerékpáro-
sok a kialakult konfliktusokért hajlamosab-
bak a gyalogosokat hibáztatni, illetve szigo-
rúbban ítélik meg a gyalogosok felelősségét 
a közlekedési helyzetekben, amennyiben 
gépjárművel is közlekednek. Ezt annak 
tulajdonították, hogy a kerékpárosok autó-
ban ülve is szembesülnek konfliktusra okot 
adó gyalogos viselkedéssel, vagyis széle-
sebb körű tapasztalattal rendelkeznek más 
úthasználók viselkedését illetően (beleértve 
a hibákat és szabálytalankodást is). 

A nagyobb gyaloglási – esetlegesen nega-
tív – tapasztalat is hatással lehet a gyalogos 
viselkedésre (Diaz, 2002). A korábbi (5 éven 
belüli) közlekedési balesetek a gyalogosok 
figyelmére fejtenek ki hatást: sokkal jobban 
tudnak a közlekedési helyzetre koncentrálni, 
szemben azokkal, akiknek nem volt közle-
kedési balesete a közelmúltban (Granié és 
mtsai, 2013).

Ezek mellett a gyaloglás gyakoriságá-
nak, időtartamának is van befolyásoló ha   -
tása. Aki többet, gyakrabban közlekedik 
gyalogosan, több hibát, szabályszegést kö   -
vet el. A leggyakoribb szabálysértések 
a nem kijelölt helyen, illetve a piros jelző-
lámpa ellenére történő átkelés (King és 
mtsai, 2009). A gyalogosbalesetek nagyobb 
számban fordulhatnak elő parkoló autók 
esetén. Tom és Granié (2010) vizsgálatá-
ban felnőtt gyalogosok figyelmesebben, 
óvatosabban közlekedtek, ha nem voltak 
parkoló autók a közelben. Magyarországon 
Holló és munkatársai (1995) idős szemé-
lyek úttesten való átkelési szokásait vizsgál-
ta. 376 személyt figyeltek meg, s eredmé-
nyeik szerint a megfigyelt személyek 35%-a 
egyáltalán nem nézett szét, mielőtt átkelt az 
úttesten. Férfiaknál ez az arány 44%, nők 
esetén pedig 29% százalék volt. A legtöbb 

gyalogos pedig nem jut át az úttest túlolda-
lára a szabad jelzés ideje alatt. 

A gyalogosbiztonság iránti attitűd is 
szerepet játszik a közlekedési viselkedés-
ben, csökkenti a kockázatos viselkedések 
előfordulását (Nordfjærn és Şimşekoğlu, 
2013). Granié és mtsai (2013) igazolták, 
hogy aki szeret gyalogolni, az kevesebb 
hibát és figyelmetlenséget, mulasztást követ 
el gyaloglás közben, ugyanakkor több pozi-
tív viselkedést mutat, mint aki azért gyalo-
gol, mert nincs más választása. 

A Gyalogos viselkedés skálájának 
bemutatása 

A Gyalogos viselkedés skála egy önbeval-
lós mérőeszköz, amelyet Granié és mtsai 
(2013) azzal a céllal dolgoztak ki, hogy vizs-
gálni lehessen a közlekedési szabályszegé-
seket, hibákat, mulasztásokat, valamint az 
agresszív és a pozitív viselkedési módokat 
a gyalogos közlekedés területén. Munkájuk 
a Reason és munkatársai által (1990) kidol-
gozott, gépjárművezetés vizsgálatában igen 
elterjedt „Vezetői viselkedés kérdőív”-et vette 
alapul, amely három faktort mért: szabály-
sértések, hibák és mulasztások. A szabály-
sértés (violation) úgy határozható meg, mint 
a biztonságosnak tartott vezetési gyakorlat-
tól történő szándékos eltérés (pl. sebesség-
korlátozás figyelmen kívül hagyása). A hibák 
(error) az észlelés hibájából származnak, és 
potenciálisan másokat veszélyeztetnek (pl. 
nem néz a visszapillantóba sávváltáskor). 
Hiba lehet egy rosszul kivitelezett tervezett 
viselkedés is (pl. valaki túl hirtelen fékez 
a jeges úton). A mulasztások (lapse) szórako-
zott viselkedés következményei, és általában 
nem jelentenek másokra veszélyt (pl. hármas 
sebességben próbál elindulni).

Granié és munkatársai (2013) elsőként 
egy 40 itemes, majd ez alapján egy 20 itemes 



62 Hőgye-Nagy Ágnes

kérdőívváltozatot dolgoztak ki, amely-
nek 4 faktora van. Ez a négy faktor a vétsé-
gek, a mulasztások, az agresszív viselke dés 
és a pozitív viselkedés. A vétségek fak   -
tort a szabályszegések és a hibák itemei al  -
kotják. Mindkettő veszélyes viselkedési 
mód, akár szándékosan idézik elő, akaratla-
gosan megsértve a közlekedés szabálya-
it (szabályszegések), például „akkor is 
át   kelek az úttesten, ha a gyalogos közleke-
dési lámpa pirosat mutat”; akár téves vagy 
gondatlan döntés eredményeképpen jönnek 
létre (hibák), például „átkelek a közlekedési 
dugóban álló járművek között”. A mulasztá-
sok faktor itemei figyelmetlenségre utalnak, 
amelyek nem szándékos veszélyes viselke-
désnek tekinthetők, vagy a figyelem máshová 
irányított fókusza is előidézheti őket, példá-
ul „körültekintés nélkül átkelek az úttesten, 
követve a többi átkelő személyt”. Az agresz-
szív viselkedés faktorban a negatív érzel-
mek kifejezésére irányuló itemek jelennek 
meg, amelyek más úthasználókra irányulnak, 
például „dühös leszek egy másik közlekedő-
re és sértegetem”. Míg a pozitív viselkedés 
faktor itemei előzékenységre, más úthaszná-
lókra irányuló facilitáló jellegű viselkedése-
ket fogalmaznak meg, például „megállok, 
hogy elengedjek egy másik gyalogost”.  

Emellett 7 filteritem is szerepel a 40 ite -
mes skálában, a 20 itemes változatban pe     dig 
3. Ezek az itemek egyrészt arra irá   nyulnak, 
hogy a válaszadó döntően kényszerből sétál 
vagy azért, mert szeret; egyedül vagy társa-
ságban sétál inkább; fedett helyen (példá-
ul bevásárlóközpontok) vagy szabadban; 
illetve hogy utazik-e tömegközlekedéssel. 
A rövid változatban csak a mu    szájból sétá-
lás, a sétálás szeretete és a tömegközlekedés-
re vonatkozó 3 item ma    radt bent. 

A skála megbízhatósági mutatói is meg  -
felelőnek bizonyultak (Nagybányai, 2006). 

A vétségek esetén 0,89, a mulasztások 
esetén 0,83, az agresszív viselkedés esetén 
0,7, míg a pozitív viselkedés esetén 0,53 
volt az eredeti skála Cronbach-alfa mutató-
ja (Granié és mtsai, 2013).

Vizsgálat 

A vizsgálat elsődleges célja, hogy a Gyalo-
gos viselkedés skála magyar nyelvű adaptáci-
óját és pszichometriai jellemzőit bemutassa. 
Továbbá az eredeti skála 47 itemes verzióját 
alapul véve, egy rövidebb verzió kialakítá-
sa, ahogyan azt a skála eredeti változatában 
is elkészítették a szerzők. A rövidebb skála 
elkészítése széles körű alkalmazhatóságot 
tenne lehetővé a hazai közlekedéspszicho-
lógiai kutatások területén. Ezen felül a skála 
adatait felhasználva áttekintést kaphatunk 
a magyarországi gyalogos közlekedés jel  -
lem   zőiről, alapvető demográfiai és egyéb 
közlekedési szokások, jellemzők mentén. 

Mindezen vizsgálatok két, egymás-
ra épülő lépésben történtek. Elsőként egy 
hosszabb kérdőív segítségével részletesebb 
adatgyűjtés történt, hogy a skála alapvető 
pszichometriai jellemzőit fel lehessen tárni 
hazai viszonylatban. Ugyanakkor egy rövi-
debb skála kialakítása is fontos célkitűzés 
volt, amely külön, az eredeti kérdőív rövidí-
tett változatának segítségével történt, hogy 
a részletesebb megkérdezésből származó 
eredmények ellenőrzése lehetővé váljon.

Minta és eljárás 

A vizsgálat fő célja tehát a Gyalogos visel-
kedés skála magyar nyelvű fordításának és 
alkalmazhatóságának vizsgálata. A vizsgá-
lat az Egyesített Pszichológiai Kutatásetikai 
Bizottság engedélyével történt. 
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A megkérdezés online felületen, a Google  
Form kérdőívszerkesztő segítségével zaj  lott. 
A meg    kérdezésben 18 éve feletti személyek 
vettek részt. A kitöltők tájékoztatást kap   tak 
arról, hogy a kérdőív a magyarországi gya   -
logos közlekedési szokásokat és viselkedést, 
illetve a gyalogos és egyéb közlekedési módok 
közötti összefüggéseket vizsgálja. A kérdő-
ív kitöltése kb. 15 percet vett igénybe. A vizs-
gálatban történő részvétel önkéntes volt, az 
adatokat névtelenül rögzítettük, azok személyi 
beazonosításra teljesen alkalmatlanok, amiről 
szintén tájékoztatást kaptak a válaszadók.

A mintavétel két lépésben történt. Az el   -
ső, részletesebb megkérdezésben a skála ite  -
mei mellett demográfiai adatokat (nem, élet-
kor, iskolai végzettség, foglalkozás, lakhely, 
in    gázás) is rögzítettünk, illetve a közlekedé-
si szokásokra, esetleges korábbi balesetek-
re is rákérdezett a kérdőív. A második, rövi-
debb megkérdezésben viszont a skála itemei 
mellett csupán a demográfiai adatok szere-
peltek.

A teljes megkérdezésben összesen 526 
fő vett részt. A teljes kérdőívet 324, a rövi-
dítettet 238 fő töltötte ki. A teljes kérdőí-
vet 201 nő és 123 férfi töltötte ki, átlagélet-
koruk 35,58 év (SD = 13,48). A minta főbb 
jellemzőit a következő felsorolás mutatja:
• 154 fő felsőfokú végzettséggel, 93 fő 

érettségivel rendelkezik, 44 fő szakközép-
iskolát/szakgimnáziumot végzett. 22 fő 
szakiskolai, 5 fő általános iskolai végzett-
séggel rendelkezik, technikum, illetve 
PhD végzettsége pedig 3–3 főnek van. 

• Foglalkozásukat tekintve 136 fő beosztott-
ként dolgozik, 93 fő még tanul, 27 fő veze-
tő beosztásban, 19 pedig vállalkozóként 
dolgozik; 17 fő nyugdíjas; 15 fő GYES/
GYED miatt nem dolgozik, 8 fő nem 
dolgozott a megkérdezés időpontjában; 9 
fő pedig egyéb kategóriát jelölt meg. 

• 148 fő városban, 98 megyeszékhelyen, 
31 fő fővárosban, 28 fő községben, 19 
pedig faluban lakik. 

• Összesen 166 fő ingázik más telepü-
lésre.

A rövidített kérdőívet 170 nő és 68 férfi 
töltötte ki. Átlagéletkoruk 25,82 év (SD = 
9,5). A minta további fontosabb jellemzőit 
a következő felsorolás mutatja:
• Közülük 103 fő érettségivel, 99 fő felső-

fokú végzettséggel rendelkezik, 19 fő 
szakközépiskolát/szakgimnáziumot, 7 fő 
szakiskolát, 9 fő pedig általános iskolát 
végzett. 

• 148 fő még tanul; 65 fő beosztottként, 9 
fő vállalkozóként, 4 fő pedig vezetőként 
dolgozik; 4 fő GYES/GYED miatt, 4 fő 
pedig egyéb okokból nem dolgozik; 1 fő 
nyugdíjas. 

• 135 fő városban, 57 megyeszékhelyen, 
35 fő fővárosban, 3 fő községben, 7 pe    -
dig faluban lakik. 

• Összesen 136 fő ingázik más településre. 

Módszer 

A megkérdezésben a Közlekedési viselke-
dés skála itemei mellett demográfiai kérdé-
sek, illetve egyéb, közlekedési viselkedésre 
vonatkozó kérdések szerepeltek. A demo-
gráfiai kérdések a minta bemutatása során 
megjelentek. Az egyéb, közlekedési visel-
kedések, szokások feltárására vonatkozó 
kérdések csak a teljes kérdőívben szere-
peltek. Itt olyan témák jelentek meg mint 
a gyaloglásra vonatkozó szokások; gépjár-
művel, kerékpárral, illetve tömegközleke-
déssel történő közlekedés; illetve korábbi, 
esetleges balesetek az elmúlt 5 év során. 

A Közlekedési viselkedés skála itemei-
nek magyar nyelvre történő fordítása a ská   la  
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angol nyelvű publikációja alapján történt 
(Granié és mtsai, 2013). Az itemeket egy 
másik személy fordította vissza angolra, 
amelyet egy angol anyanyelvű, de magya-
rul is kiválóan beszelő személy vetett össze. 
Az eltérések egyeztetése, megbeszélése 
után elkészült az itemek végleges magyar 
nyelvű fordítása. A skála részletes leírásá-
ról korábban volt szó, a teljes itemsor meg  -
tekinthető a mellékletben.

Eredmények 

A megkérdezés során kapott válaszok 
elem    zése az RStudio program segítségé-
vel történt. A 17-es („Akkor is átkelek az 
úttesten, ha a gyalogos közlekedési lámpa 

pirosat mutat.”) és a 25-ös item („Akkor is 
átkelek az úttesten, ha a gépjárműveknek 
még zöldet mutat a lámpa.”) összevetésé-
vel ellenőriztük a válaszok konzisztenciá-
ját. A két item korrelációs együtthatója rho 
= 0,507 (p < 0,001), amely alapján megfele-
lő a konzisztencia.

A Gyalogos viselkedés skála magyar 
változatának kialakítása 

Az elsődleges cél a Közlekedési viselkedés 
skála itemeinek adaptálása, egy rövidebb 
verzió kialakítása volt. Így első lépésben 
egy feltáró jellegű faktorelemzés történt. 
Az elemzésben a teljes skálával történő 
adatfelvétellel kapott válaszok szerepeltek, 
a filteritemek viszont nem kerültek bele. 

1. táblázat. Feltáró faktorelemzés által kapott faktorszerkezet (a 0,3-nál alacsonyabb súlyú itemek 
nem szerepelnek a táblázatban)

item 1. 
faktor

2. 
faktor

3. 
faktor

4. 
faktor

9. Elkezdek átkelni egy zebrán, de végül átlósan  
lerövidítem az utat, hogy hamarabb átérjek. 0,822

37. Átlósan kelek át az úttesten, hogy hamarabb átérjek. 0,786
35. Átkelek a parkoló autók között. 0,772
17. Akkor is átkelek az úttesten, ha a gyalogos közleke-
dési lámpa pirosat mutat. 0,73

16. Az úttesten sétálok, hogy a barátaim mellett lehes-
sek, vagy azért, hogy megelőzzek valakit, aki nálam 
lassabban halad. 

0,528

6. Átkelek a közlekedési dugóban álló járművek között. 0,521
40. Nem a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen megyek át az 
úttesten, még akkor sem, ha 50 méteren belül van egy. 0,509

3. Akkor is átkelek, ha parkoló autó, épület, fa, hul   la   dék  -
tároló vagy bármi más akadályozza a láthatóságomat. 0,496

18. Figyelem a gépjárművek közúti közlekedési lámpá-
ját, és átkelek, amint pirosra vált. 0,486

13. Telefonálok, vagy fülhallgatóval zenét hallgatok, 
miközben átkelek az úttesten. 0,459

43. Ott közlekedem, ahol gyalogosoknak tilos lenne, 
hogy gyorsabban haladjak. 0,419
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item 1. 
faktor

2. 
faktor

3. 
faktor

4. 
faktor

25. Akkor is átkelek az úttesten, ha a gépjárműveknek 
még zöldet mutat a lámpa. 0,399

12. A járdaszegélyen sétálok. 0,359
1. Akkor is átkelek, ha valamilyen jármű közeledik, 
mert szerintem megállnak majd. 0,357

42. Nem használom a gyalogosok számára készült hidat 
vagy aluljárót még akkor sem, ha van egy a közelben. 0,303

36. Elfelejtek körültekinteni, mielőtt átkelek, mert vala-
mi más jár a fejemben. 0,844

39. Elfelejtek körültekinteni, mielőtt átkelek, mert 
szeretnék utolérni valakit, aki a túloldali járdán halad. 0,752

38. Körültekintés nélkül átkelek az úttesten, követve 
a többi átkelő személyt. 0,72

22. Rájövök, hogy több úttesten és kereszteződésen 
átkeltem anélkül, hogy a figyeltem volna a forgalmat. 0,655

4. Körültekintés nélkül átkelek az úttesten, mert beszél-
getek valakivel. 0,649

10. Átfutok az úttesten anélkül, hogy körültekintenék, 
mert sietek. 0,451

31. Beleütközök egy gyalogosba, vagy valamilyen 
akadályba, mert nem figyelek. 0,437

41. Rossz irányba megyek, mert annyira elgondolkodom 
valamin. 0,425

28. Dühös leszek egy másik közlekedőre (gyalogos, 
vezető, kerékpáros), és bemutatok neki. 0,758

23. Dühös leszek egy másik közlekedőre, és sértegetem. 0,752
11. Dühös leszek egy másik közlekedőre (gyalogos, 
vezető, kerékpáros), és kiabálok rá. 0,645

26. Úgy sétálok, hogy a többi gyalogos kénytelen 
legyen elengedni. 0,346

5. A járda jobb oldalán közlekedem, hogy ne zavarjam 
a többi gyalogost. 0,645

21. Megállok, hogy elengedjek egy másik gyalogost.       0,593
46. Ha más gyalogosokkal együtt megyek, akkor 
keskenyebb járdán a másik mögött haladok, hogy ne 
zavarjam a többi gyalogost. 

0,524

34. Hiába van elsőbbségem, elengedek egy autót, ha 
nincs másik jármű mögötte. 0,458

29. Megköszönöm a gépjárművezetőnek, hogy átenge-
dett az úttesten. 0.391
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Elsőként a változók eloszlásának a vizsgá-
lata történt, a 15-ös („Dühös leszek a sofőr-
re és megütöm a járművét.”) és a 20-as ite-
mek („A buszsávban sétálok, amikor van 
járda is.”) kikerültek a vizsgálatból, mivel 
a válaszok nem mutattak megfelelő varia-
bilitást. A faktorelemzés a lavaan tesztcso-
mag segítségével történt (promax forgatás, 
minres eljárás). Az eredmények képet ad    nak 
a magyar verziójú skála belső szerkezetéről. 

A feltáró faktorelemzés során egy négy-
faktoros modell bizonyult a leginkább elfo-
gadhatónak. A négyfaktoros modell KMO 
értéke 0,839, amely megfelelőnek tekinthető 
(Yong és Pearce, 2013). Mivel ebben a lépés-
ben az egyes faktorok, illetve az azokban 
szereplő legerősebb súlyú itemek azonosí-
tása a legfontosabb, így az 1. táblázatban 
az áttekinthetőség és a könnyebb érthető-
ség kedvéért, az alacsony súlyú itemek nem 
szerepelnek. Az első faktor a szándékos 
köz     lekedési szabályszegéseket és a hibákat 
tartalmazza, a 2. faktor a feledékenység/
szórakozottság itemeit, a 3. faktorban az 
agresszív viselkedés jegyei, míg a 4. faktor-
ban a pozitív viselkedés jegyei szerepel-
nek. A kapott szerkezet megegyezik a szer-
zők által leírt faktorstruktúrával (Granié és 
mtsai, 2013).   

Egy rövidebb változathoz az egyes fak-
torok legerősebb, legnagyobb súlyú itemeit 
érdemes kiválasztani. Mivel az első faktor 
két dimenziót is magában foglal, így ott 
(ahogyan az eredeti változatban is történt) 
mindkét dimenziónak megfelelően kell 
az itemeket kiválasztani. Az eredeti skála 
kialakításának megfelelően itt is össze-
sen 20 item szerepel kiindulásként. Az ily 
módon kiválasztott itemek a 2. táblázatban 
látható módon alakultak.

A kevesebb kérdést tartalmazó, kisebb 
mintás megkérdezés adatai alapján történt 

a skála faktorainak további elemzése. 
Megerősítő faktorelemzés segítségével 
teszteltük az előzőekben kialakított 20 item 
illeszkedését. A modell illesztése szintén az 
RStudio lavaan (Rosseel, 2012) tesztcso-
magja segítségével történt. 

A 20 itemes faktorszerkezet illeszkedé-
si mutatói nem bizonyultak megfelelő-
nek (Münnich és Hidegkuti, 2012 alapján). 
Ezért a feltáró faktorelemzés faktorsúlya-
it figyelembe véve, az alacsony faktorsú-
lyú itemek eltávolítása következett, lépés-
ről lépésre. Elsőként a 26-os item került ki 
a modellből. Ekkor jelentős javulást mutat-
tak az illeszkedésmutatók. Majd a 34-es 
item eltávolításával a 18 itemes modell 
már megfelelőnek bizonyult. A megerősí-
tő faktorelemzés egyes lépéseiben kapott 
illeszkedésmutatókat a 3. táblázat mutatja. 
A CFI- (Bentler, 1990) és TLI-értékek 0,9 
felett mutatnak jó illeszkedést (Marsh és 
mtsai, 2004). A TLI-mutató valamivel 0,9  
alatt van a 3. modell esetében is, de a többi 
mutató megfelelősége miatt elfogadtuk 
a 0,896-os értéket. Az RMSEA-érték 0,06 
alatt már elfogadható, az SRMR pedig 
0,08 alatt megfelelő (Hu és Bentler, 1999). 

A végleges itemek tehát a következőkép-
pen alakulnak: a szabályszegés változói a 17, 
18, 37 és 40-es itemek; a hibák változói a 6, 
9, 16 és 35-ös itemek (ez a nyolc item alkot-
ja az ún. vétség faktort); a szórakozottság/
feledékenység faktor változói a 22, 36, 38, 
39-es itemek; az agresszív viselkedés válto-
zói a 11, 23, 28-as itemek; a pozitív viselke-
déshez pedig az 5, 21 és 46-os itemek tartoz-
nak. A 2. táblázatban dőlttel szerepelnek 
ezek az itemek.

Cronbach-alfa mutatóval vizsgálva az 
egyes faktorok belső megbízhatóságát, az ér  -
tékek megfelelőnek mutatkoznak. A vétség 
faktor itemei esetén 0,807, az agresszió 
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2. táblázat. A Közlekedési viselkedés skála rövid változatához kiválasztott itemek faktoronként, 
illetve dimenziónként. A számok az eredeti, 40 itemes skálabeli sorszámot mutatják.  

A dőlttel jelölt itemek kerültek bele a végső verzióba.

szabályszegés (1. faktor)
37. Átlósan kelek át az úttesten, hogy hamarabb átérjek. 
17. Akkor is átkelek az úttesten, ha a gyalogos közlekedési lámpa pirosat mutat.
40. Nem a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen megyek át az úttesten, még akkor sem, ha 50 méteren 
belül van egy. 
18. Figyelem a gépjárművek közúti közlekedési lámpáját, és átkelek, amint pirosra vált.

hibák (1. faktor)   
9. Elkezdek átkelni egy zebrán, de végül átlósan lerövidítem az utat, hogy hamarabb átérjek.
35. Átkelek a parkoló autók között.  
16. Az úttesten sétálok, hogy a barátaim mellett lehessek, vagy azért, hogy megelőzzek valakit, 
aki nálam lassabban halad.  
6. Átkelek a közlekedési dugóban álló járművek között.

mulasztás (2. faktor)
36. Elfelejtek körültekinteni, mielőtt átkelek, mert valami más jár a fejemben.     
39. Elfelejtek körültekinteni, mielőtt átkelek, mert szeretnék utolérni valakit, aki a túloldali járdán 
halad. 
38. Körültekintés nélkül átkelek az úttesten, követve a többi átkelő személyt.     
22. Rájövök, hogy több úttesten és kereszteződésen átkeltem anélkül, hogy a figyeltem volna 
a forgalmat.

agresszív viselkedés (3 faktor)
28. Dühös leszek egy másik közlekedőre (gyalogos, vezető, kerékpáros), és bemutatok neki.    
23. Dühös leszek egy másik közlekedőre, és sértegetem.        
11. Dühös leszek egy másik közlekedőre (gyalogos, vezető, kerékpáros), és kiabálok rá.
26. Úgy sétálok, hogy a többi gyalogos kénytelen legyen elengedni.      

pozitív viselkedés (4. faktor) 
5. A járda jobb oldalán közlekedem, hogy ne zavarjam a többi gyalogost.
21. Megállok, hogy elengedjek egy másik gyalogost.      
46. Ha más gyalogosokkal együtt megyek, akkor keskenyebb járdán a másik mögött haladok, 
hogy ne zavarjam a többi gyalogost.        
34. Hiába van elsőbbségem, elengedek egy autót, ha nincs másik jármű mögötte.       

filteritemek
7. Azért sétálok, mert szeretek sétálni.
19. Azért sétálok, mert nincs más választásom.
32. Tömegközlekedéssel utazom (pl. busz, metró, villamos).

3. táblázat. A megerősítő faktorelemzés főbb mutatói a három vizsgált modell esetén

χ2 df χ2/df CFI TLI RMSEA SRMR
1. modell (20 item)       354,18 164 2,159 0,857 0,834 0,07 0,095
2. modell (19 item) 266,655 146 1,82 0,903 0,887 0,059 0,075
3. modell (18 item) 235,955 129 1,829 0,912 0,896 0,059 0,064
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itemeinél 0,636, a pozitív viselkedés fakto-
rának itemei esetén 0,635, míg a feledékeny-
ség faktor itemeinél 0,771 az alfa értéke. 
Az agresszió és a pozitív viselkedés fakto-
rának alfája alacsonyabb, mint az általános-
ságban elfogadott 0,7-es érték (Nagybányai, 
2006). Ugyanakkor ezen két faktor 3–3 item-
ből áll, vagyis kevesebb mint a többi faktor, 
így elfogadhatónak tekinthető. 

Ily módon elkészült egy skála, amely 
lehetővé teszi a gyalogos közlekedés visel-
kedéses szintű mérését magyar nyelven 
is. A vizsgálat során kialakított faktorok-
nak megfelelő módon számított összegzett 
változók segítségével, jelen tanulmányban 
is áttekintést kaphatunk a hazai gyalogos 
közlekedés alapvető összefüggéseiről.

A gyalogos viselkedés kapcsolata 
demográfiai és közlekedési jellemzőkkel 

Az összegzett változók normalitásvizsgála-
ta alapján nemparaméteres eljárások hasz-
nálata mutatkozott megfelelőnek. A férfiak 
és nők közötti különbséget Mann–Whit-
ney-eljárással vizsgálva megállapítha-

tó, hogy a férfiakra jellemzőbb a gyalo-
gos közlekedésben a vétség (W = 9047, p 
< 0,001). Mind hibázások számában (W = 
8260,5, p < 0,001), mind szabályszegések 
számában (W = 10615,5, p = 0,042) maga-
sabb értékeket mutattak a nőkkel szemben. 
Továbbá az agresszív viselkedés is inkább 
a férfiakra jellemző a középértékek alapján 
(4. táblázat). 

Életkor szerint vizsgálva megállapítha-
tó, hogy a szabályszegések és a hibák az 
életkorral csökkenő tendenciát mutatnak 
a Kruskal–Wallis-teszt alapján (χ2 = 14,7693, 
df = 4, p = 0,005 és (χ2 = 41,5454, df = 4, p 
< 0,001). Jóllehet a post-hoc teszt a szabály-
szegések tekintetében az 56 év felettiek és 
a 36–45, illetve 46–55 év közöttiek esetén 
mutatott tényleges különbséget (5. táblázat), 
vagyis a Nemenyi-féle eljárás alapján csak 
ezen csoportok összevetésénél adott szig-
nifikáns értéket (p < 0,05). Hibák esetén 
pedig tényleges különbség mutatkozott az 
56 év felettiek, a 25 év alattiak és a 26–35 
év közöttiek között; továbbá a 25 év alatti-
ak, a 36–45, illetve 46–55 év közöttieknél. 

4. táblázat. A szabályszegés, hiba és agresszió középértékei, nők és férfiak esetén

szabályszegés hiba agresszió
medián átlag medián átlag medián átlag

nők 7 7,78 8 8,8 3 4,02
férfiak 8 8,78 10 10,89 4 4,45

5. táblázat. A szabályszegés és a hiba dimenziók középértékei, különböző életkor-kategóriák esetén

szabályszegés hiba
medián átlag medián átlag

25 év alattiak     8 8,87 11 11,23
26–35 év 8 8,51 10 9,71
36–45 év 7 7,74 8 8,68
46–55 év 7 7,68 8 8,16
56 év felettiek 6 6,6 7 7,62
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Akik saját bevallásuk szerint szeretnek 
gyalogolni, több pozitív viselkedésről szá      -
moltak be (W = 10469, p = 0,024), míg akik 
csupán jellemzően kényszerből gyalogol-
nak, több hibát (W = 7852,5, p = 0,002) és 
szabályszegést követnek el a gyalogos közle-
kedésben (W = 7509, p < 0,001), vagyis 
összességében több vétséget (W = 7440,5, 
p < 0,001) (6–7. táblázat). 

A vezetői engedély csökkenteni lát     szik 
a gyalogosként elkövetett hibákat és sza    -
bályszegéseket, ugyanis a jogosítvány meg   -
szerzése óta eltelt idő negatívan korre-
lál a hibafaktorral (S = 2372304, p < 0,001, 

rho = -0,319), és bár csekély mértékben, de 
a szabályszegés faktorral is (S = 2114659, p 
= 0,031, rho = -0,144). Ellenben aki hosszabb 
távokat vezet, hajlamosabb az agresszív vi   -
selkedésekre gyalogosként (S = 200437, p = 
0,002, rho = 0,192). Az agresszív viselkedés 
összefüggést mutat a korábbi gépjárműbal-
esetekkel (W = 2863,5, p = 0,023) (8. táblá-
zat). 

A kerékpárhasználat a gépjárműveze-
téshez hasonló tendenciát mutat. Ugyanis 
aki kerékpározik, kevesebb szabályszegés-
ről (W = 11196, p = 0,013) és hibáról (W = 
11412, p = 0,002) számolt be (9. táblázat).

6. táblázat. A pozitív viselkedés középértékei, a gyaloglás iránti attitűd függvényében

pozitív viselkedés
medián átlag

szeret sétálni  13 12,59
kevésbé szeret sétálni 12 11,83

7. táblázat. A szabályszegés és a hiba középértékei, a gyaloglás iránti attitűd függvényében

szabályszegés hiba
medián átlag medián átlag

azért sétál, mert nincs más választása  11  10,78 9 9,37
nem azért sétál, mert nincs más választása 9 9,14 7 7,71

8. táblázat. Az agresszió dimenziójának középértékei, a korábbi balesetek függvényében

agresszió
medián átlag

nem volt balesete  3 4,13
volt balesete 4 4,81

9. táblázat. A szabályszegés és a hiba dimenziójának középértékei, a kerékpározás függvényében

szabályszegés hiba
medián átlag medián átlag

nem kerékpározik 8  8,67 10 10,3
kerékpározik 7 7,57 8 8,9



70 Hőgye-Nagy Ágnes

Akik gyakrabban utaznak tömegközle-
kedési eszközön, több szabályszegésről (W 
= 15523, p < 0,001 és hibáról (W = 15892, p 
< 0,001) számoltak be. Az agresszív visel-
kedések gyakorisága viszont alacsonyabb 
volt (W = 10996, p = 0,039) (10. táblázat). 

Megbeszélés

Jelen tanulmány célja a Granié és mtsai 
(2013) által kidolgozott gyalogos közleke-
dési skála magyar nyelvű adaptációjának, 
illetve erre alapozva a hazai közlekedé-
si viselkedés alapvető jellemzőinek, össze-
függéseinek a bemutatása.

A skála itemeinek fordítása a szokásos 
módon történt. A magyar változatot egy 
független személy fordította vissza angolra, 
majd egy angol anyanyelvű, de magyarul is 
jól beszélő személy összevetette az erede-
ti és a visszafordított változatot. Az eltéré-
seket pedig megbeszéltük, módosítottuk. 
Ezt követően első lépésben feltáró fakto-
relemzés történt, amely alapján egy négy-
faktoros modell bizonyult a leginkább elfo-
gadhatónak. Ez az eredeti szerzők által leírt 
faktorszerkezettel megegyezett: a szándé-
kos közlekedési szabályszegések és hibák 
/vétségek, feledékenység/szórakozottság, 
agresszív és pozitív viselkedés. Az egyes 
faktorok belső megbízhatósága, illetve 
a válaszok konzisztenciája megfelelőnek 
bizonyult. 

A rövid változat kialakítását a könnyebb 
használhatóság motiválta. A skála rövid vál -
tozatát a magasabb faktorsúlyú itemek alap-
ján, megerősítő faktorelemzés használatával 
alakítottuk ki. Egy 18 itemes változat il    lesz   -
kedése bizonyult a legmegfelelőbbnek, ame  -
lyek mellé három filteritem is kapcsolódik. 

A skála rövid változatát megvizsgál-
tuk demográfiai, illetve közlekedési jellem-
zők mentén. A férfiak több szabályszegés-
ről, hibákról és agresszióról számoltak be, 
megerősítve a korábbi szakirodalmi adato-
kat (például: Diaz, 2002; Harrel, 1991; 
Rosenbloom, 2009; Tom és Granié, 2011; 
Yagil, 2000). Az életkort tekintve a fiata-
labbak nagyobb szabályszegési és hibázá-
si tendenciáját igazolták az adatok (például: 
Rosenbloom és mtsai, 2004). 

A gyaloglás iránti attitűd vizsgálatá-
ban a pozitív attitűd több pozitív viselke-
dést, míg a „kényszerből” történő gyaloglás 
több szabályszegést és hibát eredményezett. 
Szintén megerősítést nyert a gépjármű-veze-
tési tapasztalat hatása, ahogyan az Holland 
és Hill (2010) eredményeiben is szerepelt: 
aki vezet, az kevesebb szabályszegést és hi   -
bát követ el gyalogosan. Ugyanez vonatko-
zik a kerékpározásra is: csökkenti a hibák 
és sza    bályszegések előfordulását. Ellenben 
a tömegközlekedés használata növelte a vét  -
ségek, ugyanakkor csökkentette az ag    resszív 
viselkedések előfordulását. 

Ez megfelel azoknak az elképzelésnek, 
eredményeknek, amelyeket Holland és 

10. táblázat. A szabályszegés, a hiba és az agresszió dimenziójának középértékei,  
a tömegközlekedés használata függvényében

szabályszegés hiba agresszió
medián átlag medián átlag medián átlag

ritkán használja a tömegközlekedést 7 7,58 8 8,91 3 4,32
gyakran használja a tömegközlekedést 9 9,02 11 10,6 3 3,98
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Hill (2010), illetve Paschalidis és munka-
társai (2016) is leírtak. Vagyis a közle-
kedési helyzetekben történő szélesebb 
körű jártasság, nagyobb fokú tudatosság 
(amit a gépjárművezetés és kerékpározás 
is igényel) növeli a biztonságos gyalogos 
viselkedés szintjét. A tömegközlekedés-
ben azonban nem történik meg aktívan 
a közlekedési szituációk elemzése, így az 
nincs pozitív hatással a biztonságos közle-
kedési viselkedésre. 

Fontos hozzátenni, hogy a gyalogos és 
kerékpáros közlekedés szabályainak el     sa   -
játítása nem szervezett képzés során tör    té-
nik, szemben a gépjárművezetéssel. A gya   -
logo  sok és kerékpárosok biztonság-, il    letve 
kockázatészlelése is teljesen eltérhet a ve zetői 
engedéllyel rendelkezőktől. Ezt alá    támasztja 
az a tény, hogy a kevés ta    pasztalattal rendel-
kező gépjárművezetők alá   becsülik a közle-
kedési helyzetekben jelentkező kockázatokat 
(Machin és Sankey, 2008).

A nagyobb távokon történő gépjármű-
vezetés már agresszív megnyilvánulások-
kal jár együtt, ugyanígy a korábbi balesetek 
esetén is magasabb szintű agresszív visel-
kedési pontszám mutatkozott. A vezetési 
tapasztalat feltehetően nagyobb fokú önbi-
zalmat ad gyalogosként, ezzel magyarázha-

tó az agresszív viselkedés magasabb szintje. 
Az agresszió balesetekkel történő kapcsola-
tát számos a vezetésre vonatkozó kutatások 
igazolta (például: Matthews és mtsai, 1997; 
Oltedal és Rundmo, 2006). 

A vizsgálat egyik korlátja, hogy a mintá-
ban eltolódás figyelhető meg a nők, illetve 
a magasabb végzettségűek és a nagyobb 
településen (főváros, város, megyeszék-
hely) lakók irányába. Továbbá a jelenle-
gi magyar változat kidolgozása kizárólag 
18 év feletti mintán készült. A fiatalabb 
korosztályon történő használhatóság újabb 
kutatást igényel.

A skála érvényessége nem ellenőrizhető 
hazai, adaptált skálával történő összevetés-
sel. Azonban a kapott eredmények koráb-
bi, más országokban folytatott vizsgálatok 
ered    ményeivel történő egyezése megfelelő 
érvényességet valószínűsít.

Összességében, az empirikus adatok alap   -
ján a bemutatott skála megfelelő önbeval-
láson alapuló mérési eljárásnak, amellyel 
a gyalogos közlekedési viselkedés jel    lemzői 
vizsgálhatók. Az ezt követő vizsgálatok pe   -
dig elősegíthetik ezen viselkedések ala    po -
sabb megértését, s erre alapozva akár a meg  -
előző, tudatosító közlekedési programok 
ki    dolgozását is.

Summary

Hungarian adaptation of Pedestrian Behavior Scale

Background and aims: The main object of this study is to describe the Hungarian adaptation 
of Pedestrian Behavior Scale, and the most important characteristics of pedestrian behavior 
in Hungary. 
Methods: 526 participants took part in the whole study. An exploratory factor analysis with 
324 participants and a confirmatory factor analysis with 238 participants showed that the 4 
factors (transgression, lapses, aggression, positive behaviors) used in the original scale are 
acceptable in the Hungarian version, as well.
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Results: The final version contains 18 items and 3 filter items. The internal reliability of the 
factors and the consistency of the answers were acceptable.
Discussion: The application of the questionnaire enables a wide-range of possibilities in the 
fields of traffic psychology, in order to identify and study the high-risk groups of pedestrians.
Keywords: pedestrian behavior, adaptation, factor analysis
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Melléklet

1. melléklet. A Gyalogos viselkedés skála vizsgálatban használt, teljes itemsora

Gyalogosként milyen gyakran fordulnak elő az 
alább esetek önnel? soha nagyon  

gyakran
Akkor is átkelek, ha valamilyen jármű közeledik, 
mert szerintem megállnak majd. 1 2 3 4 5 6

Másokkal együtt sétálok. 1 2 3 4 5 6
Akkor is átkelek, ha parkoló autó, épület, fa, hulladék-
tároló vagy bármi más akadályozza a láthatóságomat. 1 2 3 4 5 6

Körültekintés nélkül átkelek az úttesten, mert beszél-
getek valakivel. 1 2 3 4 5 6

A járda jobb oldalán közlekedem, hogy ne zavarjam 
a többi gyalogost. 1 2 3 4 5 6

Átkelek a közlekedési dugóban álló járművek között. 1 2 3 4 5 6
Azért sétálok, mert szeretek sétálni. 1 2 3 4 5 6
Rájövök, hogy nem emlékszem, milyen úton jöttem. 1 2 3 4 5 6
Elkezdek átkelni egy zebrán, de végül átlósan lerövi-
dítem az utat, hogy hamarabb átérjek. 1 2 3 4 5 6

Átfutok az úttesten anélkül, hogy körültekintenék, 
mert sietek. 1 2 3 4 5 6

Dühös leszek egy másik közlekedőre (gyalogos, veze-
tő, kerékpáros) és kiabálok rá. 1 2 3 4 5 6

A járdaszegélyen sétálok. 1 2 3 4 5 6
Telefonálok vagy fülhallgatóval zenét hallgatok, 
miközben átkelek az úttesten. 1 2 3 4 5 6

Nagyon lassan kelek át az útesten, hogy bosszantsam 
a gépjárművezetőt. 1 2 3 4 5 6

Dühös leszek a sofőrre és megütöm a járművét. 1 2 3 4 5 6
Az úttesten sétálok, hogy a barátaim mellett lehes-
sek, vagy azért, hogy megelőzzek valakit, aki nálam 
lassabban halad.

1 2 3 4 5 6

Akkor is átkelek az úttesten, ha a gyalogos közlekedé-
si lámpa pirosat mutat. 1 2 3 4 5 6
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Gyalogosként milyen gyakran fordulnak elő az 
alább esetek önnel? soha nagyon  

gyakran
Figyelem a gépjárművek közúti közlekedési lámpáját 
és átkelek, amint pirosra vált. 1 2 3 4 5 6

Azért sétálok, mert nincs más választásom. 1 2 3 4 5 6
A buszsávban sétálok, amikor van járda is. 1 2 3 4 5 6
Megállok, hogy elengedjek egy másik gyalogost. 1 2 3 4 5 6
Rájövök, hogy több úttesten és kereszteződésen át   -
keltem anélkül, hogy a figyeltem volna a forgalmat. 1 2 3 4 5 6

Dühös leszek egy másik közlekedőre és sértegetem. 1 2 3 4 5 6
Szándékosan az úttesten sétálok, amikor mehetnék 
a járdán vagy a padkán is. 1 2 3 4 5 6

Akkor is átkelek az úttesten, ha a gépjárműveknek 
még zöldet mutat a lámpa. 1 2 3 4 5 6

Úgy sétálok, hogy a többi gyalogos kénytelen legyen 
elengedni. 1 2 3 4 5 6

Fedett területeken sétálok (például bevásárlóközpont). 1 2 3 4 5 6
Dühös leszek egy másik közlekedőre (gyalogos, veze-
tő, kerékpáros) és bemutatok neki. 1 2 3 4 5 6

Megköszönöm a gépjárművezetőnek, hogy átengedett 
az úttesten. 1 2 3 4 5 6

A kerékpárúton sétálok, amikor van járda is. 1 2 3 4 5 6
Beleütközök egy gyalogosba vagy valamilyen 
akadályba, mert nem figyelek. 1 2 3 4 5 6

Tömegközlekedéssel utazom (pl. busz, metró, villamos). 1 2 3 4 5 6
Elkezdek átkelni egy zebrán, de végül futnom kell, 
hogy elkerüljem az érkező járműveket. 1 2 3 4 5 6

Hiába van elsőbbségem, elengedek egy autót, ha nincs 
másik jármű mögötte. 1 2 3 4 5 6

Átkelek a parkoló autók között. 1 2 3 4 5 6
Elfelejtek körültekinteni, mielőtt átkelek, mert valami 
más jár a fejemben. 1 2 3 4 5 6

Átlósan kelek át az úttesten, hogy hamarabb átérjek. 1 2 3 4 5 6
Körültekintés nélkül átkelek az úttesten, követve 
a többi átkelő személyt. 1 2 3 4 5 6

Elfelejtek körültekinteni, mielőtt átkelek, mert szeret-
nék utolérni valakit, aki a túloldali járdán halad. 1 2 3 4 5 6

Nem a kijelölt gyalogos átkelőhelyen megyek át az 
úttesten, még akkor sem, ha 50 méteren belül van 
egy.

1 2 3 4 5 6

Rossz irányba megyek, mert annyira elgondolkodom 
valamin. 1 2 3 4 5 6
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Gyalogosként milyen gyakran fordulnak elő az 
alább esetek önnel? soha nagyon  

gyakran
Nem használom a gyalogosok számára készült hidat 
vagy aluljárót még akkor sem, ha van egy a közelben. 1 2 3 4 5 6

Ott közlekedem, ahol gyalogosoknak tilos lenne, 
hogy gyorsabban haladjak. 1 2 3 4 5 6

Szabad levegőn (nem épületben) sétálok. 1 2 3 4 5 6
Kétsávos úttestnél előbb átkelek az első sávon, majd 
középen várok, amíg átkelhetek a másik sávon is. 1 2 3 4 5 6

Ha más gyalogosokkal együtt megyek, akkor 
keskenyebb járdán a másik mögött haladok, hogy ne 
zavarjam a többi gyalogost.

1 2 3 4 5 6

Egyedül sétálok. 1 2 3 4 5 6

soha nagyon  
gyakran
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Összefoglaló

Háttér és célkitűzések: A ma szervezeteinek folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal kell 
szembenéznie, ez pedig az irodák kialakításában is megmutatkozik. Egyre gyakrabban talál-
kozunk például az ún. megosztott asztalos elrendezéssel (shared desk design), amely egy 
rugalmas, ám a saját munkaállomást nélkülöző rendszer. A gyakorlatban megjelenő új gene-
rációs megoldások pszichológiai hatásáról, ezen belül is a munkavállaló–munkahely tranz-
akció affektív komponenséről azonban nagyon keveset tudunk. Vizsgálatunkban egyrészt 
a Munkahelykötődés Kérdőív magyar nyelvű adaptálásának első lépéseire, másrészt egy új 
konstruktum, a munkaállomás-kötődés bevezetésére és mérhetővé tételére vállalkoztunk. 
Módszer: A Scrima (2015) által publikált Workplace Attachment Scalet Munkahelykötődés 
Kérdőív néven, hat multinacionális vállalat 260 dolgozójának adatai alapján magyar nyelv-
re adaptáltuk. Ezt a mérőeszközt átalakítva megalkottuk a Munkaállomás-kötődés Kérdő-
ívet, amelynek érvényességét egy esettanulmány keretében teszteltük. Mindkét skála esetén 
vizsgáltuk a belső konzisztenciamutatókat, valamint a faktorstruktúrát. 
Eredmények: A Munkahelykötődés Kérdőív hat itemes, egyfaktoros verziójának érvényes-
ségét magyar nyelven is igazoltuk. A Munkaállomás-kötődés Kérdőív esetén egy öt itemes, 
egy faktoros struktúrát fogadtunk el. A két skála szignifikáns, pozitív irányú kapcsolatban 
áll egymással, de két különálló mérőeszköznek tekinthető. 

1  Etikai engedély kiadója és száma: ELTE PPK Pszichológia Intézet, 2017/378, 2017/309.
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Következtetések: A Munkahelykötődés Kérdőívet a magyar módszertani palettába beemel-
hető. A tanulmány legfontosabb eredményei a munkaállomás-kötődés fogalmának szak-
irodalmi levezetése, valamint az első lépések megtétele a konstruktum mérhetővé tételére. 
A munkaállomás-kötődés jelenségének részletes feltárása a jövő szervezeteinek megértésé-
hez elengedhetetlen. Az irodai dizájn kialakítása ugyanis nem csupán belsőépítészeti vagy 
esztétikai, hanem pszichológiai kérdés is.
Kulcsszavak: környezetpszichológia, munkahelykötődés, munkaállomás-kötődés, új gene-
rációs irodák, megosztott asztalos munkavégzés

Bevezetés

A munkaerőpiac és a munka jellegének vál  -
tozása eddig soha nem látott ütemben zajlik 
napjainkban. Ez az átalakulás hatalmas ru   -
galmasságot követel a szervezetektől és 
azok fizikai környezetétől is, egyre égetőbb 
igény jelentkezik a merev irodai megoldá-
soktól való elmozdulásra. Ebben a tekin-
tetben hamarosan akár egészen rendha-
gyó megoldások is létrejöhetnek, tekintve, 
hogy a közeljövőben a flexibilis munkavég-
zés minden munkavállaló számára normává 
válhat (Eltringham, 2018).

Az iroda jelene: rugalmasabb 
rendszerek a saját hely elvesztésével

Felnőtt életünk egyik fontos helyszíne 
a munkahelyünk, ennél fogva a munkaválló– 
munkahely tranzakció a környezetpszi-
chológia egyik központi vizsgálati témája 
(Clements-Croome, 2018). Tanulmányunk-
ban ezen belül is az irodával, a szerveze-
tek szellemi központjával (Dúll és Tauszik, 
2006) foglalkozunk. Az ezredforduló kör  -
nyékére az egyik legelterjedtebb dizájn az 
úgynevezett open office, azaz a nagy nyitott 
légterű iroda volt. Mind a gyakorlati tapasz-
talat, mind a környezetpszichológiai szak-
irodalom alátámasztotta viszont, hogy ezek-
ben a térszerkezetekben a dolgozók általában 

elégedetlenebbek mind a környezettel, mind 
a munkáltatóval (Kim és De Dear, 2013; 
Oldham, 1988; Oldham és Fried, 1987; 
Yildirim és mtsai, 2007; Veitch és mtsai, 
2007; Wells, 2000), és az érzelmi kime-
rültség is gyakoribb, mint a zárt terű irodai 
megoldásokban (Laurence és mtsai, 2013). 

Ugyanakkor a munkavállalói igények 
optimális kiszolgálása egyre fontosabbá 
válik. A munkáltatókra ma már egyre in   -
kább szolgáltatóként tekintünk, ezért az 
irodákhoz, mint rendszerekhez is elkerülhe-
tetlenül „hozzá kell nyúlniuk” a hosszú távú 
életben maradás érdekében. Egy-egy inter-
venció tervezésekor fontos azonban felis-
merni, hogy a fizikai kialakításban bekö-
vetkező bármilyen változás az egyénben 
és a szervezetben is változásokat indít el. 
Fokozódhat például a territoriális viselke-
dés, ha az átalakulás következtében a kollé-
gák fenyegetve érzik saját territóriumukat 
és ezáltal magukat (Brown és Zhu, 2016). 
Megváltozik a magánszféra szabályozásá-
nak lehetősége is (Frankó és Dúll, 2017). 
Egy új irodai megoldásra való átállás sosem 
pusztán logisztikai vagy térrendezési kérdés 
tehát, hanem pszichológiai is. 

A klasszikusan kialakított, nyitott terű 
(open office) irodákkal kapcsolatos elégedet-
lenségre a gyakorlatban már számos reak-
ció megjelent, ezeket nevezzük a továbbiak-
ban új generációs megoldásoknak. Példaként 
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kiemelhető a munkahelyek játékosításának 
trendje (Oravec, 2015), ami azonban sok 
szervezet kultúrájába nehezen illeszthető be, 
és nem is jelent rendszerszintű, holisztikus 
változást. A klasszikus nyitott terű irodák-
tól sokkal markánsabb elmozdulást jelent 
a közösségi irodák modelljéből táplálko-
zó desk sharing vagy megosztott asztalos 
megoldás bevezetése. Ennek legfőbb jellem-
zője, hogy nincs a munkavállalóknak saját 
állandó munkaállomása, viszont számos 
alternatív munkatér és az otthoni munkavég-
zés lehetősége is elérhetővé válik. Egy ilyen 
rendszerre való átállás nagyobb autonó-
miával és rugalmassággal jár a térhasználat 
vonatkozásában. Ám a saját állandó territó-
rium elvesztésével is párosul és mindenna-
pi, sokfázisú mikroalkalmazkodással is jár, 
hiszen például az ideiglenes munkaállomá-
sokhoz kell adaptálódni. 

A környezetpszichológiai szemléletű 
irodavizsgálatokban amellett érvelünk, hogy  
ezek a jelenségek általános érvényűek, be   -
osztástól és munkakörtől függetlenül meg    -
figyelhetőek (vö. Frankó és Dúll, 2017). 
Az eset    leges életkori és nemi eltérések, 
illetve az iskolai végzettséggel, munkahelyi 
pozícióval, vagy akár a különböző helyszí-
neken töltött munkaórák számával való 
esetleges összefüggések vizsgálata továb-
bi kutatások tárgyát képezi. Ezek a kérdé-
sek túlmutatnak a jelen tanulmány keretein. 

A munkahelykötődés konstruktuma és 
korrelátumai

Mára környezetpszichológiai alapvetésnek 
számít, hogy nem csak ember és ember, ha   -
nem az ember és a számára jelentős helyek 
között is kialakulhat kötődés (Dúll, 2002). 
Altman és Low (1992) definíciója szerint 
a helykötődés egy érzelmi kapcsolatot vagy 

egy kapcsolat érzelmi komponensét jelen-
ti egy személy és egy hely között. A jelenség 
újabb értelmezései szerint a helykötődésre 
azonban érdemes egy affektív viszonyulás-
ként tekinteni, amely kifejezés a konstruk-
tum attitűdjellegét tükrözi (Dúll, 2002, 2009). 
Mindez arra is rámutat, hogy a környezet-
pszichológiai fogalmak jól értelmezhetőek 
a szociálpszichológiai konstruktumok felől 
megközelítve is (vö. Stedman, 2002, Dúll, 
megjelenés alatt).

A munkavállalói réteg számára kiemelt 
jelentőségű hely a munkahely. Ezen két enti-
tás tranzakciójában munkahelykötődésről 
beszélhetünk, amely jelenség „a territoria-
litáshoz hasonlóan evolúciós gyökerű, akár 
annak egyik humán változataként is felfog-
ható” (Taylor, 1988: 128). Altman (1975) 
a munkahelyeket az otthon mellett az elsőd-
leges, azaz az ember számára legfontosabb 
territóriumok közé sorolta. Mégis a munka-
helykötődés (vö. Dúll és Tauszik, 2006) 
empirikus vizsgálata csupán a 2000-es 
évektől kapott nagyobb lendületet. A jelen-
ség fontos jellemzője, hogy nem feltétlenül 
tudatosul, amihez az önbeszámolós méré-
seknek alkalmazkodnia kell (Dúll, 2006). 

Ennek egyik jó példája a Rioux (2005) 
által francia nyelven kidolgozott Munka-
helykötődés Kérdőív (Echelle d’Attache-
ment au lieu de travail, EALT), amely-
nek konvergens validitásvizsgálatát Scrima 
(2015) végezte el a skála angol nyelvű válto-
zatával (Workplace Attachment Scale, 
WAS). A mérőeszköz 6 tételből áll, ezek 
egy faktorra illeszkednek. Rioux (2005) 
első ízben a munkahelykötődés, valamint 
a teljesítmény és a jóllét kapcsolatát bizo-
nyította a mérőeszköz alkalmazásával. Egy 
későbbi tanulmányában (Rioux és Pignault, 
2013) erőforrásként írt a konstruktumról: az 
erős munkahelykötődés jó prediktora lehet 
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a csapatszellem kialakulásának, valamint 
a kollégák segítőkész hozzáállásának. 

Dinç (2010) vizsgálatából tudjuk, hogy 
minél jobban kötődik valaki a munkahelyé-
hez, általában annál elégedettebb is azzal, 
így kisebb eséllyel hagyja el a szervezetet. 
A Rioux által kidolgozott kérdőív kiválóan 
alkalmazható. A rövid, de jól kidolgozott 
tételsor segíti a válaszadót a munkahelyé-
hez való affektív viszonyulás tudatosításá-
ban. A skála felhasználásával készült tanul-
mányok a munkahelykötődés empirikus 
vizsgálatának magját képezik az elmúlt 
évtized nemzetközi szakirodalmában. 

A munkaállomás-kötődés konstruktuma 
és mérése

A munkavállaló–munkahely tranzakció vizs          -
gálatakor felmerül a kérdés: mi lehet a legki-
sebb értelmes, vizsgálható egység? Létez-
nek-e a munkahelyen belül kitüntetett, 
kü    lönös jelentőséggel bíró helyek, amelyek 
az új generációs irodai struktúrák lélektaná-
nak alaposabb megértését is segíthetik? 

Jelen tanulmányban amellett érvelünk, 
hogy a munkaállomás-kötődés lehet egy 
ilyen konstrukció. Mint fentebb említettük, 
Altman (1975) a munkahelyeket az elsődle-
ges territóriumok közé sorolta. Ezek jellem-
zői a nagyfokú tulajdonlásérzés, a személyre 
szabás igénye, a territóriumba való behatolás 
fölötti kellemetlenség érzése, illetve a terri-
tóriumsértés megtorlása. Ezek az érzések és 
viselkedések a munkahelyen belül elsősor-
ban a munkaállomáshoz, az ottani saját hely-
hez kapcsolódnak (Brown és Zhu, 2016). 

A munkaállomás-kötődés jelenségét meg   -
közelíthetjük a hiány oldaláról is a meg   -
osztott asztalos rendszerhez kapcsolód-
va. A helyekhez fűződő érzelmi viszonyról 
Fried (1963) a helyveszteség kapcsán írt 

először. Egy fontos hely elvesztésének 
pedig egy speciális alesete lehet a fent emlí-
tett struktúra bevezetése egy szervezetben. 
A munkahely ebben az esetben megmarad 
ugyan a személy számára, de a saját közvet-
len territórium, az állandó munkaállomás 
elvész. A munkavállaló adott esetben fizi-
kailag ugyanabban a térben marad, akár 
ugyanahhoz az asztalhoz ül le nap mint nap. 
A hely feletti kontrollja és ezáltal a bizton-
ságérzete azonban radikálisan lecsökkenhet 
megfelelő kompenzáció hiányában. 

A munkaállomás-kötődés konstruktum 
validitását a teoretikus előzmények alapján 
megalapozottnak találjuk, így kísérletet te   -
szünk ennek mérhetővé tételére a Munka-
helykötődés Kérdőív tételeinek a munka állo-
másra vonatkoztatásával. A jelenség általunk 
felkínált definíciója pedig a következő: affek-
tív kapcsolat vagy egy kapcsolat affektív 
kom   ponense a munkavállaló és a munka-
helyen belüli saját közvetlen territórium, 
a munkaállomás között. 

A munkahelykötődés és 
a munkaállomás-kötődés 

konstruktumok lehetséges kapcsolata

A szakirodalom leírja, hogy az egymásban 
foglalt terekhez való viszonyulás mintáza-
ta változatos lehet (Altman és Low, 1992). 
Előfordulhat, hogy „az otthonhoz való kötő-
dés erős és pozitív, a kerülettel negatív 
a kapcsolat, míg a városhoz semleges a viszo-
nyulás” (Dúll, 2009: 121). Ezt a differenciá-
ciót a munkahelyi környezetek tekintetében 
is feltételezhetjük. A munkaállomáshoz való 
kötődést pedig annak lélektani jelentősé-
ge okán értelmes, különálló tranzakcionális 
egységnek tekinthetjük. A vizsgált jelensé-
gek kapcsán természetükből adódóan azon-
ban pozitív irányú együttjárást feltételezünk 
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mind a klasszikus, mind az új generációs 
irodai rendszerekben dolgozók esetében a két 
konstruktum között. 

A klasszikus irodai rendszerekben a mun    -
kaállomáshoz és a munkahelyhez való kötő         dés 
időben és térben más mintázatot mutathat, 
a kettő egymáshoz való viszonya azonban 
feltételezhetően stabil. A saját munkaállomá-
sok nélkül kialakított irodai rendszerekben 
viszont a térben és időben viszonylag állandó 
munkahelykötődés mellé egy folyamatosan 
változó, esetenként napról napra újra alakuló 
munkaállomás-kötődés konstrukció társul-
hat. Ennek okán a munkahely- és a munka-
állomás-kötődés viszonya is nagyobb kilen-
géseket mutathat, a kettő együtt    járása adott 
esetben kevésbé lehet szo   ros. A munkaállo-
más-kötődés kapcsán is feltételezhetjük, 
hogy sokszor nem vagy nehezen tudatosul 
vagy válik el a munkahely kötődés jelentet-
te affektív viszonyulástól. A jelenség vizsgá-
latához ezért ideálisnak tekintünk egy irodai 
dizájn változása körüli időszakot, hiszen ez 
a helyzet érzékenyíti a témára a megkérde-
zetteket. 

Jelen tanulmány tekinthető az új generá-
ciós irodai rendszerek környezetpszicholó-
giai szempontú megértésére tett első lépés-
nek. Empirikus vizsgálatunkban ehhez 
rész     ben egy mérőeszköz, a Munkahelykö-
tődés Kérdőív magyar nyelvű adaptálására 
vállalkozunk. Másfelől bevezetjük a munka-
állomás-kötődés új konstruktumát, és ismer-
tetjük annak kérdőíves mérési lehetőségét, 
kitérve a jelenség gyakorlati relevanciájának 
leírására is. A bemutatott fogalmak és mérő-
eszközök az ember és a hely, a munkaválla-
ló és az irodai környezetek affektív kapcso-
latának megértését segítik. Ez a tudományos 
megismerésen túl a munkaerő-piaci változá-
sok természetének értelmezéséhez és azok 
menedzseléséhez elengedhetetlen. 

Hipotézis 1.: A magyar nyelvű Munka-
helykötődés Kérdőív belső konzisztencia 
mutatói megfelelőek, a hat item egy faktor-
ra illeszkedik.

Hipotézis 2.: A Munkaállomás-kötődés 
Kérdőív belső konzisztenciamutatói megfe-
lelőek, a hat item egy faktorra illeszkedik. 

Hipotézis 3.: A Munkahelykötődés Kér   -
dő    ív, valamint a Munkaállomás-kötődés 
Kér     dőív két különálló skálaként értelmez-
hető.

Vizsgálat

Minta

A tanulmányban bemutatott adatokat két 
vizsgálat során gyűjtöttük. Az adatok egyik 
része a 2017-es Legfittebb Munkahely 
verseny keretében lefolytatott kutatásból, 
másik része egy vidéki szervezetnél végzett 
környezetpszichológiai esettanulmány-
ból származik. Összesen 6 szervezet 260 
mun    kavállalója vett részt a vizsgálatokban. 
Mind multinacionális vállalat, ahol nagy, 
nyitott terű irodákban dolgoznak a kollé-
gák. Az átlagéletkor a teljes mintában 37,57 
év (min. = 22, max. = 65, SD = 9,31) volt. 
A válaszadók közt 130 férfi és 128 nő volt, 
két személy nem jelölte meg a nemét. 

Az eljárás menete

A kutatás két szakaszból állt. A vizsgá-
lat első szakasza a Legfittebb Munkahely 
Verseny 2017-es fordulója kapcsán lefoly-
tatott mérés volt. A jelentkező szerveze-
tek a munkavállalók és a munkakörnye-
zet „fittsége” tekintetében mérettetnek 
meg. A kérdéssor környezetpszichológiai 
alskáláját kutatócsoportunk állította össze, 
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amelynek a Munkahelykötődés Kérdőív (1. 
melléklet) is részét képezte. Ebben a vizs-
gálatban öt szervezet 162 munkavállalója 
vett részt.

A kutatás második szakasza egy vidéki 
multinacionális nagyvállalatnál lefolyta tott 
esettanulmány, amelynek elsődleges célja 
a klasszikus irodai berendezkedésről a meg   -
osz   tott asztalos rendszerre való átállás kísé-
rése. A mérési folyamat sok lépcsős, jelen 
ta    nul     mányban a kiinduló állapotban, tehát 
a még klasszikus rendszerben felvett adato-
kat elemeztük. A kérdőívet az átállás előtt 
köz    vet    lenül, a tervezett változások ismere-
tében töltötték ki a válaszadók. Ez a hely-
zet véleményünk szerint nagyban hozzájá-
rult a jelenségek tudatosításához, és azok 
ön    álló vizsgálható   ságához. Az adat    gyűjtés 
ezen sza    kaszában mind a Mun    kahelykötő-
dés Kér      dő   ívet, mind a Munkaállomás- 
kötődés Kérdő   ívet (2. melléklet) kitöltöt-
ték a résztvevők. Ebben a vizsgálatban 98 
fő vett részt. Minden reliabilitás vizsgálatot 
a rendelkezésünkre álló legnagyobb mintán 
végeztünk el.

Mérőeszközök

Munkahelykötődés Kérdőív
A vizsgálatunk kiindulópontjaként használt 
Munkahelykötődés Kérdőívet Rioux (2005) 
validálta. Munkánk kiindulópontjaként 
a Scrima (2015) által publikált angol nyelvű 
verzió, a Workplace Attachment Scale szol-
gált. A kérdőívet első körben lefordítottuk, 
majd független szakértőtől kértük annak 
visszafordítását. E változat eredeti változat  -
tal való összevetése mentén ki    alakult 
a végleges magyar tételsor. Az eredetihez 
ha    sonlóan ötfokú Likert-skálát használ-
tunk, a skálaértéket az itemek átlagpont-
száma adja. 

Munkaállomás-kötődés Kérdőív
A Munkaállomás-kötődés Kérdőívet jelen 
tanulmány szerzői alakították ki a Rioux 
(2005) által megalkotott kérdőívet alapul 
véve. A tételeket oly módon fogalmaztuk 
meg, hogy a munkahelyre utaló állításokat 
a munkaállomásra vonatkoztattuk úgy, hogy 
az értelmes, a kitöltők számára értelmezhető 
legyen. A Munkahelykötődés Kérdőív szer-
kezetéből kiindulva itt is egyfaktoros struk-
túrát feltételeztünk. Az általunk kialakított 
kérdőív eredetileg hat itemet tartalmazó, 
ötfokú Likert-skála. A skálaértéket a tételek 
átlagpontszáma adja, a harmadik tétel fordí-
tott. 

Eredmények

A Munkahelykötődés Kérdőív belső 
konzisztenciamutatói

A Munkahelykötődés Kérdőív belső struk-
túráját a két mérési fázisból gyűjtött nagy 
mintán teszteltük (N = 260). A kérdőívet 
feltáró faktorelemzéssel (főkomponens-
elemzéssel) és konfirmatív faktorelemzés-
sel is vizsgáltuk.

A feltáró faktorelemzés igazolta a hat -
itemes, egyfaktoros struktúrát (1. táblázat). 
A változók redundanciáját jelző Kaiser–
Meyer–Olkin (KMO) mutató értéke 0,87. 
Egy főkomponensnek volt egynél nagyobb 
sajátértéke, mint ahogyan az a lejtődiag-
ramon (1. ábra) is látható. Az egy faktor 
által megmagyarázott variancia értéke 57%. 
A skála Cronbach-alfa értéke 0,844, ez az 
adat a Rioux (2005) által kapott eredmény-
nyel századnyi pontossággal megegyezik. 
A Munkahely-kötődés Kérdőív főkompo-
nens-elemzése során kapott eredményeket 
a 2. táblázatban foglaljuk össze.

A konfirmatív faktorelemzés során 
vizsgáltuk a CFI, a TLI, az RMSEA vala-
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mint az SRMR mutatókat, ezek mindegyi-
ke egy előre rögzített érték mentén jelzi az 
illeszkedés mértékét (Schreiber és mtsai, 
2006). A kapott eredmények szerint a CFI 
és a TLI értékek nagyobbak, mint 0,95. 
Az RMSEA értéke 95%-os valószínűséggel 
a 0,06–0,08-as konfidencia-intervallumon 
belül van, az SRMR pedig kisebb, mint 
0,08. Azaz a magyar nyelvű skála minden 

vizsgált mutató szerint illeszkedik az angol 
nyelvű skála alapján kialakított teoreti-
kus modellre. A konfirmatív faktorelem-
zés során kapott mutatókat a 3. táblázatban 
foglaljuk össze.

Mindkét eljárás igazolta tehát az angol 
és a francia nyelven is kimutatott egyfak-
toros struktúrát. Az itemek átlagából nyert 
skálaérték eloszlása nem normális, de 

1. táblázat. A Munkahelykötődés Kérdőív faktorstruktúrája a feltáró elemzés alapján

Faktor
1.

Kötődöm a munkahelyemhez. 0,834
Vannak bizonyos helyek a szervezeten belül, melyekhez kifejezetten kötődöm. 0,795
Ha a szervezet elköltözne, hiányolnám a mostani helyet. 0,792
A munkahelyem az énem része. 0,705
Vannak olyan helyek a szervezeten belül, melyek emlékeket ébresztenek bennem. 0,699
Egy vakáció után örömmel térek vissza a munkahelyemre. 0,696

2. táblázat. A Munkahely-kötődés Kérdőív főkomponens-elemzés során kapott eredményei

KMO Bartlett-teszt Saját érték Magyarázott 
variancia Cronbach-alfa

0,87 < ,001 3,41 57% 0,844

1. ábra. A Munkahely-kötődés Kérdőív feltáró faktorelemzés során kapott lejtődiagramja
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szimmetrikus, egymóduszú. A faktorérték 
normál eloszlást követ a Komogorov–Smir-
nov-teszt alapján (p > 0,05).

A Munkaállomás-kötődés Kérdőív belső 
konzisztenciamutatói

A Munkaállomás-kötődés Kérdőívet az 
esettanulmányból származó, összetartozó 
mintán teszteltük (N = 98). A skálát feltáró 
faktorelemzéssel (főkomponens-elemzés) 
és konfirmatív faktorelemzéssel is vizs-
gáltuk. Ezt a mérőeszközt jelen tanulmány 
szerzői állították össze, így a faktorstruktú-
rára vonatkozóan korábbi szakirodalmi adat 
nem állt rendelkezésünkre. Mivel azonban 
a skálát a Munkahelykötődés Kérdőív téte-
lei mentén alakítottuk át, így jelen esetben 
is egyfaktoros struktúrát feltételeztünk. 

A feltáró elemzés igazolta az egyfakto-
ros struktúrát, a konfirmatív faktorelemzés 
azonban a hatitemes, egyfaktoros modellt 

nem erősítette meg (4. táblázat). A skálát 
az egyes itemek töltése alapján tovább vizs-
gáltuk, és két gyengébb, 0,6-os érték körü-
li tételt találtunk. Ezeket egyesével kihagy-
va teszteltük tovább az ötitemes skálákat. 
Az elemzések alapján a skála első 5 téte-
lét tartalmazó, egyfaktoros struktúra adta 
a legjobban illeszkedő modellt. Ez esetben 
kaptuk ugyanis a legalacsonyabb AIC-mu-
tatót, valamint a legalacsonyabb szabad-
ságfokra vetített khí2 értéket is (Schrei-
ber és mtsai, 2006). Az abszolút mutatók 
esetében is elmondható, hogy a legjobb 
illeszkedést ezen modell esetében kaptuk. 
Az 1–5. itemeket tartalmazó skála CFI-ér-
téke elérte a 0,95-t. A TLI-mutató megha-
ladta ugyan a 0,9-et, de nem érte el a 0,95-t. 
Az RMSEA 95%-os konfidencia-interval-
luma 0,088 és 0,228 között van. Az SRMR 
értéke a megfelelő tartományban található: 
kisebb, mint 0,08. 

3. táblázat. A konfirmatív faktorelemzés során kapott illeszkedési mutatók  
az egyfaktoros modell esetében

Khí2 df CFI TLI RMSEA SRMR
Egyfaktoros modell 18,856 9 0,982 0,971 0,066 0,030

Khí2 = Khí2 fittségi mutató, df = szabadságfok, RMSEA = Root-Mean-Square Error of Approximation; 
CFI = Comparative Fit Index; TLI = Tucker–Lewis Index; SRMR = Standardized Square Root Mean 
Residual

4. táblázat. A konfirmatív faktorelemzés során kapott illeszkedési mutatók az egyfaktoros,  
hatitemes és az egyfaktoros, öt itemes modellek esetén

Khí2 df CFI TLI RMSEA SRMR AIC
Egyfaktoros modell 
(1-6. tétel) 64,909 9 0,842 0,737 0,252 0,069 1668,140

Egyfaktoros modell 
(1.,2.,4.,5.,6. tétel) 54,813 5 0,843 0,685 0,319 0,076 1417,416

Egyfaktoros modell 
(1-5. tétel) 18,213 5 0,950 0,901 0,164 0,041 1393,356

Khí2 = Khí2 fittségi mutató, df = szabadságfok, RMSEA = Root-Mean-Square Error of Approxi-
mation; AIC = Akaike Information Criterion; CFI = Comparative Fit Index; TLI = Tucker–Lewis 
Index; SRMR = Standardized Square Root Mean Residual
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A konfirmatív faktorelemzés során leg  -
jobbnak bizonyult ötitemes modellt ezután 
megvizsgáltuk főkomponens-elemzéssel, ez 
is megerősítette az egy faktoros struktúrát 
(5. táblázat). A változók redundanciáját jelző 
Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) mutató értéke 

ebben az esetben 0,82 lett. Az elemzés szerint 
egy főkomponens esetén mértünk egynél 
nagyobb sajátértéket, melyet a lejtődiagram 
is mutat (2. ábra). Az egy faktor által megma-
gyarázott variancia értéke 67%. A Munka-
hely-kötődés Kérdőív ötitemes változatának 

5. táblázat. A Munkaállomás-kötődés Kérdőív főkomponens-elemzése során kapott eredmények

KMO Bartlett teszt Saját érték Magyarázott 
variancia Cronbach-alfa

0,82 < ,001 3,35 67% 0,88

2. ábra. A Munkaállomás-kötődés Kérdőív feltáró faktorelemzés során kapott lejtődiagramja

6. táblázat. A Munkaállomás-kötődés Kérdőív öt- és hatitemes verziójának faktorstruktúrája  
és az egyes itemek töltése a feltáró elemzés alapján

Hatitemes Ötitemes
Faktor Faktor

1. 1.
Kötődöm a munkaállomásomhoz. 0,867 0,891
Az irodában található helyek közül a munkaállomásomhoz kötő-
döm a leginkább. 0,821 0,850

Gyorsan megszoknám, ha másik munkaállomást kapnék (fordított). 0,650 0,652
Ha nem lenne saját munkaállomásom, hiányozna. 0,860 0,888
A munkaállomásom az énem része. 0,829 0,789
A munkaállomásomhoz sok emlék kötődik. 0,758
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főkomponens-elemzése során kapott továb-
bi eredményeket a 6. táblázatban foglaljuk 
össze.

A elemzések eredményei alapján tehát 
az első öt itemet tartalmazó, egyfaktoros 
modellt fogadtuk el, és elhagytuk „A munka  -
állomásomhoz sok emlék kötődik” tételt. 
A Munkaállomás-kötődés Skála alatt ezután 
ezt a verziót értjük, amelynek Cronbach-al-
fa mutatója 0,876. A mérőeszköz esetében 
az itemek átlagából nyert skálaérték eloszlá-
sa a munkahely-kötődéshez hasonlóan szin-
tén nem normális, de szimmetrikus, egy  -
móduszú. A faktorérték normál eloszlást 
követ a Komogorov–Smirnov-teszt alapján 
(p > 0,05). 

A Munkahely- és a Munkaállomás-kötődés 
Skálák kapcsolata

A munkahely- és a munkaállomás-kötő-
dés pozitív irányú, szignifikáns kapcsolat-
ban áll egymással a Spearman-féle korre-

lációs mutató szerint (ρ = 0,622, p = 0,01). 
A két mérőeszköz kapcsolata azonban nem 
erősebb, mint az egyes tételek hozzájárulá-
sa skáláikhoz. A konfirmatív faktorelem-
zés nem támogatja azt a modellt, hogy a két 
kérdőív egy kétfaktoros struktúrába illesz-
kedne (3. ábra). 

Diszkusszió

A Munkahelykötődés Kérdőívhez kapcsoló-
dó hipotézist az elemzés megerősítette, mi    -
szerint a hat item magyar nyelven is egy 
fak    torba rendeződik mind a feltáró, mind 
a konfirmatív faktorelemzés alapján és a kér  -
dőív belső konzisztenciamutatói megfele-
lőek. A Munkaállomás-kötődés Kérdőív kap -
csán nem az eredetileg kialakított, hanem 
egy rövidebb, ötitemes verziót fogadtunk el 
az empirikus adatok elemzéseinek eredmé-
nyeképpen. A munkaállomásomhoz sok 

3. ábra. A Munkahelykötődés Kérdőív (nagy mintán) és a Munkaállomás-kötődés Kérdőív (össze-
tartozó mintán) itemeinek faktortöltése és a két skála korrelációja (összetartozó mintán)
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emlék kötődik tételt elhagytuk. A tétel skálá-
hoz való alacsony hozzájárulását az magya-
rázhatja, hogy emlékeink elsősorban talán 
társas helyzetekhez kötődnek. Ennek tipi-
kus színterei a munkahelyen pedig inkább 
a tárgyalók, étkezők és egyéb közösségi terek 
lehetnek. Különösen a konfirmatív fakto-
relemzés során kapott elfogadható, de nem 
tökéletes illeszkedési mutatók okán azonban 
ez a mérőeszköz mindenképpen további vizs-
gálatot igényel. 

A két skála erős, pozitív irányú együtt-
járást mutat, ez a kapcsolat azonban nem 
erősebb, mint az egyes tételek hozzájáru-
lása a skáláikhoz. Ezzel a konstruktumok 
konvergens, valamint diszkrimináns validi-
tását igazolhatjuk. Azaz elmondható, hogy 
a két mérőeszköz különböző, ám egymástól 
nem független jelenségeket mér. Ily módon 
ezen első empirikus eredményeink egybe-
csengenek a szakirodalmi előzmények alap-
ján megfogalmazott hipotéziseinkkel. 

Fontos ismét hangsúlyoznunk, hogy az 
irodai dizájnban megjelenő bármilyen vál  -
tozásnak pszichológiai következményei is 
vannak, az a szervezet életében egyfajta 
inter    venciónak tekinthető. Mindezt akár az 
a tény is alátámaszthatja, hogy két, egymás-
hoz tartalmilag ilyen közel álló konstruk-
tumot egy viszonylag kis mintán is külön 
tudtuk empirikus úton választani egy, 
a témára érzékenyített mintán. 

Kitekintés

Kutatócsoportunk számára a munkaállo-
más-kötődés konstruktumának bevezetése 
és mérhetővé tétele az új generációs irodai 
megoldások mélyebb környezetpszichológi-
ai szempontú megértése okán vált elsősorban 
fontossá. Ezen belül is a megosztott aszta-
los rendszer vizsgálata jelenti számunkra 

a leginkább központi témát. A desk sharing 
a munkáltató számára olcsóbb és fenntart-
hatóbb struktúra, mint a klasszikus, saját 
munkaállomásos rendszer. Így feltehetően 
ez egyre népszerűbbé fog válni a közeljövő-
ben. 

Ez a modell előnyökkel jár nemcsak 
a munkáltató, hanem a munkavállaló 
számára is. A kollégák soha eddig nem ta   -
pasztalt rugalmasságot élvezhetnek pél  -
dául a felszabadult helyeken kialakított al   -
ternatív munkaterek, illetve az osztott 
asztalos rendszerrel szinte automatikusan 
együtt járó heti 1–2 otthoni munkavégzé-
si nap lehetősége okán. Ezzel együtt nem 
szabad a rendszer „áráról”, a saját territó-
rium elvesztéséről sem megfeledkezni. Ez 
az áldozat véleményünk szerint ugyanis 
kompenzálható, ennek első lépése viszont 
a jelenség pszichológiai szempontú alapos 
megértése. Ehhez a jelen vizsgálat az első 
lépést jelenti. 

Ám további fontos kutatási kérdések 
várnak válaszra. Megmarad-e a munkahely 
elsődleges territóriumjellege a saját munka-
állomás elvesztésével? Lehet-e munkahelyi 
környezetben ideiglenes helyekhez kötődni? 
Ha igen, melyek a folyamat jellegzetességei? 
A munkahely- és a munkaállomás-kötő-
dés kapcsolata hogyan alakul a megosztott 
asztalos rendszerben dolgozóknál, a klasz-
szikus rendszerben pedig menyire szepa-
rálható el a kettő egymástól? A két jelenség 
hogyan viszonyul más, szervezetpszicholó-
giailag fontos változókhoz? További kuta-
tások során többek között ezen kérdésekre 
szeretnénk választ kapni. 

Korlátok

A környezetpszichológia alapelvei mentén 
törekedtünk a minél nagyobb ökológiai vali-
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ditás elérésére a minta és a helyzet adek-
vát megválasztásával, amely véleményünk 
szerint meg is térült. A módszertani hangsúly 
okán azonban nem tudjuk kikerülni a jelen 
esetben ezzel együtt járó viszonylag kis 
elemszám okozta korlátokat sem. A Munka-
helykötődés Kérdőív adaptálásához 6 nagy-
vállalat 260 munkavállalóját kérdeztük meg. 
A munkaállomás-kötődés vizsgálatánál 
azonban szűkebb fókuszt választottunk, és 
így 98 főt értünk el. Ennek következménye 
volt például, hogy a két mérőeszköz konver-
gens-diszkrimináns validitásának vizsgála-
ta során nem volt lehetőségünk összetettebb, 
az együttjárásokon túlmutató elemzésekre 
(pl. SEM). A munkaállomás-kötődés konst-
ruktumát egy esettanulmány keretében vizs-
gáltuk, így a teszt-reteszt validitás is sérült. 

A kérdőívek pszichometriai elemzését nehe-
zítette továbbá, hogy nem állt rendelkezé-
sünkre hasonló, a munkahelyekhez való 
affektív viszonyulást mérő, magyar nyelvű 
mérőeszköz. Mindezek figyelembevételé-
vel hangsúlyozzuk tehát, hogy a jelen tanul-
mányban felkínált eljárások további vizsgá-
latokat igényelnek, amelyre maguk a szerzők 
is vállalkoznak. 

Köszönetnyilvánítás

A szerzők köszönetet mondanak Uatkán 
Ajná     nak és Brózik Péternek a statisztikai 
elem   zésben nyújtott segítségért, valamint 
Somogyi Krisztinának a kérdőív vissza-
fordításáért.

Summary

The measurement and practical relevance of the workplace-attachment and 
workstation-attachment constructs

Background and aims: Today’s organizations have to face more and more emerging 
challenges, which have also been reflected in office layouts. For example, the so-called 
desk sharing design becomes more common, which means a flexible system without 
personal workstations. We know very little about the psychological impact of these new 
generational solutions, including the affective component of the employee-workplace 
transaction. In our study, we undertook the first steps of the adaptation of the Workplace 
Attachment Scale in Hungarian, and introduced and measured a new construct: 
workstation attachment. 
Methods: We adapted the Workplace Attachment Scale published by Scrima (2015) in 
Hungarian with the data from 260 employees of six multinational organizations. Then by 
transforming this questionnaire, we created the Workstation Attachment Scale and tested it 
in a case study. In the case of both scales, we examined the internal consistency, reliability, 
and the factor structure. 
Results: We verified the six-item, one-factor version of the Workplace Attachment Scale 
in Hungarian. In the case of the Workstation Attachment Scale, we accepted a five-item, 
one-factor structure. The two scales have a significant, positive relationship with each other, 
but can be considered as measuring two separate constructs. 
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Discussion: The Workplace Attachment Scale can be integrated into the Hungarian metho-
dology palette. The greatest achievement of the study is the theoretical conceptualisation of 
workstation attachment and taking the first steps towards proving its existence in an empirical 
way. For understanding the organizations of the future, we need a detailed exploration of the 
workstation attachment phenomenon, because the office design is not only an interior design 
or aesthetic question, but also a psychological one. 
Keywords: environmental psychology, workplace attachment, workstation attachment, new 
generation offices, desk sharing design
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Mellékletek

1. melléklet

Munkahelykötődés Kérdőív
1. Kötődöm a munkahelyemhez.
2. Vannak bizonyos helyek a szervezeten belül, melyekhez kifejezetten kötődöm.
3. Ha a szervezet elköltözne, hiányolnám a mostani helyet.
4. A munkahelyem az énem része.
5. Vannak olyan helyek a szervezeten belül, melyek emlékeket ébresztenek bennem.
6. Egy vakáció után örömmel térek vissza a munkahelyemre.

2. melléklet

Munkaállomás-kötődés Kérdőív
1. Kötődöm a munkaállomásomhoz.
2. Az irodában található helyek közül a munkaállomásomhoz kötődöm a leginkább.
3. Gyorsan megszoknám, ha másik munkaállomást kapnék (fordított).
4. Ha nem lenne saját munkaállomásom, hiányozna.
5. A munkaállomásom az énem része.
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A FUTÁS ÖRÖME

Csíkszentmihályi Mihály, Philip Latter, Christine Weinkauff Duranso (2018):  
A futás öröme. Technikák a jobb teljesítményhez.  
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BME GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék

„Az ember csak azt érzi, hogy futnia kell, anélkül hogy tudná, miért. Futni réteken, erdő-
kön át. És ha beérsz a célba, nincs vége. Még akkor se, ha a megkergült szurkolók rekedtre 
őrjöngték magukat.”

A fenti idézet A hosszútávfutó magányossága című film elején hallható, és tökéletesen meg  -
fogalmazza azt a mámorító érzést, amelynek megtapasztalása újra és újra arra készteti a fu  -
tás szerelmeseit, hogy futócipőt húzva csillapítsák kilométeréhségüket. Sokak számára 
a futás nem több kellemetlen testnevelés órai emléknél, esetleg egy vágyott életmódvál-
tás legkevésbé sem preferált eszközénél. Ám az emberek egy másik csoportjának a futás 
olyan tevékenységet jelent, amely jócskán túlmutat önmagán és a megtett kilométereken, az 
elégetett kalóriákon vagy egy versenyen elért eredményen. Ők azok, akik a futást önmagá-
ért szeretik. Bár a fenti film alapjául szolgáló elbeszélés lassan 60 éve született, egy olyan 
élményre hívja fel a figyelmet, amely egy tevékenységben való tökéletes elmerülés érzését 
jelöli, és amely az idők során nemhogy veszített volna jelentőségéből, hanem ingerektől 
túltelített világunkban még inkább a boldog élet egyik fontos összetevője lehet. 

Ez a flow (áramlatélmény), amely képességeink, a cél és a kihívás tökéletes összhang-
jának érzése, és amelyet sokan a sportolás által tapasztalnak meg. A fogalom atyja, Csík-
szentmihályi Mihály és két szerzőtársa, Philip Latter és Christine Weinkauff Duranso által 
jegyzett A futás öröme című könyv arra tesz kísérletet, hogy ezt az élményt járja körül 
egy olyan sportágon keresztül, amely remek táptalajként szolgál annak különböző módokon 
való megélésére. Ennek megfelelően a könyv célja kettős: egyrészt a futásban vagy bármi-
lyen egyéb tevékenységben való feloldódást segít azonosítani sportolók személyes flow-él-
ményein keresztül – másrészt a flow eléréséhez szükséges összetevőket veszi sorra, és ad 
gyakorlati tanácsokat annak minél gyakoribb megtapasztalásához.

A Csíkszentmihályi nevével fémjelzett kötetek közül nem ez az első, mely az áramlatél-
mény és a sportolás kapcsolatát kutatja. A Susan A. Jacksonnal közösen írt Flow in sports. 
The keys to optimal experiences and performances (1999) (magyar kiadásban: Sport és 
flow. Az optimális élmény) megjelenése után közel 20 évvel a Futás öröme egy sportágspe-
cifikus, mégis a témában elmélyedő műként jelentkezik be a flow irodalmába. A sportág 
Csíkszentmihályitól sem volt idegen, saját bevallása szerint 1500 m-es futásokon kiválóan 
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szerepelt. Ám a könyv írását egy hosszútávfutó tanítványa, Philip Latter kezdte el. Ő amel-
lett, hogy sportolói múlttal rendelkezik, a Runner’s World és a runnersworld.com hasábjain 
is publikál. Hatása sok helyen érződik, hiszen a pszichés tényezőkön kívül a fizikai feltéte-
lek (edzés, erőnlét) megteremtéséről is számos leckét kapunk. 

A könyv első felében a flow-t és kapcsolódó fogalmait mutatják be a szerzők, összekap-
csolva azt konkrét sportolói példákkal a könnyebb megértés kedvéért. A jelenség történe-
tekkel való szemléltetése nem lehet idegen azok számára, akik olvasták Csíkszentmihályi 
– vagy ahogyan a könyvben hivatkoznak rá, „Dr. Mike” – korábbi, flow-val kapcsolatos 
műveit. A történetek akár több fejezeten keresztül is visszatérnek, ahogyan a flow újabb 
oldalai kerülnek elő, olykor szinte esetelemzés benyomását keltik. A könyv ebben a részben 
egyfajta összefoglalást kínál az elmúlt több mint 40 év flow-kutatásaiból. Hiszen Csíkszent-
mihályi első, 1975-ös publikációjától kezdve számos kontextusban vizsgálták a jelenséget. 
A pozitív pszichológia irányzatának 1998-as megalakulása óta pedig ezek a kutatások újabb 
lendületet vettek. Az eredmény a jelenség letisztult, logikusan felépített bemutatása lett. 
Az elmélet nem sokat változott, ám számos új felfedezés segít tisztázni a jelenséget. De 
ahogyan Csíkszentmihályi fogalmazott, a jó gondolatok között is vannak olyanok, melyek 
idővel érvényüket vesztik, és ezek kiesnek – ugyanúgy, ahogy a szőlőt is meg kell szabadí-
tani az elszáradt csonkoktól. 

Mindeközben a könyv az alaptémától, vagyis a futástól csak minimálisan rugaszkodik 
el: épp annyira, hogy kis fantáziával az élet más területeire is értelmezhetőek legyenek az 
olvasottak. Az első részben a futás tulajdonképpen egy eszköz, amellyel a jelenséget szem-
léltetni próbálják, és amelyen keresztül a flow-élmény 9 összetevője is sokkal konkrétabban 
meghatározható, számszerűsíthető. Elsőként a három alappillért ismerhetjük meg: a világos 
célokat, a kihívás és képességek egyensúlyát, valamint az ezekre épülő folyamatjellemző-
ket, köztük a fókuszált figyelmet, a kontrollérzetet vagy az időérzékelés torzulását. A szer-
zők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ezek együttes megjelenése nem alapfeltétel a flow 
megjelenéséhez, és egymással való kapcsolatukat jelenleg is vizsgálják. 

Ugyancsak boncolgatják a flow és a személyiség összefüggését, első körben az ötfak-
toros modell (Big Five, Costa & McCrae, 1995) tükrében, majd a teljesítményorientáció és 
a motiváció kerül a fókuszba. A flow és a belső motiváció kapcsolatát az autotelikus szemé-
lyiség koncepcióján keresztül mutatják be. Ez nem egyenlő a flow-ra hajlamos személyi-
séggel – inkább annak és számos egyéb tényezőnek – pl. magas lelkiismeretesség, alacsony 
neuroticizmus, belső kontrollhely – kombinációja adja meg a lehetőséget az áramlat gyako-
ribb megélésére. Ahogyan a szerzők fogalmaznak, a flow-élménynek legfeljebb „megágyaz-
ni” lehet. A képességeknek ugyanis már egy meghatározott szinten kell lenniük a kihívással 
való találkozáskor. Így aki azzal a céllal indul el futni, hogy flow-állapotba kerüljön, szinte 
biztosan nem lesz benne része. Biológiailag is determinált jelenségről van szó. Viszont ha 
nem állnak rendelkezésre a megfelelő körülmények, talán sosem kerül felszínre a flow-ra 
hajlamos személyiség. Erre alapozva a könyv második fele az alapfeltételek megteremté-
séről szól.

A második részben a futás közben elérhető flow kerül reflektorfénybe, amely tulajdon-
képpen a minél hatékonyabb és élvezetesebb futóélményt jelenti. Az előző fejezetben taglalt 
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három alappillérre támaszkodva a sportpszichológia, pozitív pszichológia, coaching és edzés-
módszertan eszköztárából válogatva olvashatunk gyakorlati tanácsokat arra vonatkozóan, 
mivel alapozhatjuk, illetve akadályozhatjuk meg az élmény kialakulását. Kétségkívül olyan 
módszerekről olvashatunk ezekben a fejezetekben, amelyek a flow-tól függetlenül is nagy-
mértékben hozzájárulhatnak a (futó)teljesítményünk fejlődéséhez. A célkitűzésekhez kapcso-
lódó gyakorlatok közül a hosszútávú célok részegységekre bontása vagy a SMART-mód-
szer (Doran, 1981) a pszichológia egyéb területein is használatos technikák. Ugyanakkor 
olyan, újabban lendületet vett módszerek beépítése a felkészülésbe, mint a vizualizáció vagy 
a mindfulness, a flow tudományának utóbbi évtizedekben történt fejlődését mutatja. 

A mentális gyakorlatok mellett a fizikai felkészüléshez tartozó technikákat is találunk. 
„A fizikai képességek fejlesztése” című fejezet például az élménynek való „megágyazás” 
fogalmát kifejezetten az állóképességen, a sebességen, az izomerőn és egyéb fizikai ténye-
zőkön keresztül mutatja be. Olyan módszertani tippeket ad, amelyek pl. a VO2max-érték 
növelésére (a test által maximálisan felvehető/szállítható oxigén mennyisége) vagy a heti 
szükséges lefutott kilométerszámra vonatkoznak. A koncepcióból ezek a részek első olva-
satra talán kilógnak, azonban a flow szempontjából nagy jelentőséggel bírnak. A képessé-
geink megfelelő szintre emelése nélkül ugyanis szinte lehetetlen az élmény megtapasztalása 
egy olyan tevékenység közben, amelynek sikeressége viszonylag jól általánosítható ada tok-
ra épül. A könyvben felsorolt példákkal is arra próbálják felhívni a szerzők a figyelmet, 
hogy sosem az adott napon dől el, hogy megvalósul-e az áramlatélmény. Hiszen a futás előtt 
vagy közben megélt mélypont akár előidézője is lehet a körülményekhez képest a képessé-
gek maximális kihasználásából fakadó sikerélménynek.

A figyelemfókusz fenntartásával foglalkozó fejezet olvasása közben többször lehet olyan 
benyomásunk, hogy 20 évvel ezelőtt egészen más lehetett volna a szerzők fókuszában ennek 
a résznek az írásakor. A futás mai népszerűsége nem csupán a teljesítménynövekedés érzé-
séből fakadó sikerélménynek és az egészségmegőrzés középpontba kerülésének köszön-
hető. Az is fontos, hogy a modern technika és a szinte azonnal elérhető információk nagy-
ban segítségül szolgáltak ahhoz, hogy számunkra megfelelő körülményeket teremtsünk 
egy gyakran inkább megerőltető, mint kellemes tevékenység közben. Voltaképp ez a feje-
zet konklúziója is: a számunkra kedvező feltételek megteremtésére adja a legjobb alapot 
a tevékenységben való mélyebb elmerülésre. Ma már egyre több helyszínen futhatunk 
zavartalanul, számtalan futóközösséghez csatlakozhatunk, pár gombnyomással megoszt-
hatjuk sikereinket a közösségi médián keresztül, illetve többféle futóeseményen tehetjük 
próbára képességeinket. Ennek megfelelően nem csupán különféle kognitív technikákról 
olvashatunk a figyelem fenntartására, hanem olyan modern, futással egybekötött szokások 
hasznosságáról és veszélyeiről is, mint pl. az okosórák használata, illetve a zenehallgatás. 
Ezek nélkül sokan már el sem tudnánk képzelni a futást, így különösen aktuális kérdéseket 
feszeget ez a rész. 

Habár a szerzők nem ítélkeznek a modern technológiai vívmányok felett, felhívják 
a figyelmet arra, hogy kutatások alapján még mindig a zavartalan, természetben történő 
futás adja az egyik legjobb alapot a flow-hoz. A versenyhelyzet ezzel szemben merőben más 
körülményeket teremt, és más feltételeket követel. Ilyenkor ajánlatos olyan pozitív pszi-



98 Gadanecz Péter

chológiai eszközök alkalmazása, mint a pozitív belső monológ vagy a felkészülés során 
alkalmazott meditáció. De a könyv felhívja a figyelmet a flow kialakulásának akadályt állító 
tényezőkre és ezek elkerülésére is. Például versenykrízis esetén az érzelemfókuszú helyett 
problémafókuszú megküzdés ajánlatos. 

Zárásként arról olvashatunk, hogy az eddig tanultak hogyan alkalmazhatóak az élet 
egyéb területein. Ezen felül egy fejezet segít elhelyeznünk a flow fogalmát a pozitív pszi-
chológián belül. A szerzők többek között bemutatják Seligman boldogságelméletét (2002), 
azon belül is kiemelten az értelmes élet koncepcióját is. Hiszen a flow a tevékenységben 
való mély elmerüléshez és a képességek maximális kihasználásához járul hozzá, elköte-
lezett részvételen keresztül. Itt olyan gondolatok is helyet kapnak, amelyek túlmutatnak 
a flow-n (pl. a materiális élvezetekkel szemben a boldogító élvezetek járulnak hozzá igazán 
a teljes élethez), ugyanakkor segítenek megérteni az áramlatélmény szerepét a boldogabb 
élet megalapozásában. Emellett arra is kitérnek, hogy mennyire fontos, nagy energiabefek-
tetést és felelősséget kívánó feladat az életcélok megtalálása. 

Az autotelikus személyiség koncepcióját is viszontlátjuk, ezúttal azonban egy másik 
pozitív pszichológiai fogalommal, a savoringgel egybekötve. Ez a kiegészítés mindenkép-
pen teljesebbé teszi a képet. Így érthetővé válik, hogy ez a fajta nyitottság az új élményekre 
és a világra, amelyre sokan csak vágyakozással gondolunk, a savoringen, vagyis a múlt-, 
jelen- és jövőbéli pillanatok „ízlelgetésén”, pozitív oldalainak kiemelésén (Bryant és Veroff, 
2007) keresztül könnyebben elérhető. A konklúzióként bemutatott elmélet szerint – amely 
Erich Frommtól (1976) származik – a birtoklás (anyagi javak, hatalom) helyett a lét (szeretet, 
elkötelezett részvétel, szenvedély) vezethet teljes élethez. Ez valójában lehetne akár a flow 
üzenete is: a birtoklás múló boldogsága helyett keressünk célt, teremtsünk élményt mások-
nak és magunknak, vegyünk részt a körülöttünk lévő világ körforgásában.

Összességében A futás öröme egy olyan kötet a flow irodalmában, amelyből minden 
áramlatélményben érdekelt profitálhat, de a legtöbbet címéhez méltóan a futás szerelmesei. 
Hiánypótlónak ilyen értelemben lehetne nevezni, azonban elmondható, hogy valószínűleg 
a flow-kutatások jelenlegi legjobb összefoglalóját ismerhetjük meg benne. A pozitív pszi-
chológia felemelkedése ugyanis új kapukat nyitott meg a jelenség komplexebb vizsgála-
ta előtt. Olvashatunk benne az elmélet születésétől kezdve a jelenség neurológiai alapjain 
keresztül az azt segítő és akadályozó tényezőkig, miközben a futás az áramlat megélésének 
kimeríthetetlen példatárát biztosítja – ezek által kerülünk egyre közelebb a flow teljesebb 
megértéséhez.
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