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Bevezetés 
 A pártok politikai kommunikációjában vagy éppen a mindennapi beszélgetések során 

gyakran hallhatunk ideológiai címkékről, melyek jelentése, értelmezése korántsem egységes. 

A különböző megismerési mechanizmusok, működésmódok tudományos igényű feltárása 

gyümölcsöző és izgalmas területe több társadalomtudománynak, így például a politológiának, 

a szociológiának és – nem utolsó sorban – a pszichológiának is. 

 Szintén gyakran hallhatunk arról, hogy a magukat konzervatívnak valló pártok 

meglepő módon baloldali, míg a jobboldali pártok bizonyos szempontok szerint konzervatív 

értékekhez köthető döntéseket hoznak (szorgalmaznak), vagy éppen olyan társadalmi 

rétegeket támogatnak, melyek köthetőek ezekhez. Gazdasági szempontból a 2006-os 

választást megelőző időszakban a politikai életben baloldaliak jobboldali, míg a jobboldaliak 

baloldali profilt alakítottak ki. Nem teljesen tisztán, de nagyrészt ez a tendencia jelentkezett 

politikájukban (Enyedi, 2006). 

 Célunk az volt, hogy a politikai önbesorolással (ezen belül leghangsúlyosabban a 

konzervativizmussal) összefüggő kognitív és emocionális tényezőket azonosítsuk hazai 

mintán elsősorban amerikai kutatási eredmények tükrében. Annak ellenére, hogy nem mindig 

egyértelmű, hogy egy adott téma kapcsán egy párt melyik oldalon áll, a bal-jobb ideológiai 

önbesorolás az egyik legerősebb eszköze a politikai azonosulásnak (Enyedi, 2006), ahogyan a 

pártok percepciója is többé-kevésbé konzisztens nem csak a bal-jobb, hanem a konzervatív-

liberális dimenzió mentén is (Fábián, 2005). 

 A politikai, ideológiai preferenciák és különböző személyiségtényezők kapcsolatának 

szociál- és személyiségpszichológiai vizsgálata nem új keletű. A kérdéskör egyéb 

tudományterületeket is érint, gondoljunk csak a politikai szocializáció fejlődéslélektani 

aspektusára. Az ideológiai preferenciák, önbesorolás és ezzel összefüggésben a gondolkodási 

stílusok kutatása jelenleg is a nemzetközi politikai pszichológiai szakfolyóiratok egyik fontos 

témája. Ezen témakör egyik szűkebb fókuszában a konzervativizmus preferenciájának (vagy 

éppen elutasításának) vizsgálata áll. 

Az elméleti gyökerek egészen a tekintélyelvűség koncepciójának megjelenéséig 

(illetve bizonyos szempontból még korábbra) nyúlnak vissza. Adorno (1950), majd Rokeach 

(1960) és munkatársaik, valamint követőik, új és újabb elméletalkotók kötötték össze sokféle 

szempontból a gondolkodási stílusok különböző elméleteit a tekintélyelvűség szintén egyre 

csak megújuló modern elméleteivel, az ideológiai preferenciákkal és sok egyéb tényezővel. A 

számos elméletalkotó közül ki kell emelni Arie W. Kruglanskit és John T. Jostot, akik közül 

utóbbi a politikai pszichológia egyik legnagyobb hatású kutatója napjainkban. Jelen 



 7 

disszertáció fő fókuszában Jost, Glaser, Kruglanski és Sulloway (2003a) gondolatainak 

magyar kontextusba való helyezése és komplex kutatása áll, jelesül a konzervativizmussal 

összefüggő társas kognitív motívumok jelenléte vagy éppen hiánya, mindezt kiterjesztve 

egyéb ideológiai dimenziókra. A fenti motívumokon belül jelen munkában kiemelt figyelmet 

fordítunk a kognitív zárás iránti szükségletre, azaz Kruglanski lezárás iránti igény 

koncepciójához kapcsolódó eredményeinkre. A fentieken túl célunk a lezárási igényt, a 

tekintélyelvűséget, a szorongást, valamint a Schwartz által alkotott értéktípusokat mérő 

kérdőívek egymás közötti kapcsolatának feltárása volt. 

 Jost és munkatársai (2003a) összefoglaló, gyakran citált elméletét magyar keretbe 

helyezni nehéz vállalkozásnak tűnik, hiszen a képvéleményünk szerint kevésbé letisztult 

hazánkban, mint az Egyesült Államokban, ahonnan a legtöbb nemzetközileg ismertté vált 

kutatási eredmény született és jelenleg is születik a témában. Magyarország fiatal 

demokráciának számít, hiszen csupán 24 év telt el a rendszerváltás utáni első szabad 

választások óta, így méltán feltételezhetjük, hogy ezen ideológiai címkék más és más 

pszichológiai tényezőkkel függenek össze azoknál, akik a rendszerváltás időszakában 

születtek, mint azoknál, akik a korábbi rendszerben lettek felnőttek és már 1990-ben 

szavazókorúak voltak. Ahogyan Hunyady (1996) rámutat: a rendszerváltás a magyar emberek 

nézetrendszerének szerveződésére, attitűdjeire nagy befolyással bírt. Feltételezésünk szerint 

eleve más a helyzet azoknál, akik ebben az időszakban születtek, mint akik már voksolhattak 

1990-ben. A képet tovább árnyalja, hogy az Egyesült Államokban, illetve a kommunista 

múlttal nem rendelkező országok legnagyobb részében a politikai pszichológiai kutatások 

során gyakran használt bipoláris konzervatív-liberális ideológiai önbesorolás mellett 

számolnunk kell a szocialista (baloldali) preferenciával vagy éppen elutasítással. 

 Az életkori szálat nem csak emiatt tartjuk fontosnak. Elsősorban szociológiai 

vizsgálatok mutatnak rá arra, hogy különböző életkori csoportokban más és más pártok 

számítanak dominánsnak. Gondoljunk csak a Jobbik felülreprezentáltságára a fiatalok között, 

vagy éppen az MSZP erős bázisára a nyugdíjas korúaknál, ahogyan arra a TÁRKI kutatása 

rávilágított a 2010-es választások után (Sík, 2010). Mindezen eltérések pszichológiai 

aspektusbeli különbségeinek mérése szintén célja jelen írásnak, elsősorban egy nagyobb minta 

eredményeit alapul véve, melyen belül két jól elhatárolható, eltérő politikai szocializációval 

rendelkező csoport eredményeinek összehasonlítása történt. 

 Ahogy már említettük, jelen vizsgálatok fő célja a fenti elméletek, kutatások komplex 

tesztelése hazai mintán. Az előkutatás (mely szervesen illeszkedik a fő elméletekhez, 

kérdésekhez és így a főkutatáshoz) bemutatása után egy saját kutatás keretein belül 
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igyekszünk az episztemikus, az egzisztenciális és az ideológiai motívumok jelenlétét vizsgálni 

a konzervatív és más ideológiai önbesorolások tekintetében, valamint a pártpreferencia 

kapcsán, ahogyan az Jost és munkatársai (2003a) munkájában megjelent.  

A disszertáció felépítése 
 Disszertációnk első fejezeteiben olyan szakirodalmi eredményeket, elméleteket 

mutatunk be, melyek kutatási kérdéseinkhez, a választott témához leginkább köthetőek. Az 

elsőben a politikai ideológiai preferenciákkal kapcsolatos vizsgálatokra fókuszálunk 

interdiszciplináris szemszögből. Ezután a politikai preferenciáknak a pszichológiai 

tényezőkkel való összefüggéseire térünk rá.  

Ezt követően egy előkutatást mutatunk be, mely már választ ad bizonyos kutatási 

kérdésekre, tesztel hipotéziseket. Ennek fő fókuszában a Schwartz (1992) értékelmélete áll. 

Az előkutatás eredményeinek értelmezésére a disszertáció utolsó fejezetében, a megvitatásban 

kerül sor – immáron a főkutatás eredményeinek fényében. 

Az előkutatást a főkutatás követi, melynek során a szintén általunk megtervezett és 

kivitelezett kutatás eredményei alapján több elméletet kísérlünk meg tesztelni, az adatbázist 

több szempontból elemezzük. Először a teljes minta eredményeit vizsgáljuk, majd 

kérdéskörönként rátérünk a két nagyobb, életkori szempontból szétosztott csoport közötti 

különbségekre, majd az ezeken belül kialakított alcsoportok eredményeire.  

 Hipotéziseinket, kutatási kérdéseinket a főkutatásban hét kérdéscsoportra osztottuk. Az 

elsőben a pszichológiai konstruktumokat mérő kérdőívek egymással való kapcsolatát 

vizsgáltuk. A másodikban az ideológiai preferenciák és a pártok támogatottsága/preferenciája 

között kerestük a kapcsolatot. Ez a két kérdéscsoport még csupán megalapozta a legfontosabb 

kutatási kérdéseinket, melyekre a harmadik kérdéscsoportban térünk rá. Ebben a különböző 

ideológiai és politikai preferenciák, valamint a pszichológiai változók (lezárás iránti igény, 

tekintélyelvűség, szorongás) közötti kapcsolatot vizsgáltuk oly módon, hogy az életkor 

befolyásoló hatására nagy hangsúlyt fektettünk. A negyedik kérdéscsoportban hasonló 

kérdésekre kerestük a választ, de eltérő módszertannal. Itt a négy ideológiai skálára adott 

eredmények alapján különítettük el a válaszadókat klaszterekbe, és ezek között vizsgáltuk a 

kapcsolatot, különbségeket. Az ötödik kérdéscsoportban a válaszadókat – a korábbi 

kérdéscsoportokkal szemben – nem a saját ideológiai önbesorolásuk alapján csoportosítottuk, 

hanem egy 16 fogalomból álló listával kapcsolatos válaszaik alapján. A hatodik 

kérdéscsoportban a politikai-ideológiai preferenciákat meghatározó pszichológiai változókat a 

különböző alcsoportok esetében külön-külön felállított lineáris regressziós modellek 

segítségével mértük. A hetedik kérdéscsoport a fentiektől eltérő módon egy vizsgálati 
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manipuláció hatását hivatott tesztelni, melyben arra keressük a választ, hogy a halálfélelem 

előhuzalozása módosítja-e a baloldali-jobboldali önbesorolást. Az eredményeinket a 

megvitatásban az előkutatás eredményeivel együtt elemeztük. 

A disszertációnak eredetileg nem volt célja egyik mérőeszköz tesztelése sem. Azonban 

mivel a közelmúltban publikált (Csanádi, Harsányi és Szabó, 2009b), magyarra fordított, a 

disszertáció témájához szorosan kapcsolódó lezárás iránti igényt mérő kérdőívet lehetőségünk 

volt az eredeti vizsgálatnál kétszer nagyobb mintán, attól eltérő statisztikai elemzésnek 

alávetni, így ennek a bemutatása is a disszertáció részét képezi. 

 A kutatásokban alkalmazott mérőeszközök a 2. és 3. számú mellékletben találhatóak, 

míg az 1. számú mellékletben a Lezárási Igény Kérdőív (Csanádi és mtsai, 2009b) külön 

szerepel.  

Elméleti bevezetés 
William McGuire (1998) az „ideológia és döntés” szakaszának nevezi a politikai 

pszichológiában a 80-as, 90-es éveket. Tanulmányában felhívja a figyelmet a kognitív 

rendszerek és a döntéshozatal kapcsolatára ebben az időszakban, majd előrejelzi (fontos itt 

megjegyezni, hogy az eredeti, angol nyelvű tanulmány 1993-ban jelent meg) többek között a 

szelektív információkódolással kapcsolatos kutatások előretörését amellett, hogy a 

személyekről a személyek és csoportok közötti viszonyokra helyeződik át fokozatosan a 

hangsúly. Jelen sorok írásakor számunkra helyesnek tűnik McGuire előrejelzése, aki a 

személyes ideológiát inkább egyéni sajátosságként értelmezi, és kevésbé kapcsolja társadalmi 

folyamatokhoz (McGuire, 1998). 

 

Politológiai háttér 
 

Politikai ideológia; a konzervativizmus fogalma, története  
Az ideológiai dimenziókra sokféle definíciót találhatunk a szakirodalomban. Egyrészt 

kiemelhetjük az alapvető címkék változatlanságát (Jost és Amodio, 2012), vagy másképp 

fogalmazva a központi meghatározó tényezők kultúrákon átívelő mivoltát (Jost és mtsai, 

2003a), másrészt pedig az adott politikai kontextus meghatározó jellegét (Piurko, Schwartz és 

Davidov, 2011). 

Scruton (1995) megállapítja: a konzervativizmus fogalma a francia forradalom idején 

jelent meg abban a tekintetben, hogy a konzervatívok a meglévő társadalmi rend védelmét 

tűzték ki célul. Ebben az olvasatban ők azok, akik a különböző rendszereket átalakítani 

próbálókkal szemben állnak (Scruton, 1995). Ideológiai szempontból a 20. század közepén a 
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jobb-bal skála jobb oldalának felelt meg a konzervativizmus, melynek társadalmi bázisa az 

arisztokrácia volt. Ezzel szemben a baloldalhoz a szociális reform, valamint az 

egalitarianizmus kapcsolódott (Lipset, 1960). Az Egyesült Államokban a jobb-bal 

különbségtételnek a konzervatív-liberális ellentétpár felelt meg (Jost, Federico és Napier, 

2009). 

A jobb-bal különbségtétel „címkéi” két évszázadon keresztül nem változtak. Jelesül: a 

jobboldal a vallási és társadalmi hierarchiák elfogadását jelentette, míg a bal a társadalmi 

egyenlőség preferenciáját (Jost és Amodio, 2012). Azonban más kutatók kiemelik, hogy az 

elmúlt évtizedek nagy társadalmi, politikai változásai mellett – elsősorban a kommunista 

rendszerek összeomlása folytán – jelentősen megváltoztak a tradicionális nézetek. Különböző 

országokban mást és mást jelent amellett, hogy mindenhol használják és van relevanciája 

(Piurko és mtsai, 2011). 

Ide kapcsolhatjuk Jost (2012) meglátását (Hunyady [1996] gondolatainak kapcsán) az 

ideológia paradox természetéről: „csakis a társadalmi és politikai valóság közös 

reprezentációjának létrejötte ösztönözheti az embereket arra, hogy tömegesen álláspontot 

váltsanak […], és hogy ugyanaz az ideológia milyen gyorsan és megjósolhatatlanul válhat 

idejemúlttá és a cinizmus, a csalódottság, sőt, a nevetségesség céltáblájává.” (Jost, 2012, 90) 

Az ideológia több, egymással összefüggő fogalom és meggyőződés egy általános 

eszme köré szerveződve. A nyugat-európai országokban ez alapvetően a konzervatív és 

liberális felosztást jelenti. Ezen fogalmak az élet minden területére befolyással bírnak 

(Kerlinger, 1984). Kerlinger (1984) definíciója szerint a liberalizmus politikai, gazdasági, 

vallási, nevelési meggyőződések készlete, amelyhangsúlyozza az egyén szabadságát, az 

alkotmányos demokráciát, a kisebbségek iránti toleranciát, és összekapcsolódik az 

egalitarianizmussal. A konzervativizmus definíciója esetén a hangsúly a status quón és a 

szociális stabilitáson van, emellett fontos értékek a vallás, erkölcsiség, hangsúlyos a 

magántulajdon szentsége, az individualizmus támogatása. Külön dimenzióként megemlíti a 

radikalizmust, mely meggyőződés általában a szélsőjobbhoz vagy szélsőbalhoz kapcsolódik. 

Itt a legfontosabb a meglévő meggyőződésekkel, politikai, gazdasági rendszerekkel való 

szembenállás, és az ezekkel kapcsolatos drasztikus változások preferenciája (Kerlinger, 

1984). A konzervativizmus értelmezése a politikai ideológiai irányzatoktól függetlenül 

problematikus Gáspár (2006) szerint, aki ennek tudatában kísérletet tesz erre: „az emberek 

személyiségükből fakadóan különböznek olyan szempontból, hogy mennyire ragaszkodnak a 

hagyományokhoz, stabilitáshoz, illetve mennyire jellemző rájuk a változás, a leágazás, a 

folyamatos újítás igénye” (Gáspár, 2006. 87). 
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Alapvetően kétféle vetületét különböztethetjük meg a konzervativizmusnak. 

Tekinthetünk rá egyrészt attitüdinális beállítódásként, mely egy személyes álláspontot jelez, 

másrészt politikai-ideológiai kategóriaként (Kiss, 1999).  Az előbbihez kapcsolhatjuk a korai 

kutatások közül Murphy és Likert (1998) eredetileg 1938-ban megjelent vizsgálatát. Ugyan 

nem a konzervativizmus-radikalizmus kapcsolatának feltárása volt a célja a szerzőpárosnak, 

de végül – bizonyos attitűdök együttjárásával kapcsolatban – ezen vetület aspektusát 

erősítették. Az attitűdskálák által mért világos, jól körülhatárolható különbségtétel különböző 

csoportok között általános, átfogó faktorok jelenlétére utalt. Ezek a faktorok, mint például a 

változás vagy éppen a fennálló rendszer preferenciája, mint „magasabb” szintű faktorok, azaz 

a radikalizmus, illetve konzervativizmus faktor jelentkezhetnek (Murphy és Likert, 1998). 

A konzervativizmust politikai-ideológiai kategóriaként is kezelhetjük, eszerint 

erőteljesen kapcsolódik bizonyos értékek preferenciájához vagy éppen elutasításához (Kiss, 

1999). Az ideológia/politikai preferenciák és értékek kapcsolatáról mind külföldi (lásd például 

Piurko és mtsai, 2011), mind hazai egészen friss vizsgálatokat (lásd például Jelenfi, Kmetty és 

Tóth, 2010) könnyen találhatunk. (Mivel ez a szál kifejezetten hangsúlyos jelen disszertáció 

esetében, ennek később egy önálló alfejezetet szentelünk majd.) Az egyének a liberalizmust 

és a konzervativizmust elsősorban a társadalmi-politikai kontextusban értelmezik, melyre 

nagy befolyással bírnak a vallásos értékek (Devine, 2012), ahogyan ezt már Kerlinger (1984) 

definíciójában is olvashattuk. A vallásos értékek elutasítása vagy éppen preferenciája 

hazánkban szintén egy fontos különbségtételt jelent ideológiai, illetve a politikai preferenciák 

szempontjából (Fábián, 2005). A hit mellett a korábbi rendszer preferenciája (a konkrét 

kutatásban a Kádár-korszak) fontos választóvonalnak bizonyul (Hunyady, 2011). 

Az általános különbségtétel kapcsán Conover és Feldman (1981) 70-esévek végi 

adatok elemzésével kapcsolatban megerősíti a fenti gondolatokat: a válaszadók leginkább a 

változások támogatóival azonosítják a liberálisokat, míg ezek ellenzőivel a konzervatívokat, 

azonban ezen belül is fontos további disztinkciót tenni. A szerzők rámutatnak az ideológiai 

önbesorolás két aspektusára: a társadalmi-politikai, illetve gazdasági szempontúra, melyek 

eredményeik szerint szignifikánsan együttjárnak (Conover és Feldman, 1981). Azonban 

fontos kihangsúlyozni, hogy előfordulhat: ugyanaz a személy gazdasági szempontból 

liberális, míg politikai szempontból konzervatív, és természetesen fordítva is történhet ez. 

Tehát a társadalmi-politikai, valamint a gazdasági liberalizmus/konzervativizmus nem 

feltétlenül jár együtt (Jost és mtsai, 2009). Feldman és Johnston (2009, idézi Devine, 2012) 

újabb kutatása a 2000-es Amerikai Nemzeti Választási Kutatás (angol nyelvű rövidítéssel: 

ANES) eredményeinek elemzése alapján rámutat, hogy a választók 45%-ának az ideológiai 
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önbesorolása mind a gazdaság-politikai, mind a társadalmin alapszik, míg 33%-uk esetén csak 

a társadalmi, 22%-uknál a gazdasági a meghatározó. 

 

Pártpreferencia és demográfiai tényezők közti kapcsolat 
 A pártpreferenciával kapcsolatos, elsősorban szociológiai kutatások rámutatnak: a 

szavazók alapvetően a saját társadalmi rétegüket támogató pártokra szavaznak nagyobb 

eséllyel. Tradicionális szociológiai alaptétel szerint a munkásosztály támogatta a baloldalt, 

míg a középosztály a jobboldalt. Később, a 20. század vége felé ez az axióma fokozatosan 

megdőlt, és egy új jelenség vette át a helyét, nevezetesen: a fiatalabb szavazók nagyobb 

függetlenséget mutatnak a csoportjuktól, és inkább az egyéni orientációik, értékeik szerint 

szavaznak (Piurko és mtsai, 2011). Olasz választásokkal kapcsolatban is találunk olyan 

kutatást, melynek eredménye szerint a schwartzi értéktípusok szerinti besorolás jobban 

magyarázza a politikai választást, mint a demográfiai változók (Caprara, Schwartz, Capanna, 

Vecchione és Barbaranelli, 2006). Ugyanígy Nyugat-Európában már a hetvenes évektől 

csökkent az „osztályszavazatok” aránya (Fábián, 2005). 

Magyarországon szintén megfigyelhetjük ezeket a tendenciákat. Amellett, hogy a 

rendszerváltás óta megnövekedett a pártot választók száma (Tóka, 2006), a pártok 

szavazótáborai egyre kevésbé különböznek egymástól demográfiai szempontból (Jelenfi és 

mtsai, 2010).  

A klasszikus kapcsolat gyengülése jól megfigyelhető a makroszintű társadalmi 

tényezők (például: vallás, társadalmi osztály, régió) és a politikai viselkedés, valamint 

attitűdök között. Ennek következményeként a pártoknak szükségük van arra, hogy több 

társadalmi réteg felé nyissanak, különböző igényeket elégítsenek ki. Fontosabb számukra a 

szavazatmaximalizálás kevésbé erős ideológiai elköteleződéssel (Garzia, 2013). 

Mindezek mellett természetesen még mindig kimutathatóak gyengülni látszó, de létező 

demográfiai és egyéb különbségek a különböző pártok szavazói között. Fábián (2008) 

kutatása (melynek adatfelvétele 2007-ben történt) azokat vizsgálta, akik már a 

rendszerváltáskor szavazókorúak voltak. 1994 és 2006 között folyamatosan csökkent az 

ingadozó szavazók aránya, és nőtt a hűségeseké. Ez utóbbiaknak a kutatás azokat nevezi, akik 

1994 és 2006 között legalább három alkalommal szavaztak ugyanarra a pártra. Az ilyen 

módon hűséges Fidesz-szavazók közt felülreprezentáltak a vidéki városban élők, szakmunkás 

végzettségűek, alkalmanként templomba járók.  A hűséges MSZP-szavazók közt 

felülreprezentáltak a fővárosiak, nyugdíjasok, felsőfokú végzettségűek. A rendszeresen nem 
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szavazók társadalmi szempontból depriváltak. Alacsonyabb iskolai végzettséggel 

rendelkeznek, és alacsonyabb jövedelmi helyzetűek az átlagosnál (Fábián, 2008). 

Krekó és Hunyady (2008) vizsgálata is megerősíti a Fidesz- és MSZP-szavazók 

közötti határvonalat az életkor és a vallásosság tekintetében. Előbbiek fiatalabbak és inkább 

vallásosak. Hunyady (2011) megállapítása szerint a Kádár-korszak mind az azt megelőző 

időszakokhoz, mind a rendszerváltást követő időszakhoz képest a legkedvezőbb történelmi 

időszaknak bizonyul. Országosan reprezentatív vizsgálatának egyik fontos eredménye szerint 

az MSZP-szavazók ezt a nézetet az átlagnál jobban, közel kétharmados arányban osztják.  

 

Magyarország a posztkommunista országok között 
Az Egyesült Államokban leggyakrabban a konzervatív-liberális bipoláris skálát 

használják, míg Magyarországon az ott csupán ritkán használt szocialista (baloldali) 

lehetőséggel is számolnunk kell. Emellett fontos Európán belül elhelyeznünk Magyarországot 

politikai történelme és kultúrája alapján. Ezzel kapcsolatos elemzést készítettek Piurko és 

munkatársai (2011), akik 20, a European Social Survey-ben résztvevő országot kategorizáltak 

három csoportba a fenti szempontok alapján. Az ún. „liberális országok” csoportjába 

tartoznak a tradicionális liberális, elsősorban jóléti államok (például Ausztria, Belgium, Dánia 

stb.). Ehhez kapcsolódóan felbukkant egy jobboldali politikai orientáció, mely a hierarchikus 

társadalmi rendet kívánja fenntartani, szemben a baloldalival, mely az egyenlőséget 

hangsúlyozza, és azt, hogy a jólétből minél többen részesedjenek. A „tradicionális országok” 

(például Görögország, Írország stb.) esetén a vallásnak kiemelkedő szerepe van. Itt 

jellemzően a jobboldalhoz kapcsolódik az erősebb vallásos értékrend. A harmadik, 

„posztkommunista országok” kategóriájába esik Magyarország is a Cseh Köztársaság, 

Szlovénia és Lengyelország (mely egyszerre a „tradicionális államok” között is szerepel) 

mellett. Itt a Nyugat felé való gyors nyitás kiváltotta a tradicionális és vallásos 

szélsőjobboldal felemelkedését. A politikai baloldal itt a korábbi rendszer preferenciájával 

függ össze, és a többi csoporthoz képest tisztább a bal-jobb elkülönítés. Ezen kutatásnak még 

egy fontos eredményét szükséges megemlítenünk a politikai jobb-bal önelhelyezéssel 

kapcsolatban. A European Social Survey 2002-2003-as magyar adatait elemezték a kutatók, 

melyben a politikai jobb-bal önelhelyezéssel (0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol 0 jelentette a 

szélsőbal-, míg a 10 a szélsőjobboldali önelhelyezést) kapcsolatban 4,94-es (szórás: 2,35), 

azaz szinte tökéletesen középértéket kaptak. Ez az eredmény nem mondható meglepőnek, ha 

ismerjük a kutatás többi adatát: a vizsgálatban szereplő összes ország ezen skálán elért 

eredménye 4 és 6 között mozgott, csupán Izrael volt kivétel (Piurko és mtsai 2011). A mi 
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kutatásunk szempontjából magának a középérték megjelenésének van jelentősége, tehát sem a 

jobb, sem a baloldali önelhelyezés nem hangsúlyosabb a másiknál. 

 

Párthoz való hűség, pártszimpátia külföldön és Magyarországon 
A párthoz való erős kötődést a jellemzően angol nyelvű szakirodalom a „partizanship” 

kifejezéssel illeti. Ezt párthűségként fordíthatjuk legtalálóbban magyar nyelvre, melynek 

magyarázata két fő megközelítés köré csoportosul: identitás alapú, illetve attitüdinális 

(Garzia, 2013). 

Az identitás alapú egy, az egyén csoportja számára nagy jelentőséggel és érzelmi 

preferenciával bíró attitűdtárgyon alapszik, mely a korai szocializáció eredménye. Ez lehet 

vallás, etnikum, vagy akár maga a politikai párt is. Nem rendelkezik politikai alappal, de 

befolyásolja az egyén későbbi politikai nézőpontját olyan módon, hogy közben nincsenek 

hatással rá a rövidtávú politikai vagy gazdasági változások. Ezzel szemben az attitüdinális 

megközelítés szerint a pozitív és negatív értékelő diszpozíció bír befolyásoló hatással a 

párthűségre. A két megközelítés nem feltétlenül zárja ki egymást, egyszerűen csak különböző, 

de akár párhuzamosan működő befolyásoló módokról van szó (Garzia, 2013). 

A magyar helyzet szempontjából fontos megjegyeznünk, hogy a választói viselkedést 

jól meghatározza a korábbi pártválasztás (vagy éppen a szavazástól való távolmaradás). 

Mindez a párthűséggel rendelkezők magasabb arányát mutatja. A 2006-os Fidesz-

támogatottságot vizsgáló szociológiai kutatás szerint az ezen pártra adott voksot leginkább a 

korábbi két választáson leadott szavazatok jósolják be, emellett pedig a jövedelmi helyzet és a 

vallásosság. Ugyanez igaz az MSZP-t 2006-ban támogatókra is, azaz a korábbi hasonló 

választás jó előrejelzőnek bizonyul (Fábián, 2008).  

Magyarországon a pártszimpátiára alapvetően a lassú, inkább kiszámítható változás a 

jellemző (Jelenfi és mtsai, 2010). A pártpolitika alapszerkezete a 2006-ot megelőző években 

alig változott. 2006-ig egyre több szavazatot kapott a két legnagyobb párt, melyből 

következően parlamenti arányuk 86 százalék volt. A pártrendszer polarizálódott, leginkább 

két oldal között lehetett dönteni – mindez a volt szocialista országok esetében is kiemelkedő 

arány (Enyedi, 2006). Ehhez a magyar választási rendszer is hozzájárult, mely ötvözete a 

listás és egyéni körzetes választási rendszereknek, valamint tartalmaz második fordulót. 

(2014-től csak egyfordulós a választási szisztéma, de mindez a disszertáció szempontjából 

már irreleváns.) 

A szövetségek kialakulásának inkább kedvez az arányos választási rendszer, azaz ahol 

közel olyan arányban kap mandátumot egy párt, amennyi a szavazatainak aránya. Ez szemben 
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áll a többségi szavazatot kapott párt leadott szavazatokhoz képesti mandátumarányát növelő 

választási szisztémával. Például ahol több pártra lehet szavazni (vagy rendeznek második 

fordulót, így egy második preferencia is kifejeződésre juthat), ott a pártszövetségek 

kialakulásának kedvez a rendszer (Enyedi, 2006). 

A pártokhoz való hűség és a pártpreferencia változása kapcsán fontos megemlítenünk 

egy jelenséget. Hunyady (2011) 2010. októberi országosan reprezentatív kutatásának 

eredményei szerint több mint 10%-kal többen emlékeztek úgy, hogy a 2010-es országgyűlési 

választások alkalmával a Fideszre szavaztak, mint ahányan az akkori hivatalos adatok szerint 

valóban így tettek. Ez a jelenség nem új keletű, az ún. „vezérhajó-hatást” (részletesen lásd: 

Granberg, 1998) másik kultúrákban is megfigyelték. Eszerint a győztes oldal szavazóinak 

többen vallják magukat a választások után, annak eredményei ismeretében. A 2010-es 

parlamenti választások kapcsán a TÁRKI kutatása hasonló eredményre jutott. Az országosan 

reprezentatív mintán belül körülbelül 10%-kal többen emlékeztek úgy, hogy a győztes oldal 

(Fidesz-KDNP) listájára szavaztak, mint az a választások eredményei alapján történt (Sík, 

2010). 

 

Ideológiai dimenziók a magyar politikában 
Fontos kitérnünk jelen vizsgálat társadalmi kontextusára (mivel az adatfelvétel 2012 

őszén történt, csak az addig történt lényegesebb meghatározó tényezőkkel foglalkozunk). 

Ahogyan Erős (2012) kiemeli Jost (2003) munkásságának kapcsán, fontos a 

társadalomkritikai beállítottság, a makroszintű társadalmi kérdésekre való összpontosítás.  

Minél következetesebben szavaz egy választó egy pártra, annál erősebb lesz az ahhoz 

való kötődése. Mindez igaz akkor is, ha az első szavatok csupán másodlagos preferenciát 

tükröztek. A 2006-os választást megelőző négy évben csak kis mértékben változtak a 

legnagyobb pártok ideológiai rendszerei. Az MSZP esetében csökkentek az antiliberális, 

valamint nemzeti áramlatok. A liberális világszemléletet a KDNP még jobban utasítja el, mint 

a Fidesz ebben az időben. Az ekkor még színen lévő SZDSZ nagy hangsúlyt fektet jobboldali 

gazdaságpolitikájára. Fideszes politikusok ekkor magukat balra állónak jelölik meg a 

neoliberális MSZP-hez képest. Enyedi (2006) szerint az ideológiai alaptér két alapvető 

„ideológiai csomagja” nem változott a rendszerváltás óta. A jobboldali a konzervatív, 

keresztény, nemzeti, antikommunista elemekből épül fel, míg a baloldali liberális és 

szocialista ötvözet. 2002-höz képest a parlamenten kívüli pártokra leadott szavazatok száma 

jelentősen csökkent (Enyedi, 2006). 
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Enyedi (2006) idézi Benoit és Laver 2006-os vizsgálatát, amely rámutat: a magyar az 

egyetlen pártrendszer a 18 vizsgált volt kommunista ország közül, mely egyetlen ideológiai 

dimenzió mentén leírható, ez pedig a bal-jobb polarizáció. Emellett nem alakult ki igazán erős 

konzervatív szavazóbázis, liberális pedig semmiképp (Angelusz és Tardos, 2005). 

Enyedi (2006, 8) megfogalmazása szerint „a bal-jobb tengely a polgárok politikai 

azonosulásának és tájékozódásának egyik legfőbb eszköze.” A szavazótáborok jól látható 

módon elkülönülnek eszerint, és a pártokat is hasonlóan helyezik el (Enyedi, 2006). Ez a 

gondolat egybecseng Jost és munkatársai (2009) meglátásával, akik elsősorban amerikai 

vizsgálatok kapcsán megjegyzik: bár nem tökéletes módszer, de az ideológiai önelhelyezés 

nagyon erősen összefügg a pártpreferenciával.    

A magyar szálra visszatérve: 2006 tájékán polarizált volt a rendszer, de nem 

szélsőségesen. (Meg kell azonban jegyezni, hogy ekkor még kevésbé beszélhetünk olyan 

megfogható szavazótáborral rendelkező szélsőjobboldali pártról, mely később a Jobbik lesz). 

A polarizáció pedig azt vonja maga után, hogy a pártok kisebb arányban képesek egy 

társadalmi réteget képviselni, inkább válnak gyűjtőpárttá (Enyedi, 2006). A fenti tendenciák 

2006 után megfordulni látszanak. Fábián, Závecz és Páthy-Dencső (2010) rámutattak arra, 

hogy a bal-jobb polarizáció és tömbösödés 2006-ban elérte csúcspontját. Innentől a két 

legnagyobb párt listás szavazatainak aránya csökkenő tendenciát mutat (Fábián és mtsai, 

2010). 

 

Szélsőségek, a nemzeti radikalizmus térnyerése 
A rendszerváltás után az eddigieknél „hangosabban” kerültek előtérbe a nemzeti 

érzésvilág szélsőséges formái. Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy a rendszerváltás 

előtti időszakban a korlátozott nyilvánosság nem kedvezett a kisebbségi csoportok irányába 

való nyílt előítéletesség megjelenésének, mely jóval láthatóbb formát öltött ettől az időponttól 

(Csepeli, 2012). A szélsőjobboldali politikai preferenciákkal rendelkezőkre jellemző, hogy 

többségükben vidékiek, és alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeznek. Emellett azonban 

megjelent egy új tendencia: a városiak és magasabb iskolai végzettségűek körében is egyre 

nagyobb arányban figyelhetőek meg az ilyen preferenciával rendelkezők, így jellemzően ez a 

két csoport alkotja a szélsőjobboldali pártok szavazóbázisát (Krekó, Juhász és Molnár, 2011).  

Már 2006 előtt nőtt a kereslet a szélsőséges politikai válaszokra, melyet csak tápláltak 

a gazdasággal kapcsolatos aggodalmak. Ezzel összefüggésben a kutatók a European Social 

Survey 2002 és 2009 közti magyarországi adatainak elemzése kapcsán rámutatnak a 

félelemmel, bizalmatlansággal és pesszimizmussal kapcsolatos index növekedésére. 
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Jelentősen megnőtt a szélsőséges eszmékkel és politikai nézetekkel szimpatizálók aránya, ami 

nemzetközi szempontból is kiemelkedő (Krekó és mtsai, 2011). Összességében elmondható, 

hogy az ideológiai polarizáció szélsőségesebbé vált (Angelusz és Tardos, 2005), és a 

szavazatváltozékonysági index is csökkent (Tóka, 2005). 

Nemzeti radikálisok gondolkodási mintáival Csepeli több publikációban foglalkozott 

(két frissebb: Csepeli, 2012; Csepeli, Murányi és Prazsák, 2011). Ezek közül az egyikben 

(Csepeli, 2012) olyan kutatási eredményeket ismertet, melyek egy radikálisokból álló és egy 

országosan reprezentatív minta közötti gondolkodásbeli különbségeket tárnak fel. Az egyik 

vizsgálat eredményei szerint a radikálisok, amikor el kell dönteniük, milyen szempontok 

kellenek ahhoz, hogy valaki magyarnak tekinthető-e, jóval kisebb arányban értettek egyet 

azzal, hogy az illetőnek magyar állampolgárnak, illetve Magyarország területén születettnek 

kell lennie. Összességében jóval szűrtebben tartanak valakit magyarnak, mégpedig 

legerősebben a genetikai meghatározottság alapján. Emellett a radikális minta tagjai magyar 

hovatartozásukat sokkal intenzívebben élik meg a reprezentatív mintához képest (Csepeli, 

2012).  

A nemzeti radikálisok gondolkodását nézetrendszerük zártsága, a nézeteikhez való 

ragaszkodás jellemzi, melyhez elsősorban a cigánysággal és zsidósággal kapcsolatos negatív 

sztereotípiák társulnak. Az osztályalapú (társadalmi úton létrejött) egyenlőtlenségeket nem 

fogadják el, a természet adta különbségeket viszont igen. Nemzetképükben központi gondolat 

az elhatárolódás az „ők” csoportjától, melyet több alcsoport alkot. Ezen alcsoportokba 

tartoznak a külső és a belső ellenségek. Előbbiek nem magyarok, utóbbiak ugyan magyarnak 

tartják magukat, de valójában nem azok. Az „ők” csoportjába tartoznak még a zombik mint a 

fogyasztói társadalom megtestesítői és a multikultik, akik riasztóak eltérő szokásaik miatt. Az 

„ők” csoportjába tartoznak a cigányok és a zsidók is, akik a legkönnyebben 

körülhatárolhatóak. A megtévesztettek a fenti csoportokkal szemben idővel a nemzeti 

radikálisok közé tartozhatnak, hasonlóan a „semlegesekhez” (Csepeli, 2012). 

 

Pártokkal és szavazóikkal kapcsolatos sztereotípiák 
 Kutatásunkban önmagában nem vizsgáltuk a pártokkal vagy éppen szavazóikkal 

kapcsolatos sztereotípiákat. Azonban az alább említendő, ezzel kapcsolatos hazai vizsgálatok 

kapcsolódnak a pártok szavazóinak gondolkodási stílusaihoz, így ezen oknál fogva érintjük 

ezt a témát is. 

A sztereotípiák és előítéletek mint kognitív-érzelmi struktúrák a csoporthoz tartozás 

szükségszerű velejárói, elengedhetetlenek a társas világ megismeréséhez. Politikai csoportok 
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esetében meghatározó az a jelenség, mely szerint más csoportokkal szemben határozzuk meg 

magunkat, tehát hangsúlyos a negatív öndefiníció (Krekó és Hunyady, 2008).   

Hunyady (2011) 2010 őszén folytatott vizsgálata szerint a Fidesz észlelt képében 

legmarkánsabban a tekintély és a rend jelenik meg, ezután következik a környezetvédelem, a 

modernizálás, a gazdasági hatékonyság és „csak” hatodik helyen a hit. Az MSZP tekintetében 

az értékhierarchia mintázata hasonló, csak éppen jóval alacsonyabb átlagértékekkel. 

Legszembetűnőbb különbség a hit esetében jelentkezik, utóbbi párt esetében nem csak az 

utolsó érték, de az átlagtól is jóval eltér. A Jobbik megítélése kedvezőbb az MSZP-nél. Ennek 

a pártnak az esetében a tekintély áll a legelső helyen, mely után a rendigény és a 

hagyományőrzés áll. A Lehet Más a Politika (LMP) értékleírása kevésbé változatos, 

esetükben a környezetvédelem, a szabadság és a demokrácia áll a legfontosabb helyeken 

(Hunyady, 2011). 

Amennyiben a pártok szavazótáborait vizsgáljuk, nem meglepő módon a Fidesz-

szavazók saját pártjukat az értékhierarchia szempontjából jóval pozitívabbra tartják, mint az 

MSZP-t. Utóbbi szimpatizánsai esetén ez fordítva történik. A Fidesz szavazói pozitívabban 

látják a Jobbikot, mint az MSZP szimpatizánsai, míg a Lehet Más a Politika megítélésének 

esetében nincs különbség a Fidesz- és MSZP-szavazók között (Hunyady, 2011). 

Egy korábbi kutatásban Krekó és Hunyady (2008) arra voltak kíváncsiak, milyen 

sztereotípiák és előítéletek találhatóak a közgondolkodásban a pártok szavazótáborairól.  

2006-os, országosan reprezentatív adatfelvételük eredményeinek elemzése szerint a Fidesz 

szavazói tudatosak, vallásosak, fiatalosak, szorgalmasak, barátságosak és szélsőségesek. Ezzel 

szemben az MSZP szavazói kevéssé tudatosak és toleránsak, emellett pedig idősek (Krekó és 

Hunyady, 2008). 

 

Az ideológiai önbesorolás mérésének problematikája 
A politikai önbesorolás egyik leginkább elterjedt mérőeszköze a jobb-bal vagy 

(elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban) konzervatív-liberális dimenzió. Mindez 

pártok és választók besorolására alkalmas, amellett, hogy jelzi a személy politikai 

orientációját (Jost és mtsai, 2009; magyarul lásd Fábián, 2005) és jó indikátora a szavazásnak 

(Jost és mtsai, 2009).  

A különböző társadalmi változások hatására a liberalizmus-konzervativizmus 

tradicionális magyarázatai már nehezebben állják meg a helyüket. Ezzel szemben az 

ideológiai önbesorolás, bár nem tökéletes módszer, mégis az egyik legerősebb és 

legkiegyensúlyozottabb előrejelzője a politikai viselkedésnek és attitűdöknek (Devine, 2012). 
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Ahogyan Jost (2006) megjegyzi, az ideológiai önbesorolás nem meglepő módon erősen 

összefügg a szavazási preferenciával is.  

Rokeach (1973) meglátása szerint az egyén politikai önbesorolására önmagában nem 

elegendő egy bal-jobb skála. Általánosságban mérés szempontjából is különálló dimenzióként 

kell kezelni a szocioökonómiai (gazdasági egyenlőséggel kapcsolatos vélekedés) és a liberális 

(egyéni szabadságjogok, társadalmi változások) szempontú bal-jobb felosztást (Piurko és 

mtsai, 2011).  

Külföldi kutatások (például Amodio, Jost, Master és Yee, 2007) gyakran egy skálán 

mérik a liberális–konzervatív önelhelyezést (extrém liberálistól extrém konzervatívig). Ennek 

a problematikájára azonban már Kerlinger (1984) is felhívta a figyelmet. Ily módon torzítva 

jelennek meg azon válaszadók adatai, akik mindkét ideológiát preferálják bizonyos mértékig, 

vagy épp ellenkezőleg: egyiket sem. Ezen okok miatt célunk az ideológiai önbesorolást 

különálló skálákon mérni.  

Elméletének alátámasztására Kerlinger (1984) több nemzetközi vizsgálatot ismertet, 

melyek esetében nem talált erős negatív együttjárást a liberális, illetve konzervatív 

önbesorolás között, mely támogatná azt az elméletet, miszerint egy bipoláris skála két 

végpontjáról van szó. Faktoranalízise inkább azt támasztja alá, miszerint más és más értékek 

fontosak a két ideológiai dimenzióban, de ezek nem feltétlenül ellentétei egymásnak. Más és 

más attitűdtárgyak fontosak a konzervatívoknak (például vallás, gazdasági konzervativizmus) 

és a liberálisoknak (emberi jogok, kormányzati segítség minden állampolgárnak stb.), de ezek 

nem zárják ki egymást, azaz az egyik érték fontosságának hangsúlya nem jelenti 

automatikusan a másik elutasítását. 

Magyarországon a jobb-bal önbesorolás bír hasonló erővel (annak ellenére, hogy ezzel 

párhuzamosan sok kritika is éri), mely még mindig a politikai azonosulásnak egyik 

legerősebb eszköze (Enyedi, 2006), ahogy az USA-ban is (Jost és mtsai, 2009). Mindezek 

figyelembevételével döntöttünk úgy, hogy a jelen disszertáció alapjául szolgáló kutatásban 

különálló skálákon mérjük az ideológiai önbesorolást olyan módon, hogy már a kérdésben 

egyértelműen tisztázzuk: politikai szempontból kérdezünk ezekre a dimenziókra. 

Mindemellett jobb-bal politikai skálát is használtunk, de azt elsősorban egy vizsgálati 

manipuláció miatt. 

 

Politikai preferenciák kapcsolata egyes pszichológiai mutatókkal  
Jelen fejezetben először ismertetjük a kognitív stílus majd a tekintélyelvűség 

elméletének gyökereit. A kognitív stílus elméleti és történeti alapját képezi az úgynevezett 
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lezárás iránti igénynek, mely a disszertáció egyik fő fókuszában áll. Így a főbb skálák rövid 

bemutatását elsősorban az indokolja, hogy alapjául szolgálnak a későbbi kérdőíveknek, így az 

általunk használt magyar nyelvű Lezárási Igény Kérdőívnek is (Csanádi és mtsai, 2009b). A 

tekintélyelvűség modern elmélete szintén kutatásunk tárgyát képezi elsősorban a 

tekintélyelvűség mérésére alkalmazott magyar nyelvű RWA-skála folytán (Fábián, 1999). 

A fejezet második felében főként frissebb kutatások bemutatásával rátérünk egy másik 

fő kérdéskörére a disszertációnak. Sokféle kapcsolatot találhatunk a politikai ideológiai 

önbesorolás, a politikai preferenciák és a pszichológiai tényezők között, hiszen az alapvető 

pszichológiai jellemzők erősen befolyásolják az előbbiek egyéni dinamikáját (Wilson, 1973). 

 Lehetetlen volna az összes ilyen kutatást bemutatnunk – így például nem térünk ki 

részletesen az ideológiai preferenciák és az egyik legelterjedtebb személyiségmérő kérdőív, a 

Big Five személyiségfaktorai közötti kapcsolat feltárására (vö. Thórisdóttir, Jost, Liviatan és 

Shrout, 2007) feltárására. –; szükségszerűen a saját témánk szempontjából relevánsakra 

fókuszálunk. Ehhez tartozik az egyik legtöbbet idézett, legátfogóbb elemzés (Jost és mtsai, 

2003a), mely szerint a konzervativizmust meghatározó egyik fő tényező, hogy az egyén 

mennyire szeretné elkerülni a bizonytalanságot és a fenyegetést. Számunkra releváns további 

kutatásokban kapcsolatot találtak a szorongás, a fenyegetettség érzése és a jobboldali 

gondolkodás (Thórisdóttir és Jost, 2011), a jobboldali tekintélyelvűség és a fenyegetettség 

(Altemeyer, 1998), valamint a konzervatív önbesorolás és a lezárás iránti igény (Jost, 

Kruglanski, és Simon, 1999) között. Ez utóbbi szál gyökerei több évtizedre nyúlnak vissza; 

már a tekintélyelvű személyiség, majd a kognitív stílus kapcsán is felmerültek különböző 

kultúrákban, különböző kontextusban. 

 

Tekintélyelvű személyiség, kognitív stílus, lezárás iránti igény  

A kognitív stílus elméletének gyökerei és kezdeti felfogása 
 

A tekintélyelvűség az egyik legmeghatározóbb fogalom a személyiség- és politikai 

pszichológia témakörében (Devine, 2012). Bár maga a tekintélyelvű személyiség kifejezést 

Erich Fromm vezette be, ennek – és a későbbiekben kifejtendő kognitív stílus 

elméletcsoportnak – az egyik fő gyökere Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, és Sanford 

(1950) „The Authoritarian Personality” (A tekintélyelvű személyiség) című könyve 

(Todosijevic, 1999). Adornóék munkája születésének időszakában leginkább politikai 

állásfoglalás volt, elsősorban a német fasizmusra, az antiszemitizmusra reflektált. Kutatásuk 

az Egyesült Államokban zajlott és rámutatott a középosztály egy részének védtelenségére 
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elsősorban a totalitariánus ideológiákkal kapcsolatban (Erős, 2001). Ez a mű a társadalomra 

vonatkozó attitűdök, sztereotípiák kutatásának új hullámát indította el (Erős, 2012).  

Adorno és munkatársai (1950) nagy hatású könyve célul tűzte ki, hogy megvizsgálja a 

fasiszta személyiséget és ehhez kapcsolódóan az antiszemitizmust. A könyvet, melynek fő 

motivációját a világháborúk és a Holocaust adta, egy hosszabb kutatássorozat előzte meg. Az 

elmélet a pszichoanalízisen, az akadémikus pozitivista pszichológián és a frankfurti iskola 

freudomarxizmusán alapszik, emellett Max Weber és Erich Fromm munkáinak hatása is tetten 

érhető benne. A kutatás újdonságát többek között az akkor még kevéssé divatos kvantitatív 

elemzési módszerek és a skálakészítés jelentette (Todosijevic, 1999). 

Brown (2004) szintén meghatározó alapnak tekinti egy német kutató, Jaentsch „Der 

Gegentypus” c. könyvét (1938, idézi Brown, 2004), mely bizonyos szempontból válaszra 

késztette Adornóékat (Jaentsch fontos szerepére Kruglanski [2005] szintén rámutat). Jaentsch 

tipológiai elméletében megkülönbözteti az elsősorban „kevert vérű”, „S típusú” embereket, 

akik gyenge jellemű, döntéseikben bizonytalan személyek, míg a velük ellentétes „J 

típusúakra” az egyértelmű döntések és biztos tudás jellemző. Mindezek alapja Jaentsch szerint 

genetikailag meghatározott, a „vérükből” ered. Utóbbi személyeket jóval szebb színben 

tűntette fel a német kutató, az ilyen emberekre „fel lehet nézni”, földrajzilag pedig elsősorban 

Észak-Németországban éltek (Brown, 2004). 

Ahogyan Kruglanski (2005) kiemeli, Jaentsch jelentős dimenziónak tartotta a kognitív 

tisztaság felé való törekvést, melynek mentálisan egészséges oldalán a döntéshozatalban 

magabiztosság, stabilitás és konzisztencia jellemzi a személyeket. Az ezzel szemben álló 

személyek térbeli észlelése labilis, valamint  többek között  a társadalmi liberalizmus a 

jellemző rájuk. Adorno és munkatársai (1950) nagy hatású könyve éppen ennek ellenkezőjét 

tekintette patologikusnak, jelesül a fekete-fehér terminusokban való gondolkodást 

(Kruglanski, 2005). Az észlelési sajátosságokkal kapcsolatos Frenkel-Brunswik (1949) ebben 

az időben leírt gondolata: amennyiben kevésbé tudjuk elfogadni a kétértelműséget, úgy az 

eseményeket is inkább egyféle szemszögből figyeljük, és az embereket is inkább „jónak”, 

illetve „rossznak” fogjuk címkézni. 

Mindez természetesen nem véletlen, hiszen Adorno és munkatársai (1950) 

könyvükben erre a fenti elméletre is kívántak reagálni. A fenti elmélet kritikáján túl művük 

középpontjában az etnocentrizmus állt, azaz a saját csoport előtérbe helyezése más 

csoportokkal szemben. Az itt megjelenő tekintélyelvű személyiségtípus, aki intoleráns a 

kétértelműséggel szemben, hasonlít Jaentsch „J típusú” személyeire, csak itt negatív típusként 

jelenik meg. Brown (2004) felhívja a figyelmet a történelmi kontextusra is, mely az akkori 
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elméletekre természetesen nagyban befolyással bírt. Ekkoriban (Jaentsch munkásságának 

idején) ugyanis a Szovjetunió szövetségben állt az USA-val, az amerikaiak egyetértettek a 

fasizmus marxista interpretációjával. A második világháború után már kommunista és 

demokrata blokkok voltak, így a Szovjetunió lett az ellenség a németek helyett. A 

kommunisták és így az értelmiségi liberálisok újfent rossz színben tűntek fel (Brown, 2004). 

Ugyanerre a történelmi változásra hívja fel a figyelmet Hunyady (2005), mely gondolat a 

későbbi, elsősorban Rokeach által fémjelzett (és a későbbiekben kifejtendő) kutatások 

kapcsán lesz meghatározó. 

Visszatérve Adornóék művére, az egyik alapgondolat szerint „az emberek azon 

ideológiák iránt mutatnak fogékonyságot, amelyek a legteljesebben kifejezik 

személyiségstruktúrájukat” (Adorno és mtsai, 1950, 1, idézi és fordította Todosijevic, 1999, 

245). Kutatásukban mind a felszín feletti véleményeket, mind a mélyebb struktúrákban, a 

tudattalanban lévő rejtett erőket tanulmányozták, utóbbiakat klinikai interjúk és a Tematikus 

Appercepciós Teszt (TAT) segítségével. Ezen kutatások eredményeként készítették el az 52 

itemből álló Antiszemitizmus skálát (A-S), mely öt alskála segítségével vizsgálta a zsidókkal, 

valamint zsidók és nem zsidók viszonyával kapcsolatos véleményeket. Az ezzel mért 

antiszemita ideológia sajátossága a zsidókról alkotott sztereotipikus kép, melynek gyökerei a 

velük kapcsolatos félelmekből származtatható (Todosijevic, 1999). 

A további kutatásokban általánosabb síkra terelődött a szerzők figyelme, akik 

megalkották az Etnocentrizmus skálát (E), mely az általános előítéletességet mérte. Három 

alskálából állt, melyekből az első kettő a sötétbőrűekkel, illetve egyéb kisebbségekkel 

kapcsolatos negatív állításokat tartalmazott („Néger”, illetve „Kisebbségi” alskála), míg a 

harmadik, „Patriotizmus” alskála az amerikai értékek kritikátlan felértékelésével és a többi 

ország elutasításával kapcsolatos itemekből állt (Adorno és mtsai, 1950).  

Az antiszemitizmus, valamint az etnocentrizmus skálák erősen együttjártak, melynek 

többek között abból a szempontból van jelentősége, hogy az adott csoporttal szembeni 

ellenérzés a megítélő személyiségéből eredeztethető. Ezek alapján pedig a kutatók a 

tekintélyelvű (autoritárius) személyiségtípust azonosítottak, melynek részét képezi az 

etnocentrizmus. Az ilyen típusú emberre jellemző többek között a sztereotip világkép, a 

tekintélyszemélyekkel való azonosulás és a „gyengék” felé mutatott agresszió (Hunyady, 

2005). 

Mivel mindez egy általánosan merev gondolkodásmódot is mért egyben, a két skála 

(A-S és E) nyomán létrehozták az F (fasizmus) -skálát. Ennek kidolgozásakor fontos volt, 

hogy az ne egy konkrét kisebbségi csoportra irányuljon, hanem a faji előítéletességet 
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általánosságban mérje. Ezzel kilenc személyiségváltozó mutat összefüggést, melyek a 

következőek: 1. konvencionalizmus – ragaszkodás a középosztály értékrendjéhez; 2. 

behódolás – elsősorban a tekintély előtt; 3. autoriter agresszivitás – agresszió a konvencionális 

értékrend ellen vétőkkel szemben; 4. anti-intracepció – a szubjektív, fantáziadús 

viselkedésmód elutasítása; 5. babona és sztereotípia – az egyén sorsának misztikus 

meghatározóiban való hit; 6. hatalom és keménység – azonosulás a hatalmon lévőkkel; 7. 

rombolási ösztön és cinizmus – ellenséges beállítottság; 8. projektivitás – a nem tudatosuló 

indítékok kivetítése; 9. nemiség – a szexuális erkölcsi normák ellen vétők büntetése (Sanford, 

1973). 

Az F-skála elméletének legelső építőkövei – ahogy már fent kitértünk rá – elsősorban 

pszichoanalitikus gyökerűek. Alapja a kemény felettes én és a nyers, ösztönös törekvések 

között fennálló feszültség, melyet az gyenge én nem tud kordában tartani. Mindezek alapja az 

erősen tekintélyelvű neveltetés, melyből „létrejön” a később várhatóan megjelenő fasiszta 

személyiség, erősen sztereotip világképpel (Hunyady, 2005). A tekintélyelvű karakter 

számára fontos a vallás és az ezzel összefüggő értékek, ebben pedig kevéssé változtatható. 

Személyisége „stabilabb”, így kevésbé nyitott új információra (Devine, 2012).   

Magával a skálával kapcsolatban több módszertani hiányosság merült fel. Így például 

a nem reprezentatív, többnyire fehér, középosztálybeliekből álló minta (Fábián, 1999) vagy 

éppen az egy irányba mutató állítások (Hunyady, 2005). Mindezek ellenére a mű erőssége 

leginkább abban állt, hogy kapcsolatot talált bizonyos eszmék preferenciája és egy jól 

körülhatárolható személyiségtípus között (Hunyady, 2005). 

 

A nyílt és zárt gondolkodásmód és a tekintélyelvűség 
Ahogyan Hunyady (2005) rámutat: Adorno és munkatársai korszakalkotó munkájának 

(1950) további hozadéka (mellyel a szerzők akkor még nem voltak tisztában), hogy a 

fasisztoid eszmék elfogadására hajlamosító személyiségstruktúra, egyúttal a szélsőbaloldali 

ideológiák preferenciájának esélyét is növeli. Ezen az úton a következő nagy lépést Rokeach 

tette meg. Segítségére volt ebben az előző fejezetben már említett történelmi átrendeződés, 

mely egyik fő műve, a „The Open and Closed Mind” 1960-as megjelenése előtt lezajlott, 

nevesül, hogy a fasizmus mellett a kommunizmus is a demokrácia ellensége lett (Hunyady, 

2005; Brown, 2004). Így az Adorno és munkatársainak munkáin tovább építkező elmélet már 

nem csupán a szélsőjobboldali gondolkodásra fókuszált, hanem a szélsőbaloldalira is 

figyelmet fordított.  
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 A Rokeach (1960) által alkotott kognitív stílus elmélete szerint jellemző ránk egy 

sajátos megismerési mód, ahogyan a körülöttünk lévő világot észleljük és az új információt 

feldolgozzuk vagy éppen ignoráljuk. Szintén fontos kérdés, hogy a már birtokunkban lévő 

információknak ellentmondóakat figyelembe vesszük-e, és amennyiben igen, milyen 

mértékben. Rokeach kiemeli, hogy a gondolkodásmód lehet nyíltabb vagy zártabb attól 

függően, hogy milyen a gondolatok szerveződése, logikai megalapozottsága, illetve 

változtathatósága. A három dimenzió, mely az alapját képezi a kétféle gondolkodásmód közti 

különbségeknek, a következő: 1. az elfogadott és elutasított nézetek mennyisége és 

differenciáltsága; 2. a centrális – közbülső – perifériális nézetek felépülésének 

viszonyrendszere; 3. időperspektíva megjelenése a gondolkodásmódban (Rokeach, 1984).  

 Rokeach elképzelése szerint a zárt gondolkodásúakra jellemző a külső 

tekintélyszemélyek véleményének kritikátlan átvétele, miközben centrális nézetei híján 

vannak az öntudatnak. Ennek a típusnak az ellentétét jelentik a nyíltan gondolkodók, akik a 

beérkező információt kritikával kezelik és összességében bíznak saját magukban. Mindezen 

gondolkodási stílusok a személyiség egészét leírják, és ezt a Dogmatizmus (D) skálával lehet 

mérni (Rokeach, 1984). 

Rokeach és munkatársai eredeti, 1960-as munkájában főként az egyénre általánosan 

jellemző nyílt, illetve zárt gondolkodásmóddal kapcsolatban végeztek vizsgálatokat. Emellett 

aláhúzzák, hogy az egyének gondolkodásmódja különböző területeken (például vallás, 

politika stb.) eltéréseket mutathat. Ahogyan Hunyady (2005) kiemeli, Rokeach eredeti 

tipológiája nem értékmentes. A nyíltan gondolkodó, így tapasztalatra építő, kritikus típus 

olyan eszmékkel köthető össze, melyek leginkább liberális, illetve szociáldemokrata címkével 

illethetőek. Ezzel szemben a zártan gondolkodó – azaz a tekintélyszemélyek által közvetített 

gondolatokat kritikátlanul elfogadó – típus politikai szempontból a szélsőséges, totalitárius 

eszmékkel hozható kapcsolatba (Hunyady, 2005).  

 Az eredeti elméletet a későbbiekben több kutató többféle irányba fejlesztette tovább. 

Így például Harvey (1984), aki a konkrét-absztrakt gondolkodásmód leírásával tett hozzá 

sokat a korábbi elméletekhez. Ebben ugyan továbbra is kitartott az általános vonások és 

személyiségtípusok mellett, de a korábbiakat árnyaltabbá tette, az F- és D-skálákon elért 

eredmények alapján azok négy lehetséges kombinációjára mutatott rá (Harvey, 1984). 
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A kognitív stílus modern elmélete és kutatása: a lezárás iránti igény és 

mérése 
 A kognitív stílus kutatásának egy fontos újítását létrehozó, manapság az angol nyelvű 

szakirodalomban gyakran kutatott elméletét Arie W. Kruglanski alkotta meg szerzőtársaival. 

Elképzelése a korábbiakhoz képesti a motivációs alapot helyezi előtérbe. Ahogyan Hunyady 

(2005) rámutat, elgondolásának kiemelkedő volta részben abban áll, hogy a kognitív és 

motivációs elméleteket összekapcsolja. A lezárás iránti igény elmélete nem csak az egyéni 

információkezeléssel számol, hanem hangsúlyozza a helyzeti tényezők meghatározó voltát. 

Maga a lezárás iránti igény egy megismerési beállítódás, mely a személyt a gyors vélekedések 

kialakítására serkenti (Kruglanski, 2005).  

A személyek a döntéseiket akár az első beérkező információk alapján meghozhatják. 

Az ilyen törekvést lezárás iránti igényként definiálhatjuk (Kruglanski, 1989). Amennyiben 

valaki magasabb lezárás iránti igénnyel rendelkezik (vagy éppen a helyzeti tényezők hatására 

nő meg a lezárás iránti igénye), a döntései gyors meghozatalára, egy bizonyos álláspont 

fenntartására motivált, előnyben részesít egy határozott választ a bizonytalansággal szemben. 

Előfordulhat az is, hogy a személy számára a leghasznosabb, ha nem köteleződik el gyorsan 

egy lehetőség mellett, gondolkodásmódja nyílt marad – ezen típusú gondolkodást Kruglanski 

(1989) a lezárás elkerülésének igényeként definiálja.  

 Az információfeldolgozás mélysége és a lezárás iránti igény között is találhatunk 

kapcsolatot. Az információkat mélyebben elaboráló személyek alacsonyabb lezárás iránti 

igénnyel rendelkeznek (Webster és Kruglanski, 1994). Az idői nyomás, a fáradtság, a zaj 

növelik a sztereotipizálás esélyét (Kruglanski, 2005), és hozzájárulnak a figyelmi kapacitás 

csökkenéséhez (Macrae, Bodenhausen, Schloerscheidt és Milne, 1999). Hasonlóan történik ez 

a kísérleti manipulációk esetében, melyeknél a kognitív kapacitás csökkentése magasabb 

lezárás iránti igényt eredményezett (Thórisdóttir és Jost, 2011).  

 A kognitív kapacitás szociálpszichológiai jelentősége elsősorban a társas észleléssel 

kapcsolatos. Meghatározó abban a tekintetben, hogy mennyire ítélünk meg valakit 

automatikusan kategóriatagsága alapján, vagy mennyire dolgozzuk fel az információt 

kontrollált módon, meglévő sémáinktól függetlenül (Fiske és Neuberg, 1999). Magyar mintán 

történt vizsgálatunk eredményei alapján a magasabb lezárás iránti igény alacsonyabb 

munkamemória-kapacitással járt együtt (Csanádi, Harsányi és Németh, 2009a). Tehát a 

megfigyelő kognitív kapacitásától, illetve motivációjától függően egy idő után nem enged utat 

az információ útjának, és „befagyasztja” az eddig meglévőt. Ettől a pillanattól kezdve az 
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előzetes tudásával nem konzisztens információt már nem fogadja be, hiszen lezárta annak 

útját (Kruglanski és Webster, 1996).  

Amellett, hogy Kruglanski és munkatársai is hangsúlyozzák a környezeti és egyéb 

tényezők befolyásoló szerepének meghatározó voltát (Webster és Kruglanski, 1994; 

Kruglanski, 2005), az egyéni lezárás iránti igényt többé-kevésbé stabil diszpozícióként 

kezelik. Mérésére kifejlesztették az ún. Need for Closure Scale-t (Kruglanski, Webster és 

Klem, 1993; statisztikai elemzését lásd Webster és Kruglanski, 1994), azaz a Lezárási Igény 

Kérdőívet (magyar fordítását lásd Csanádi és mtsai, 2009b). A skála angol nyelvű változata 

mind az F-skálával, mint a dogmatizmust mérővel szignifikánsan összefügg (Webster és 

Kruglanski, 1994). A magyar nyelvű változatok között pedig Csanádi és munkatársai (2009b) 

említenek olyan kutatást (Gyuricza, 2009), mely a magyar fordítású lezárási igényt mérő skála 

és a Dogmatizmus-skála között találtak (az angol nyelvű verziók közötti kapcsolattal 

megegyező erősségű) kapcsolatot. A helyzeti és diszpozíciós tényezők kapcsán fontos 

kiemelni, hogy azok a személyek, akik magas értéket érnek el a kérdőíven, illetve azok, akik 

egy kísérleti manipuláció „áldozatai lettek”, és így értek magas eredményt, megegyező 

ítéletalkotási folyamatokkal jellemezhetőek (Webster és Kruglanski, 1994).  

A kérdőív öt faktorból áll, melyek a lezárási igény öt megjelenési módját fedik le. Az 

első a rend és szervezettség igénye (Preference for Order and Structure), mely esetében a 

rendszerezett környezet preferenciáját jelenti. A második a kétértelműséggel szembeni 

ellenérzés (Discomfort with Ambiguity) faktor, ez az egyértelmű állásfoglalás egyéni 

preferenciáját méri. A döntéskészség (Decisiveness) faktor a határozott döntések 

preferenciáját jelenti. A negyedik, ún. bejósolhatóság igénye (Preference for Predictability) 

faktor a kiszámíthatóság kívánalmát mutatja. A zárt gondolkodás (Closed-Mindedness) 

faktorának esetében a magasabb érték szerint az illető preferálja a kevesebb véleményt egy 

probléma esetében mind a döntés előtt, mind a döntés után.  

Kruglanski egy általános, egydimenziós változóként tekint a lezárás iránti igényre, de 

az elmélet kapcsán több kritika is napvilágot látott. Az egyik ilyen szerint inkább 

kétdimenziós modellben kellene gondolkodni, a döntéskészség faktorának különválasztásával, 

a zárt gondolkodás faktorának elhagyásával. A másik három faktor elnevezésére struktúra 

iránti igényt javasolnak a kutatók (Neuberg, Judice és West, 1997). Egy ettől eltérő kritika 

szintén megkérdőjelezi a lezárási igény megbízható mérését az öt alskálán keresztül, valamint 

annak kulturális invarianciáját (Moneta és Yip, 2004). A kritikákkal szemben Kruglanski 

(2005) több olyan vizsgálatot mutat be, melyek a skála megbízhatóságát támasztják alá, 

azonban azóta is találhatunk a szakirodalomban újabb észrevételeket ennek kapcsán. Így 
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például Roets és Van Hiel (2006) a döntéskészség alskála validitását kérdőjelezi meg és 

némileg eltérő alskálát javasol új tételekkel. 

Amennyiben stabil diszpozícióként foglalkozunk a lezárás iránti igénnyel, 

kiemelhetjük, hogy a magas lezárási igényű személyek gyorsabban, kisebb körültekintéssel, 

pontatlanabbul hozzák meg döntéseiket, melyekben biztosabbak, és azok mellett jobban 

kitartanak. Velük szemben az alacsony lezárási igényűek lassabban hozzák meg döntésüket, 

többféle alternatívát vesznek figyelembe (Kruglanski, 2005). Fontos azonban kiemelnünk, 

hogy ezek a döntési módok egy kontinuumon helyezhetőek el, és nem lehet egyiket vagy 

másikat jó, illetve rossz jelzővel ellátni. Bizonyos helyzetekben az egyik gondolkodásmód 

lehet az adekvát, például ha kiszámíthatóságra és a gyors döntésre van szükség a magas 

lezárási igény jövedelmezőbb lehet. Ezzel ellentétes helyzetekben pedig előfordulhat, hogy a 

korábbi döntések felülvizsgálata az adekvát (Fiske és Neuberg, 1999). Ahogy Tetlock (1992) 

felhívja rá a figyelmet, egy bizonyos kultúrában működő normák másik kultúrában nem 

feltétlenül lesznek használhatóak. 

 

Lezárás iránti igény és politikai orientáció közötti kapcsolat 
Nagy egyéni különbségek jelentkezhetnek információfeldolgozás tekintetében választó 

és választó között. Politikai jártasság szempontjából megkülönböztethetjük a szavazók 

szakértő, illetve laikus típusát. Az általában iskolázottabb szakértők mélyebben dolgozzák fel 

a politikai információkat és általánosságban erősebb attitűdökkel rendelkeznek politikai 

témákban (Fiske, Lau és Smith, 1998). A feldolgozás mélysége pedig a lezárás iránti igény 

tekintetében fontos tényező. 

A lezárás iránti igény és jobboldali politikai preferenciák kapcsolatáról több, 

különböző országokban készült kutatást találhatunk. Jost és munkatársai (1999) gyenge, de 

kimutatható együttjárást állapítottak meg a lezárás iránti igény kérdőív eredeti, angol verziója 

és a liberális-konzervatív önbesorolást mérő skála között – a minél magasabb lezárási igény 

együtt járt a konzervatívabb önbesorolással. Ide kapcsolhatjuk az eredeti kérdőív mélyebb 

statisztikai elemzése kapcsán készült tanulmányt, mely szerint mind az F-, mind a D-skála 

közepes erősséggel, de szignifikánsan együtt jár a személyek lezárás iránti igényével, ahogyan 

utóbbi együtt jár a tekintélyelvűséggel (Webster és Kruglanski, 1994). 

 Az elképzelés azon részét, mely a lezárás iránti igény és a politikai orientáció 

kapcsolatát vizsgálta, Federico és munkatársai (2011, idézi Jost és Amodio, 2012) tesztelték, 

és részben reprodukálni tudták Jost és munkatársai (2007) eredményeit a változással szembeni 

ellenérzés kapcsán. Ezen túl a liberálisok rendszerint nyitottabbak az új tapasztalatokra (Jost 



 28 

és Amodio, 2012). A tradicionális világnézet a konzervativizmussal függ össze, ezen 

túlmenően a személyes értékek befolyással vannak a lezárási igény és politikai 

konzervativizmus kapcsolatára (Zavala és Van Bergh, 2007). Chirumbolo és Leone (2008) két 

olasz választással kapcsolatban kapták azt a fentiekkel egybevágó eredményt, miszerint a 

konzervatívabb pártokra való szavazás és a magasabb lezárás iránti igény összefügg 

egymással.  

Lényeges különbséget kell tennünk azonban Európán belül a posztkommunista és 

nyugat-európai országok között. Flamand és lengyel eredmények összehasonlítása kapcsán 

kutatók kiemelik, hogy míg a várt pozitív összefüggés megjelent a gazdasági 

konzervativizmus és a magasabb lezárási igény között, addig a lengyel mintán ennek 

ellenkezője történt. Amennyiben viszont nem gazdasági szempontú konzervativizmust 

vizsgáltak, hanem a konzervativizmust általánosságban, az mindkét minta tekintetében 

pozitívan függött össze a válaszadók lezárási igényével (Kossowska és Van Hiel, 2003). 

Új kutatási hullámnak tekinthető a modern agyfeltérképező eljárások segítségével 

történő párhuzamok megállapítása a politikai orientáció és a gondolkodásbeli sajátosságok 

között. Ezek segítségével megállapították, hogy a magukat konzervatívnak vallók a 

liberálisokhoz képest a strukturált információt preferálják a kétértelművel szemben. A 

liberálisok alkalmazkodóbbnak bizonyultak abban az esetben, amikor a megszokottól eltérő 

ingereket kaptak (Amodio és mtsai, 2007). Ezen eredményeket részben nekünk is sikerült 

reprodukálnunk magyar mintán (Ven, Németh, Csifcsák és Harsányi, 2013). 

 

A tekintélyelvűség későbbi elméletei 
Adorno és munkatársai (1950) művének meghatározó volta nem csupán a kognitív 

stílus elméletein érhető tetten, hanem természetesen – az eredeti kérdéshez erősebben 

kapcsolódó – tekintélyelvűség koncepciójának továbbgondolásán is. Ezek közül is 

kiemelkedik Altemeyer (1981) elmélete, mely társas tanuláselméleti alapokra helyezi a 

tekintélyelvűség koncepcióját. Kevésbé tartja meghatározónak a pszichoanalitikus 

gyökereket, elgondolása szerint a szociálisan tanult ingerek a meghatározóbbak. Az ún. Right 

Wing Authoritarianism (RWA) skálájával mérhető a személyiség ilyen szempontból, három 

fő attitűd mentén: tekintélyelvű agresszió a nem konvencionális csoportokkal szemben, 

legitim tekintélyeknek való behódolás és konvencionalizmus (Fábián, 1999). 

Altemeyer elméletét Meloen (1990, idézi Fábián 1999) kritizálta, aki szerint az RWA 

skála szinte teljesen megegyezik az F-skálával. Altemeyer azonban kiemeli, hogy elméletében 

a jobboldali tekintélyelvűség jobboldalisága nem politikai-gazdasági kategória, hanem a 
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tekintélyhez való alárendelő viszonyulást jelenti szociálpszichológiai szempontból. Így a 

jobboldali agresszió megjelenhet baloldali rendszerekben is (Fábián, 1999). 

 A tekintélyelvű személyiség koncepciójának gyengüléséhez a XX. század második 

felében két tartópillérének megváltozása vezetett. Ahogyan Csepeli és munkatársai (2011) 

rámutatnak, a családszerkezet jelentősen átalakult. Az autoriter azonosulás feltételei 

csökkentek azzal, hogy a korai szocializációt meghatározó nukleáris családok már kevésbé 

voltak egyeduralkodók. Ehhez elsősorban az járult hozzá, hogy nőtt a válások, 

újraházasodások, házasságon kívüli születések száma, emellett pedig a klasszikus apaszerep 

megváltozott azáltal, hogy a nők is egyre nagyobb arányban vállaltak munkát. Egy másik 

fontos „tartópillére” szintén kiesik a tekintélyelvű személyiség adornói koncepciójának, ez 

pedig az állam. Az állami szuverenitásnak csökkent a szerepe, így eltűnt a liberális 

demokratikus értékekkel leginkább szembenálló politikai-ideológiai ellenpólus (Csepeli és 

mtsai, 2011). 

Erős (2001) 1994 után több kutatás során talált kapcsolatot az F-skála magyar, 

rövidített verziója és az előítéletesség között. A tekintélyelvűség tehát összefügg az 

előítéletességgel, és a társadalmi-demográfiai környezetbe ágyazódik (Erős, 2001). A 

tekintélyelvűség (melynek egyik legfontosabb prediktora az előítéletesség) és az iskolai 

végzettség között negatív együttjárást talált Erős és Fábián (1999), ahogyan azt is kiemelik, 

hogy az előítéletesség magasabb idősebbeknél. Emellett a tekintélyelvűség együtt jár a bal-

jobb skálán való minél inkább jobboldali önbesorolással egy a rendszerváltás után 4 évvel 

készült vizsgálat eredményei szerint. Ebben az időszakban (tehát 1994-ben) még a Fidesz-

szavazók rendelkeztek a legalacsonyabb RWA-átlagpontszámmal a pártot választókon belül 

(Fábián, 1999). 

 

Konzervativizmus és motivált megismerés 
A félelem a bizonytalanságtól magyarázhatja leginkább a konzervativizmust Wilson 

(1973) elmélete szerint, aki a konzervativizmust a tekintélyelvűség egy általánosabb 

formájának tartja. Az ideológiai elköteleződésnek több funkciója van. Egyrészt a 

bizonytalanság elkerülése szempontjából fontos, másrészt növeli az egzisztenciális 

biztonságot, mely csökkenti a halandóságunkból fakadó félelmeinket (Jost és Amodio, 2012). 

(Szintén a halandóságunkból fakadó félelmek az alapja az ún. „terrormenedzsment-

elméletnek” [Greenberg, Simon, Pyszczynski, és Solomon, 1992], melyre később még 

visszatérünk). Tehát a politikai ideológiák biztonságot és bizonyosságot nyújthatnak az egyén 
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számára. Ettől még természeteseten különböznek egymástól, más és más pszichológiai vagy 

éppen neurológiai tényezők között találhatunk kapcsolatot (Jost és Amodio, 2012). 

 Jost és munkatársai (2003a) átfogó tanulmánya központi helyet foglal el jelen 

disszertációban. Eszerint a konzervativizmusnak létezik egy szilárd magja, valamint ehhez 

kapcsolódnak periférikus (történelmileg és kontextuálisan változó) tényezők. Ez jól 

illeszkedik a motivált megismerés elméleteinek csoportjába, hiszen a különböző ideológiai 

hovatartozások motivációs hátterére világít rá. Két fő különbségre hívja fel a figyelmet a 

jobb-bal, konzervatív-liberális politikai önbesorolás esetén: egyrészt az egyenlőtlenségek 

elfogadása, másrészt a társadalmi változások elutasítása inkább jellemző a jobboldali 

gondolkodásmódra.  

Jost és munkatársai (2003a) több évtized kutatásait felölelő metaanalízise szerint a 

konzervativizmus preferenciája összefügg többek között a halálfélelemmel, a 

dogmatizmussal, a rendszerigazolással, a rend és szervezettség igényével, valamint a 

bizonytalanság elkerülésével. Ezen túl a konzervativizmussal összefüggő motívumok között 

megtalálható a félelem és a szorongás. Mindezen jelenségeket jól magyarázza a 

rendszerigazolás elmélete, mely szerint az egyén alapvetően motivált arra, hogy a fennálló 

társadalmi rendszert támogassa, ez pedig összefüggést mutat a konzervatív értékek 

preferenciájával (Jost és mtsai, 2003a). 

Elméletük szerint a különböző ideológiákat azért fogadják el az emberek, mert azok 

erős motivációs bázison alapszanak, bizonyos pszichológiai szükségletet elégítenek ki. 

Elemzésükben csupán a politikai konzervativizmus magját magyarázzák, a perifériás 

részekről úgy tartják, hogy azokat helyi kontextusok befolyásolják. A politikai 

konzervativizmussal összefüggő motívumokat három fő csoportba sorolják (1) episztemikus 

motívumok (bizonytalanságkerülés, kétértelműséggel szembeni intolerancia, dogmatizmus, 

rend, struktúra és lezárás iránti szükséget); (2) egzisztenciális motívumok (önértékelés, 

veszteség megelőzése, rettegéskezelés); (3) ideológiai  motívumok (önérdek racionalizációja, 

csoport alapú dominancia, rendszerigazolás) (Jost és mtsai, 2003a). 

Greenberg és Jonas (2003) tanulmányukban kritizálták Jost és munkatársai (2003a) 

megállapításait. Véleményük szerint a baloldali szélsőséges ideológiák esetén szintén 

megtalálhatóak olyan motívumok (félelem, bizonytalanság elkerülése), melyeket Josték a 

konzervativizmushoz kapcsolnak. Emellett azzal a gondolattal sem értenek egyet, mely 

szerint a változást ellenzik a konzervatívok. Állításuk alátámasztásaként megemlítik, hogy 

több olyan téma van az Egyesült Államokban, melyben változást sürgetnek a konzervatív 

politikusok (például a fegyverkezés), míg más nemzeteknél, ahol erős baloldali kormányok 



 31 

vannak hatalmon (így például Kínában vagy Kubában), azok kifejezetten a változások 

ellenzői. Bár azzal egyetértenek, hogy bizonyos szempontból az egyenlőtlenségek elfogadása 

tényleg kapcsolódhat a konzervativizmushoz, megemlítik, hogy baloldali diktatúrák esetén 

ezek a társadalmi egyenlőtlenségek „be vannak betonozva”. Amennyiben az európai 

konzervatív kormányok működését figyeljük meg, szintén sok olyan témát találunk, melyben 

a változást támogatják. Maradván a demokratikus országoknál, felhívják arra a figyelmet, 

hogy a Jost és munkatársai (2003a) vizsgálatában szereplő országok baloldali kormányai nem 

említhetőek egy lapon a jobboldaliakkal, mivel azok kevésbé tekinthetőek szélsőségesnek. 

Szerintük a Josték által leírt kapcsolat a tekintélyelvűség és konzervativizmus között ugyanígy 

megmutatkozik a szélsőséges baloldali eszmerendszeren belül is. A tekintélyelvűséghez 

kapcsolódó agresszió, a hatalomhoz és a társadalmi konvenciókhoz való ragaszkodás 

szélsőséges baloldali gondolkodás esetén is megfigyelhető. Véleményük szerint a 

konzervativizmussal Josték által összefüggésbe hozott motívumok inkább az ideológiához 

kapcsolódó merev ragaszkodást jelentik, mint a konzervativizmus preferenciáját (Greenberg 

és Jonas, 2003). 

Jost, Glaser, Kruglanski és Sulloway (2003b) viszontválaszukban felhívják arra a 

figyelmet, hogy elméletük nem vonatkozik a totalitárius rezsimekre, mert számol a választás 

lehetőségével. Emellett egy későbbi publikációjukban (Jost és mtsai, 2007) a szerzők 

vizsgálata megerősíti azt a korábbi elméletüket (Jost és mtsai, 2003a), mely szerint a 

bizonytalanság és félelem elkerülésének szükséglete szorosabban kapcsolódik a konzervatív 

ideológiai önbesorolással, mint az extrém politikai nézőponttal.  

 

Az életkor befolyásoló hatása  
A lezárás iránti igény tekintetében még egy fontos tényezőre kell felhívnunk a 

figyelmet. Kossowska, Jaśko, és Bar-Tal (2012) lengyel mintán találtak különbséget 

idősebbek és fiatalabbak között a lezárás iránti igény tekintetében. Eredményeik szerint az 

idősebbek magasabb lezárási igénnyel rendelkeznek. Ennek magyarázataként a kognitív 

funkciók romlására mutatnak rá, valamint kiemelik a munkamemória-kapacitás befolyásoló 

hatását. Ezt az eredményt egy saját korábbi kutatásunk (Csanádi és mtsai, 2009a) is 

megerősíti, mely szerint az alacsonyabb munkamemória-kapacitás bizonyos modalitásai és a 

magasabb lezárás iránti igény együtt jár. Fontos kiemelnünk, hogy ebben a kutatásban 

homogén életkori mintával dolgoztunk. 

Ha továbbgondoljuk az életkori szálat, érdemes újra visszatérnünk Wilsonhoz (1973), 

aki az életkor és a konzervativizmus lineáris pozitív együttjárásáról számol be, azaz az 
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idősebbek konzervatívabb attitűddel rendelkeztek. A tekintélyelvűség és az azzal együtt járó 

előítéletek szintén kapcsolatot mutatnak az életkorral (Erős és Fábián, 1999), míg az életkor 

és a konzervativizmus lineáris kapcsolatát Gáspárnak (2006) magyar mintán nem sikerült 

reprodukálnia. Érdekessége azonban vizsgálatának, hogy a legalacsonyabb 

konzervativizmusértéket a húszas évei közepén és némileg azon túl járók érték el, míg tőlük 

mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztály felé elindulva egyre magasabb ilyen értékkel 

találkozunk.  

 

Szorongás, fenyegetettség érzése, gondolkodási stílusok és politikai preferenciák 

közötti kapcsolat 
A tekintélyelvűség és a fenyegetettség érzése közötti kapcsolatot több kutatás 

kimutatta többféle aspektusból. Egyrészt személyiség-lélektani oldalról vizsgálva az inkább 

tekintélyelvű személyek (hogy pontosan fogalmazzunk: a tekintélyelvűséget mérő 

kérdőíveken magasabb átlagértéket elérők) érzékenyebbek a fenyegető szavakra alacsony 

értéket elért társaikhoz képest. Másrészt fenyegetőbb történelmi periódusokban nő a 

tekintélyelvűség preferenciája (Thórisdóttir és Jost, 2011) – ugyanez a gondolat megjelenik 

Jost és munkatársai (2003a) munkájában, kapcsolatba hozva a konzervativizmust a 

félelemmel. Ezeken túl kiindulhatunk másik oldalról, a szorongás felől, és vizsgálhatjuk 

annak kapcsolatát a lezárás iránti igénnyel, valamint a politikai preferenciákkal. 

 

Fenyegetettség érzése kívülről – történelmi periódusok, illetve kísérleti 

manipuláció által  
Az a gondolat, mely szerint az eltérő politikai preferenciákkal rendelkező személyek 

némileg eltérő érzelmi reakciókat adnak ugyanarra a helyzetre, nem új keletű. Maga a helyzet, 

amely hatással van az egyénre, egyrészt lehet egy bizonyos történelmi esemény, illetve egy 

bizonyos kísérleti elrendezésben a vizsgálatot vezetők manipulációja. A továbbiakban 

mindkettővel kapcsolatban bemutatunk példákat. 

A 2001. szeptember 11-i terrorcselekmények érzelmi feldolgozása eltérő attól függően, 

hogy milyen politikai preferenciával rendelkezik az adott választó. Egy ezzel foglalkozó 

amerikai elemzés rámutatott: a liberális személyek inkább szomorúságot éreztek, amennyiben 

vissza kellett erre gondolniuk, míg a konzervatívok haragot, attól függetlenül, hogy csupán 

néhány héttel az esemény után történt az adatfelvétel, vagy akár 3 évvel később (Lane, 

Ledgerwood, Jost és Phelps, 2011). Ugyanezen eseményt követően megnőtt a 

konzervativizmus, tekintélyelvűség, melynek alapja, hogy ilyen helyzetben a határozott 
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autoriter vezetés preferáltabb lesz (Bonanno és Jost, 2006). McCann (2009) több évtized 

választási eredményeit feldolgozó kutatásában rámutatott: pozitív együttjárás tapasztalható a 

választások idején kimutatható fenyegetettség nagysága és a republikánus szavazatok mértéke 

között. Mindennek alapja a konzervatív politikusok határozottabb válaszai a bizonytalanság 

elkerülésére (McCann, 2009).  

A fenyegetettség érzését kísérleti manipulációk segítségével is lehet növelni, és ennek 

különböző hatásai lehetnek. Egy vizsgálatban a kísérleti személyek egyik felének 3, a 

másiknak 12 történetet kellett írniuk, amikor félelmet, illetve ijedtséget éltek át. Emellett 

felmérték a személyek lezárás iránti igényét. Azok, akik kevesebb ilyen történetet írtak le, 

szignifikánsan alacsonyabb értéket értek el a kérdőív zárt gondolkodás alskáláján, míg a többi 

alskálán és az összesített érték esetében nem volt ilyen különbség. Ezzel párhuzamosan a több 

félelmetes történet leírására késztetett személyek a világot is veszélyesebbnek érzékelték a 

kísérlet végén (Thórisdóttir és Jost, 2011). 

Ugyanezen vizsgálat egy másik kísérleti feltételében már a politikai ideológiai 

önbesorolás kapcsán is ki tudtak mutatni hasonló különbségeket egy ügyesen megtervezett 

manipuláció segítségével. Ebben terrorizmussal kapcsolatos állításokat olvashattak a 

válaszadók (például: „Aggódom, hogy a terroristák újra támadnak az USA-ban”). Mindkét 

csoport ugyanazon állításokat kapta, de az egyiknél (alacsony fenyegetettségű csoport) a 

válaszadásra szánt skála legalacsonyabb értékénél az „egyáltalán nem értek egyet” lehetőség 

állt, míg a másik végén a „talán”. Ezzel szemben a másik csoportnál (magas fenyegetettségű 

csoport) ugyanezen skála végpontjain a „talán” és az „erősen egyetértek” szerepeltek. Az ily 

módon elkülönített két csoport (melyekbe természetesen véletlenszerűen kerültek a 

személyek) eredményei között két szignifikáns különbséget is kaptak a kutatók. Az ún. magas 

fenyegetettségű csoport magasabb értéket ért el a lezárási igényt mérő kérdőív zárt 

gondolkodás alskáláján, és az ide tartozók konzervatívabbnak vallották magukat (Thórisdóttir 

és Jost, 2011). 

 Összességében a fenti kutatások eredményei szemben állnak a terrormenedzsment-

elmélettel (Greenberg és mtsai, 1992), mely szerint amikor az embert fenyegetés éri, az 

alapvető értékei megerősödnek. Tehát az ismeretlen és a fenyegetettség elkerülése inkább az 

extrémebb ideológiai preferenciával hozható kapcsolatba, nem pedig a jobboldali preferenciák 

erősödésével. Elméletük szerint tehát azok, akik eleve baloldali eszmerendszerrel 

rendelkeznek, fenyegető ingerek vagy egzisztenciális fenyegetettség hatására a még inkább 

baloldali eszmerendszer irányába mozdulnak el. Ennek alátámasztására Thórisdóttir és Jost 

(2011) azon eredménye szolgál, mely szerint a magukat inkább liberálisnak valló személyek a 
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konzervatív preferencia irányába „mozdultak el” fenyegető kísérleti manipuláció által 

mindezzel támogatva Jost és munkatársai (2003a) gondolatait. Fontos emellett hangsúlyozni, 

hogy ezen kutatás alapján sem állították azt a szerzők, hogy minden esetben a konzervatív 

irányba történik az elmozdulás. 

 A fenyegető helyzeteknek még egy fontos aspektusát szükséges figyelembe vennünk. 

Korábban már megemlítettük a nem túl erős, de kimutatható együttjárást a magasabb lezárási 

igény és alacsonyabb munkamemória-kapacitás között (Csanádi és mtsai, 2009b). Azonban 

magának a fenyegető helyzeteknek is lehet figyelmi kapacitást csökkentő hatása. Egy 

izgalmas kísérleti elrendezés szerint a vizsgálati személyeket kontrollált vagy kontrollálatlan 

stressznek tették ki, vagy nem volt ilyen előzmény, mielőtt egy többféle válaszlehetőséget 

tartalmazó döntési feladatot oldottak meg. Az eredmények szerint a kétféle stresszes 

előzménynek kitett személyek a feladatban kevesebb lehetőséget vettek figyelembe a döntési 

helyzetben, még mielőtt minden válaszlehetőséget megismertek volna, már döntöttek 

(Keinan, 1987). 

 

Fenyegetettség érzése „belülről” – a szorongás és az azzal kapcsolatos 

politikai preferenciák 
A fenyegetettség érzése, legyen az akár helyzeti tényezőből fakadó, akár az adott 

személy személyiségjellemzője, a magasabb lezárás iránti igénnyel jár együtt (Kruglanski, 

2005), és az ezzel járó alacsonyabb kognitív kapacitás folytán a személy motivált lesz arra, 

hogy a biztos válaszokat részesítse előnyben. Ily módon a hagyományosan jobboldali eszmék 

preferenciájával nagyobb mértékben jár együtt a vizsgálati személyeknél a szorongás, illetve a 

fenyegetettség érzésének magasabb szintje (Thórisdóttir és Jost, 2011). Altemeyer (1998) 

ugyanezt erősíti meg, szerinte a fenyegetettség egyénen belül megélt magasabb szintje 

pozitívan függ össze a jobboldali tekintélyelvűség preferenciájával. Ide kapcsolhatjuk, hogy a 

konzervatív attitűdök és a szorongásra utaló válaszok között is találtak kapcsolatot. Ezek 

szerint erősebb galvános bőrreakciót mutattak a konzervatív értékeket valló vizsgálati 

személyek azokhoz képest, akik nem preferálták ezeket (Oxley és mtsai, 2008). 

 

Szorongás és gondolkodási stílusok 
A szorongás és a gondolkodási stílusok közötti kapcsolat kutatása a fenyegetettség 

érzéséhez hasonlóan izgalmas kutatási terület. Rokeach nagyhatású könyvének (1960) egy 

fejezetében vizsgálta a kapcsolatot a (D-skálán elért) zárt gondolkodás és a szorongás között. 

Az eredeti elméletnek megfelelően a leginkább zártan gondolkodók a kommunista, illetve a 
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konzervatív válaszadók voltak, míg náluk kevésbé gondolkodtak zártan a munkáspártiak és a 

liberálisok. Az MMPI-teszttel mért szorongásszint azonban nem követett hasonló mintázatot. 

A leginkább szorongóak a konzervatívok voltak, míg a D-skálán tőlük csupán árnyalatnyival 

alacsonyabb értéket elérő kommunisták mutatták a legalacsonyabb szorongásszintet – minden 

csoporthoz képest (Rokeach és Kemp, 1960).  

Később több, immáron a lezárás iránti igény és a szorongás kapcsolatát vizsgáló 

kutatás jelent meg, esetenként már a klinikailag diagnosztizált szorongók csoportján. 

Egészséges, de bizonyos téveszméket elfogadó (arra hajlamosabb) személyek a lezárási igény 

skálán (NFCS) magasabb pontszámot értek el téveszméket kevésbé elfogadó társaiknál 

(Colbert és Peters, 2002). A szorongás és a struktúra iránti igény között is kimutatható pozitív 

kapcsolat. Ez az eredmény könnyen magyarázható, hiszen a szorongóbbak arra motiváltak, 

hogy minél biztosabb, kiszámíthatóbb környezetben éljenek (Neuberg és Newsome, 1993). 

Colbert, Peters és Garety (2006) három csoport lezárási igény skálán, annak alskáláin 

és szorongást mérő teszteken elért eredményeit hasonlították össze: egy a kutatást rövid 

idővel megelőzően pszichotikusnak diagnosztizált csoportot, akik téveszmékkel rendelkeztek; 

egy általános szorongással diagnosztizált csoportot; valamint egy kontrollcsoportot. Egy évvel 

az első vizsgálat után újra válaszadásra kérték a vizsgálati személyeket.  A pszichotikus és a 

szorongó csoport szignifikánsan magasabb értéket ért el a lezárási igényt mérő kérdőív 

leginkább megbízható skáláin, valamint mindkét klinikai csoport magasabb értéket ért el a 

szorongást mérő STAI mindkét alskáláján (Colbert és mtsai, 2006). 

Amennyiben a hazai politikai preferenciák és az érzelmi állapot között szeretnénk 

párhuzamot vonni, elsősorban a szubjektív jóllét tekintetében találunk idevágó kutatásokat. 

2007 és 2010 között nem történt lényeges változás az emberek önjellemzése szerint szubjektív 

jólét tekintetében Magyarországon. Pártpolitikai aspektusból nézve, a Fidesz-szavazók 

enyhén pozitívabb szubjektív jóllétről számolnak be a 2010-es adatfelvétel alkalmával. 

Emellett 2008 és 2010 között nem történt változás a személyes közérzet, valamint a 

társadalom állapotának észlelése tekintetében, ezen belül pedig az összkép inkább negatív 

(Hunyady, 2011). 

 

Értékek 
 Egységes definíciót az értékekre szinte lehetetlen adni, mivel a különböző 

tudományterületek különbözőképpen közelítik meg a jelenséget (Váriné, 1987). Emellett 

kijelenthetjük, hogy az értékek többé-kevésbé konzisztensek, irányítják viselkedésünket, 

kifejezik a különböző csoportokhoz való tartozásunkat (Hunyady, 2002). Az értékek 
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iránymutatásként szolgálhatnak, definiálhatjuk őket továbbá stabil, átfogó célokként, melyek 

irányítják attitűdjeinket, viselkedésünket kultúrától, kontextustól és kortól függetlenül 

(Calogero, Bardi és Sutton, 2008). Schwartz és Bilsky (1987, idézi Schwartz, 2003) 

értékdefiníciójukban fontosnak tartják az instrumentális/terminális célok elkülönítést. 

Előbbiek viselkedésmódokat jelölnek, míg utóbbiak végállapotokat. Előkutatásunkban 

kiemelt jelentősége van Schwarz értékelméletének, melyet a következő alfejezetben fejtünk ki 

részletesen. 

Schwartz értékelmélete 
Schwartz (1992) értékelmélete jelenleg is az egyik legelterjedtebb értékfelfogás 

(Calogero és mtsai, 2008). Maga az elmélet több korábbi teória továbbfejlesztésének is 

tekinthető. Rokeach (1973) vagy Feather (1975) elméletére éppúgy épül, mint a korábbi 

Schwartz és Bilsky-féle elméletre (1987, idézi Schwartz, 2003).  

 Schwartz (2003) három alapvető kérdést tesz fel 20 országra kiterjedő kutatásáról 

szóló 1992-es tanulmányában. Ezek közül az első arra keresi a választ, hogy a társadalmi 

(azaz társadalmi helyzetből következő), illetve egyéni élettapasztalatok miként befolyásolják 

az egyén értékpreferenciáját. A második kérdés arra irányul, hogy a már meglévő 

értékpreferenciák miként hatnak az egyén választásaira, így például politikai ideológiájára, 

attitűdjeire stb. A harmadik kérdés a nemzetek és kultúrák közötti különbségtevést célozza 

meg. Ez utóbbi további jelentőséggel bír, hiszen a korábbi kutatások rendszerint csak egy 

kultúrán belül vizsgálták az első két kérdést (Schwartz, 1992). 

Schwartz (1992) átfogó, interkulturális vizsgálata alapján tíz értéktípust különböztetett 

meg. Nguyen Luu és munkatársai (1999-2000) szerint Schwartz értéktípusai konzisztensnek 

mutatkoznak a későbbi, különböző kultúrákban végzett kutatások során. 

A tíz értéktípus a következő (zárójelben az eredeti angol kifejezések olvashatóak): 

önállóság (Self-direction), stimulációt, azaz ösztönzést kereső (Stimulation), hedonista 

(Hedonism), teljesítményorientált (Achievement), hatalomorientált (Power), biztonságra 

orientált (Security), konformitás (Conformity), tradicionális, azaz hagyománykövető 

(Tradition), jóindulatúság (Benevonelence) és univerzalisztikus (Universalism) motivációs 

értéktípusok. Az értéktípusokat Schwartz dinamikus struktúrában, kör alakba helyezte el, ahol 

minél távolabbi szomszédok az értékek, annál inkább szemben állnak egymással. Az értékeket 

négy nagyobb csoportra lehet osztani, az ún. motivációs értéktípusok közötti viszonyok 

revideált elméleti modellje szerint (Schwartz, 2003). Ezek: konzerválás (Conservation), 

melybe a tradíció, konformitás, biztonság tartozik; önmegvalósítás (Self-Enhancement), mely 

a teljesítményt és hatalmat foglalja magában; nyitottság a változásra (Openness to Change) az 
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önállóság és stimulációval; valamint az én-átalakulás (Self-Transcendence), melybe az 

univerzalitás és jóindulat tartozik (az elnevezéseknél az eredeti tanulmány magyar fordítását 

vettük alapul: lásd: Schwartz, 2003). 

 A négyes csoportosítás szerint az önmegvalósítás az én-átalakulással áll szemben. 

Előbbi az egyéni érdekek előtérbe helyezését preferálja a közösség érdekeivel szemben, amit 

kapcsolatba hozhatunk általános kulturális különbségekkel és a klasszikus individualista-

kollektivista felosztással. Ugyanígy a konzerválás a nyitottság a változásra csoporttal 

ellenkező oldalon áll (Schwartz, 2003). Schwartz javasolja, hogy egyénenként is érdemes a 

különböző értéktípusokkal kapcsolatos állításokra adott válaszokat vizsgálni, oly módon, 

hogy az egyén átlagához és nem az összátlaghoz mérjük őket (Schwartz, 2001, idézi Keller 

2008a). 

 

A lezárás iránti igény és a Schwartz-féle értékpreferenciák közti kapcsolat 
Calogero és munkatársai (2008) kapcsolatot találtak a lezárás iránti igény és a 

Schwartz-féle tíz univerzális érték között. Pozitív kapcsolat mutatkozott a biztonság, a 

konformitás és a hagyomány, míg negatív a változás, az önállóság és a teljesítményorientált 

motivációs értéktípussal. Eredményeik kapcsán fontos kiemelni, hogy a konzervatívabb 

értékekhez kapcsolódott a magasabb lezárási igény, míg az alacsonyabb lezárási igény 

motiválta a személyeket az olyan értékek elfogadására, melyek a változással, önállósággal 

kapcsolatosak. Mindezek jól illeszkednek mind a korábban már ismertetett motivált társas 

kogníció elméletéhez (Jost és mtsai, 2003a), mind Kruglanski (1989) eredeti elméletéhez. 

 

Schwartz értékelméletének politikai vetületei külföldi kutatások alapján 
Mielőtt rátérnénk a konkrét schwartzi értékekre, egy nem elhanyagolható előzményt 

meg kell említenünk. A különböző ideológiák elkülönítésére Rokeach (1960, idézi Hunyady, 

2005) meglátása szerint kiválóan alkalmas az egyenlőség és szabadság értékeinek előtérbe 

vagy éppen háttérbe helyezése. A szociálliberális álláspont mindkettőt kiemeli, míg a 

fasizmus háttérbe szorítja. A konzervativizmus a szabadságot preferálja, az egyenlőséget nem, 

ennek fordítottjaként jelenik meg a kommunista nézetrendszer (Hunyady, 2005). 

Schwartz 1994-es tanulmányában rámutat arra, hogy értékelméletének négy fő 

dimenziója párhuzamba állítható két politikai szempontú dimenzióval. Az egyéni előjogok 

fontosságának preferenciája mint klasszikus liberális dimenzió könnyen kapcsolatba hozható 

a nyitottság a változásra versus konzerválás egymással szembenálló motivációs 

értéktípusokkal, míg az én-átalakítás versus önmegvalósítás kettőse egy gazdasági egyenlőség 
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dimenzió két végpontján helyezkedhet el. Ahogy a szerzők rámutatnak, természetes, hogy az 

egyén a számára fontos értékeket hangsúlyozó pártokat fogja preferálni (Piurko és mtsai, 

2011). Ezen gondolatot Barnea (2003, idézi Piurko és mtsai, 2011) 14 ország eredményeit 

összegző kutatása is támogatja, mely szerint minden vizsgált nemzetnél legalább az egyik 

dimenzió a fenti kettőből meghatározónak bizonyult. Caprara és munkatársai (2006) 

Olaszországban találtak pozitív kapcsolatot a balközép koalíció támogatása valamint az 

univerzalizmus és a jóindulat értéktípusai között, míg negatívat a hatalom és a biztonság 

értékeinek fontossága és a fenti politikai tömörülés között.  

 

Magyarország helyzete az értéktípusok függvényében 
Piurko és munkatársai (2011) a már korábban említett kutatásukban a bal-jobb 

önelhelyezés és a következő három értéktípus között találtak kapcsolatot a magyar adatok 

vizsgálata során: tradicionális, hedonista és hatalomorientált. Mindhárom esetben pozitív volt 

ez az összefüggés, tehát az erősebb jobboldali önelhelyezés járt együtt a fenti három 

értéktípus preferenciájával (a másik héttel nem találtak szignifikáns kapcsolatot). Ezen kutatás 

esetében fontos megjegyezni, hogy a többi vizsgált országnál általában több érték mutatott 

kapcsolatot a jobb-bal önelhelyezéssel, mint hazánkban. 

Keller (2008a) az Európai Social Survey adatai alapján a schwartzi értéktípusok 

szerint kategorizálja a vizsgálatban részt vevő országokat. Eszerint Magyarország más, az 

EU-hoz újonnan csatlakozott országokkal együtt az ún. tradicionális országok közé tartozik. 

Mindez az egyetemesség, a biztonság és a hagyomány értékeinek a hangsúlyozását jelenti 

(többek között) az önállósággal, a hedonizmussal és az anyagi jóléttel szemben. Ezek pedig a 

négy nagyobb dimenzió közül a konzerválás és én-átalakulás magasabb szintű preferenciáját 

jelentik. 

Ahogy Keller (2008a) rámutat, ezen eredmények megfeleltethetőek Inglehart (1997) 

materialista versus posztmaterialista értéktípusainak. Az eredeti elmélet (Inglehart, 1971) 

szerint a gazdaságilag fejlettebb társadalmakban az ún. materialista értékeket (pl. az ország 

védelme) felváltják a posztmaterialisták (pl. a szólásszabadság). Mindez könnyen 

magyarázható, hiszen ha az alapvető szükségletek kielégülnek, az egyének érdeklődése új, a 

létfenntartáshoz nem feltétlenül szükséges értékek irányába fordulhat. Egy korábbi, dél-

koreai–magyar összehasonlító vizsgálatban hasonló eredményekre jutottunk mi is (Harsányi 

és Park, 2010), azaz a két ország egyetemista mintái esetében inkább a materialista értékek 

voltak a meghatározóak a magyar válaszadók esetében. 
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Keller (2008b) a különböző demográfiai változók és a Schwartz értéktípusai között 

keresett kapcsolatot reprezentatív mintán egy TÁRKI-kutatás keretében. A kutatásban a 

schwartzi értéktípusokat összevontan, négy „magasabb szintű” értékbe vonták össze, de 

mindezek nem fedik teljesen az eredeti schwartzi típusokat (a tízből hetet vontak be a 

kutatásba). (Mivel jelen disszertáció során végig az eredeti (Schwartz, 2003) magyar 

fordításban leírtakat használtuk, így a Keller (2008b) kutatásának főbb eredményeinek 

összefoglalásakor – a könnyebb olvashatóság miatt – szintén azt alkalmaztuk). A kutatás 

megállapítja, hogy a nők és az idősebbek számára fontosabb a tradicionális és az 

alkalmazkodó értéktípus, valamint a jóindulat és az univerzalisztikus motivációs értéktípus, 

mint a férfiak és fiatalabbak számára. Ezek az eredeti magasabb szintű dimenziók esetében 

megfeleltethetőek a konzerválás és az én-átalakulás értékeinek.  

 Az adatok további elemzéséből kiderül, hogy a legfiatalabbak és a legidősebbek szinte 

ellentétes értékpreferenciával rendelkeznek. A fiataloknál inkább hangsúlyos az önállóság, a 

hatalom és a teljesítmény, viszont kevésbé fontos a konformitás, a tradíció és általánosságban 

az én-átalakuláshoz tartozó értékek. Az idősebbek eredményi ezzel szinte teljesen ellentétben 

állnak (Keller, 2008b). Mindezen eredmények alapján arra következtethetünk, hogy 

általánosságban a klasszikus konzervatív értékekhez az idősebbek állnak közelebb. A 

magyarországi helyzetet ebből a szempontból erősen árnyalja, hogy az MSZP 

szavazóbázisának egyik legmarkánsabb részét az idősebb szavazók alkotják, ahogy arra a 

2010-es választások után készült TÁRKI-kutatás is rámutat (Sík, 2010). 

 

Politikai preferencia és értékek kapcsolata Magyarországon 
Egy fent már ismertetett szociológiai kutatás szerint a Fidesz (2006-os) 

támogatottságával erősen összefügg a jövedelmi helyzet, valamint a vallásosság (Fábián, 

2008). 

Jelenfi és munkatársai (2010) szintén a pártszimpátia és az alapvető értékek közti 

kapcsolatot vizsgálták az Európai Értékvizsgálat 2008-as adatai alapján. Kutatásukban az 

MSZP- és Fidesz-szavazók között alapvető értékrendbeli különbségeket találtak. Eszerint az 

ún. „tradicionalisták” klasztercsoportjában felülreprezentáltak az MSZP-szavazók, míg a 

„nyitott-konzervatívokéban” a Fidesz szavazói. Előbbiek esetében egy átlagosnál idősebb, 

alacsonyabb jövedelmi és társadalmi státuszú csoportról beszélhetünk, melynek a vallás 

fontos tényező (itt fontos megjegyezni, hogy ebben a csoportban még mindig a Fidesz 

szavazók vannak többségben, az MSZP szimpatizánsai „csak” felülreprezentáltak), 

gondolkodásuk inkább konzervatív, benne megtalálható a tekintélyelvű orientáció. A stabilitás 
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és a rend meghatározó a számukra. A nyitott-konzervatívok” csoportját jellemzően 

középkorúak és az átlagosnál magasabb iskolai végzettségűek alkotják. A normák, szabályok 

itt is fontos tényezőként jönnek számításba. Ez a csoport mérsékelten konzervatívnak 

tekinthető, a nemzet fontos motívum, de emellett a külföld iránti nyitottság is megmutatkozik. 

A család az egyik legfontosabb tényező a fentiek előtt, ezen túl pedig a tekintélytisztelet itt is 

fontos szerepet játszik (Jelenfi és mtsai, 2010). 

 

Rendszerigazolás és annak politikai vetülete Magyarországon 
 Néhány fontos, napjaink politikai pszichológiáját meghatározó átfogó társadalmi 

elmélet érinti kutatásunkat, melyek rövid ismertetésétől nem tekinthetünk el. Az egyik ilyen a 

rendszerigazolás elmélete (magyarul lásd Jost, 2003). Ennek a fő kérdése arra irányul, hogy a 

kisebbségi, elnyomott, alacsonyabb státuszú csoportok a társadalmon belül miért fogadják el 

saját rosszabb helyzetüket. A fennálló rendszert milyen önigazoló, racionalizáló 

mechanizmusok segítségével fogadják el? Arra pedig, hogy a rendszert elfogadják, alapvetően 

motiváltak a társadalom tagjai (Jost, 2003). Erős (2012) az elmélet három fő előzményét 

emeli ki. Az első a kognitív disszonancia elmélete, mely az énvédelmen túl a társadalom 

stabilitásának megőrzésében is szerepet játszik. Második előzmény a „minimáliscsoport-

paradigma”, mely a saját csoport pozitívabb megítélésén keresztül képezi előzményét a 

rendszerigazolás elméletének. Harmadik előzmény a tekintélyelvűség problémaköre, melynek 

jelen disszertáció is külön fejezetet szentelt. A rendszerigazolás a konzervativizmussal 

kapcsolatot mutat: a magukat inkább konzervatívnak vallók az adott társadalmi rendet jobban 

elfogadják és támogatják a status quót. Mindehhez hozzájárul a bizonytalansággal és 

kétértelműséggel szembeni ellenérzés, valamint a rend és szervezettség igénye (Jost, 2003). 

Ez utóbbiak megjelennek a lezárás iránti igény kérdőív (Webster és Kruglanski, 1994) 

alskáláin is.  

 A rendszerigazolás elméletének egyik legnagyobb riválisa a társadalmi dominancia 

(szociális dominancia) elmélete, mely elsősorban szociobiológiai magyarázatokon alapszik 

(Erős, 2012). Eszerint az, hogy a társadalomban léteznek alacsonyabb státuszú csoportok, 

amelyek diszkriminálva vannak, természetes velejárója a világ rendjének. Egyéni szinten a 

szociálisdominancia-orientáció (SDO) méri a személy ilyen jellegű irányultságát, azaz hogy 

mennyire ért egyet a társadalmi hierarchiával. A fentiek tükrében nem meglepő, hogy az SDO 

és a politikai konzervativizmus között kapcsolatot találtak (Sidanius és Pratto, 2005).  

Nehéz az amerikai elméletet átültetni a magyar kontextusba, de vannak évtizedeket 

átívelő vizsgálatok, melyek segítségünkre lehetnek. Így például Hunyady (1996) eredményei 
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megmutatják, hogy a rendszerváltás előtti Magyarországon (több különböző időpontban 

folytatott adatfelvétel eredményei alapján) a válaszadók a legelégedettebb ország 

állampolgárainak a szovjeteket tartották, míg az 1991-es adatfelvétel során már az angolokat, 

amerikaiakat. Ugyanez a tendencia jelentkezett a gazdasági fejlődés terén: míg korábban a 

Szovjetunió fejlődött a leggyorsabban a válaszadók szubjektív megítélése szerint, addig az 

1991-es adatfelvétel során már az Egyesült Államok. Mindez azt bizonyítja, hogy az új 

rendszer gyorsan igazolást nyert – mutat rá Jost (2012). 

 Magyarországon általánosan elfogadott vélekedés, hogy a társadalmi hierarchiában 

elfoglalt hely, valamint a személyes teljesítmény és az érdemek között alacsony fokú a 

kapcsolat. Ez a gondolat a rendszerváltás után felerősödött, és azóta is tartja magát a többség 

társadalmi megítélésében. A Fidesz szimpatizánsai jobban elfogadják a fennálló társadalmi 

rendszert, mint az MSZP szavazói (Hunyady, 2011).  Hunyady (2011) értékkutatásában az ún. 

„tagadó értékek skáláját” használta, mely az egyes értékekkel kapcsolatos preferenciákat 

negatív állítások formájában térképezi fel, így például a rend esetén, annak preferenciáját az 

alábbi állítással méri: „ne uralkodjon el összevisszaság, erkölcstelenség és bűnözés a 

társadalomban, teremtsünk rendet” (Hunyady, 2011, 19). Ezen módszer segítségével a 2008-

as és 2010-es országosan reprezentatív kutatásokat összehasonlítva apró, de érdekes 

különbségeket talált az értéktörekvések tekintetében. Bár a legerősebb és leggyengébb értékek 

sorrendjében nem mutatkozott különbség, csökkent a fontossága a környezetvédelem, a 

hagyományőrzés, a türelem és a modernizálás értékeinek, míg nőtt a szociális biztonságé, a 

rendé és gazdasági hatékonyságé (Hunyady, 2011).   

 

Kutatási kérdések  
 Fő kutatási kérdésünk: a politika-ideológiai preferenciák (pártszimpátia, ideológiai 

skálákon való önelhelyezés) mely kognitív, érzelmi és értékpreferenciabeli tényezőkkel és 

attitűdtárgyakkal mutatnak összefüggést, valamint hogyan befolyásolja mindezeket az 

életkor?  

Feltételezzük, hogy Magyarországon a helyzet nem annyira egyértelmű, mint ahogy 

azt néhány másik ország esetében megállapíthattuk. Kutatásunkban arra is kerestük a választ, 

hogy milyen különbségek jelentkeznek azok között, akik az 1990 előtti rendszerben nőttek fel 

és a rendszerváltás után már szavazóképes korban voltak, illetve akik csak néhány éve lettek 

szavazókorúak. Ennek folytán két életkori csoport eredményeinek összehasonlítását tűztük ki. 

Friss külföldi kutatások szerint a korábbi erős kapcsolat a politikai attitűdök és a társadalmi 

csoportok között gyengülni látszik (Garzia, 2013; Devine, 2012), ezzel párhuzamosan az 
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egyéni tényezők (mint például döntéshozatal) kerültek előtérbe. Ez indokolja jelen kutatásban 

a személyiségtényezőkre és döntéshozatali diszpozíciókra való fókuszálást.  

Már korábbi amerikai vizsgálatok (például Kerlinger, 1984) is felhívták a figyelmet a 

bipoláris liberális-konzervatív skála problematikájára. Így a Magyarországon bírált, de mégis 

hasznosnak ítélt (Enyedi, 2006) bal-jobb skála mellett különálló skálákon mértük az egyén 

radikális jobboldali, konzervatív, szocialista és liberális önbesorolását. Így lehetőségünk nyílt 

a különálló ideológiai dimenziók vizsgálatára is. 

 Kutatási kérdésünk tehát az, hogy a pártválasztás, illetve az ideológiai beállítottság 

hogyan kapcsolódik bizonyos pszichológiai változókhoz, szubjektíven kiválasztott 

fogalmakkal kapcsolatos érzésekhez, jelesül az alábbiakhoz: 

- lezárás iránti igény,  

- jobboldali tekintélyelvűség, 

- állapotszorongás,  

- aggodalom, 

- 16 szubjektíven kiválasztott fogalommal kapcsolatos érzés, valamint 

- befolyásolja-e ezt egy halálfélelmet előhuzalozó vizsgálati manipuláció. 

Kérdésünk, hogy a Jost és munkatársai (2003a) átfogó metaanalízisében feltárt 

összefüggések magyar mintán megmutatkoznak-e a politikai konzervativizmussal 

kapcsoltban. Elemzésükben felhívják a figyelmet arra, hogy munkájukban a politikai 

konzervativizmus magját fedik fel, a perifériás részeket helyi kontextusok befolyásolják. A 

perifériás részek feltérképezése egyik fő célunk. A Jost és munkatársai (2003a) által felsorolt 

társas kognitív motívumok közül a következő motívumokat az alábbi (és későbbiekben 

részletesen kifejtett), magyarra fordított mérőeszközökkel kívántuk vizsgálni:  

Az episztemikus motívumokat 

1. a lezárási igényt mérő kérdőívvel és annak alskáláival (Csanádi és mtsai, 2009) 

2. az RWA magyar nyelvű rövidített verziójával (Fábián, 1999); 

 

Az egzisztenciális motívumokat 

1. az aggodalmat mérő, önállóan összeállított kérdéssor segítségével, 

2. a szorongást mérő magyar nyelvű STAI-val (Sipos, Sipos és Spielberger 1988), 

3. a halálfélelem előhuzalozásával egy vizsgálati manipuláción keresztül; 

 

Az ideológiai motívumokat: 

1. a társadalmi egyenlőtlenségek elfogadása/elutasítása által, 
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2. a Schwartz értéktípusaival való kapcsolat feltérképezésén keresztül (annak magyar 

nyelvű kérdőívével, lásd Nguyen Luu és mtsai, 2003) vizsgáljuk. 

 

 Amint említettük, a diszpozicionális összefüggések keresése mellett egy vizsgálati 

manipuláció hatásának tesztelését is célul tűztük ki, melyhez elsősorban Thórisdóttir és Jost 

(2011) korábbi munkája szolgáltatott alapot – ennek némileg módosított változatát használtuk. 

 További célunk volt a vizsgált kérdőívek – azaz a Lezárási Igény Kérdőív, a 

tekintélyelvűséget mérő rövidített RWA skála és a szorongást mérő STAI – közötti 

kapcsolatok feltárása elsősorban személyiségpszichológiai szempontból. Emellett, mivel a 

Lezárási Igény Kérdőív magyar fordításának adaptációja még frissnek mondható, valamint 

mivel annak kidolgozásában, fejlesztésében jelen sorok írója is részt vett, annak a korábbinál 

mélyebb statisztikai elemzését is célul tűztük ki.  

 Hipotéziseinket és – az exploratív esetekben – kutatási kérdéseinket az előkutatás 

kapcsán egy, a főkutatás esetében hét kérdéscsoportba soroltuk. Az előkutatásunkat a 

következő fejezetben mutatjuk be, majd ismertetjük annak eredményeit. Ezt követi a főkutatás 

teljes bemutatása, majd az összes eredmény értelmezésére egy fejezetben, a disszertáció 

végén szereplő megvitatásban került sor.  

 

Előkutatás: A lezárás iránti igény és a Schwartz-féle 

értékpreferenciák közti kapcsolat 
Az egyes párt- és ideológiai preferenciával rendelkező emberek sok szempontból 

különböznek, akár pszichológiai, akár szociológiai, akár politológiai oldalról vizsgáljuk a 

kérdéskört. Ezen belül az értékpreferenciák szempontjából jelentkező különbségek vizsgálatát 

tűztük ki célul az előkutatás során oly módon, hogy az egyének lezárás iránti igényét is 

bevontuk a változók közé. Ennek vizsgálatára az egyik legátfogóbb értékfelosztást kíséreltük 

meg kapcsolatba hozni a politikai preferenciákkal, jelesül Schwartz (1992) dimenziókat. 

Vizsgálatunkban ezen értéktípusok mellett a válaszadók alapvető demográfiai tényezőit, 

lezárás iránti igényüket és politikai-ideológiai preferenciáit mértük fel. 

 

Az előkutatással kapcsolatos hipotézisek és kutatási kérdések 
Kutatásunk részben exploratív jellegű, így kíváncsiak voltunk az értéktípusok és az 

ideológiai skálák közötti kapcsolatra. Emellett konkrét hipotéziseket is megfogalmaztunk. 

 

A jobb-bal önbesorolással kapcsolatos hipotézisek 
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1. hipotézis: Feltételeztük, hogy a baloldali-jobboldali önbesoroláson belül a magasabb szintű 

jobboldali önbesorolás és a konzerválás értéktípuscsoport pozitív kapcsolatot mutat 

egymással. 

2. hipotézis: Feltételeztük, hogy a baloldali-jobboldali önbesoroláson belül a magasabb szintű 

baloldali önbesorolás és a nyitottság a változásra csoport pozitív kapcsolatot mutat egymással.  

 

A liberális és konzervatív önbesorolással kapcsolatos hipotézisek 

 Mivel az univerzalisztikus értéktípus magában foglalja a társadalmi egyenlőség 

preferenciáját, mindez kapcsolatba hozható a liberális értékrenddel (vö. Jost és mtsai, 2003a), 

így feltételezzük, hogy az univerzalisztikus értékek és a magasabb fokú liberális beállítottság 

összefüggenek egymással. Hipotéziseink hasonlóak a baloldali-jobboldali skála kapcsán várt 

eredményekkel, de kíváncsiak voltunk, miben jelentkezik más a konkrét ideológiai skálákon. 

3. hipotézis: Várakozásaink szerint a liberális önbesorolás kapcsolatba hozható a nyitottság a 

változásra dimenzióval, ahogyan azt Schwartz (1994), valamint Piurko és munkatársai (2011) 

eredményei alapján vártuk. 

4. hipotézis: Feltételeztük, hogy a konzerváláson belüli értéktípusok köthetőek a konzervatív 

önbesoroláshoz. Mindezt szintén Schwartz (1994), valamint Piurko és munkatársai (2011) 

eredményei sugallják. 

5. hipotézis: A radikális jobboldali skála esetében még hangsúlyosabban vártuk a konzervatív 

skálához hasonló eredményeket, azaz a konzerváláshoz tartozó értéktípusokkal pozitív, míg a 

nyitottság a változáson belüliekkel való negatív kapcsolatot. 

6. hipotézis: Pozitív összefüggést vártunk a szocialista (baloldali) skála és az én-átalakulás 

értéktípus csoportjával. 

 

Lezárás iránti igény és értékrend közötti összefüggéssel kapcsolatos hipotézis 

7. hipotézis: Azt vártuk, hogy a schwartzi elmélet szerint a konzervatív ideológiákhoz jobban 

köthető értékek együtt járnak a magasabb lezárás iránti igénnyel (hasonlóan Calogero és mtsai 

[2008] eredményeihez). 

Ehhez kapcsolódóan kíváncsiak voltunk a lezárási igény kérdőív alskálái és a 

schwartzi értékrend közötti kapcsolatra. 

 

Regressziós modellek 
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Az előbbieken túl regressziós modellek felállítását is megkíséreltük a baloldali-jobboldali és a 

négy ideológiai skála, valamint az értéktípusok és a lezárási igény közötti kapcsolatokra 

vonatkozóan. 

 

Minta, az adatfelvétel körülményei 
Elővizsgálatunkat 141 (103 nő, 38 férfi) tanár szakos egyetemista alkotta, akik az 

SZTE-BTK Pszichológiai Intézetének szervezésében kifejezetten tanár szakosoknak tartott 

kurzusokon vettek részt. Átlagéletkoruk 32,03 év (SD = 9,58), legfiatalabb közülük 21, a 

legidősebb 56 éves. Az adatfelvétel 2012 márciusában és áprilisában zajlott, az adatok 

gyűjtését saját szervezésben végeztük. 

 

Az elővizsgálatban alkalmazott mérőeszközök bemutatása 
Vizsgálatunkban az alapvető demográfiai tényezők felmérése után a válaszadók lezárás 

iránti igényét mértük fel a Lezárási Igény Kérdőívvel (Csanádi és mtsai, 2009b). Az 

értéktípusok felmérése Schwartz „Person profile” (Személyi profil) kérdőívének magyarra 

fordított verziójával történt (Nguyen Luu és mtsai, 2003). A jobb-bal, illetve a radikális, 

konzervatív, liberális, szocialista (baloldali) önbesorolást különálló skálákon vizsgáltuk. 

Mindezeket részletesen bemutatjuk, a teljes kérdőív pedig a 2. mellékletben olvasható. A 

kérdőívek kitöltése anonim és önkéntes volt, ezért nem járt anyagi ellenszolgáltatás a 

válaszadóknak. 

Általános demográfiai adatok 

A kutatásban megkérdeztük a kitöltők nemét, életkorát, legmagasabb iskolai 

végzettségét és lakóhelyét. 

Lezárási Igény Kérdőív 

A lezárás iránti igény mérésére a Kruglanski és munkatársai (1993) által készített 

Need for Closure Scale- magyar verzióját (Csanádi és mtsai, 2009b) használtuk (a kérdőív a 

könnyebb áttekinthetőség miatt egyben olvasható a 1. számú mellékletben). A válaszadó 

hatfokú Likert-skálán dönthette el, hogy mennyire érzi magára jellemzőnek az adott állítást (1 

=„Egyáltalán nem értek egyet”, 5 = „Teljesen egyetértek”). A kérdőív 47 tételből áll, melyből 

5 a szociális kívánatosságot méri, a maradék 42 tételből 17 fordított. A skála magyar 

fordításának alskálái nem fedik tökéletesen az eredeti, angol nyelvű verzió (Webster és 

Kruglanski, 1994) faktorait (részletesen lásd Csanádi és mtsai, 2009b), de ugyanúgy az 

ötfaktoros megoldás bizonyult a legjobbnak. Így jelen kutatásban az alábbi öt alskálát 
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használtuk, ahogyan az a korábban publikált magyar nyelvű tanulmányunkban szerepelt 

(zárójelben egy-egy tétel olvasható):  

1. Rend és szervezettség igénye (pl. „Szeretek világos, rendezett életmódot folytatni.”)  

2. Döntéskészség (pl. „A legtöbb döntéssel sokat küszködöm.”) 

3. Többszempontúság igénye/kerülése (pl. „Amikor egy problémáról gondolkodom, 

annyi különböző véleményt fontolóra veszek az ügyben, amennyit csak lehetséges.” – 

fordított tétel) 

4. Bizonytalansággal szembeni ellenérzés (pl. „Bosszantó olyasvalakit hallgatni, akinek 

nem látható világosan az álláspontja.”) 

5. Újdonságkeresés/-kerülés (pl. „Még ha el is határoztam magam valami mellett, mindig 

alig várom, hogy egy másfajta véleményt is fontolóra vegyek.” – fordított tétel) 

Mivel Likert-skáláról van szó, a kérdőívre adott válaszok összegződtek oly módon, hogy a 

fordított tételekre adott válaszokat fordítottan értékeltük, kihagyva a szociális kívánatosság 

skálához tartozó itemeket. Az így kapott összérték jelzi a lezárási igényét az adott 

személynek, a magasabb szám a magasabb lezárási igényre utal. 

Az előkutatásban a magyar mintán bemért változat fenti alskáláit használtuk, mivel ennek 

adatfelvétele korábban történt, mint a főkutatásé. Az alskálák elnevezése mellett a hozzájuk 

tartozó tételek szintén megegyeztek. A lezárás iránti igényt mérő kérdőív újabb, részletes 

statisztikai elemzésére a főkutatás során tértünk ki. 

Ideológiai és politikai preferenciát mérő skálák 

A válaszadókat megkérdeztük, hogy amennyiben a kitöltés hetének vasárnapján 

lennének a választások, mely párt listájára adnák szavazatukat. Emellett megkértük őket, hogy 

a baloldali-jobboldali politikai skálán jelöljék be saját beállítottságukat. Itt az alacsonyabb 

érték az inkább baloldali preferenciát jelentette. A politikai ideológiai önbesorolást négy 

különálló skálán mértük. A válaszadónak az volt a feladata, hogy külön-külön döntse el, 

mennyire tartja magát radikális jobboldalinak, konzervatívnak, liberálisnak, valamint 

szocialistának (baloldalinak).  

Schwartz értéktípusai, a „Person profile” kérdőív magyar változata 

Jelen kutatásban Schwartz (1997) 29 itemes „Person profiles” (személyi profilok) 

kérdőívének magyar nyelvű változatát használtuk, melyet Nguyen Luu és munkatársai (2003) 

készítettek. A kérdőív lefedi mind a tíz értéktípust. A válaszadók feladata az volt, hogy 

eldöntsék, egy képzeletbeli személy leírása mennyire hasonlít rájuk. Minderre egy hatfokú 

skálán válaszolhattak, ahol az 1-es az „egyáltalán nem olyan, mint én”, a 6-os pedig a 
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„nagyon hasonlít rám” válasznak felelt meg. A skála megbízhatósági mutatóit a fordítást 

végzők megfelelőnek tartották (Nguyen Luu és mtsai, 2003). 

 

Az előkutatás eredményei 
Reliabilitásvizsgálat 

A Lezárási Igény Kérdőív reliabilitása megfelelőnek bizonyult, a Cronbach-α értéke 

0,831 volt az előkutatás során. 

 

A baloldali-jobboldali és az ideológiai önbesorolást mérő skálák kapcsolata 

A hipotéziseinkkel, kutatási kérdéseinkkel kapcsolatos eredmények tesztelése előtt az 

ideológiai skálák és a baloldali-jobboldali önbesorolás között vizsgáltuk a kapcsolatot. Ezek 

szerint a baloldali-jobboldali skála pozitívan jár együtt mind a konzervatív, mind a radikális 

jobboldali skálával, azonban a kapcsolat erőssége eltér. A radikális jobboldali skálával 

kifejezetten erős (r = 0,576, p < 0,01), míg a konzervatív skálával enyhébb korrelációt (r = 

0,296, p < 0,01) találtunk. Szintén eltér a negatív együttjárás erőssége a liberális (r = –0,229, p 

< 0,05) és a szocialista (baloldali) (r = –0,543, p < 0,01) skálák és a baloldali-jobboldali 

önbesorolás között. 

 

A baloldali-jobboldali önbesorolás és az ideológiai skálák, valamint az értéktípusok 

kapcsolata 

Az első két hipotézisünkhöz kapcsolódóan összefüggést kerestünk a schwartzi 

értéktípusok és a baloldali-jobboldali önbesorolás között. Szignifikáns kapcsolatot kaptunk a 

baloldali-jobboldali önbesorolás (a magasabb érték az inkább jobboldali önbesorolást jelenti) 

és a biztonság (r = 0,222, p < 0,05), a konformitás (r = 0,194, p < 0,05) valamint a 

hatalomorientált (r = 0,253, p < 0,01) motivációs értéktípus között. A baloldali-jobboldali 

önbesorolás ezzel szemben negatívan függ össze (tehát inkább baloldali önbesorolást jelenti) 

az önállóság motivációs értéktípussal (r = –0,260, p < 0,01) (a teljes korrelációs táblázat az 1. 

számú táblázatban található). 
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 Radikális 

Jobboldalinak 

Konzervatívnak Liberálisnak Szocialistának 

(Baloldalinak) 

Baloldali-

Jobboldali 

Politikai Skála 

Konformitás n. sz. n. sz. n. sz. -0,229(*) 0,194(*) 

Biztonságra orientált 0,223(*) n. sz. n. sz. -0,238(*) 0,222(*) 

Hedonista n. sz. n. sz. n. sz. n. sz. n. sz. 

Ösztönzést kereső n. sz. n. sz. n. sz. n. sz. n. sz. 

Önállóság -0,248(*) n. sz. 0,229(*) n. sz. -0,260(**) 

Teljesítményorientált n. sz. n. sz. n. sz. n. sz. n. sz. 

Hatalomorientált 0,255(**) n. sz. n. sz. n. sz. 0,253(**) 

Hagyomány n. sz. 0,293(**) n. sz. n. sz. n. sz. 

Jóindulatúság n. sz. n. sz. n. sz. n. sz. n. sz. 

Univerzalizmus n. sz. n. sz. n. sz. n. sz. n. sz. 

1. számú táblázat: Az értéktípusok és baloldali-jobboldali önbesorolás, valamint 

ideológiai preferenciák közötti korrelációs kapcsolatok *p < 0,05, **p < 0,01 

 

A magasabb fokú liberális önbesorolás (r = 0,229, p < 0,05) egyedül az önállóság 

értéktípusával állt kapcsolatban, a konzervatív önbesorolás pedig a hagyománnyal (r = 0,293, 

p < 0,01).  A szocialista (baloldali) skála negatívan korrelált a konformitással (r = –0,229, p < 

0,05) és a biztonságorientálttal (r = –0,238, p < 0,05). A radikális jobboldali pozitívan járt 

együtt a biztonság (r = 0,223, p < 0,05) és a hatalomorientált (r = 0,255, p < 0,01), míg 

negatívan az önállóságorientált (r = –0,248, p < 0,05) értéktípussal. 

A lezárás iránti igény és schwartzi értéktípusok között várakozásainknak többé-

kevésbé megfelelő együttjárásokat kaptunk. A személyek lezárási igénye szignifikáns pozitív 

együttjárást mutatott az alkalmazkodó (r = 0,326, p < 0,01) és a biztonságorientált (r = 0,287, 

p < 0,01) motivációs értéktípusokkal, míg negatívat a hedonista (r = –0,267, p < 0,01) és az 

ösztönzést kereső (r = –0,392, p < 0,01) motivációs értéktípusokkal. 

Ezután exploratív jelleggel megvizsgáltuk, hogy a lezárási igény alskálái közül melyek 

állnak kapcsolatban a fenti négy motivációs értéktípussal, és itt érdekes eredményeket 

kapunk. Az, hogy az összesített lezárási igény együtt jár az alkalmazkodó, valamint a 

biztonságorientált motivációs értéktípussal, mindkét esetben elsősorban a rend és 

szervezettség igénye, valamint a bizonytalansággal szembeni ellenérzés alskálákra adott 

válaszokból adódott. A negatív együttjárásoknál ezzel szemben mind az ösztönzést kereső, 

mind a hedonista értéktípus az újdonságkeresés/-kerülés alskálával állt negatív viszonyban. A 

hedonista esetén ez az egyetlen negatív együttjárás a lezárási igény alskálái közül, míg az 

ösztönzést kereső értéktípus a rend és szervezettség igénye, valamint a bizonytalansággal 
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szembeni ellenérzés alskálákkal is negatív viszonyban állt (az ide tartozó eredményeket lásd a 

2. számú táblázatban!) 

 
 Alkalmazkodó Biztonságorientált Hedonista Ösztönzést kereső 

Bizonytalansággal 

szembeni ellenérzés 

0,294(**) 0,208(*) n. sz. -0,379(**) 

Rend és szervezettség 

igénye 

0,426(**) 0,386(**) n. sz. -0,330(**) 

Döntéskészség n. sz. n. sz. n. sz. n. sz. 

Többszempontúság 

igénye/kerülése 

n. sz. n. sz. n. sz. n. sz. 

Újdonságkeresés/-

kerülés 

n. sz. n. sz. -0,216(*) -0,477(**) 

2. számú táblázat: A lezárási igény alskáláinak és négy értéktípusnak az együttjárásai  

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

 

A baloldali-jobboldali és ideológiai önbesorolás magyarázó modelljei 

Amennyiben egy regressziós modellt készítünk a bal-jobb önbesorolás (függő változó) 

és schwartzi értéktípusok (független változók), valamint a lezárási igény és alskáláinak 

kapcsolatáról, három érték, nevezetesen az önállóság, a hatalom és a hagyomány bírnak 

összességében gyenge, de szignifikáns magyarázóerővel (R² = 0,185). Az önállóság 

negatívan, a másik két érték pozitívan függ össze a baloldali-jobboldali önbesorolással. 

(Részletesen lásd a 3. számú táblázatot!) 

 
 b SE b β 

Konstans 5,962 1,605  

Önállóság -,716 ,261 -,251** 

Hatalomorientált ,489 ,155 ,295** 

Hagyomány ,536 ,199 ,251** 

3. számú táblázat: A baloldali-jobboldali önbesorolást magyarázó értéktípusok 

R² = ,185, *p < ,05, **p < ,01 ***p < ,001 

 

Amennyiben a konzervatív önbesorolás mint függő változó prediktorait vizsgáljuk a 

schwartzi értéktípusokkal és a lezárás iránti igény alskáláival mint független változókkal 
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összefüggésben, nem találtunk olyan modellt, amely megfelelő magyarázóerejű lenne, R2 

értéke csupán 0,61.  

Ezzel szemben a radikális jobboldali önbesorolás prediktorai már elégséges 

magyarázóerővel bírnak. Pozitív prediktornak bizonyult a biztonságorientált értéktípus a 

hatalomorientálthoz hasonlóan, míg az univerzalizmus negatívan függött össze vele. 

 
 b SE b β 

Konstans -,175 1,578  

Biztonságorientált ,929 ,257 ,333*** 

Univerzalizmus -,559 ,272 -,192* 

Hatalomorientált ,414 ,207 ,177* 

4. számú táblázat: A radikális önbesorolást magyarázó értéktípusok 

R² = 0,161, *p < 0,05, ***p < 0,001 

 

A liberális önbesorolás esetében – a konzervatívhoz hasonlóan – nem tudtunk 

regressziós modellt felállítani (R² = 0,084), ahogyan a szocialista (baloldali) skálánál sem, ez 

utóbbi esetben az R² értéke csupán 0,075 lett.  

Mivel előkutatásunk eredményei szerves egységet alkotnak a főkutatással, azok 

megvitatására az utolsó fejezetben, a főkutatással együtt kerül sor. Emellett, mivel egyértelmű 

válaszokat kaptunk az értéktípusok és politikai-ideológiai preferenciák kapcsán, a 

főkutatásban ezen kérdésre már nem kerestük a választ. 

 

Főkutatás 
A főkutatáshoz kapcsolódó kutatási kérdések, hipotézisek 
 Kutatási kérdéseinket, hipotéziseinket több csoportba lehet sorolni, ezeknek a 

kérdéscsoport elnevezést adtuk. Többnyire hipotéziseket tartalmaznak a kutatási kérdések 

mellett. Rendhagyó módon – a könnyebb követhetőség folytán – a hipotézisek számozása 

tartalmazza először a kérdéscsoportja számát, majd egy pont után a kérdéscsoporton belüli 

sorszámát. 

A következőkben részletesen kifejtendő kérdéscsoportokon belül – ahol lehetőségünk 

volt rá – az életkor befolyásoló hatását is vizsgáltuk. Tettük ezt egyrészt a teljes minta 

eredményeit alapul véve, másrészt a két életkori minta különbségeit vizsgálva. 

 A konzervativizmust többféleképpen mértük, mint függő változó. Elsősorban a 

személyek önbesorolása alapján, azaz azon kérdésre adott válaszuk szerint, melyben saját 
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maguk dönthették el, mennyire tartják magukat konzervatívnak. Másodsorban 

pártpreferenciák alapján különböztettük meg a vizsgálatban résztvevőket aszerint, hogy mely 

pártra szavaznának, illetve, hogy mely párto(ka)t mennyire preferálják. Harmadik szempont 

szerint egy 16 fogalomból álló lista kapcsán nyilatkozhattak attitűdjeikről, majd a válaszok 

faktorelemzésének tekintetében határoztuk meg a személyek konzervatívabb ilyenfajta 

irányultságát.  

 

Első kérdéscsoport: skálák összefüggései  

Az első csoportba kerülő kérdések a mérőeszközök megbízhatóságát és egymás közötti 

kapcsolatát vizsgálták. Itt a legnagyobb hangsúly a Lezárási Igény Kérdőíven van, mivel a 

politikai tényezőkkel összefüggésben gyakran kutatott mérőeszköz, valamint statisztikai 

elemzése részletesebb és nagyobb mintán történt jelen munka során, mint a korábbiakban 

(lásd Csanádi és mtsai, 2009b). Az ide kapcsolódó kérdéseink: 

H 1.1 Feltételeztük, hogy a lezárás iránti igény és a tekintélyelvűség pozitívan függ össze 

egymással, ahogy az Webster és Kruglanski (1994) vizsgálatában is megjelent. 

H 1.2 A szorongás és a lezárási igény között vártunk pozitív irányú együttjárást, ahogyan az 

Colbert és munkatársai (2006) hasonló vizsgálatában megjelent.   

H 1.3 A szorongás és tekintélyelvűség között nem vártunk kimutatható kapcsolatot.  

 

Második kérdéscsoport: ideológiai skálák és pártok preferenciájának/támogatottságának 

összefüggései 

 A második csoportba kerülő kérdések a pártpolitikai preferenciák és az ideológiai 

skálák közötti kapcsolatot vizsgálták. Ezen kérdéscsoport tagjai kevésbé pszichológiai 

jellegűek. A vizsgálatunk szempontjából ennek abban van jelentősége, hogy lássuk, 

mennyiben feleltethetőek meg egymásnak a különböző politikai ideológiai és 

pártpreferenciák. Szintén ezen kérdéscsoporton belül vizsgáltuk azt, hogy a baloldali-

jobboldali skála mennyire mutat együttjárást a politikai ideológiai preferenciákat mérő 

kérdőívvel. 

H 2.1 A hagyományosan konzervatívabb pártok szavazói inkább konzervatívabbnak vallják 

magukat. 

 Mivel nagyon hasonló konstruktumokat mérnek, külön hipotézisként nem 

fogalmazzuk meg, hanem kutatási kérdésként tesszük fel: mennyire járnak együtt a baloldali-

jobboldali skálával a konzervatív, valamint a radikális jobboldali skálák, és milyen mértékben 

negatívan a baloldali (szocialista) és liberális önbesorolást mérő eszközök? 
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Harmadik kérdéscsoport: az ideológiai-politikai preferenciák és kapcsolatuk a lezárási 

igénnyel, a tekintélyelvűséggel és a szorongással az életkor befolyásoló hatását figyelembe 

véve 

 Ezen kérdéscsoport Jost és munkatársai (2003a) összefoglaló tanulmányának 

konzervativizmussal összefüggő tényezőinek jelenlétét kívánták tesztelni jelen kutatás 

eredményeinek tükrében. Ide azon hipotézisek tartoznak, melyek a kapcsolatot kívánták 

feltárni a konzervatív önbesorolás, pártpreferenciák és a tekintélyelvűség, szorongás, valamint 

a lezárás iránti igény között. Utóbbi kérdőív alskálái esetében is kíváncsiak voltunk arra, hogy 

a pártok gondolkodási stílusai kapcsán jelentkező különbségek az alskálák esetében is 

manifesztálódnak-e.  

H 3.1 A lineáris kapcsolat megjelenését vártuk a lezárás iránti igény és konzervativizmus 

között. A több országban, több kutatásban feltárt kapcsolat (melyekre közvetlenül, illetve 

közvetve több szakirodalmi hivatkozást is találunk például: Jost és mtsai, [2003a]; Webster és 

Kruglanski, [1994]; Chirumbolo és Leone, [2008]). 

H 3.2 Feltételeztük a kapcsolatot a magasabb lezárás iránti igény és az alacsonyabb liberális 

önbesorolás között. Jellemzően amerikai kutatások (például: Jost és mtsai, 1999; Amodio és 

mtsai, 2007) gyakran használnak bipoláris, konzervatív-liberális skálákat az ideológiai 

önbesorolás mérésére.  

 Az életkor hatása, ezen belül a két életkori csoport (18-30, illetve 40-63 évesek) 

eredményeinek összehasonlítása az egyik legfontosabb kérdése vizsgálatunknak. Részben 

ezzel kapcsolatosak az alábbi hipotéziseink: 

H 3.3 Hipotézisünk szerint az életkor és a lezárás iránti igény kimutathatóan összefügg, 

ahogyan Kossowska és munkatársai (2012) kutatásában olvasható, mind a teljes mintán mért 

korreláció, mind az idősebb és fiatalabb csoport összehasonlítása alapján. Feltételezésünk 

egyik alapja volt, hogy az alacsonyabb mentális kapacitás, mely az életkor előrehaladtával 

együtt jár, összefügghet a magasabb lezárás iránti igénnyel. A kognitív kapacitás és a lezárás 

iránti igény összefüggéseire mind külföldi (Thórisdóttir és Jost, 2011), mind magyar kutatás 

(Csanádi és mtsai, 2009a) korábban rámutatott. Másrészt a politikai szocializáció tekintetében 

is különbségek lehetnek a különböző életkorú válaszadók között. 

 Emellett exploratív jelleggel kíváncsiak voltunk az alskálák és az életkor kapcsolatára.  

H 3.4 Az idősebbeknél magasabb RWA-értéket vártunk. Ezt támaszthatják alá Erős és Fábián 

(1999) eredményei. Azonban akár ezzel ellentétes eredményt is várhatnánk a pártok életkori 

bontás szerinti támogatói bázisa alapján. Hiszen figyelembe kell vennünk, hogy a Jobbik 
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szavazói bázisának egyik fontos pillére a fiatalabb korosztály, míg az MSZP támogatói az 

idősebb korosztályban felülreprezentáltak (Sík, 2010). 

H 3.5 A szorongás tekintetében nem vártunk különbséget az életkori csoportok között. 

Feltételezzük, hogy kimutatható különbséget kapunk a különböző pártok szavazói között a 

lezárás iránti igény tekintetében. Így feltételezésünk szerint a Fidesz észlelt képében 

megjelenő tekintély és rend (ahogy Hunyady [2011] megállapítja) megmutatkozik ezen párt 

szavazói esetében. Az ezzel kapcsolatos várakozásinkat a következő három hipotézisben 

fogalmaztuk meg. 

H 3.6 Rend és szervezettség alskálán elért, a többi párt szavazóinál magasabb átlagértéket 

vártunk a Fidesz szavazóinál. 

H 3.7 Az összesített lezárási igény skálán magasabb értéket vártunk a Fidesz szavazóinál. 

H 3.8 A tekintélyelvűség kapcsán szintén ezt vártuk, azaz, az átlagosnál magasabb értéket a 

Fidesz szavazóinál. 

 A Fidesznél még inkább jobboldali párt, a Jobbik szavazóinak esetében a fenti 

tendenciák még erőteljesebb megjelenését feltételeztük, az LMP szavazóinál pedig ennek 

ellenkezőjét. Mivel a tekintély és rend hozzákapcsolódik a szavazók percepciójához 

(értéktörekvések szempontjából az első két helyen szerepelnek, lásd Hunyady, 2011), 

hipotéziseink szerint a Jobbik szavazóinál is megmutatkozik mindez a tekintélyelvűség és a 

lezárási igény rend és szervezettség alskáláján keresztül. Hipotéziseink a következők: 

H 3.9 A Jobbik szavazói a legmagasabb lezárási igénnyel rendelkeznek. 

H 3.10 Az LMP szavazói a legalacsonyabb lezárási igénnyel rendelkeznek. 

H 3.11 A Jobbik szavazói esetében a Lezárási Igény Kérdőív rend és szervezettség igénye 

alskáláján legmagasabb értéket vártuk. 

H 3.12 Feltételeztük, hogy az RWA skálán magasabb átlagértéket érnek el a többi párt 

szavazóinál.  

 Kutatásunk részben exploratív jellegű, így kíváncsiak voltunk a vizsgált pártok 

szavazóinak lezárási igény, tekintélyelvűség és szorongás tekintetében meglévő 

különbségeire. Utóbbi feltételezésünket kiegészítjük azzal, hogy a vonásszorongás összefügg 

az ideológiai önbesorolással és pártpreferenciával, ahogyan azt Jost és munkatársai (2003a) 

munkája bejósolja. Ugyanez a tendencia volt megfigyelhető például Rokeach és Kemp (1960) 

korai vizsgálatában, ahol ugyan zárt gondolkodásúak voltak a kommunisták és a 

konzervatívok is, de míg előbbiek nagyon alacsony szorongás értékeket értek el, utóbbiak 

nagyon magasakat. 
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Negyedik kérdéscsoport: ideológiai klaszterek közötti különbségek 

 A negyedik kérdéscsoportban a négy politikai ideológiai skála alapján kialakított 

klaszterekbe tartozó személyek tekintélyelvűség, szorongás és lezárási igény tekintetében 

mutatkozó különbségeivel kapcsolatos hipotézisek szerepelnek. Az alapvető kérdések tehát 

megegyeznek a korábbiakkal, azonban itt már mind a négy alskálára adott válaszokat 

együttesen vizsgáltuk. Lényeges eltérés továbbá, hogy a többi kérdéscsoporthoz képest itt az 

alcsoportokon belüli különbségtétel került a fő fókuszba. Az alminták határai az életkor (tehát 

hogy az idősebb vagy a fiatalabb csoportba tartozik-e az illető), illetve a szavazási 

hajlandóság alapján lettek kijelölve.  

H 4.1 Három klaszter megjelenésére számítottunk az idősebb és a fiatalabb csoport válaszait 

együttesen elemezve. Egy olyanra, melybe tartozók esetében alacsony mind a négy skálán 

való önbesorolás – ide jellemzően a szavazástól távolmaradókat vártuk. Ezen túl egy inkább 

jobboldali, konzervatív-radikális jobboldali hangsúlyú (azaz ezen slálákon magas 

önbesorolású) klaszterre, valamint egy inkább baloldali/liberális-szocialistára számítottunk. 

H 4.2 Feltételeztük, hogy a pártszimpátia összefügg a megjelenő klaszterekkel, az alapján jól 

láthatóan különülnek el a csoportok. 

 Exploratív jelleggel kíváncsiak voltunk arra, hogy a külön-külön kialakított csoportok 

esetében az ideológiai szempontból létrejövő klaszterek között találunk-e különbséget lezárás 

iránti igény, tekintélyelvűség, valamint szorongás tekintetében. A csoportok kialakítása két 

változó mentén zajlott: életkor szerint (idősebb vagy fiatalabb csoport), illetve hogy biztos 

szavazónak vallotta-e magát az illető vagy sem. 

 

Ötödik kérdéscsoport: fogalmak  

 Az ötödik kérdéscsoportba tartozó hipotézisek alapját a 16 fogalommal (vallás, 

nemzet, Európai Unió, állam szerepe a gazdaságban, politika, politikusok, demokrácia, 

hagyomány, család, választási regisztráció, új alaptörvény, Erdély, nagy anyagi különbségek a 

társadalmunkban, Horthy-korszak és Kádár-korszak) kapcsolatos attitűdök adták. Az ezek, 

valamint a vizsgált személyiséglélektani kérdőívek viszonyáról fogalmaztuk meg 

feltételezéseinket. 

H 5.1 Ideológiai szempontból elkülönülő faktorok megjelenését vártuk a fogalmak kapcsán: 

legalább egy konzervatív-liberális dimenzió mentén elkülöníthető faktorra számítunk. 

Exploratív jelleggel kíváncsiak voltunk a kapott faktorok és az életkor befolyásoló 

hatására, valamint a pártok támogatottságával való együttjárásukra. 
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H 5.2 Amennyiben megjelenik legalább egy konzervatív faktor, feltételeztük, hogy a 

magasabb konzervatív attitűddel rendelkezők magasabb lezárási igénnyel is rendelkeznek. 

H 5.3 Amennyiben megjelenik legalább egy konzervatív faktor, feltételeztük, hogy az ezzel 

kapcsolatos attitűd együtt jár a tekintélyelvűség skálán elért magasabb eredménnyel. 

H 5.4 Feltételeztük, hogy a „nagy anyagi különbségeket a társadalomban” tételt jobban 

elfogadják (azaz kevésbé vannak ennek kapcsán negatív érzéseik) a Fidesz-szavazóknak, 

valamint a magukat konzervatívabbnak vallóknak. Ezen hipotézisünk kapcsolódik Hunyady 

(2011) eredményeihez, akinek a vizsgálatában a fennálló rendszert igazoló tételekkel nagyobb 

számban értettek egyet a Fidesz-szavazók, mint az MSZP szimpatizánsai, valamint tágabban a 

rendszerigazolás (Jost, 2003) elméletéhez.  

 

Hatodik kérdéscsoport: a konzervativizmust meghatározó tényezők 

Hatodik hipotéziscsoportunk a külön-külön már feltett kérdések nagy részét komplex 

módon, egészében kívánta megvizsgálni lineáris regressziós modellek segítségével. A 

konzervativizmust magyarázó modellekkel kapcsolatban állítottunk fel hipotéziseket, itt 

egyszerre kíséreltük meg a fenti munkában leírt tényezőket tesztelni az egész mintán, majd 

annak almintáin.  

 A konzervativizmust magyarázó tényezők közül megkíséreltük azonosítani azokat, 

melyek a legerősebb magyarázó erővel bírtak. A csoportokat életkor, illetve szavazási 

hajlandóság szerint választottuk szét, és megvizsgáltuk, hogy a korábban már feltárt 

összefüggések közül melyek a legjellemzőbbek esetükben külön-külön. Függő változó volt a 

konzervatív önbesorolás, míg független a lezárás iránti igény, a tekintélyelvűség, a szorongás, 

a 16 már ismertetett fogalom és a pártpreferencia. 

Ezen kérdéscsoport kapcsán az alábbi változóknak a konzervativizmussal való együttjárását 

vártuk: 

- lezárási igény 

- tekintélyelvűség 

- szorongás 

- vallással kapcsolatos pozitív érzések 

- nemzettel kapcsolatos pozitív érzések 

- hagyománnyal kapcsolatos pozitív érzések 

- családdal kapcsolatos pozitív érzések 

- választási regisztrációval kapcsolatos pozitív érzések 

- új alaptörvénnyel kapcsolatos pozitív érzések 
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- „nagy anyagi különbségek a társadalmunkban” tétellel kapcsolatos átlagosnál 

pozitívabb érzések 

- Horthy-korszakkal kapcsolatos pozitív érzések 

- Kádár-korszakkal kapcsolatos negatív érzések 

- Fidesz preferenciája 

- KDNP preferenciája 

 

Hetedik kérdéscsoport: a halálfélelem előhuzalozása 

A hetedik kérdéscsoportban a félelmetes/nem félelmetes előhuzalozással kapcsolatos 

kísérleti manipulációnkra vonatkozó hipotéziseinket mutatjuk be. Összességében az ún. 

„conservative shift” (konzervatív eltolódás, Bonnano és Jost, 2006) megjelenését vártuk a 

terrormenedzsment elméletében (Greenberg és mtsai, 1992) megjósoltakkal szemben. Tehát a 

félelmetes élmény előhuzalozása módosítja a baloldali-jobboldali önbesorolást oly módon, 

hogy az előhuzalozással rendelkező kérdőívek esetében az adott csoporton belül 

szignifikánsan jobboldalibb önbesorolás lesz mérhető a Thórisdóttir és Jost (2011) által 

tapasztaltak szerint. A terrormenedzsment elmélete csak a jobboldali pártok esetében jósol 

jobbra való elmozdulást, a baloldaliak esetében a meglévő értékek erősödését, így tehát a 

megerősödött baloldali önbesorolást jelzi előre. 

H 7.1 A Fidesz szimpatizánsai esetében inkább jobboldali preferencia megjelenésére 

számítunk a halálfélelmet előhuzalozó esetben. 

H 7.2 Az MSZP szavazóinál inkább jobbra való elmozdulásra számítunk. 

Ezeken túl minden párt szimpatizánsai esetében megvizsgáljuk, van-e kimutatható különbség 

a jobboldali-baloldali önbesorolások között attól függően, hogy történt-e előhuzalozás. 

 

A pártok támogatottsága a főkutatás adatfelvételének időpontjában és 

szűkebben vett helyén 
 Mivel az adatfelvétel 2012 október-novemberében zajlott, az ezt követő politikai 

történésekkel értelemszerűen nem foglalkozunk. Néhány tényt fontos rögzíteni ezen 

időintervallumból, mely kutatásunk, elsősorban az adatfelvétel szempontjából fontos lehet: 

- A TÁRKI országosan reprezentatív, 2012 novemberében készült felmérésének adatai 

szerint az összes megkérdezett az alábbi arányban támogatta a különböző pártokat: 

Fidesz 19%, MSZP 14%, Jobbik 9%, LMP 3%, Demokratikus Koalíció 1%, Együtt 

2014-PM 7%. A biztos szavazók között az arányuk: Fidesz 38%, MSZP 24%, Jobbik 

19%, LMP 3%, Demokratikus Koalíció 2%, Együtt 2014-PM 12% (TÁRKI, 2013). 
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- A 2012-es, tavaszi Szeged Studies (melyet a Szegedi Tudományegyetem Szociológia 

Tanszéke szervez és végez) Szeged területén reprezentatív eredményei jó viszonyítási 

alapként szolgálnak kutatásunkhoz, mivel a mi kutatásunk is nagyrészt itt történt – erre 

az eredmények ismertetésekor újra hivatkozni fogunk. Eszerint a teljes mintán az 

alábbi arányban szavaznának a különböző pártokra: Fidesz 27,5%, MSZP 17,4%, 

Jobbik 10,1%, LMP 12,5%, Demokratikus Koalíció 3,4%, a többi pártra külön-külön 

3% alatti arányban szavaznának, míg 23,5% nem szavazna senkire (Szeged Studies, 

2012). 

- A TÁRKI pártok támogatottságát felmérő rendszeres kutatásai során ekkor (2012 

novemberében) mérték először az Együtt 2014-PM támogatottságát. Főkutatásunkhoz 

kapcsolódó kérdőívünkben nem szerepelt ez a párt, mivel a kérdőívet korábban 

szerkesztettük. 

- A választási regisztráció ekkor még terítéken volt, ezért szerepel a főkutatáshoz 

tartozó kérdőív 16 fogalma között. 

 

Az adatgyűjtés körülményei, a minta bemutatása 
Az adatgyűjtés két kérdezőbiztos segítségével, a saját szervezésünkben zajlott, 

jellemzően két úton. A kérdőív kitöltésére a kérdezőbiztosoknak előre meghatározott számban 

kellett gyűjteniük bizonyos nemű és életkori csoportba tartozó személyeket, hogy a különböző 

alminták nagyjából kiegyenlítettek legyenek. Ez történt egyrészt úgy, hogy a kérdőív 

nyomtatott példányát saját maguk juttatták el a vizsgálatban résztvevőknek, másrészt az 

elektronikus forma kitöltésére kérték fel a személyeket. Mivel célunk egy fiatalabb (18 és 30 

éves kor közti), valamint egy idősebb (40 éves kor fölötti, de lehetőleg 60 évesnél nem 

idősebb) csoport összehasonlítása volt, a kérdezőbiztosok az első hónapban beérkezett adatok 

alapján a következő időszakban célzottan (az ún. kvótás adatfelvételekhez hasonlóan) 

kerestek válaszadókat. A kérdőív online verziója a célzottan megkérdezetteken túl másokhoz 

is elért, így sok olyan kitöltés érkezett, mely esetében a válaszadók nem feltétlenül az általunk 

elvárt életkori/nemi csoportba tartoztak. Mi az ily módon nyert adatokat nem zártuk ki az 

elemzésből – inkább a minta nagyságának bővítésére törekedtünk a fenti szempontokból 

teljesen kiegyenlített mintaeloszlás rovására. Legfőképp ezért lett kiegyenlítetlen a nemi 

arány, valamint mivel 63 éves személy is kitöltötte a kérdőívet, az idősebb életkori csoport 

felső korhatárát kitoltuk 3 évvel. 

Az adatgyűjtés 2012. október elejétől november végéig tartott Csongrád megyében, 

elsősorban Szegeden.  
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A teljes mintát 660 fő alkotja, 441 nő, 210 férfi (9-en nem válaszoltak erre a kérdésre). 

Az átlag életkoruk 33,63 év (szórás: 12,65; a legfiatalabb 18, a legidősebb 63 éves). A 

mintába kerülés feltétele volt, hogy az illető szavazókorú legyen. 

A minta eredményeit kétféleképpen elemeztük. Egyrészt a teljes minta adatait vettük 

alapul, másrészt kialakítottunk egy fiatalabb (18 és 30 éves kor közti), és egy idősebb (40 és 

63 éves kor közötti) csoportot. Ezt a módszert az indokolta, hogy kíváncsiak voltunk az eltérő 

politikai szocializációjú csoportok közötti különbségekre. A teljes mintába természetesen 

kerültek 31 és 39 év köztiek is (mivel szándékosan nem zártuk ki az ő részvételüket), de 

alacsonyabb számban, mivel a fenti két életkori csoportra fókuszált elsősorban az adatgyűjtés. 

Az így létrejött három csoport nemi arányait az 5. számú táblázat tartalmazza. Amikor a 

fiatalabb és idősebb minta eredményeit elemeztük, összesen 562 fő adataival dolgoztunk.  

 

 Korcsoportok (év) Összesen 

(fő) 18-30 31-39 40-63 

Férfi 90 42 78 210 

Nő 240 48 153 441 

Nem válaszolt 1 8 0 9 

Összesen (fő) 331 98 231 660 

5. számú táblázat: A korcsoportok nemi arányai 

 

Látható, hogy a nők felülreprezentáltak. Azonban mivel nem volt célunk (és nem is 

volt rá lehetőségünk), hogy országosan reprezentatív minta eredményei alapján dolgozzunk, 

valamint a főbb kérdések a fiatalabb és az idősebb csoport összehasonlításán alapultak, 

további változtatást nem eszközöltünk a mintával kapcsolatban. Az adatok elemzésekor 

felmerült az a lehetőség, hogy kivesszük bizonyos véletlenszerűen kiválasztott női válaszadók 

adatait, de mindezt később elvetettük, hiszen így csökkent volna az elemszám. Azt a 

megoldást választottuk, hogy az olyan skálák eredményei esetén, mint például a lezárási 

igényt mérő skála, melynek külföldi (Webster és Kruglanski, 1994) és magyar (Csanádi és 

mtsai, 2009b) vizsgálatai sem mutattak ki nemi különbségeket, a teljes mintát használjuk, míg 

ha feltételeztük bizonyos összefüggések esetében, hogy lényeges nemi különbségek 

felmerülhetnek, arra külön kitérünk az adatelemzéskor. Ugyanezt erősíti jelen mintánk 

kapcsán az az eredmény, miszerint nincs nemi különbség a mintát alkotó férfiak és nők 

átlagos lezárási igényének tekintetében: t(590) = 0,153, p > 0,05. Lakóhely szerint sincs 

szignifikáns különbség az idősebb és fiatalabb csoportok között (χ2 = 4,205; p > 0,05), így 

ebben a dimenzióban sem térnek el egymástól (lásd 6. táblázat). 
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Lakóhely típusa  Korcsoport Összesen 

18-30év 40-63év 

Falu, község Fő 53 35 88 

%  16,2% 15,2% 15,8% 

Város Fő 68 58 126 

%  20,7% 25,2% 22,6% 

Főváros, Megyeszékhely, MJV Fő 203 137 340 

%  61,9% 59,6% 60,9% 

Egyéb Fő 4 0 4 

%  1,2% 0% 0,7% 

Összesen Fő 328 230 558 

%  100% 100,0% 100,0% 

6. számú táblázat: A két korcsoport válaszadóinak lakhely szerinti megoszlása 

 

Az iskolai végzettség tekintetében nem tartottuk volna logikusnak a két csoport 

összehasonlítását. A fiatalabbak között feltehetően egyetemisták is megtalálhatóak, akik 

legmagasabb iskolai végzettsége a középiskolai érettségi volt a kitöltés időpontjában. 

Azonban – mivel ők később felsőfokú végzettségre is szert tehetnek – az ő kizárólagosan 

középiskolai végzettségűként való kezelésük torzítaná az objektív eredményeket. 

 

Manipuláció, a kérdőív két típusának bemutatása: a „félelmetes 

előhuzalozással” rendelkező, illetve nem rendelkező kérdőívek 
Kutatásunkban kétféle kérdőívet használtunk. Az egyik verziót félelmetes 

előhuzalozással rendelkezőnek, míg a másikat azzal nem rendelkezőnek nevezzük a 

későbbiekben. A 3. számú melléklet tartalmazza a teljes, félelmetes előhuzalozással 

rendelkező kérdőívet. Ettől a másik verzió csupán abban tér el, hogy a második oldalon a 2. 

pont („Gondoljon élete három legijesztőbb/legfélelmetesebb élményére! Írjon le egy-egy 

ezekkel kapcsolatos szót!”) teljes egészében hiányzik (a számozás mindkét kérdőívben 

megegyezik, a félelmetes előhuzalozás nélküliben az 1. pontot a 3. követi). A kérdőívek 

véletlenszerűen kerültek kiosztásra a vizsgálati személyeknek, de megvizsgáltuk, hogy életkor 

és nemi eloszlás szerint van-e különbség a két csoport között.  

Életkor tekintetében nincs szignifikáns különbség azok között, akik a félelmetes 

előhuzalozással rendelkező kérdőívet kapták, illetve akik nem (Mann-Whitney-próba, Z = -

1,15, p > 0,05). Ugyanígy a kétféle kérdőívet hasonló arányban kapták nők és férfiak, 
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statisztikai különbség nincs a két csoport között ebben a tekintetben sem (χ2 próba, χ2 = 2,011; 

p > 0,05). 

 

A főkutatásban alkalmazott mérőeszközök 
 A főkutatásban több olyan mérőeszközt használtunk, melyeket már az előkutatásban is, 

így azok újbóli részletes bemutatásától eltekintünk jelen fejezetben. Hasonló módon mértük 

fel az alapvető demográfiai adatokat, megegyező módszerrel használtuk az ideológiai és 

politikai preferenciákat mérő skálákat és ugyanazt a Lezárási Igény Kérdőívet használtuk. 

Mivel azonban ezt a kérdőívet részletes statisztikai elemzésnek vetettük alá, ebben a 

kutatásban az ezen elemzés alapján kialakított (és elnevezett) alskálákat használtuk. 

 Ezeken túl az alábbi szorongást, tekintélyelvűséget és aggodalmat mérő skálákat 

alkalmaztuk, valamint szerepelt egy 16 fogalomból álló lista. A kérdőívek kitöltése minden 

esetben anonim és önkéntes volt. A kitöltésért nem járt anyagi ellenszolgáltatás a 

válaszadóknak. 

 

A State-Trait Inventory vonásszorongást mérő magyar nyelvű változata 

A Spielberger (1970) által kidolgozott szorongást mérő State-Trait Inventory (STAI) 

magyar változatának (Sipos és mtsai, 1988) vonásszorongást mérő részét használtuk. Ezt 

elsősorban az indokolta, hogy jelenleg is az egyik leggyakrabban használt klinikai, szorongást 

mérő kérdőív, valamint az, hogy a dolgozat témájához kapcsolódóan külföldi kutatásban is 

használták (lásd Colbert és mtsai, 2006), így jó viszonyítási alapot jelent. 

 

Jobboldali tekintélyelvűség skála (RWA) magyar nyelvű rövidített változata 

Az Altemeyer (1981) által készített jobboldali tekintélyelvűséget mérő skála magyar 

nyelvű, rövidített változatát (Fábián, 1999) használtuk, mely 11 állításból áll és 4 fokú Likert-

típusú skálára épül. Az állításokból hat fordítottan pontozott tétel volt. 

 

Aggodalmat mérő skála 

A kérdőívbe elhelyeztünk egy ún. aggodalmat mérő skálát, mely 3 kérdésből állt. A 

megkérdezett 4 fokú skálán jelölhette, hogy mennyire aggódik saját, Magyarország és az 

Európai Unió jövője miatt. 
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16 fogalomból álló lista 

Kérdőívünkben az alábbi 16 fogalom szerepelt: vallás, nemzet, szabad piac, Európai 

Unió, állam szerepe a gazdaságban, politika, politikusok, demokrácia, hagyomány, család, 

választási regisztráció, új alaptörvény, Erdély, Horthy-korszak és Kádár korszak. Arra voltunk 

kíváncsiak, hogy mennyire pozitív, illetve negatív érzelmekkel viseltet a válaszadó ezek iránt 

(7 fokú skálán volt lehetőség a válaszadásra). 

 

Függő és független változók 

 Függő változóként kezeltük a nemet, az életkort, a kérdőívek típusait (azaz hogy van-e 

előhuzalozás a félelem tekintetében, vagy sem), az ideológiai önbesorolást, valamint azt, hogy 

mely párt szavazójának vallja magát a válaszadó. Független változónak a lezárás iránti igényt, 

a tekintélyelvűséget, a szorongást, az aggodalmat mérő kérdőíveket, a 16 fogalmat tartalmazó 

listát, valamint a pártpreferenciát tekintettük.  

 

Eredmények 

A főbb mérőeszközök megbízhatósági mutatói 
Mivel a főkutatásban használt három kérdőív közül a lezárás iránti igényt mérő 

(Csanádi és mtsai, 2009b) játssza a vizsgálatunkban a legkomolyabb szerepet, valamint több 

alskálából áll, ezért azt vetettük alá komolyabb megbízhatósági elemzésnek – ebben az 

esetben strukturálisegyenlet-modellezésnek (SEM) is a klasszikus megbízhatósági 

elemzéseken túl. Indokolja ezt továbbá az is, hogy a magyar nyelvű fordítása jóval frissebb 

(2009-es) a másik kettőhöz képest, melyek általunk használt verziójának alapját (a STAI 

esetében) Sipos és munkatársai 1988-as, illetve (az RWA esetében) Fábián 1999-es 

publikációi képezik. Utóbbiak esetében a hagyományosan vett megbízhatóságot teszteltük. 

 

A Lezárási Igény Kérdőív megbízhatóságának és strukturálisegyenlet-modellezésének 

elemzése 

A lezárási igényt mérő kérdőív magyar fordítása megbízhatóságának az elemzése, 

valamint a faktorelemzés korábban megtörtént (lásd Csanádi és mtsai, 2009b). Azonban mivel 

az az elemzés 330 egyetemista eredményeit vette alapul, szükségesnek tartottuk a kérdőív 

újabb (és kissé eltérő típusú) statisztikai elemzését, hiszen jelen kutatás mintánk éppen kétszer 

akkora, emellett kevésbé homogén a korábbi teszteléshez képest. A kérdőív –– szerepel a 2. és 

3. mellékletben is (utóbbiban a könnyebb kitöltés érdekében három részre osztva) azonban a 
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könnyebb olvashatóság miatt a 1. számú mellékletben külön is csatoltuk. Itt olvasható a 

kérdések sorszáma is, melyeket az ábrákon használunk a lenti elemzésben. 

A teljes mintán a kérdőív megbízhatósága megfelelőnek bizonyult (Cronbach α = 

0,863). Abban az esetben is megbízható volt (Cronbach α = 0.86), amikor azok eredményét 

elemeztük, akik a szociális kívánatosság skálán nem értek el túl magas eredményt, azaz az öt 

szociális kívánatosságot mérő kérdésre összesen 16 pontnál kevesebbet kaptak. Mivel 

mindkét fenti mutató megfelelő, a további elemzést a teljes mintán folytattuk, így nagyobb 

mintával tudtunk dolgozni. 

A kérdőív további jósági mutatóinak tesztelését az SPSS AMOS szoftver 18-as 

verziójával készítettük. Az elemzéshez csak azon válaszadók adatait vettük alapul, akik közel 

hiánytalanul töltötték ki a kérdőívet. Így két személy eredményeit kihagytuk az elemzésből. 

Nyolc válaszadó volt, akik nem töltötték ki hiánytalanul a kérdőívet, de maximum négy állítás 

esetében nem adtak választ. Esetükben az adott változó átlagával helyettesítettük az adataikat. 

Így összesen 658 kitöltő válaszai alapján készítettük az elemzést. 

Az SPSS AMOS szoftverének strukturálisegyenlet-modellező (SEM) alkalmazását 

használtuk, mely egyenletmodelleket készít az itemek közötti útdiagramon, feltüntetve a 

köztük lévő kapcsolatot. Ennek a használatát indokolta, hogy pontosabb egyenletmodelleket 

hoz létre a hagyományos többváltozós eljárásokhoz képest. Emellett jobb kauzális modelleket 

alkot a hagyományos faktorelemzésnél, így alkalmas az ún. pszichometriai megerősítő 

faktorelemzés (CFA) futtatására.  

A 4. számú mellékletben található a kérdőív eredeti (Webster és Kruglanski, 1994) 

verziójában feltárt faktorok és állítások kapcsolatát vizsgáló ábra a mi főkutatásunk 

adatfelvételének eredményei alapján (az eredeti angol nyelvű elnevezéseket használtuk a 

faktoroknál, emellett a kérdőív itemeinek a sorszámai a b betű után olvashatóak). Az ez 

alapján készített modell illeszkedési mutatói a 7. számú táblázatban olvashatóak. 

 
Indikátor Mért érték Optimális érték Megjegyzés 

CMIN/DF 5,688 < 5,0 Nem jó 

CFI 0,545 > 0,95 Nem jó 

PCFI 0,511 > 0,8 Nem jó 

RMSEA 0,084 < 0,1 Jó 

7. számú táblázat: A teljes Lezárási Igény Kérdőív illeszkedési mutatói a főkutatás 

eredményei alapján 
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A leggyengébb töltésű itemeket töröltük a modellből az illeszkedési mutatók javítása 

miatt. A 8. számú táblázat szemlélteti a legalacsonyabb töltésű változókat (faktorok szerint). 
Order Predictability Decisiveness Closed Ambiguity 

b41 b42 b22 b40 b31 

  b37  b29 

  b15  b39 

8. számú táblázat: A törölt alacsony töltésű itemek sorszámai az eredeti (Websetr és 

Kruglanski, 1994) alskálák szerint 

 

A modell jósági mutatói némi javulást mutatnak a fenti itemek törlése után. Mindezt a 

9. számú táblázat szemlélteti.  

 
Indikátor Mért érték Optimális érték Megjegyzés 

CMIN/DF 5,081 < 5,0 Majdnem jó 

CFI 0,697 > 0,95 Nem jó 

PCFI 0,637 > 0,8 Nem jó 

RMSEA 0,079 < 0,1 Jó 

9. számú táblázat: A Lezárási Igény Kérdőív illeszkedési mutatói a 9 alacsony 

töltésű itemek törlése után 

 

Az illeszkedés szempontjából a legkomolyabb probléma az Ambiguity 

(bizonytalansággal szembeni ellenérzés) faktorral volt. Hogy tovább javítsunk a modellen, 

újabb három itemet (b36, b14, b21) távolítottunk el. Így végül csupán három változó, jelesül a 

3., 8. és 30. tartozik ebbe a faktorba. Emiatt a későbbiekben az ezen faktorhoz kapcsolódó 

elemzéseket fenntartásokkal kell kezelnünk. A fenti törlések után a végső modellünk 

illeszkedési mutatói a következőek lettek (lásd 10-es számú táblázat). 

 
Indikátor Mért érték Optimális érték Megjegyzés 

CMIN/DF 4,899 < 5,0 Jó 

CFI 0,746 > 0,95 Nem jó 

PCFI 0,672 > 0,8 Közelít az 

elfogadhatóhoz 

RMSEA 0,077 < 0,1 Jó 

10. számú táblázat: A Lezárási Igény Kérdőív illeszkedési mutatói a 12 alacsony 

töltésű itemek törlése után 
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Mindezek alapján a végső útelemzés az 1. számú ábrán látható (mivel itt már tudtuk, 

melyik tételek tartoznak az adott alskálákhoz ezek alapján a legjobbnak vélt magyar 

elnevezéseket használtunk és tüntettünk fel). 

 

 
1. számú ábra: A főkutatásban alkalmazott lezárás iránti igényt mérő kérdőívünk 

alskálái és az azokhoz tartozó itemek útelemzése 
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A kérdőív mutatói bár nem minden tekintetben tökéletesek, használatra alkalmasak. 

Mindezen értékek hasonlóak az eredeti (Webster és Kruglanski, 1994) kérdőív esetében 

kapott indikátorokhoz, melyen még tovább lehetne javítani pótitemek bevonásával, további 

kulturális adaptációval, azonban ez nem célja a disszertációnak. Számunkra csupán az a 

fontos, hogy a teljes kérdőív alkalmas jelen minta esetében is a lezárási igény mérésére 

(ahogyan ez a korábbi vizsgálat esetében történt, lásd Csanádi és mtsai, 2009b), valamint az öt 

alskálából négy megfelelően mér. A bizonytalansággal szembeni ellenérzés alskálával kapott 

eredményeket fenntartásokkal kell kezelnünk. Az alskálákhoz tartozó kijelentések nem 

követik teljesen az angol nyelvű verzióét (Webster és Kruglanski, 1994), de jobban lefedik, 

mint a magyar fordítás (Csanádi és mtsai, 2009b) tételeit. Így az alábbi elnevezéseket adtuk a 

skáláknak, melyeket a főkutatásban használtunk: 

1. Rend és szervezettség igénye (a 4. számú mellékletben található ábrán mint Order 

szerepel) 

2. Bizonytalansággal szembeni ellenérzés (a 4. számú mellékletben található ábrán mint 

Ambiguity szerepel) 

3. Újdonságkeresés/-kerülés (a 4. számú mellékletben található ábrán mint Predictability 

szerepel) 

4. Zárt gondolkodás (itt a skála elnevezése az angol nyelvű verzióhoz áll közelebb, mivel 

a tételek jobban kapcsolódnak ehhez az elnevezéshez; a 4. számú mellékletben 

található ábrán mint Closed-Mindedness szerepel) 

5. Döntéskészség (a 4. számú mellékletben található ábrán mint Decisiveness szerepel) 

 

A STAI, az RWA és az aggodalmat mérő skálák belső megbízhatósági mutatói 

A STAI kérdőív eredményei megfelelő megbízhatósággal bírnak: Cronbach α = 0,796, N = 

607). RWA kérdőív eredményei szintén megfelelő megbízhatósággal bírnak: Cronbach α = 

0,769, N = 616). Az aggodalmat mérő három itemes skála megbízhatósága alacsony: 

Cronbach α = 0,593, N = 621), ezért az összesített aggodalom skálának az eredményeit csak 

fenntartásokkal lehetne kezelni. Így ettől eltértünk, és az itemeket külön-külön vizsgáltuk. 

 

A lezárási igény, az RWA, a STAI és az ideológiai skálák további statisztikai mutatói 

Az egyes kérdőívekre adott válaszokat csak azon kitöltők esetében vettük figyelembe, 

akik az adott kérdőíven minden állításra válaszoltak. 
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Először egymintás t-próbával megvizsgáltuk a lezárási igény, az RWA és a STAI 

skálák eloszlását. A lezárási igény kérdőíven elért eredmények normál eloszlást követnek (Z 

= 875, p = 0,428). A másik két skála esetében szigorúan véve nem ilyen egyenletes a skálák 

eloszlása, de mivel egyik esetében sem nulla a p érték (az RWA esetében Z = 1,455, p = 

0,029, míg a STAI esetében: Z = 1,738, p = 0,005), ezen fenntartás figyelembevételével 

használtuk ezt a két skálát is bizonyos esetekben folytonos változóként.  

A lezárási igény kérdőív átlagpontszáma 168,72 (SD = 23,11; N = 575), amennyiben 

minden választ nézünk függetlenül a megbízhatósági elemzés eredményeitől. Ez magasabb, 

mint a korábban egyetemista mintán történt adatfelvétel (Csanádi és mtsai, 2009b) eredménye 

(M = 158.81; SD = 18.42; N = 258). Önmagában a két eredmény összehasonlítása nem célja 

jelen kutatásnak, de véleményünk szerint az itt kapott magasabb eredményt magyarázhatja az, 

hogy jelen mintát idősebbek alkotják (az idősebbek magasabb lezárás iránti igényére az egyik 

hipotézis kapcsán visszatérünk még). 

Az RWA skálán átlagosan 21,75-öt értek el a válaszadók (SD = 5,36; N = 616). 

A STAI esetében 43,81 volt az átlagérték (SD = 6,73; N = 607). 

 
Leíró statisztikák 
A mintát alkotók pártpreferenciája 

 A mintát alkotó 660 főből 651-en válaszoltak arra a kérdésre, miszerint: „Ha most 

vasárnap parlamenti választások lennének, Ön melyik pártra szavazna?” (3. számú melléklet, 

8. kérdés). Az erre adott válaszok alapján soroltuk be a kérdőívet kitöltőket a különböző 

pártok szimpatizánsainak. A mintánkat alkotók az alábbi arányban választották a különböző 

pártokat, illetve azt a lehetőséget, mely szerint még tanácstalanok, illetve távol maradnának a 

választásoktól (a konkrét elemszámokat a 11. számú táblázat tartalmazza): LMP 12,1%, 

Fidesz 11,5%, MSZP 7,8%, Jobbik 7,2%, Demokratikus Koalíció 3,2%, egyéb párt: 6,9%, 

elmenne szavazni, de még nem tudja kire: 35,4%, nem menne el szavazni: 15,5%. A 11. 

számú táblázatban olvashatóak összehasonlítási alapként a szegedi Szeged Studies (2012) 

tavaszi adatai és a TÁRKI (2013) ugyanezen időszakban lefolytatott kutatásának százalékos 

megoszlásai. Ezekből kitűnik, hogy a Fidesz és az MSZP szavazói alulreprezentáltak a 

mintánkon belül a Szeged Studies (2012) eredményeihez képest, és meglehetősen sok a 

bizonytalan szavazó. Fontos itt újra hangsúlyozni, hogy az Együtt2014-PM neve nem került 

be a kérdőívbe, az ezen párt szimpatizánsai feltehetően az „egyéb párt” lehetőséget jelölték 

be. 
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Ha most vasárnap 

parlamenti választások 

lennének, Ön melyik 

pártra szavazna? 

A minta szavazói Szeged Studies 

2012 

TÁRKI (2013) 

Demokratikus Koalíció 21 (3,2%) 3,4 % 1% 

Fidesz - KDNP 75 (11,5%) 27,5% 19% 

Jobbik 47 (7,2%) 10,1 % 9 % 

LMP 79 (12,1%) 12,5% 3% 

MSZP 51 (7,8%) 17,4% 14% 

Egyéb 45 (6,9%) 5,5% 7% 

Elmennék szavazni, de 

még nem tudom kire 

232 (35,4%) Nem szerepelt ez 

a válaszlehetőség 

Nem szerepelt ez 

a válaszlehetőség 

Nem mennék el szavazni 101 (15,5%) 23,5% Nem szerepelt ez 

a válaszlehetőség 

Nem tudja/nem válaszolt Nem szerepelt ez 

a válaszlehetőség 

Nem szerepelt ez 

a válaszlehetőség 

47% 

Összesen 651 (100%) 100% 100% 

11. számú táblázat: A pártpreferenciára adott válaszok megoszlása a saját mintánk, a 

Szeged Studies (2012) és a TÁRKI (2013) eredményei szerint. 

 

Az első kérdéscsoport tesztelése: a lezárás iránti igény, az RWA és a STAI közötti 

kapcsolatok  
  Megvizsgáltuk, hogy milyen együttjárások vannak a lezárás iránti igényt mérő kérdőív, 

annak alskálái, valamint az RWA- és a STAI-tesztek között. Az RWA-skála a lezárás iránti 

igényt mérő skálával pozitív kapcsolatot mutat (r = 0,344, p < 0,01), míg nincs szignifikáns 

kapcsolat a STAI és az RWA, valamint a STAI és a lezárási igényt mérő skálák között. Így 

első és harmadik hipotézisünk beigazolódott, míg a második nem.  

Az RWA-skála a lezárás iránti igényt mérő skálán túl annak alskáláival szignifikáns 

pozitív együttjárást mutat (részletesen lásd 12. számú táblázat).  

12. számú táblázat: Az RWA skála együttjárása a lezárás iránti igényt mérő skálával és 

annak alskáláival 

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

 

 

LIK 

összeg 

Rend alskála Bizonytalanság 

alskála 

Újdonság 

alskála 

Zárt 

gondolkodás 

alskála 

Döntéskészség 

alskála 

RWA 0,344(**) 0,405(**) 0,211(**) 0,291(**) 0,328(**) 0,084(*) 
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Érdekes eredmény, hogy a szorongást mérő STAI a lezárás iránti igényt mérő 

kérdőívvel nem áll kapcsolatban, ezzel szemben annak összes alskálájával igen. Mindez 

elsősorban annak tudható be, hogy a döntéskészség alskálával negatív a kapcsolat, ami 

ellensúlyozza a másik négy skálával való pozitív összefüggést (részletesen lásd 13. számú 

táblázat). 

13. számú táblázat: A STAI együttjárása a lezárás iránti igényt mérő skálával és annak 

alskáláival 

** p < 0,01; 
 

A második kérdéscsoport tesztelése: a pártpreferencia és az ideológiai skálák 

közötti kapcsolat 
 

Bal-jobb önbesorolás, az ideológiai skálák és a pártok preferenciája/támogatottsága közötti 

kapcsolat 

Megvizsgáltuk, hogy milyen kapcsolat van a bal-jobb skála és a négy ideológiai 

önbesorolást mérő skála között. Itt nem a teljes minta eredményeit vettük alapul, mivel a 

megkérdezettek körülbelül felének kérdőívén a halálfélelmet előhuzalozó kérdés szerepelt. 

Hogy ez ne legyen befolyással az eredményeinkre, csak azon vizsgálati személyek válaszai 

kerültek be az elemzésbe, akik a kérdőív előhuzalozás nélküli változatát kapták. Azokban az 

esetekben, amikor az adott elemzésben nem szerepelt a baloldali-jobboldali skála, a teljes 

minta eredményeit használtuk fel.  

Eredményeink szerint a baloldali-jobboldali skála erős, szignifikáns kapcsolatot mutat 

mind a négy ideológiai skálával. Pozitívan korrelál a radikális jobboldali (r = 0,600, p < 0,01) 

és a konzervatív skálával (r = 0,393, p < 0,01), míg negatívan a liberálissal (r =  -0,359, p < 

0,01) és a szocialista (baloldalival) (r =  -0,614, p < 0,01). 

 

A pártok szavazóinak ideológiai önbesorolása 

A különböző pártok szavazói a négy ideológiai önbesorolást mérő, hétfokú skálákon az 

alábbi átlagértékeket érték el (a magasabb érték az erősebb elköteleződést jelenti, lásd 14. 

táblázat). 

 

 

LIK 

összeg 

Rend alskála Bizonytalanság 

alskála 

Újdonság 

alskála 

Zárt 

gondolkodás 

alskála 

Döntéskészség 

alskála 

STAI ,074 (n. sz.) ,175(**) ,244(**) ,148(**) ,139(**) -,266(**) 
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Ha most vasárnap 

parlamenti választások 

lennének, Ön melyik 

pártra szavazna? 

Radikális 

Jobboldalinak 

Konzervatívnak Liberálisnak Szocialistának 

(Baloldalinak) 

Demokratikus Koalíció 1,42 2,32 4,79 4,35 

Fidesz - KDNP 2,82 4,21 2,85 1,84 

Jobbik 4,28 3,11 3,09 1,96 

LMP 1,32 2,24 4,68 2,92 

MSZP 1,25 2,29 3,63 4,90 

Egyéb 1,71 2,76 4,29 3,38 

Elmennék szavazni, de 

még nem tudom kire 

1,70 2,93 3,63 2,44 

Nem mennék el szavazni 1,89 2,50 2,61 2,06 

Összesen 1,96 2,86 3,55 2,66 

14. számú táblázat: A különböző pártok szavazóinak a négy ideológiai önbesorolást 

mérő, hétfokú skálákon elért átlageredményei 

 

A fenti eredményekből láthatjuk, hogy az átlagérték a skálák középértékét (tehát a 4-

est) ritkán haladta meg bármelyik ideológiai skála esetében. A radikális jobboldali skála 

esetében – nem meglepő módon – csupán a Jobbik szavazóinál haladta meg a középértéket az 

átlagérték, a konzervatív skála esetében a Fidesz-KDNP szavazóinál, a liberális skála esetében 

pedig a Demokratikus Koalíció és az LMP szavazóinál, valamint az „egyéb” kategóriát 

bejelölőknél. Az „egyéb” kategóriát választóknak nem volt lehetőségük beírni, hogy 

konkrétan mely pártra szavaznának, de feltételezésünk szerint nagy részük az ekkor már 

javában formálódó Együtt2014-PM-re szavazójának tartotta magát. Erre utal a TÁRKI (2013) 

ebben a hónapban készített közvélemény-kutatási eredménye. 

Ezen kérdéscsoport kapcsán megállapíthatjuk, hogy ugyan nem kapunk olyan erős 

együttjárást a jobboldali-baloldali skála és a konzervatív között, mint ahogyan az Amerikában 

történt (Jost és mtsai, 2009), de a 0,4-hez közeli korreláció erős kapcsolatot mutat.  

 

A pártpreferencia és az ideológiai skálák viszonya 

Amennyiben megvizsgáljuk az együttjárásokat aközött, hogy a válaszadók mennyire 

érzik magukhoz közel állónak a pártokat (3. számú melléklet, 6. kérdéscsoport „Kérjük, az 

alábbi 7 fokú skálán jelölje be, hogy az adott pártot mennyire érzi Önhöz közel állónak!” 

kérdése) és milyen politikai ideológiai önbesorolásról számoltak be, egy kivételével a várt 

eredményeket kapjuk (lásd 15.  számú táblázat). Nem meglepő a Fidesz, a Jobbik és a KDNP 
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pártok preferenciájának a konzervatív skálával való együttjárása. Ahogy a radikális jobboldali 

esetében is ugyanezt jegyezhetjük meg – beleértve az LMP-vel kapcsolatos negatív 

együttjárást. Ugyanígy a liberális, valamint a szocialista skálák az elvárás szerint járnak 

együtt az MSZP, a DK és az LMP preferenciájával pozitívan, míg a Fidesz és a Jobbik 

preferenciájával negatívan. Leginkább kiemelendő eredményünk, hogy az MSZP 

preferenciája szignifikánsan és pozitívan együtt jár a konzervatívabb önbesorolással (r = 

0,144, p < 0,01), 
 DK Fidesz Jobbik MSZP KDNP LMP 

Radikális 

Jobboldalinak 

 0,359(**) 0,668(**)  0,235(**) -0,127(**) 

Konzervatívnak  0,434(**) 0,279(**) 0,144(**) 0,371(**)  

Liberálisnak 0,362(**)  -0,116(**) 0,253(**)  0,444(**) 

Szocialistának 

(Baloldalinak) 

0,481(**) -0,198(**) -0,129(**) 0,415(**)  0,475(**) 

15. számú táblázat: Az ideológiai önbesorolás és a pártok preferenciája közötti 

együttjárás 

** p < 0,01; 

 

Összefoglalóan megjegyezhetjük, hogy a konzervatív/jobboldali pártok preferenciája 

nagyrészt együtt jár az adott ideológiai skálával és a pártok szavazói jól elkülönülnek a 

négyféle skála alapján adott válaszaik alapján. 

 

A harmadik kérdéscsoport tesztelése: a pártok szavazóinak különbségei a lezárás 

iránti igény, az RWA, a szorongás és az életkor tekintetében 
 

A lezárási igény kapcsolata az az ideológiai önbesorolással és az életkorral a teljes minta 

eredményei alapján  

A 3.1. hipotézisünk nem igazolódott be, miszerint nincs kapcsolatban a lezárás iránti 

igény a konzervatív önbesorolással (r = 0,062, p > 0,05). Ugyanígy nincs szignifikáns 

kapcsolat ezen kérdőív és a radikális jobboldali (r = 0,018, p > 0,05), valamint a szocialista 

(baloldali) (r = –0,043, p > 0,05) ideológiai önbesorolások között. További eredményünk 

szerint azonban szignifikáns negatív kapcsolat van a liberális önbesorolás és a lezárás iránti 

igény között (r = 0,288, p < 0,01), így 3.2-es hipotézisünk beigazolódott. 

A baloldali-jobboldali önbesorolás gyenge, de szignifikáns pozitív kapcsolatban van a 

lezárási igénnyel (r = 0,157, p < 0,05) azok eredményei alapján (a magasabb érték a bipoláris 
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politikai skálán a magasabb fokú jobboldali önbesorolást jelenti), akiknél nem szerepeltek 

halálélelmet előhuzalozó kérdések. Az ezen skálán történt önbesorolás alapján az átlagos 

lezárási igény (és szórás) értékek a 16. számú táblázatban olvashatóak és a könnyebb 

áttekinthetőség miatt a 2. számú ábrán láthatóak. Mindezt azért tartottuk fontosnak bemutatni, 

hogy láthassuk: jelentkezik-e az a tendencia, mely szerint a szélsőségesen gondolkodók 

magasabb lezárási igénnyel rendelkeznek.  
Bal-jobb önbesorolás Átlag Szórás 
1  Baloldali 164,25 23,4 
2 152,55 21,5 
3 164,49 21,1 
4 168,49 24,3 
5 169,12 21 
6 168,45 25,7 
7  Jobboldali 176,38 16,5 
Összesen 166,47 22,9 

16. számú táblázat: A bal-jobb önbesorolás alapján képezett csoportok átlagos 

lezárási igényei és szórásai 

 

 
2. számú ábra: A bal-jobb önbesorolás alapján képezett csoportok átlagos lezárási 

igényei és szórásai  

 

Az életkori szempontú elkülönítés az ideológiai dimenziók, az RWA, a Lezárási Igény Kérdőív 

és a STAI szerint  

Mivel az életkor befolyásoló hatása kulcsfontosságú kutatásunkban, kiszámoltuk a 

pártok szavazóinak átlagéletkorát, amelyet a 17. számú táblázatban láthatunk csökkenő 

sorrendben. Ebből kiolvasható, hogy mintánkon belül a legidősebbek az MSZP, míg a 
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legfiatalabbak az LMP szavazói. Ez a tendencia megegyezik a Szeged Studies (2012) kutatási 

eredményeivel.  
 Átlagéletkor (év) 

Egyéb 29,41 

Nem mennék el szavazni 30,26 

LMP 30,58 

Jobbik 32,67 

Elmennék szavazni, de 

még nem tudom kire 

34,41 

FIDESZ - KDNP 35,24 

Demokratikus Koalíció 36,95 

MSZP 39,04 

17. számú táblázat: A választói csoportok átlagéletkora 

 

A 3.3 számú hipotézisünk beigazolódott, mivel erős pozitív kapcsolatot találtunk a 

lezárás iránti igény és az életkor között (r = 0,428, p < 0,01). Amennyiben megvizsgáljuk, 

hogy az életkor a Lezárási Igény Kérdőív mely alskáláival áll kapcsolatban, mind az öt 

esetében szignifikáns pozitív együttjárást találtunk. A bizonytalanság alskála esetében 

gyengébb kapcsolatot kaptunk, míg a többi négy esetében kifejezetten erőset.  
 

 Rend alskála Bizonytalanság 

alskála 

Újdonság 

alskála 

Zárt gondolkodás 

alskála 

Döntéskészség alskála 

Életkor 0,359(**) 0,088(*) 0,345(**) 0,340(**) 0,334(**) 

18. számú táblázat: Az életkor és a lezárási igény alskáláinak együttjárása 

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

 

A 3.3. hipotézisünk beigazolódott a csoportok közötti összehasonlítás tekintetében is. 

A csoportok között szignifikáns különbséget kaptunk a lezárási igényt mérő kérdőív 

eredményei alapján: t(491) = –9,848, p > 0,001), ahol az idősebb csoport rendelkezik 

magasabb értékkel. 

Az életkor emellett nincs kapcsolatban sem a konzervatív, sem a szocialista (baloldali) 

önbesorolással, míg alig kimutatható, de szignifikáns negatív kapcsolatban áll a radikális 

jobboldalival (r = –0,093, p < 0,05), valamint ugyancsak szignifikánsan (de még mindig csak 

gyengén) negatívan korrelál a liberális önbesorolással (r = –0,185, p < 0,01). Eszerint az 

ideológiai önbesorolást mérő skálák átlagértékei tekintetében az idősebb csoport 

szignifikánsan alacsonyabb értéket ért el a liberális önbesorolást mérő skála esetében (U (544) 



 73 

= 26872, Z = -4,901, p < 0,001), míg a másik háromnál nem kaptunk szignifikáns 

különbséget.  

Az RWA (U (527) = 30905, Z = -1,536, p > 0,05), és a STAI (U (521) = 29863, Z = –

1,659, p > ,005) skálák esetében nincs szignifikáns különbség a csoportok között. Tehát a várt 

különbség a tekintélyelvűség tekintetében (3.4. hipotézis) nem jelentkezett, míg az a 

hipotézisünk (3.5.), hogy a szorongás esetében nincs különbség, beigazolódott. 

 

A pártok szavazóinak különbségei a lezárás iránti igény, az RWA és a szorongás tekintetében 

Egyszempontos varianciaanalízissel megvizsgáltuk, van-e különbség a lezárás iránti 

igény, a tekintélyelvűség és a szorongás tekintetében a pártok szimpatizánsai között. A lezárás 

iránti igény (F(7,485) = 4,56; MSE = 2225,15; p < 0,001) és a tekintélyelvűség (F(7,524) = 

8,532; MSE = 211,798; p < 0,001) tekintetében szignifikáns különbséget kaptunk, míg a 

szorongás esetében nem (F(7,512) = 0,726; MSE = 34,561; p > 0,05). 

Előbbi kettő esetében post hoc tesztet (Tukey) alkalmaztunk. A pártok szavazóinak 

átlagos lezárás iránti igényét a 19. számú táblázat tartalmazza. A Tukey-próba eredménye 

szerint az alábbiak rendelkeznek a legalacsonyabb lezárási igénnyel: az LMP szavazói; akik 

„egyéb” pártokra szavaznának; akik nem mennének el szavazni és akik elmennének, de még 

nem tudják kire szavaznának. Az ő értékeik egymástól nem térnek el a post hoc teszt 

eredményei alapján. A másik csoportot a Fidesz–KDNP, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik 

és az MSZP szavazói alkotják úgy, hogy átlagértékeik nem különböznek szignifikánsan 

egymástól. 
 Átlag 

LMP 157,06 

Egyéb 167,41 

Nem mennék el szavazni 168,85 

Elmennék szavazni, de még nem tudom kire 171,87 

Fidesz–KDNP 173,00 

Demokratikus Koalíció 173,29 

Jobbik 175,82 

MSZP 180,24 

19. számú táblázat: A választói csoportok átlagos lezárási igénye 

Hogy láthassuk, mely alskálák esetében van különbség a pártok szavazói között 

(valamint, hogy teszteljük a H3.6 és H3.10. hipotéziseket), szintén egyszempontos 

varianciaanalízissel megvizsgáltuk az öt alskálán elért eredményeket. Ezek szerint a rend és 

szervezettség (F(7,538) = 4,057; MSE = 170,046; p < 0,001), valamint a zárt gondolkodás 
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alskálán kaptunk szignifikáns (F(7,540) = 4,357; MSE = 117,238; p < 0,001) különbséget. A 

post hoc (Tukey-) teszt alapján az LMP szavazói érték el a legalacsonyabb átlagértéket, mely 

nem különbözik szignifikánsan az „egyéb” pártra szavazóktól, azoktól, akik nem mennének el 

szavazni, illetve akik elmennének, de még tanácstalanok, valamint a Fidesz-KDNP közös 

listáját támogatóktól. Szignifikánsan különböznek azonban az LMP szavazói a legmagasabb 

értéket elért Demokratikus Koalíció, Jobbik és MSZP támogatóitól. A zárt gondolkodás 

alskála esetében a post hoc (Tukey-) teszt eredménye szerint a legalacsonyabb átlagértéket 

elért LMP-szavazók nem különböznek szignifikánsan azoktól, akik nem mennének el 

szavazni, illetve egyéb pártra szavaznának, míg a többitől igen. Ezen túl a többi kategória nem 

tér el szignifikánsan egymástól, de érdemes kiemelni, hogy ezen alskála esetében is az MSZP 

szavazói érték el a legmagasabb értéket. A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a 3.6. és a 

3.7. hipotéziseink nem igazolódtak be. A Fidesz-KDNP szavazók átlagosnál nem értek el 

lényegesen magasabb átlagértéket a rend és szervezettség alskálán valamint az összesített 

lezárási igény kérdőíven.  

A Jobbik szavazói esetében megfogalmazott 3.9. és 3.11. hipotézisek szintén nem 

igazolódtak be, mivel mind a rend és szervezettség alskálán, mind az összesített lezárási igény 

kérdőíven az MSZP támogatói magasabb értéket értek el. A pártok szavazóinak a különböző 

alskálákon elért átlageredményei összesítve a 20. táblázatban olvashatóak. Ebből látható, 

hogy az MSZP szavazói a döntéskészség alskála kivételével mindegyiken a legmagasabb 

értéket érték el. 
Ha most vasárnap 

parlamenti választások 

lennének, Ön melyik 

pártra szavazna? 

Rend 

alskála 

Bizonytalanság 

alskála 

Újdonság 

alskála 

Zárt 

gondolkodás 

alskála 

Döntéskészség 

alskála 

Demokratikus Koalíció 38,2 12,7 28,2 28,8 15,8 

FIDESZ - KDNP 37,3 13,1 27,3 29,3 16,6 

Jobbik 38,2 12,9 28,7 29 15,6 

LMP 33,3 12,1 25,2 25,1 14,8 

MSZP 39,1 13,5 29,2 29,4 16,5 

Egyéb 35,5 13,1 25,7 28,3 16,1 

Elmennék szavazni, de 

még nem tudom kire 

37,2 13,3 28,1 28,6 14,7 

Nem mennék el szavazni 36,4 12,9 27,2 27,5 14,8 

Átlagérték 36,8 13 27,6 28,2 15,3 

20. számú táblázat: A választói csoportok átlagértékei a lezárás iránti igényt mérő 

kérdőív alskáláin 
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Az RWA tekintetében a fentiektől elérő mintázatot kaptunk. Az LMP, az MSZP, a 

Demokratikus Koalíció szavazói, az „egyéb” pártokat bejelölők és azok, akik bizonytalanok, 

rendelkeznek a legalacsonyabb átlagértékekkel, viszont egymástól nem különböznek 

szignifikánsan. Statisztikai szempontból azok képviselik a középpontot, akik nem mennének 

el szavazni, míg legmagasabb átlagértékkel a Jobbik és a Fidesz–KDNP szavazói 

rendelkeznek. A legmagasabb értékeket elért négy csoport eredményei nem különböznek 

egymástól szignifikánsan (az átlagértékeket lásd 21. számú táblázatban). 
   

 Átlagérték 

LMP 19,56 

Egyéb 20,41 

MSZP 20,67 

Demokratikus Koalíció 21,00 

Elmennék szavazni, de még nem tudom kire 22,07 

Nem mennék el szavazni 23,32 

Jobbik 24,58 

FIDESZ - KDNP 25,12 

21. számú táblázat: A választói csoportok átlagos RWA értékei 

 

Tehát az MSZP szavazói gondolkodnak a legzártabban, de nem tekintélyelvűen. A 

döntéskészség alskála kivételével a lezárási igény minden alskáláján a legmagasabb értéket 

érték el. 

 

A negyedik kérdéscsoport tesztelése: ideológiai önbesorolás alapján készített 

klaszterelemzés és kapcsolata a pártpreferenciával, a lezárás iránti igénnyel, a 

tekintélyelvűséggel, a szorongással az idősebb és fiatalabb alminta eredményei 

alapján 
 

A fiatalabb (N = 331) és idősebb (N = 231) minta ideológiai kérdésekre (lásd 3. számú 

melléklet, 4. pont, kérdés: „Ön hova helyezné beállítottságát az alábbi politikai dimenziókon 

1-től [egyáltalán nem] 7-ig [erős ilyen irányú meggyőződés)? Jelölje be azt a számot, hogy 

mennyire érzi magát… radikális jobboldalinak/ konzervatívnak/ liberálisnak/ szocialistának 

[baloldalinak]”) adott válaszainak átlagértékei és szórásai az alábbiak szerint alakultak: 

- Radikális jobboldali esetében az átlag: 1,97 (szórás = 1,58) 

- Konzervatív esetében az átlag 2,87: (szórás = 1,73) 
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- Liberális esetében az átlag 3,55: (szórás = 1,88) 

- Szocialista (baloldali) esetében az átlag: 2,66 (szórás = 1,69) 

Mivel a minta nem reprezentatív, önmagában ezen adatokat nem lehet általánosítani. 

Leginkább a minta bemutatása miatt tartottuk fontosnak megmutatni, illetve ki szeretnénk 

emelni, hogy minden dimenzió esetében a középérték (jelen esetben a 4) alattiak az 

önbesorolások átlagai.  

A kérdőív ezen négy politikai dimenziót mérő kérdésére adott válaszok alapján ún. Two-

Step klaszterelemzést végeztünk. Azért tartottuk ezen módszer alkalmazását a 

leghelyesebbnek, mert így nem mi jelöltük ki önkényesen a klaszterek számát, hanem az 

optimális klaszterszámot a program számította ki. Ebbe az elemzésbe azok kerültek be, akik 

mind a négy skálára válaszoltak (543 ilyen válaszadó volt az 562-ből). 

Az eredmények alapján a négyklaszteres felosztás mutatkozott a legjobbnak, tehát 4.1. 

hipotézisünk nem igazolódott be. A kapott klaszterek politikai dimenzióval kapcsolatos 

kérdéseire adott válaszokat a 22. számú táblázat mutatja, míg a klaszterekbe tartozók száma a 

23. számú táblázatban olvasható. Összességében az átlagértékek egyik klaszter esetében sem 

érték el az 5-ös átlagot, azok egymástól eltérő különbségei alapján határoztuk meg a 

különböző klasztereket.  
 

 Radikális 

jobboldalinak 

Konzervatívnak Liberálisnak Szocialistának 

(baloldalinak) 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Rad.jobb-Konz. 4,62 1,167 3,94 1,503 3,12 1,457 2,43 1,392 

Apolitikus 1,14 ,425 1,32 ,631 1,68 ,950 1,18 ,442 

Liberális-

baloldali 

1,11 ,364 1,87 ,845 4,87 1,692 3,82 1,767 

Konz.-liberális 1,39 ,603 4,76 1,159 3,70 1,494 2,39 1,316 

Teljes 2,02 1,626 2,84 1,750 3,40 1,864 2,52 1,660 

22. számú táblázat: Az idősebb és fiatalabb csoportok összesített ideológiai 

klaszterei, azok átlagértékei és szórásai (N = 543) 
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 N  % 

Klaszterek Rad.jobb-konzervatív 131 23.3% 

 Apolitikus 136 24.2% 

 Liberális-baloldali 161 28.6% 

 Konzervatív-liberális 115 20.5% 

 Összesen 543 96.6% 

Kimaradt 19 3.4% 

Mindösszesen 562 100.0% 

23. számú táblázat: A klaszterekbe tartozók száma és aránya 

 

A későbbiekben az alábbi elnevezéseket használjuk a klaszterekre:  

- A „radikális jobboldali” klaszterbe azok kerültek, akik átlagértékei a leginkább 

radikális jobboldali skálán a legmagasabbak voltak. Ennél kicsivel kevésbé 

konzervatívnak, majd lépcsőzetesen kevésbé liberálisnak és még kevésbé baloldalinak. 

131-en kerültek ebbe a klaszterbe.  

- Az „apolitikus” klaszterbe az önbesorolástól oly módon elzárkózóak tartoznak, akik a 

négy skálára jellemezően alacsony értékeket jelöltek be, átlagosan minden skála 

esetében 2-es érték alattit. 136 válaszadót soroltunk be ide. 

- A „liberális – baloldali” klaszterbe a magukat leginkább liberálisnak (a teljes minta 

4,82-es átlagértékét messze meghaladó önbesorolással) és átlagosan egy egységnyivel 

kevésbé, de még mindig átlag feletti mértékben baloldalinak tartók kerültek, akik 

elutasítják a konzervatív, illetve radikális jobboldalit önbesorolást. Ide 161 válaszadó 

sorolható. 

- A „konzervatív – liberális” klaszterbe 115-en kerültek. Az ide tartozó válaszadók a 

minta átlagát meghaladó módon tartják magukat konzervatívnak (4,76), és ehhez 

képest kicsit több mint egy egységnyivel kevésbé (de a minta átlagát még mindig 

meghaladó módon) liberálisnak. Emellett nem tartják magukat baloldalinak és teljesen 

elutasítják a radikális jobboldali önbesorolást. 
 

Pártpreferencia az ideológiai klaszterek alapján  

A 24. számú táblázat azt mutatja meg, hogy a különböző klaszterekbe tartozók mely 

párt szimpatizánsai (mindezt a 3. számú mellékletben található kérdőív 8. kérdésére adott 

válasz alapján, mely így szólt: „Ha most vasárnap parlamenti választások lennének, Ön 

melyik pártra szavazna?”). Ez alapján az alábbi összefüggéseket találjuk a klasztertagság és a 

pártpreferencia között: 
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 Ha most vasárnap parlamenti 

választások lennének, Ön melyik 

pártra szavazna? 

Rad.jobb-

konzervatív 

Apolitikus Liberális-

baloldali 

Konzervatív-

liberális 

Összesen 

Demokratikus Koalíció 2 (11,8 %) 0 12 (70,6%) 3 (17,6%) 17 (100%) 

Fidesz - KDNP 30 (45,5 %) 5 (7,6 %) 8 (12,1%) 23 (34,8%) 66 (100%) 

Jobbik 33 (76,7 %) 6 (14 %) 2 (4,7%) 2 (4,7%) 43 (100%) 

LMP 4 (6,9 %) 16 (27,6 %) 30 (51,7%) 8 (13,8%) 58 (100%) 

MSZP 1 (2,3 %) 4 (9,3 %) 33 (76,7%) 5 (11,6%) 43 (100%) 

Egyéb 6 (18,8 %) 4 (12,5 %) 12 (37,5%) 10 (31,3%) 32 (100%) 

Elmennék szavazni, de még nem 

tudom kire 

34 (17,6 %) 54 (28 %) 52 (26,9%) 53 (27,5%) 193 (100%) 

Nem mennék el szavazni 19 (21,6 %) 47 (53,4 %) 12 (13,6%) 10 (11,4%) 88 (100%) 

Összesen (fő/%) 129 (23,9 %) 136 (25,1 %) 152 (28,1 %) 114 (21,1 %) 540 (100 %) 

24. számú táblázat: A különböző klaszterekbe tartozók pártpreferenciája 

 

Így azt mondhatjuk, hogy 4.2-es hipotézisünk beigazolódott. 

 

A klasztertagság és az életkor kapcsolata 

A Chi-négyzet próba eredményeképpen megállapíthatjuk, hogy egyik életkori csoport 

sem felülreprezentált szignifikánsan az adott ideológiai klasztereken belül (Chi-négyzet = 

6,316; p > 0,05). A pontos klasztertagságok életkori csoportbontás szerint a 25. számú 

táblázatban láthatóak. 

 
 Rad.jobb-

konzervatív 

Apolitikus Liberális-

baloldali 

Konzervatív-

liberális 

Összesen 

Korcsoport 

(év) 

18-30  87 77 101 60 325 

40- 63 44 59 60 55 218 

Összesen (fő) 131 136 161 115 543 

25. számú táblázat: Az életkori csoportok megoszlása a klasztereken belül 

 

A klasztercsoportok közötti különbségek a lezárás iránti igény, az RWA és a szorongás 

tekintetében 

A négy klasztercsoport között a lezárási igény tekintetében nem találtunk szignifikáns 

különbséget (F(3,472) = 2,373, MSE = 1227,178, p > 0,05), ahogy a STAI esetében sem 

(F(3,499) = 0,113, MSE = 5,283, p > 0,05), ellenben az RWA esetében igen(F(3,512) = 45,14, 

MSE = 981,677, p < 0,001). 
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Hogy megtudjuk, mely klaszterek között van különbség, post hoc tesztet alkalmaztunk 

immáron csak az RWA skála kapcsán. A Tukey-próba eredménye szerint nincs szignifikáns 

eltérés az apolitikus és a konzervatív-liberális klaszterek között, míg a liberális-baloldali 

klaszter alacsony értékével, a radikális-jobboldali pedig a magassal különbözik szignifikánsan 

a többitől. (Részletesen lásd a 26. számú táblázatban.) 
 N  Átlag 

Liberális-baloldali 153 18,90 

Apolitikus 125 22,27 

Konzervatív-liberális 111 23,39 

Rad.jobboldali-konzervatív 124 25,20 

26. számú táblázat: A klaszterekbe tartozók átlagos RWA értékei 

 

A biztos pártválasztók ideológiai önbesorolásának klaszterelemzése 

Elemzésünket a két életkori csoporton belül azok esetében folytattuk, akik biztos 

szavazónak vallották magukat (N = 292). Ezen elemzésbe azok kerültek, akik a „biztosan 

elmennék” választ adták a kérdőív „Ha most vasárnap lennének a választások, Ön elmenne 

szavazni?” kérdésére ( lásd 3. melléklet, 7. kérdés). 

Az ideológiai dimenziók az alábbiak szerint alakultak: 

- Radikális jobboldali esetében az átlag 2,13 (SD = 1,76) 

- Konzervatív esetében az átlag 3,11 (SD = 1,85) 

- Liberális esetében az átlag 3,86 (SD = 1,91) 

- Szocialista (baloldali) esetében az átlag 2,91 (SD = 1,8). 

 

Itt láthatjuk, hogy minden skálán nőttek az átlagos értékek. Mindez nem meglepő, hiszen itt a 

szavazók csoportját vizsgáljuk a teljes mintán belül – ők összességében politikailag 

elkötelezettebbek. 

Az ún. Two-Step klaszterelemzés eredménye szerint a kétklaszteres megoldás bizonyul 

a legjobbnak. Ezen válaszadókat egy konzervatív-jobboldali (N = 124) és egy liberális-

baloldali (N = 161) klaszterbe sorolhatjuk, a 27. számú táblázatban olvasható ideológiai 

skálákra adott átlagértékek alapján (7 személy nem válaszolt legalább az egyik ideológiai 

önbesorolást mérő skálára, ezért nem került be egyik klaszterbe sem). 
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 Radikális 

jobboldali 

Konzervatív Liberális Szocialista 

(baloldali) 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Konz-jobboldali 3,44 1,989 4 1,942 2,75 1,671 1,81 1,15 

Liberális-baloldali 1,12 0,430 2,42 1,430 4,72 1,633 3,72 1,758 

Összesített 2,13 1,770 3,11 1,844 3,86 1,915 2,89 1,792 

27. számú táblázat: A két ideológiai klaszter tagjainak átlagos ideológiai önbesorolása a 

biztos szavazók esetében  

 

Látható, hogy a biztos szavazók esetében már két, jól körülhatárolható klaszter jelent 

meg. A konzervatív-jobboldali klaszter esetében egy mintaátlagon felüli konzervatív 

önbesorolás figyelhető meg (ez kereken 4-es skálaértéket jelent), melytől kissé elmarad, de 

markánsan jelentkezik a radikális jobboldali önbesorolás (3,44). Ehhez képest már átlagérték 

alatti (2,75) liberális és kifejezetten alacsony (1,81) szocialista önbesorolás figyelhető meg. 

A másik klaszterbe tartozók átlagosan leginkább liberális (4,72), majd ennél kicsit kevésbé 

szocialista (3,72) önbesorolást adtak. Ehhez képest kevésbé konzervatív (2,42) önbesorolás 

következik, majd kifejezetten alacsony, (1,12) radikális jobboldali átlagérték következik. 

Amennyiben megvizsgáljuk, hogy mi a kapcsolat a biztos pártválasztók 

pártpreferenciája és az ideológiai klaszterbesorolás között, a 28. számú táblázatban lévő 

eredményeket kaptuk (283 válaszadó került ebbe a táblázatba, akik mindegyik ide kapcsolódó 

kérdésre választ adtak): 

 
Ha most vasárnap parlamenti 

választások lennének, Ön melyik 

pártra szavazna? 

Konzervatív-

Radikális 

jobboldali 

Liberális-

baloldali 

Összesen 

Demokratikus Koalíció 1 (7,1%) 13 (92.9%) 14 (100%) 

Fidesz – KDNP 37 (74%) 13 (26%) 50 (100%) 

Jobbik 30 (92,8%) 1 (3,2%) 31 (100%) 

LMP 9 (22%) 32 (78%) 41 (100%) 

MSZP 4 (12,9%) 24 (87,1%) 31 (100%) 

Egyéb 9 (37,5%) 15 (62,5%) 24 (100%) 

Nem tudja kire 33 (35,9%) 59 (64,1%) 92(100%) 

Összesen (fő/%) 123 (43,5%) 160 (56,5%) 283 (100%) 

28. számú táblázat: A két klaszterbe tartozók pártpreferenciája 
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A klaszterek közötti különbségek vizsgálata a lezárás iránti igény, az RWA és a szorongás 

tekintetében 

A konzervatív-jobboldali klaszter esetében a lezárási igény átlagpontszám 171,16 (SD 

= 22,93), míg a liberális-baloldalinál 168,06 (SD = 23,03). A két klaszter átlagértékei között 

nincs szignifikáns különbség a kétmintás t-próba eredménye szerint (t(249) = 1,055, p > 

0,05). 

A Mann-Whitney-próba eredménye szerint szintén nincs szignifikáns különbség a 

STAI-val mért szorongás tekintetében a két klasztercsoport között (U (267) = 8323, Z = –

,696, p > 0,05).  

Az RWA-skálán azonban szignifikánsan magasabb értéket értek el a konzervatív-

jobboldali klaszterbe tartozók a liberális-baloldaliakhoz képest (U (268) = 3805,5, Z = –7,938, 

p < 0,001).  

 

Klasztertagság és életkor kapcsolata a biztos szavazók körében 

A klasztertagságok életkori csoportbontás szerint a 29. számú táblázatban olvashatóak. 

A klasztereken belül egyik életkori csoport sem felülreprezentált a Chi-négyzet-próba 

eredménye szerint (Chi-négyzet = 0,179; p > 0,05).  
 

 Konzervatív-

Jobboldali 

Liberális-

baloldali 

Összesen (fő) 

Korcsoport 

(év)  

18-30  77(44,5%) 96 (55,5%) 173 (100%) 

40-63 47 (42%) 65 (58%) 112 (100%) 

Összesen (fő) 124 (43,5%) 161(56,5%) 285 (100%) 

29. számú táblázat: A korcsoportok tagjainak megoszlása a két klaszterben 

 
A fiatalabb korcsoport ideológiai klaszterei közötti különbségek a Lezárási Igény Kérdőív, a 

STAI és az RWA tekintetében  

A fiatalabb korcsoporton (N = 331) belül az ideológiai önbesorolást mérő kérdőívek 

átlagpontszámai és szórásai az alábbiak szerint alakultak: 

- Radikális jobboldali esetében az átlag 2,09 (SD = 1,61) 

- Konzervatív esetében az átlag 2,83 (SD = 1,74) 

- Liberális esetében az átlag 3,7 (SD = 1,82) 

- Szocialista (baloldali) esetében az átlag 2,48 (SD = 1,61) 
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A csoporton belül Two-Step klaszterelemzést végeztünk a fenti kérdésekre adott válaszok 

alapján. A háromklaszteres megoldás bizonyult a legjobbnak. Az alábbi címkéket adtuk a 

különböző klaszterbe tartozóknak (az átlagos ideológia önbesorolást lásd a 30. számú 

táblázatban, míg a klaszterek tagjainak pártpreferenciáját a 31. számú táblázatban): 

- A „liberális–apolitikus” klaszterbe 122 válaszadó került. Ők átlagosan a liberális skála 

kivételével mindhárom másik skála esetében 2-es érték alattinak ítélték meg ideológiai 

hovatartozásukat. Liberálisnak átlagosan 3,08-as mértékben, ami némileg mintaátlag 

alatti, de jelzésértékű. Emiatt az érték miatt nem címkézhetjük őket apolitikusnak. 

- A „konzervatív” klaszterbe tartozók magukat leginkább konzervatívnak tartják (4,33-

as, a minta átlagértékét meghaladó önbesorolással). Fontos esetükben megjegyezni, 

hogy mindhárom skálán átlagosan legalább 2-es értéket értek el, átlagon felüli 

radikális jobboldali önbesorolással (3,32), átlagos baloldalival (2,45), valamint 

némileg átlag alatti liberálissal (3,57). Ez utóbbi érték azonban (mivel a minta inkább 

liberális beállítottságú), nominálisan magasabb. 139-en kerültek ebbe a klaszterbe. 

- A „liberális-baloldali” klaszterbe 62-en kerültek. Az ide tartozó válaszadók a minta 

átlagát meghaladó módon tartják magukat liberálisnak (5,2) és baloldalinak (4,83). 

Emellett nem tartják magukat konzervatívnak (kereken 2-es átlagértékkel) és 

elutasítják a radikális jobboldali önbesorolást (1,13). 

 

30. számú táblázat: A klaszterekbe tartozók átlagos ideológiai önbesorolása és annak 

szórása 

 

 

 

 

 

 

 

 Radikális jobboldalinak Konzervatívnak Liberálisnak Szocialistának 

(baloldalinak) 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Liberális-apolitikus 1,20 ,492 1,57 ,771 3,08 1,948 1,28 ,468 

Konzervatív 3,32 1,798 4,33 1,471 3,57 1,455 2,45 1,240 

Liberális-baloldali 1,13 ,418 2,00 ,992 5,20 1,405 4,83 1,121 

Összesen 2,09 1,622 2,84 1,741 3,71 1,817 2,48 1,617 
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Ha most vasárnap parlamenti 

választások lennének, Ön melyik 

pártra szavazna? 

Liberális-

Apolitikus 

Konzervatív   Liberális-

baloldali 

Összesen 

Demokratikus Koalíció 1 (12,5 %) 2 (25%) 5 (62,5%) 8 (100%) 

Fidesz - KDNP 7 (20 %) 27 (77,1 %) 1 (2,9 %) 35 (100%) 

Jobbik 3 (12,5 %) 21 (87,5 %) 0 24 (100%) 

LMP 18 (40,9 %) 7 (15,9 %) 19 (43,2%) 44 (100%) 

MSZP 2 (10 %) 3 (15 %) 15 (75 %) 20 (100%) 

Egyéb 6 (25 %) 12 (50 %) 6 (25%) 24 (100%) 

Elmennék szavazni, de még nem 

tudom kire 

49 (43,4 %) 49 (43,4 %) 15 (13,3 %) 113 (100%) 

Nem mennék el szavazni 36(63,2 %) 18 (31,6 %) 3 (5,3 %) 57 (100%) 

Összesen (fő/%) 122 (37,5 %) 139 (42,8 %) 64 (19,7 %) 325 (100% 

31. számú táblázat: A választói csoportok megoszlása a három klaszterben 

 

A három klasztercsoport között szorongás tekintetében nem találtunk szignifikáns 

különbséget (F(2,304) = 0,147, MSE = 4,366, p > 0,05). Ezzel szemben mind a lezárás iránti 

igény (F(2,280) = 3,752, MSE = 1616,813, p < 0,05), mind az RWA esetében (F(2,306) = 

47,299, MSE = 1079,345, p < 0,001) szignifikáns különbséget kaptunk  a csoportok között. 

Hogy megtudjuk, mely klaszterek között van szignifikáns különbség, post hoc tesztet 

alkalmaztunk immáron a lezárási igényt mérő és az RWA skála kapcsán. Mivel Levene-teszt 

esetében a p érték 0,05-nél nagyobb volt mindkét skála esetében, Tukey-próba segítségével 

állapítottuk meg, mely klaszterek térnek el egymástól szignifikánsan. 

A lezárási igény tekintetében a legalacsonyabb átlagértéket a liberális-baloldali 

klaszterbe tartozók érték el (156,78), majd a liberális-apolitikusok (162,75) és végül a 

konzervatívok (165,91). A Tukey-próba megmutatta, hogy a liberális-baloldali és a liberális-

apolitikus klaszterek nem térnek el szignifikánsan egymástól, ahogyan utóbbi a konzervatívtól 

szintén nem. Ellenben a liberális-baloldali és a konzervatív lényegesen különbözött 

egymástól. 

Az RWA-skála tekintetében szintén a fenti lépcsőzetesség jelent meg a liberális-

baloldali klaszter alacsony (17,35), a liberális-apolitikus közepes (21,45) és a konzervatív 

klaszter (24,49) magasabb értékeivel. A Tukey-próba eredménye szerint mindhárom klaszter 

szignifikánsan különbözik egymástól. 

 

A fiatalabb korcsoport biztos szavazóinak ideológiai klaszterei közötti különbségek a Lezárási 

Igény Kérdőív, a STAI és az RWA tekintetében  
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A fiatalabb korcsoport biztos szavazóin belül (N = 173) az ideológiai önbesorolást mérő 

kérdőívek átlagpontszámai és szórásai az alábbiak szerint alakultak: 

- Radikális jobboldali esetében az átlag 2,12 (SD = 1,69) 

- Konzervatív esetében az átlag 3,08 (SD = 1,86) 

- Liberális esetében az átlag 4,13 (SD = 1,87) 

- Szocialista (baloldali) esetében az átlag 2,84 (SD = 1,72) 

A korábbi többklaszteres eredményekhez képest itt csupán két, jól körülhatárolható 

klasztert kaptunk eredményül (az átlagértékeket lásd a 32. táblázatban). Nem meglepő módon 

(hiszen itt már a biztos szavazók képezik a csoportot) eltűnt az apolitikus szál. Előtűnt egy 

markáns liberális-baloldali klaszter, mely úgy tűnik, a teljes fiatal csoport liberális-apolitikus 

és liberális-baloldali klaszterének ötvözete úgy, hogy az utóbbi hangsúlyosabban szerepel – 

így az elnevezést meghagytuk a korábbiak szerint. A klaszterbe tartozók leginkább 

liberálisnak vallják magukat (4,61), amit az átlagon felüli szocialista (baloldali) önbesorolás 

követ (3,45), majd az átlagon aluli konzervatív (2,1) és végül a radikális önbesorolás a maga 

1,13-as átlagával. A másik klaszter nagyban hasonlít a teljes minta konzervatív klaszteréhez. 

Legmarkánsabban a konzervatív önbesorolás jellemzi (4,44), amit körülbelül egy 

egységnyivel alacsonyabb liberális, valamint radikális jobboldali önbesorolás követ. Utóbbi 

már magasabb értéket mutat az előbbihez képest (szemben a teljes minta hasonló 

eredményeivel), de ennél lényegesebb, hogy jóval mintaátlag feletti az értéke, míg utóbbinál 

alatta van. Legalacsonyabb pedig nem meglepő módon a szocialista (baloldali) önbesorolás, 

átlagosan 2-es skálaértékkel. Fontos itt megjegyeznünk, hogy a két életkori csoport esetében 

megjelenő kétklaszteres felosztáshoz nagyon hasonlítanak az itt kapott eredmények, azonban 

a liberális önbesorolás magasabban jelentkezik a konzervatív klaszter esetében.  

 
 Radikális jobboldalinak Konzervatívnak Liberálisnak Szocialistának 

(baloldalinak) 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Liberális-baloldali 1,13 ,416 2,10 1,187 4,61 1,822 3,45 1,841 

Konzervatív 3,50 1,839 4,44 1,791 3,46 1,592 2,00 1,075 

Combined 2,12 1,694 3,08 1,868 4,13 1,817 2,84 1,720 

32. számú táblázat: A két klaszterbe tartozók átlagos ideológiai önbesorolása 

 

A 33. számú táblázatban olvasható, hogy a klaszterekbe tartozók mely pártok 

szavazóinak vallották magukat. 
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Ha most vasárnap parlamenti 

választások lennének, Ön melyik 

pártra szavazna? 

Liberális-

baloldali 

Konzervatív   Összesen(fő) 

Demokratikus Koalíció 6 (85,7%) 1 (14,3%) 7 (100%)  

FIDESZ - KDNP 6 (23,1%) 20 (76,9%) 26 (100%) 

Jobbik 1 (5,3%) 18 (94,7%) 19 (100%)   

LMP 27 (87,1%) 4 (12,9 %) 31 (100%) 

MSZP 14 (87,5%) 2 (12,5%) 16 (100%)   

Egyéb 11 (61,1%) 7 (38,9 %) 18 (100%) 

Elmennék szavazni, de még nem 

tudom kire 

36 (64,3%) 20 (35,7%) 56 (100%)   

Összesen (fő/%) 101 (58,4%)   72 (41,6%) 173 (100% 

33. számú táblázat: A választói csoportok megoszlása a két klaszterben 

 

A konzervatív klaszterbe tartozók ugyan átlagosan magasabb lezárási igénnyel 

rendelkeznek (166,52, szórás: 22,21), mint a liberális-baloldali csoport 160,67-es (SD = 

21,21), de a különbség nem szignifikáns (t(149) = -1,619, p > 0,05).  

A Mann-Whitney-próba eredménye szerint az RWA-skálán szignifikánsan magasabb 

értéket értek el a konzervatív klaszterbe tartozók a liberális-baloldali csoporthoz képest (U 

(161) = 1246,5, Z = -6,624, p < 0,001). A STAI esetében nem találtunk szignifikáns 

különbséget a két klasztercsoport között (U (165) = 3135,5, Z = -,647, p > 0,05).  

 

Az idősebb korcsoport ideológiai klaszterei közötti különbségek a Lezárási Igény Kérdőív, a 

STAI és az RWA tekintetében 

Az idősebb csoport (40 éven felüliek, N = 231) átlagértékei a négy ideológiai preferenciát 

mérő skálán az alábbiak szerint alakultak: 

- Radikális jobboldali esetében az átlag 1,92 (SD = 1,63) 

- Konzervatív esetében az átlag 2,85 (SD = 1,76) 

- Liberális esetében az átlag 2,94 (SD = 1,84) 

- Szocialista (baloldali) esetében az átlag 2,59 (SD = 1,72). 

A fenti átlagértékek a fiatalabb csoport ugyanezen eredményeitől csupán egy skála esetében 

térnek el érdemben. A radikális jobboldali önbesorolás esetében minimális, 0,1-nyi különbség 

figyelhető meg, az idősebbek alacsonyabb eredményével. A konzervatív önbesorolás esetében 

nincs érdemi különbség, ahogy a szocialista (baloldali) önbesorolás 0,1-del magasabb az 

idősebb csoportban. A legmarkánsabb különbség a közel 0,8-del alacsonyabb érték a liberális 
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önbesorolás esetében. Ahogyan azt később részletesebben kifejtjük, csak ez utóbbi különbség 

szignifikáns (U (544) = 26872, Z = -4,901, p < ,001). 

A Two-Step klaszterelemzés eredménye szerint három klaszterre osztható a minta (13-

an egyikbe sem kerültek), hasonlóan a fiatalabb csoporthoz (lásd 34. számú táblázat, míg a 

pártpreferencia szerinti felosztást a 35. számú táblázatban).  

 
 Radikális jobboldalinak Konzervatívnak Liberálisnak Szocialistának 

(baloldalinak) 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Liberális-baloldali 1,18 ,458 2,73 1,448 4,08 1,716 3,78 1,561 

Konzervatív-

jobboldali 
3,84 1,968 4,57 1,408 2,51 1,501 1,98 1,348 

Apolitikus 1,18 ,504 1,23 ,567 1,40 ,776 1,14 ,441 

Combined 1,92 1,632 2,85 1,767 2,94 1,842 2,59 1,724 

34. számú táblázat: A három klaszterbe tartozók átlagos ideológiai önbesorolása 

 

Az alábbi címkéket adtuk a különböző klaszterekbe tartozóknak: 

- A „liberális-baloldali” klaszterbe kereken 100-an kerültek. Ezen klaszterbe tartozók 

ideológiai önbesorolása hasonló mintázatot mutat, mint a fiatalabb csoport azonos 

nevű klasztere, azonban az átlagértékek némileg eltérnek. Az idősebb csoport liberális 

önbesorolása a legmeghatározóbb, de a maga 4,08-as értékével jelentősen kisebb a 

fiatalabb csoporthoz képest. Ezt szorosan követi a 3,78-as szocialista (baloldali) 

önbesorolás. Ebben a klaszterben a radikális jobboldali ugyanúgy alacsony (1,13), 

mint a fiatalabb mintában, azonban a konzervatív ideológia hangsúlyosabban, 2,73-as 

értékkel van jelen. 

- A „konzervatív-jobboldali” klaszterbe tartozók legmagasabb átlagértéke a konzervatív 

önbesorolás esetében jelentkezett, 4,57-es értékkel. Ezt követi a radikális jobboldali 

(3,84), majd a liberális (2,51) és legvégül a szocialista (baloldali) önbesorolás (1,98). 

Ez a klaszter valamivel „tisztább” a fiatalabb csoport konzervatív klaszteréhez képest, 

jobban elkülönül egymástól a két legpreferáltabb és a két kevésbé preferált ideológia. 

Ebbe a klaszterbe 61-en kerültek. 

- Az „apolitikus” klaszterbe 57-en kerültek, esetükben minden átlagérték 1,5 alatti. 

Lényeges különbség a fiatalabb minta hasonló klaszteréhez képest, hogy itt nem 

jelentkezik kimutatható liberális preferencia. 
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Ha most vasárnap parlamenti 

választások lennének, Ön melyik 

pártra szavazna? 

Liberális-

Baloldali 

Konzervatív-

jobboldali  

Apolitikus Összesen 

(fő) 

Demokratikus Koalíció 9 (100%) 0 0 9 (100%) 

FIDESZ - KDNP 6 (19,4%) 22 (71%) 3 (9,7%) 31 (100%) 

Jobbik 2 (10,5%) 12 (63,2%) 5 (26,3%) 19 (100%) 

LMP 8 (57,1%) 1 (7,1%) 5 (35,7%) 14 (100%) 

MSZP 21 (91,3%) 1 (4,3%) 1 (4,3%) 23 (100%) 

Egyéb 7 (87,5%) 1 (12,5%) 0 8 (100%) 

Elmennék szavazni, de még nem 

tudom kire 

38 (47,5%) 16 (20%) 26 (32,5%) 80 (100%) 

Nem mennék el szavazni 8 (25,8%) 6 (19,4%) 17 (54,8%) 31 (100%) 

Összesen (fő/%) 99 (46%) 59 (27,4%) 57 (26,5%) 215 (100% 

35. számú táblázat: A választói csoportok megoszlása a három klaszterben 

 

A három klasztercsoport között sem a lezárás iránti igény (F(2,192) = .342, MSE = 

148,959, p > .05), sem a szorongás tekintetében nem találtunk szignifikáns különbséget 

(F(2,195) = .667, MSE = 48,768, p > .05), azonban az RWA esetében igen (F(2,203) = 

20,903, MSE = 416,199, p < .001).  

Ez utóbbi esetben a Levene-teszt p értéke meghaladja a 0,05-t, így Tukey-próbával 

vizsgáltuk, mely csoportok térnek el egymástól statisztikailag értékelhető módon. Ennek 

eredménye szerint mindhárom klasztercsoport különbözik egymástól. Legalacsonyabb értéket 

a liberális-baloldali klaszterbe tartozók értek el (20,77), majd – némileg meglepő módon – 

utánuk a konzervatív-jobboldali klaszter tagjai következnek 22,56-os átlagértékükkel. Az 

apolitikus klaszter tagjai kifejezetten magas, 25,57-es átlagértékükkel szignifikánsan 

különböznek mindkét másik csoporttól.  

 

Az idősebb korcsoport biztos szavazóinak ideológiai klaszterei közti különbségek a Lezárási 

Igény Kérdőív, a STAI és az RWA tekintetében  

Az idősebb csoporton belül a magukat biztos szavazóknak tartók esetében az alábbiak 

szerint alakultak az ideológiai skálák átlagértékei (N = 119): 

- Radikális jobboldali esetében az átlag 2,15 (SD = 1,89) 

- Konzervatív esetében az átlag 3,16 (SD = 1,81) 

- Liberális esetében az átlag 3,45 (SD = 1,99) 

- Szocialista (baloldali) esetében az átlag 2,96 (SD = 1,9). 



 88 

Látható, hogy a fiatalabb csoport szintén biztos szavazóihoz képest nincs érdemi 

különbség a három átlagérték tekintetében, egyedül a liberális önbesorolás alacsonyabb 

szignifikánsan (U (285) = 7654,5, Z = -3,3034, p < 0,001). 

A Two-Step klaszterelemzés eredménye szerint két klaszterre oszlik ez a minta (az átlagos 

ideológia önbesorolást lásd a 36. számú, míg a klaszterek tagjainak pártpreferenciáját a 37. 

számú táblázatban). Egy jól körülhatárolható konzervatív klaszterre (N = 37) mintaátlagnál 

magasabb konzervatív (4,81) és radikális jobboldali (4,14) önbesorolással, emellett 

alacsonyabb liberális (2,59) és szocialista (baloldali) (1,78) átlagértékekkel. Az ún. liberális-

baloldali klaszter tagjai (N = 75), egy közepesen markáns liberális (3,87), valamint átlagos 

baloldali (szocialista) (3,55) önbesorolással rendelkeznek, míg mintaátlagon aluli konzervatív 

(2,35) és kifejezetten alacsony radikális jobboldal önbesorolással (1,17).   

 
 Radikális jobboldalinak Konzervatívnak Liberálisnak Szocialistának 

(baloldalinak) 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Konzervatív 4,14 2,110 4,81 1,469 2,59 1,755 1,78 1,417 

Liberális- Baloldali 1,17 0,503 2,35 1,361 3,87 1,982 3,55 1,848 

Combined 2,15 1,890 3,16 1,814 3,45 1,995 2,96 1,903 

36. számú táblázat: A két klaszterbe tartozók átlagos ideológiai önbesorolása 

 
Ha most vasárnap parlamenti 

választások lennének, Ön melyik 

pártra szavazna? 

Konzervatív Liberális-

baloldali  

Összesen 

(Fő) 

Demokratikus Koalíció 0 7 (100%) 7 (100%) 

Fidesz - KDNP 16 (67,7%) 8 (33,3%) 24 (100%) 

Jobbik 10 (83,3%) 2 (16,7%) 12 (100%) 

LMP 1 (10%) 9 (90 %) 10 (100%) 

MSZP 1 (6,7%) 14 (93,3%) 15 (100%) 

Egyéb 1 (16,7%) 5 (83,3%) 6 (100%) 

Elmennék szavazni, de még nem 

tudom kire 

8 (22,2%) 28 (77,8%) 36 (100%) 

Összesen (fő/%) 37 (33,6%) 73 (66,4%) 110 (100%) 

37. számú táblázat: A választói csoportok megoszlása a két klaszterben 

 

A két klaszter tagjai között nincs szignifikáns különbség a lezárás iránti igény 

tekintetében (t(98) = –0,118, p > 0,05). A konzervatív csoport 178,79-es (SD = 23,47) 

átlagértékkel rendelkezik, míg a liberális-baloldali 179,33-assal (SD = 20,58). 
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A konzervatív klaszterbe tartozók szignifikánsan magasabb (U (105) = 504.5, Z = -

5,051, p < 0,001) értéket értek el az RWA skálán a liberális-baloldali csoporthoz képest. Nem 

kaptunk szignifikáns különbséget a STAI által mért szorongás tekintetében (U (101) = 943, Z 

= –1,298, p > 0,05). 

 

Az ötödik kérdéscsoport tesztelése: feltáró faktorelemzés a 16-os fogalomlista 

eredményei szerint 
Varimax forgatás és maximum likehood eljárás alkalmazásával faktorelemzést 

végeztünk a 16 fogalmat tartalmazó lista tételei alapján a teljes mintán. Amennyiben a 0,3-nál 

magasabb töltéssel rendelkező tételeket hagyjuk bent, a négyfaktoros megoldás bizonyult a 

legjobbnak úgy, hogy két tétel (Kádár-korszak és nagy anyagi különbségek a 

társadalmunkban) kiesett az elemzésből (részletesen lásd 38. számú táblázat). Így a 

magyarázott variancia 43,985%, mely optimálisnak mondható. 
 Faktor 

Hagyományos 

konzervatív 

Politika Demokrácia Fidesz-

szimpátia 

Hagyomány 0,756    

Nemzet 0,709    

Erdély 0,519    

Család 0,516    

Vallás 0,513    

Kádár-korszak     

Politika  0,885   

Politikusok  0,734  0,316 

Állam szerepe a gazdaságban 0,311 0,409   

Európai Unió   0,736  

Szabad piac   0,672  

Demokrácia   0,586  

Választási regisztráció    0,726 

Új alaptörvény 0,318   0,650 

Horthy-korszak    0,382 

Nagy anyagi különbségek a 

társadalmunkban 

    

38. számú táblázat: A 16 fogalom faktorba rendezése. Csak a 0,3 fölötti értékkel 

rendelkezők szerepelnek a táblázatban 
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A 14 fogalom négy faktorba szerveződött, ezeknek az alábbi elnevezéseket adtuk: 

- Hagyományos konzervatív faktor, melyhez az alábbi tételek tartoznak (töltésük szerint 

sorba rendezve): hagyomány, nemzet, Erdély, család, vallás. Ide tartozik, de másik 

faktorban erősebb töltéssel rendelkezik: új alaptörvény, állam szerepe a gazdaságban 

- Politika faktor: politika, politikusok, állam szerepe a gazdaságban tételekkel. 

- Demokrácia faktor: Európai Unió, szabad piac, demokrácia tételekkel. 

- Fidesz-szimpátia faktor, melyben a két legerősebb töltésű tétel az adatfelvétel idejében 

aktuális politikai témákat érint, jelesül a választási regisztráció (mely a kérdőív 

felvételének időpontjában még terítéken volt) és az új alaptörvény. Ide kapcsolódik 

még gyengébb töltéssel a Horthy-korszak, valamint a politikusok (utóbbi egy másik 

faktorban erősebb töltéssel szintén szerepel) 

Tehát az 5.1. hipotézisünk beigazolódott, a hagyományosan konzervatív értékek egy faktorba 

rendeződtek.  

 Mindezen faktorok alapján minden válaszadónknál meghatároztunk egy változót, mely 

az adott faktorral összefüggő attitűd erősségét hivatott mérni. Mivel az életkori csoportok 

összehasonlítása az egyik fő kérdése vizsgálatunknak, megvizsgáltuk, hogy a négy faktor 

tekintetében találhatóak-e különbségek a csoportok között. Eszerint mind a hagyományosan 

konzervatív (U (517) = 26109, Z = -3,618, p < ,001), mind a politika faktor (U (517) = 26421, 

Z = -3,431, p < ,01) tekintetében az idősebb csoport szignifikánsan pozitívabb ilyen irányú 

attitűddel rendelkezik. A demokrácia (U (517) = 31017, Z = -,672, p > ,05) és Fidesz-

szimpátia (U (517) = 30183, Z = -1,173, p > ,05) faktoroknál nem találtunk szignifikáns 

különbséget.  

 Ezután megvizsgáltuk, hogy a különböző pártok szavazói között mely faktorok 

esetében találunk kimutatható eltéréseket. A válaszadókat a kérdőív 8. számú kérdése alapján 

soroltuk be a különböző pártok szavazóinak, aszerint, hogy az adott héten mely pártra 

szavaztak volna (lásd a 3. számú mellékletet). Mind a négy faktor esetében az ANOVA-teszt 

szignifikáns különbséget (p < 0,001) mutatott, így post hoc tesztet (Tukey) alkalmaztunk a 

csoportok közötti különbségek feltárására. Az eredményeket faktoronként mutatjuk be az 

alábbiakban, függő változóként a pártra való szavazást vettük. 

 

Hagyományos konzervatív faktor 

 A Fidesz-KDNP szavazói rendelkeznek a legpozitívabb attitűddel az ezen faktorhoz 

tartozó itemek irányába. Ők szignifikánsan különböznek minden más csoporttól, kivéve a 

valamivel gyengébb hagyományos konzervatív attitűddel rendelkező Jobbik-szavazóktól, 
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valamint azoktól, akik azt válaszolták, elmennének szavazni, de még nem tudják, kire – azaz a 

klasszikus bizonytalanoktól. Utóbbi két csoport tagjai nem különböznek szignifikánsan (az 

átlaghoz képest) a negatív attitűddel rendelkező MSZP és Demokratikus Koalíció 

szimpatizánsaitól, illetve azoktól, akik nem mennének el szavazni. Őket követik az LMP 

szavazói és azok, akik az „egyéb” kategóriát jelölték meg. Utóbbiak közt feltételezésünk 

szerint az adatfelvétel idejében egyre erősebben megjelenő Együtt-PM szimpatizánsai 

jelenhettek meg legnagyobb számban (lásd 39. számú táblázat).  
 

Ha most vasárnap parlamenti választások 

lennének, Ön melyik pártra szavazna? 

N Átlag 

Egyéb 30 -,44 

LMP 55 -,39 

Nem mennék el szavazni 78 -,23 

Demokratikus Koalíció 18 -,15 

MSZP 43 -,15 

Elmennék szavazni, de még nem tudom kire 179 ,09 

Jobbik 44 ,23 

Fidesz - KDNP 65 ,55 

39. számú táblázat: A hagyományos konzervatív faktorral kapcsolatos attitűd a 

különböző választói csoportok esetében 

 

Politika faktor 

 Ezen faktor esetében a Fidesz-KDNP- és az MSZP-szavazók rendelkeznek a 

legmagasabb átlagértékekkel. Őket – az átlagtól negatív irányban eltérően – követik 

sorrendben az LMP szimpatizánsai, az „egyéb” pártra szavazók, majd a Jobbik-szavazók és 

azok, akik bizonytalanok abban a tekintetben, hogy kire szavaznának. A legalacsonyabb 

értéket a Demokratikus Koalíció hívei és azok érték el, akik távol maradnának a szavazástól 

(lásd 40. számú táblázat). 
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Ha most vasárnap parlamenti választások 

lennének, Ön melyik pártra szavazna? 

N Átlag 

Nem mennék el szavazni 78 -,47 

Demokratikus Koalíció 18 -,20 

Elmennék szavazni, de még nem tudom kire 179 -,07 

Jobbik 44 -,07 

Egyéb 30 -,04 

LMP 55 -,03 

MSZP 43 ,39 

Fidesz - KDNP 65 ,58 

40. számú táblázat: A politika-faktorral kapcsolatos attitűd a különböző választói 

csoportok esetében 
 

Demokrácia faktor 

 Az első két faktortól gyökeresen eltérő eredményeket kapunk a harmadik esetében. A 

legpozitívabb ilyen irányú attitűddel a Demokratikus Koalíció, az MSZP, az „egyéb” pártok 

és az LMP szimpatizánsai vannak, egymástól szignifikánsan nem eltérően, de a felsorolás 

szerinti sorrendben. Őket azok követik, akik bizonytalanok szavazási preferenciájuk 

tekintetében; ők szignifikánsan nem különböznek a Fidesz-KDNP és a Jobbik szavazóitól. 

Legalacsonyabb átlagértéket azok értek el, akik nem mennének el szavazni (lásd 41. számú 

táblázat). 
 

Ha most vasárnap parlamenti választások 

lennének, Ön melyik pártra szavazna? 

N Átlag 

Nem mennék el szavazni 78 -,48 

Jobbik 44 -,41 

Fidesz - KDNP 65 -,15 

Elmennék szavazni, de még nem tudom kire 179 ,04 

LMP 55 ,31 

Egyéb 30 ,34 

MSZP 43 ,38 

Demokratikus Koalíció 18 ,76 

41. számú táblázat: A demokrácia faktorral kapcsolatos attitűd a különböző választói 

csoportok esetében 
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Fidesz-szimpátia faktor 

 Ezen faktor esetében – nem meglepő módon – a Fidesz-KDNP szavazói minden egyéb 

csoporthoz képest szignifikánsan magasabb átlagértékkel rendelkeznek. Őket követik a Jobbik 

szavazói, ugyan szignifikánsan „lemaradva”, de az átlagosnál pozitívabb attitűddel. Őket – 

immáron a negatív tartományban – követik azok, akik elzárkóznak a szavazástól, illetve 

bizonytalanok ebben a tekintetben, majd az egyéb pártok és az LMP szavazói. Az utóbbi öt 

kategória tagjai nem különböznek egymástól szignifikánsan. A legalacsonyabb átlagértéket a 

Demokratikus Koalíció és az MSZP szimpatizánsai érték el (lásd 42. számú táblázat).  

 
Ha most vasárnap parlamenti választások 

lennének, Ön melyik pártra szavazna? 

N Átlag 

MSZP 43 -,69 

Demokratikus Koalíció 18 -,47 

LMP 55 -,22 

Egyéb 30 -,21 

Elmennék szavazni, de még nem tudom kire 179 -,06 

Nem mennék el szavazni 78 -,04 

Jobbik 44 ,16 

Fidesz - KDNP 65 ,91 

42. számú táblázat: A Fidesz-szimpátia faktorral kapcsolatos attitűd a különböző 

választói csoportok esetében 
 

Megvizsgáltuk, hogy a fenti faktorok mennyiben mutatnak együttjárást a lezárási igénnyel, a 

tekintélyelvűséggel és a szorongással (lásd 43. számú táblázat) 

 
 LIKösszeg RWAösszeg STAIösszeg 

Hagyományos konzervatív faktor ,171(**) ,314(**) -,089(*) 

Politika faktor -,031 ,067 -,048 

Demokrácia faktor -,096(*) -,339(**) -,080 

Fidesz preferenciája faktor -,009 ,283(**) ,019 

43. számú táblázat: A faktorok együttjárása a LIK, RWA, STAI kérdőívekkel 

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

 

Eredményeink szerint a hagyományos konzervatív faktor erősen együtt jár a 

tekintélyelvűséggel és gyengébben, de szintén szignifikánsan a magasabb lezárás iránti 
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igénnyel. Ezzel 5.2. és 5.3. hipotéziseink beigazolódtak. Emellett a demokrácia faktor 

negatívan járt együtt ugyenezen két skálával, bár a lezárás iránti igényt mérővel a –0,96-os 

korrelációt (p < 0,05) csak jelzésértékűnek tekinthetjük. A Fidesz preferenciája faktor egyedül 

a tekintélyelvűséggel mutatott pozitív kapcsolatot (r = 0,283, p < ,01). 

Az 5.4. hipotézis tesztelése esetében megállapíthatjuk, hogy a konzervatív önbesorolás 

gyengén, de jól kimutathatóan együtt jár a kevésbé negatív érzésekkel a „nagy anyagi 

különbségek társadalmunkban” tétel kapcsán. Mindez akkor is igaz, ha minden válaszadót 

beleveszünk az elemzésbe (r = 0,168, p < 0,01) és akkor is, ha csak azok adatait vesszük, akik 

biztosan szavazónak vallották magukat (r = 0,181, p < 0,01). Hasonló erősségű tendencia 

jelent meg a fenti tétel és a Fidesz preferenciája között (r = 0,189, p < 0,01). 

 
A hatodik kérdéscsoport tesztelése: a konzervativizmust magyarázó fogalmak 

A hatodik kérdéscsoport a vizsgálati módszer mellett abban tér el az előzőktől, hogy itt 

a szavazástól távolmaradókból képezett alminta eredményeit is vizsgáltuk külön. Emellett itt 

lineáris regressziós modelleket kíséreltünk meg felállítani elsősorban a konzervativizmus 

kapcsán. 

 

A 16 fogalom alapján alkotott konzervativizmust magyarázó modellek a teljes mintán 

Amennyiben felállítunk egy lineáris regressziós modellt a konzervatív önbesorolással 

(függő változó) összefüggő fogalmakra (független változók), a 16 érték közül öt bizonyult 

éppen megfelelő magyarázó erejűnek egy nem túl erős modellben (R² = 0,184). Mindezek a 

következők: vallás, Horthy-korszak, politikusok, Kádár-korszak (egyedüliként az ötből 

negatívan), hagyomány. A fentiek alapján az alábbi regressziós modell tűnik a 

legmegbízhatóbbnak (44. számú táblázat):  

 
 b SE b β 

Konstans ,549 ,365  

Vallás ,187 ,046 ,188*** 

Horthy-korszak  ,226 ,052 ,189*** 

Politikusok  ,271 ,065 ,175*** 

Kádár-korszak  -,118 ,052 -,093* 

Hagyomány ,124 ,058 ,095* 

44. számú táblázat: A konzervatív önbesorolást magyarázó fogalmak a teljes mintán  

R² = 0,184, *p < 0,05, ***p < 0,001 
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A konzervatívabb önbesorolás prediktorai a teljes mintán  

Az elemzésbe belevettük a már elemzett 16 fogalmon túl a lezárás iránti igény skálát, 

annak alskáláit, a tekintélyelvűséget, a szorongást és az aggodalmakat mérő skálákat, a pártok 

preferenciáját mérő kérdéseket, valamint az életkort és a családban található személyek 

számát, mint független változókat. Ezután felállítottunk egy lineáris regressziós modellt a 

konzervatív önbesorolással, mint függő változóval kapcsolatban, keresve annak prediktorait. 

Az alábbi modellt találtuk a legjobbnak és megfelelő megbízhatóságúnak (R² = 0,273), ahogy 

az a 45. táblázatból leolvasható.  

 

 b SE b β 

Konstans -,644 ,418  

Fidesz ,165 ,055 ,170** 

RWA ,042 ,017 ,121* 

KDNP ,194 ,059 ,171** 

Horthy-korszak ,175 ,058 ,140** 

Politikusok ,203 ,074 ,129** 

Hagyomány  ,143 ,061 ,110* 

45. számú táblázat: A konzervatív önbesorolást magyarázó fogalmak a teljes mintán 

R² = 0,273. *p < 0,05, **p < 0,01  

Mindezek alapján a konzervatív önbesorolás prediktorai: Fidesz, RWA, KDNP, 

Horthy-korszak, politikusok, hagyomány. 

 

A biztosan nem szavazók esetében 

A konzervativizmus a biztosan nem szavazók csoportján (a 3. számú melléklet 7. kérdésére 

adott válasz alapján) végzett regressziós modell szerint (R² = 0,263) a KDNP preferenciájával 

pozitívan, míg a családéval negatívan (!) függ össze (lásd 46. táblázat). 
 b SE b β 

Konstans 4,440 1,119  

KDNP ,789 ,197 ,439*** 

Család -,497 ,172 -,317** 

46. számú táblázat: A konzervatív önbesorolást magyarázó fogalmak azok esetében, 

akik biztosan nem mennének el szavazni 

R² = 0,263, **p < 0,01 ***p < 0,001 
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Azok esetében, akik elmennének szavazni, de nem tudják, kire  

Egy gyenge megbízhatóságú modellt kaptunk (R² = 0,222), amennyiben azok 

csoportját vizsgáltuk, akik elmennének szavazni, ha a kitöltés hetének vasárnapján szavazás 

lenne, de nem tudják, kire adnák a voksukat (a 3. számú melléklet 8. kérdésére adott válasz 

alapján). Eszerint a konzervatív önbesorolással mint függő változóval a Jobbik preferenciája 

és a család fogalmának negatívabb (!) megítélése függött össze (lásd 47. számú táblázat). 

 
 b SE b β 

Konstans 4,409 1,184  

Jobbik ,680 ,204 ,387** 

Család -,475 ,182 -,303* 

47. számú táblázat: A konzervatív önbesorolást magyarázó fogalmak azok esetében, 

akik elmennének szavazni, de nem tudják még kire 

R² = 0,222, *p < 0,05, **p < 0,01  

 

A biztos szavazók a teljes mintában 

A magukat biztos szavazóknak vallók esetében az alábbi prediktorai vannak a 

konzervatív önbesorolásnak, ha a teljes mintát vesszük alapul (R² = 0,349, lásd 48. számú 

táblázat). 
 b SE b β 

Konstans -,194 ,606  

Fidesz ,231 ,065 ,248*** 

RWA ,088 ,022 ,260*** 

Hagyomány ,232 ,083 ,172** 

LIK Döntéskészség -,060 ,024 -,145* 

Politikusok ,218 ,091 ,149* 

48. számú táblázat: A konzervatív önbesorolást magyarázó fogalmak a teljes minta 

biztos szavazói esetében 

R² = 0,349, *p < 0,05, **p < 0,01 ***p < 0,001 

 

Ebből látszik, hogy a Fidesz, az RWA, a hagyomány és a politikusok pozitívan 

függenek össze a konzervatív önbesorolással, míg a lezárási igényt mérő skála döntéskészség 

alskálája negatívan. 
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A 16 fogalom a fiatalabb csoport esetében 

 Amennyiben a 16 fogalomból álló lista eredményeit vizsgáltuk a fiatalabb csoport 

esetében a vallás, a politikusok, a Horthy-korszak és a Kádár-korszak (utóbbi negatívan) 

jósolta be leginkább a konzervatív önbesorolást (lásd 49. számú táblázat). 

 
 b SE b β 

Konstans ,861 ,337  

Vallás ,241 ,051 ,256*** 

Politikusok  ,348 ,091 ,200*** 

Horthy-korszak  ,245 ,066 ,203*** 

Kádár-korszak -,142 ,072 -,105* 

49. számú táblázat: A konzervatív önbesorolást magyarázó fogalmak a fiatalabb csoport 

esetében 

R² = 0,209, *p < 0,05, ***p < 0,001 

 

A konzervativizmust meghatározó tényezők a fiatalabb csoport esetében 

A fiatalabb csoport esetében egy regressziós modellt állítottunk fel oly módon, hogy a 

függő változó a konzervatív önbesorolást mérő skála volt (lásd 3. számú melléklet, 4. 

kérdéscsoport, második kérdés). Független változó a már elemzett 16 fogalom, a lezárás iránti 

igény skála, annak alskálái, a tekintélyelvűség, a szorongás és az aggodalom skálái, valamint 

a pártpreferenciát mérő kérdések, melyek nem a szavazási hajlandóságot mérik, hanem azt, 

hogy mennyire érzi a válaszadó magához közelállónak a felsorolt pártokat (a kérdőív 6. 

pontjában található ez a kérdéscsoport). Az alábbi modellt találtuk a legjobbnak (R² = 0,280), 

mely az 50. számú táblázatban olvasható.  

A modell szerint a konzervatívabb önbesorolás prediktorai (mind pozitívan függenek 

össze vele) a következők voltak: Fidesz Magyar Polgári Szövetség, RWA, Horthy-korszak, 

állam szerepe a gazdaságban, Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP). 
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 b SE b β 

Konstans -,484 ,472  

Fidesz  ,186 ,086 ,179* 

RWA  ,063 ,020 ,190** 

Horthy-korszak  ,167 ,076 ,131* 

Állam szerepe a gazdaságban ,154 ,076 ,125* 

 KDNP ,182 ,092 ,157* 

50. számú táblázat: A konzervatív önbesorolást magyarázó fogalmak a fiatalabb csoport 

esetében 

R² = 0,280, *p < 0,05, **p < 0,01  

 

A konzervativizmust meghatározó tényezők a fiatalabb csoport biztos szavazói esetében 

Amennyiben a fenti elemzést megismételjük azon válaszadók esetében, akik biztos 

szavazónak tartják magukat és a fiatalabb korcsoportba tartoznak, egy meglehetősen erős 

megbízhatóságú regressziós modellt állíthatunk fel (R² = 0,367), mely az 51. számú 

táblázatban látható. 

 
 b SE b β 

Konstans -,637 ,515  

RWA ,101 ,026 ,315*** 

Fidesz ,294 ,082 ,288*** 

Horthy-korszak  ,226 ,090 ,190* 

51. számú táblázat: A konzervatív önbesorolást magyarázó fogalmak a fiatalabb csoport 

biztos szavazói esetében 

R² = 0,367, *p < 0,05, ***p < 0,001 

 

Eszerint az adott csoporton belül a konzervatív besorolás prediktora az RWA skálán 

elért eredmény, a Fidesz és a Horthy-korszak volt. 

 

A 16 fogalom az idősebb csoport esetében 

A 16 fogalom közül a választási regisztráció, vallás, család, Horthy-korszak bizonyult 

megfelelő prediktornak egy alacsony megbízhatóságú modell tekintetében az idősebb 

csoportban (lásd 52. számú táblázat). 
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 b SE b β 

Konstans -,772 ,910  

Választási regisztráció ,234 ,082 ,207** 

Vallás ,147 ,078 ,134 

Család ,299 ,135 ,148* 

Horthy-korszak  ,186 ,086 ,156* 

52. számú táblázat: A konzervatív önbesorolást magyarázó fogalmak az idősebb 

csoportban 

R² = 0,163, *p < 0,05, **p < 0,01 

 

A konzervativizmust meghatározó tényezők az idősebb csoport esetében 

Az idősebb csoport esetében egy regressziós modellt állítottunk fel oly módon, hogy a 

függő változó a konzervatív önbesorolást mérő skála volt (lásd 3. számú melléklet, 4. 

kérdéscsoport, második kérdés). Független változó a már elemzett 16 fogalom, a lezárás iránti 

igény skála, annak alskálái, a tekintélyelvűség, a szorongás és az aggodalom skálái, valamint 

a pártpreferenciát mérő kérdések, melyek nem a szavazási hajlandóságot mérik, hanem azt, 

hogy mennyire érzi a válaszadó magához közelállónak a felsorolt pártokat (lásd 3. számú 

melléklet, 6. kérdéscsoport). Az alábbi modellt találtuk a legjobbnak (R² = 0,279.). 

A modell szerint a konzervatívabb önbesorolás prediktorai (mind pozitívan függenek 

össze vele) a következők voltak: Fidesz Magyar Polgári Szövetség, RWA, Horthy-korszak, 

állam szerepe a gazdaságban, Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP). 

 
 b SE b β 

Konstans ,131 ,418  

Fidesz  ,115 ,078 ,126 

Horthy-korszak  ,245 ,091 ,199** 

KDNP ,250 ,083 ,219** 

MSZP ,222 ,082 ,204** 

Politikusok ,255 ,105 ,177* 

53. számú táblázat: A konzervatív önbesorolást magyarázó fogalmak az idősebb csoport 

esetében 

R² = 0,279 , *p < 0,05, **p < 0,01  

 

Az idősebb csoport biztos szavazói 
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Szintén egy megfelelő megbízhatóságú (R² = 0,345) regressziós modellt kaptunk, 

amint az idősebb csoporton belül a biztos szavazók esetében ismételtük meg az elemzést (lásd 

54. számú táblázat). 

  
 b SE b β 

Konstans ,582 ,493  

Fidesz  ,126 ,104 ,149 

KDNP ,349 ,111 ,306** 

Választási regisztráció ,315 ,127 ,288* 

MSZP ,230 ,103 ,222* 

54. számú táblázat: A konzervatív önbesorolást magyarázó fogalmak az idősebb csoport 

biztos szavazói esetében 

R² = 0,345, *p < 0,05, **p < 0,01  

 

Ezen alcsoport esetében tehát a Fidesz és KDNP függött össze az erősebb konzervatív 

önbesorolással. Emellett a választási regisztráció (mely az adatfelvétel időpontjában még 

terítéken volt), valamint pozitívan (!) az MSZP preferenciája. 

 

A hetedik kérdéscsoport tesztelése: a manipuláció befolyása 
Ezen hipotézis tesztelése során a különböző pártpreferenciával rendelkező 

személyeket az alapján soroltuk csoportokba, hogy mely pártra szavazna, amennyiben az 

adott hét vasárnapján választások lennének (lásd 3. számú melléklet, 8. kérdés). Azt néztük 

meg, hogy attól függően, volt-e a kérdőívben ijesztő/félelmetes élményeket előhozásával 

kapcsolatos feladata a személynek vagy sem (azaz olyan típusú kérdőívet kapott-e az illető, 

melyben szerepel a feladat: „Gondoljon élete három legijesztőbb/legfélelmetesebb élményére! 

Írjon le egy-egy ezekkel kapcsolatos szót!”; lásd 3. számú melléklet, 2. kérdés), jelentkezett-e 

különbség a jobb-bal politikai önbesorolás esetén. 

Egyedül az LMP-szavazók (N = 79) esetében kaptunk szignifikáns különbséget a 

kétféle kérdőíven mért eredmények között, tehát semmilyen különbséget nem találtunk az 

MSZP és Fidesz-szavazók csoportjain belül a kérdőív típusának függvényében. Így 7.1. és 

7.2. hipotéziseink sem igazolódtak be. 

Azon LMP-szavazók, akik kérdőívében semmilyen manipuláció nem szerepelt, 

átlagosan 3,09 pontra (szórás: 0,917) helyezték el saját politikai beállítottságukat. Ezzel 

szemben azon LMP-szavazók, akiknek a kérdőíven életük legijesztőbb/legfélelmetesebb 
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élményével kapcsolatban le kellett írniuk három szót, a közvetlenül ezt követő bal-jobb 

politikai beállítottságot mérő hétfokú skálán (ahol a magasabb érték az erősebb jobboldali 

beállítottságot méri, lásd: 3. számú mellékletben található kérdőív, 3. kérdés) átlagosan 4,13 

(szórás: 0,797) pontot értek el. A két érték között szignifikáns (p < 0,01) különbség található, 

mégpedig úgy, hogy az inkább enyhe baloldali preferenciához képest a jobboldal irányába, 

szinte pont középen található az LMP szavazók önbesorolása az ijesztő/félelmetes élmény 

előhuzalozása esetében.  

A biztos szavazók csoportján nem kaptunk szignifikáns különbséget attól függően, 

hogy melyik kérdőívet kapták. Azok esetében, akik elmennének szavazni, de még nem tudják 

kire, szinte pontosan megegyező eredményeket kaptunk a politikai önbesorolás estében a 

kétféle kérdőíven. A halálfélelmet előhuzalozó manipulációval nem rendelkező esetében ezen 

érték 3,97 (szórás: 1,007), míg a másik típusú kérdőívnél 3,98 (szórás: 0, 956). Azon 

válaszadók, akik biztosan nem mennének el szavazni, bal-jobb politikai beállítottságot mérő 

kérdésre adott válaszaik alapján szintén nem mutattak különbséget a két típusú kérdőív 

esetében. 4,04 (szórás: 0,789), illetve 4 (szórás: 1,173) ez az érték, előbbi érték esetében nincs 

előhuzalozás, tehát politikai önbesorolásuk a középérték (4) közvetlen közelében található. 

 
Megvitatás 

Mind az előkutatásunk, mind a főkutatásunk eredménye szerint a baloldali-jobboldali 

politikai skála erős összefüggést mutatott a radikális jobboldali és szocialista (baloldali) 

skálákkal, természetesen ellentétes irányban. Ugyanígy a konzervatív és liberális skálákkal is 

pozitívan, illetve negatívan járt együtt a baloldali-jobboldali skála, de itt már nem volt 

kimutatható a szinte teljes egyezőség.  

Előkutatásunkban a politikai-ideológiai preferenciák és a Schwartz értékelmélete 

között kerestük a kapcsolatot. Eredményeink leginkább a klasszikus ideológiai definíciók 

létjogosultságát erősítették az ideológiai önbesorolás esetében, mivel az értéktípusok a 

klasszikusan konzervatív/liberális értékekkel mutattak összefüggést. Előkutatásunk 

eredményei nagyon hasonlóak Calogero és munkatársaiéhoz (2008), valamint jól 

magyarázhatóak akár a motivált társas kogníció elméletével (Jost és mtsai, 2003a), akár 

Kruglanski (1989) lezárás iránti igény koncepciójával.  

 A bal-jobb önbesorolás kapcsolatát az önállóság értéktípussal (negatívan), valamint a 

biztonsággal (pozitívan) magyarázza Schwartz (1994), aki szerint ez megfeleltethető a 

klasszikus liberális-konzervatív dimenziónak. Mindez átfedést jelez a bal-jobb skála és a 

klasszikus liberális-konzervatív bipoláris skálák között (ahogyan Jost és mtsai [2009] utalnak 
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rá amerikai környezetben). Utóbbinak a tesztelése természetesen nem lehetséges jelen kutatás 

keretein belül – hiszen nem bipoláris konzervatív-liberális skálákat használtunk –, de a 

későbbiekben érdekes kutatási irány lehet. Ugyanezt erősíti a konformitás és a 

hatalomorientált értéktípusokkal való pozitív (tehát inkább jobboldali) kapcsolat, melyet 

feltártunk. 

Amennyiben áttérünk a különálló ideológiai skálákra, hipotéziseink csak részben 

igazolódtak be. A liberális önbesorolással az önállóság értéktípusa mutatott kapcsolatot, mely 

a nyitottság a változásra dimenzióhoz tartozik, és így a liberalizmus klasszikus 

eszmerendszerével összefügg. Ez magyarázható Schwartz (1994) korábban már citált 

tanulmányával, hiszen alapvetően az egyéni előjogok fontosságának preferenciáját emeli ki. 

Ehhez az értéktípushoz tartozik a szabadság is, melyet könnyen köthetünk a liberális 

eszmékhez. Várakozásainkkal szemben ugyanakkor nem találtunk kapcsolatot az ösztönzést 

kereső értéktípus esetén, annak ellenére, hogy ez a „nyitottság a változásra” magasabb szintű 

dimenzióhoz tartozik. Az, hogy a hedonista értéktípus esetén sem függ össze a liberálissal, 

egyáltalán nem meglepő, hiszen Piurko és munkatársai (2011) kutatásainak magyar 

vonatkozású eredményei között is megtaláljuk, hogy ez a magasabb fokú jobboldali 

önbesorolással mutat összefüggést. 

A konzervatív önbesorolás a hagyománnyal állt kapcsolatban, tehát ez is a klasszikus 

definíciók, értékek helytállóságát erősíti a konzervatív önbesorolás kapcsán. Érdekes 

eredményünk, hogy a szocialista önbesorolás leginkább a konzerválás magasabb rendű 

dimenzión belüli konformitás és biztonságorientált értéktípusokkal mutat negatív kapcsolatot. 

Ily módon tehát a társadalmi rend és a társadalmi normák alacsonyabb szintű preferenciájára 

utalnak. A radikális jobboldali önbesorolás esetében három értéktípusnál is találtunk 

kapcsolatot. Nem meglepő módon a biztonságorientálttal (ellenkező előjellel, mint a 

szocialista önbesorolás esetében, tehát pozitívan) együtt jár, így a rend preferenciáját fejezi ki. 

Itt ki kell emelnünk az erőteljes együttjárást ezen értéktípus és a Lezárási Igény Kérdőív rend 

és szervezettség alskálája között, melyek hasonló konstruktumokat mérnek. 

A radikális jobboldali önbesorolás kapcsolata a hatalomorientált értéktípussal – azaz 

az egyén tekintély és magasabb társadalmi státusz iránti szimpátiájával – a rendszerigazolás 

elméletét kapcsolja ide, és támogatja Jost és munkatársai (2003a) elgondolását. Ugyanezen 

szálat erősíti a negatív kapcsolat az önállóságorientálttal, amely a szabadság, függetlenség 

kisebb fokú preferenciájára utal. 

A lezárás iránti igény négy értéktípussal is kapcsolatot mutatott. Nem meglepő, hogy 

az alkalmazkodóval, mellyel közös tényező a normakövetés, a szabályok tisztelete. A 
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társadalmi rend és a biztonság adja feltételezésünk szerint a köztes tényezőt a lezárási igény 

és biztonságorientált értéktípus között. A lezárási igénnyel két értéktípus járt együtt 

negatívan: a hedonista és az ösztönzéskeresővel. Előbbi értéktípus szembenállása a 

tradicionálissal magyarázhatja mindezt, ahogyan az a tény is, hogy ez a típus az egyéni 

élvezetekkel áll kapcsolatban – ilyen téren nem a szabályokat preferálja az egyén. A másik 

negatív kapcsolat esetében az ösztönzéskereső értéktípus újdonságkeresése áll szemben a 

magasabb lezárási igényhez tartozó újdonságkerüléssel – ahogyan ezt jelen vizsgálat is 

megerősítette az újdonság keresés/kerülés alskála és ezen értéktípus erős negatív korrelációja 

által. 

Érdekes eredményünk, hogy a regressziós modellekben a politikai ideológiai skálák 

nem mutattak összefüggést a Lezárási Igény Kérdőív alskáláival, a schwartzi értéktípusok 

meghatározóbbnak bizonyultak. 

Első kérdéscsoportunkban a három legmeghatározóbb skála egymással való 

kapcsolatát vizsgáltuk. A tekintélyelvűség és a lezárási igény közötti pozitív kapcsolat a 

szakirodalomban (például Webster és Kruglanski, 1994; Jost és mtsai, 2003a) publikált 

eredményeknek megfelelően alakult. Mindkét mérőeszköz episztemikus motívumot mér, és 

eredményeink szerint nem állnak kapcsolatban a szorongással mint egzisztenciális 

motívummal. Feltételezésünk szerint a fenti együttjárás az adott politikai kontextustól 

független személyiségdimenziók meglétére utal. Az pedig, hogy a szorongás nem áll 

kapcsolatban sem a lezárási iránti igénnyel, sem a tekintélyelvűséggel, egy helyi 

jellegzetességként értelmezhető. Mivel kutatásunkban a szorongást mint tartós vonást 

vizsgáltuk (nem mértük az állapotszorongást), az eredmény arra mutat rá, hogy a lezárás iránti 

igénynek és a tekintélyelvű gondolkodásnak nincs ilyen érzelmi alapja. A lezárási igény 

minden alskálája külön-külön kapcsolatban állt a szorongással, mivel azonban a 

döntéskészség kapcsán ez negatív irányú (a másik négy esetében pozitív), az összesített 

eredmény nem szignifikáns. Ez az eredmény új – elsősorban személyiséglélektani – kutatási 

irányokat jelöl ki.  

A második kérdéscsoportunk eredményei szerint az ideológiai skálákra adott 

válaszok alapján kognitív szociálpszichológiai szinten jól elkülönül a pártok szavazói és a 

pártokkal kapcsolatos preferencia. Mindez a skálák használatának létjogosultságát erősíti. 

A baloldali-jobboldali skála mind a négy ideológiai skálával erős kapcsolatot mutatott, 

de érdekes eredmény mind az előkutatás, mind a főkutatás alapján, hogy a radikális jobboldali 

és a szocialista (baloldali) skálával sokkal erősebbet, mint a konzervatívval és a liberálissal 

(0,6 körüli korrelációs együtthatók szemben a 0,3 körüliekkel). A konzervatív és liberálissal 
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való valamivel gyengébb együttjárás némileg ellentmond az amerikai vizsgálatok 

eredményeinek (Jost és mtsai, 2009), ahol a baloldali-jobboldali skála nagyban megfelel a 

liberális-konzervatívnak, ahogy utóbbi szinte teljesen illeszkedik például a kívánt elnökkel 

való szimpátiával Amodio és munkatársai (2007) vizsgálatában.  

A pártok preferenciája és a négy ideológiai skála közötti kapcsolat szintén arra utal, 

hogy ezen dimenziók a válaszadók fejében összefüggenek egymással. Emellett ezen 

kérdéscsoporton belül kiemelendő, hogy az MSZP preferenciája és a magasabb szintű 

konzervatív önbesorolás között pozitív együttjárást kaptunk, mely a korábbi rendszer 

preferenciája és a konzervativizmus közötti párhuzammal magyarázható. 

Az, hogy a biztos pártválasztók a liberális skálán érték el a legmagasabb pontszámot, 

kétféleképpen magyarázható. Egyrészt a mintából, a mintavétel körülményeiből következik, 

mivel könnyebben jutott el a kérdőív ilyen álláspontú személyekhez. Másrészt feltételezésünk 

szerint politikailag kevésbé köthető a liberális címke egy-egy oldalhoz markánsan (az 

adatfelvétel időpontjában még nem volt kifejezetten ilyen címkét felvállaló párt), így a minta 

résztvevői véleményünk szerint könnyebben adtak alacsonyabb (1-eshez közeli) választ a 

másik három esetében. 

A harmadik kérdéscsoport a politikai és pszichológiai változók közötti 

viszonyrendszerre irányult. Egyik legfontosabb eredményünk szerint az episztemikus 

motívumok közül a lezárás iránti igény nem járt együtt az erősebb konzervatív önbesorolással 

(szemben Jost és mtsai 2003a által előrevetítettekkel), azonban a liberálissal (negatív 

irányban) igen. Jost és munkatársai (1999) amerikai mintán felvett eredményéhez hasonló ez 

az összefüggés, abból a szempontból, hogy az erősebb liberális önbesorolás gyengén együtt 

jár az alacsonyabb lezárási igénnyel, azonban mivel ott bipoláris konzervatív-liberális skálát 

használtak, értelemszerűen jelentkezett a konzervatív preferenciával való együttjárás, ami 

nálunk nem volt megfigyelhető. Feltételezésünk szerint ezt az is magyarázhatja, hogy a 

liberális önbesorolás inkább összefüggésben van a fiatalabb életkorral, amely – mint további 

eredményeinkből kitűnik – viszont jelentősen alacsonyabb lezárás iránti igénnyel párosult. 

Következő eredményünk szerint a magasabb életkor erősen együtt járt a magasabb 

lezárás iránti igénnyel. Mindez magyarázat lehet arra, hogy miért nincs összefüggésben a 

lezárási igény a konzervatív és a radikális jobboldali ideológiákkal, pártpreferenciával – 

gondoljunk csak a szavazótáborok életkori különbségeire. Az összefüggés az életkor és a 

lezárás iránti igény között egyébként a külföldi szakirodalomban is megjelenik, mégpedig egy 

szintén posztkommunista országban, jelesül Lengyelországban végzett vizsgálat kapcsán 

(Kossowska és mtsai, 2012). Magyar mintán az életkor és a tekintélyelvűség együttjárását kell 
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kiemelnünk (Erős és Fábián, 1999), hiszen a tekintélyelvűség is mutatott kapcsolatot a 

lezárási igénnyel. Az életkor és a magasabb lezárás iránti igény kapcsolatát magyarázhatja 

még az alacsonyabb munkamemória-kapacitás (lásd Csanádi és mtsai, 2009a) és egyéb 

kognitív funkciókban bekövetkező változások (Kossowska és mtsai, 2012). Ezeken túl nem 

szabad eltekintenünk a résztvevők eltérő politikai szocializációjától, mint fontos szemponttól. 

Sem a tekintélyelvűség, sem a szorongás tekintetében nem kaptunk különbségeket a 

két életkori csoport között. Így vizsgálatunk nem tudta megerősíteni Erős és Fábián (1999) 

eredményeit az életkor és a tekintélyelvűség kapcsolatáról, ahogy ennek az ellenkezője sem 

igazolódott be a Jobbik támogatóinak fiatal szavazóbázisa (Sík, 2010) és a párt profiljának 

tekintetében. 

A lezárás iránti igény tekintetében a Jobbik szavazóinak átlagnál magasabb eredménye 

nem meglepő, az már kevésbé várt, hogy az MSZP szavazói érték el messze a legmagasabb 

átlagértéket. Ennek magyarázata kapcsán ne feledjük az életkori szálat, hiszen az MSZP 

szavazói idősebbek, korábbi országosan reprezentatív eredmények (Sík, 2010) és az 

adatfelvétel évében készült szegedi (szintén reprezentatív) adatok alapján (Szeged Studies, 

2012) is. Ez megerősítést nyert a mi eredményeink esetében is, hiszen az LMP és a Jobbik 

szavazói voltak a legfiatalabbak. Tehát feltételezésünk szerint az MSZP- és a Jobbik-szavazók 

magas lezárási igénye mögött más magyarázat állhat. Előbbieknél a magasabb átlagéletkort 

emelhetjük ki, míg utóbbiak esetében a lezárási igény és tekintélyelvűség közötti együttjárás 

bírhat magyarázó erővel. Természetesen ezen tényezőkön túl egyéb szempontok is befolyással 

bírhatnak, a két fenti tényező semmiképp sem állhat önmagában. 

Lezárás iránti igény tekintetében a Fidesz-KDNP listájára szavazók valamivel átlag 

feletti értéket értek el. Mindez elsősorban a döntéskészség és a zárt gondolkodás alskála 

átlagnál magasabb értékeiből következik. Várakozásainkkal szemben a rend és szervezettség 

alskálán nem értek el kiugróan magas eredményt a Fidesz-KDNP-t támogatók, tehát nem 

jelent meg a Fidesz észlelt képében mutatkozó tekintély és rend (ahogy Hunyady [2011] 

megállapította). Sőt, a Jobbik szavazói ugyan magas átlagértéket értek el – ami nem meglepő, 

gondoljunk csak magának a rend szónak gyakori megjelenésére a párt kommunikációjában –, 

de az MSZP szimpatizánsai bizonyultak a rend és szervezettséget leginkább preferálóknak. 

Az LMP kapcsán megjelenő legalacsonyabb lezárás iránti igény a vártak szerint alakult, a párt 

szimpatizánsai ilyen téren a legnyitottabb gondolkodási stílussal jellemezhetőek. 

A tekintélyelvűség a pártok szimpatizánsai tekintetében a vártak szerint alakult. A 

Jobbik és a Fidesz-KDNP szavazói érték el a legmagasabb átlagértéket, ami érdekesség, hogy 

utóbbiak valamivel magasabbat. A másik póluson az LMP- szavazók állnak, akik a lezárási 
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igény mellett a tekintélyelvűség skálán is a legalacsonyabb pontszámot érték el, akárcsak az 

MSZP szimpatizánsai. A tekintélyelvűség és a jobboldali preferencia közötti kapcsolat 

egybecseng Fábián (1999) eredményeivel. 

Összességében kiemelendő tehát, hogy a pártok szavazói közül az LMP „kilóg” 

nyitottság tekintetében, míg a Jobbik csak a tekintélyelvűség miatt. A Fidesz- és MSZP-

szavazók sok mindenben hasonlítanak egymásra, azonban fontos különbségtétel, hogy az 

MSZP szavazói a mintán belül idősebbek, magas lezárási igénnyel rendelkeznek és kevéssé 

tekintélyelvűek. 

A szorongás kapcsán a pártok szavazói tekintetében nem kaptunk semmilyen 

együttjárást vagy különbséget, tehát ezen eredmények a szorongás életkori és politikai 

aspektusát gyengítik. Így ellentmondanak Jost és munkatársai (2003a) azon megállapításának, 

amely a konzervativizmust kapcsolatba hozza a szorongással, mint egzisztenciális 

motívummal. 

Negyedik kérdéscsoportunk elsősorban a négy ideológiai skála alapján kialakított 

válaszadói klaszterek miatt lehet érdekes, valamint azért, mert itt nem az életkori csoportok 

összehasonlításán volt a fő hangsúly, hanem az alcsoportokon belül kialakított klaszterek 

között vizsgáltuk az eltéréseket a lezárás iránti igény, a tekintélyelvűség és a szorongás 

vonatkozásában. 

A mintánk eredményeinek elemzése alapján a négyklaszteres megoldás bizonyult a 

legjobbnak. A várt apolitikus, egy inkább erősen jobboldali és egy liberális-baloldali 

klasztereken túl megjelent egy negyedik, „köztes” jellegű konzervatív-liberális klaszter, 

melybe a Fidesz-KDNP-listát támogatók harmada bekerült. Ezen klaszterek között nem 

találtunk különbséget a lezárás iránti igény és a szorongás tekintetében, azonban 

tekintélyelvűség szempontjából jól elkülönültek. Legmagasabb átlagértékkel a radikális-

jobboldali csoportba tartozók rendelkeztek, míg legalacsonyabbal a liberális-baloldali 

csoportba soroltak. A biztos szavazók esetében már csak két klaszterről beszélhetünk, ahol a 

teljes mintán jelentkező különbségtétel ugyanúgy megjelenik tekintélyelvűség kapcsán. 

Szintén hasonló tendencia, hogy a szorongás és a lezárás iránti igény nem differenciált. 

Amennyiben áttérünk az életkori csoportokon belüli biztos szavazókból álló 

almintákra, az eredmények tisztulni látszanak és a tendenciák hasonlóak. A teljes idősebb, 

illetve fiatalabb alminta tekintetében még megjelenik egy apolitikus, vagy éppen ahhoz közeli 

klaszter, mely – nem meglepő módon – eltűnik, amikor a biztos szavazókat vizsgáljuk az 

almintákon belül. Ekkorra már ténylegesen is csupán két klaszter között kereshettük a 

különbséget. A várt tendencia lényegében megismétlődik, azaz a leginkább konzervatív 
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klaszterek magasabb tekintélyelvűség pontszámot értek el, míg a lezárás iránti igény és a 

szorongás vonatkozásában nem jelentkezett különbség a csoportok között. Tehát az 

episztemikus motívumok közül az egyik esetén volt különbség, a másik esetén nem, míg a 

szorongás továbbra sem meghatározó tényező. 

Ötödik kérdéscsoportunkban a 16 fogalmat tartalmazó listán készítettünk 

faktorelemzést. Várakozásainknak megfelelően egy kifejezetten konzervatív faktor jelent meg 

másik három mellett. Az ezen faktor kapcsán létrehozott attitűd szignifikánsan magasabb az 

idősebb életkori csoportban. Itt tehát ugyanúgy a magasabb életkor és a konzervatívabb attitűd 

között találtunk kapcsolatot – ahogy történt ez a korábbi kérdéscsoportokban –, lényeges 

különbség azonban, hogy nem önbevallás alapján, hanem a fogalmakra adott válaszok szerint 

mértük a válaszadók konzervativizmussal kapcsolatos attitűdjét. 

A hagyományos konzervatív faktor a Fidesz szavazói körében volt a legerősebb, a 

Jobbikot megelőzve. Mindez újra csak azt erősíti, hogy a pártok klasszikus bal-jobb, illetve 

konzervatív-baloldali felosztásának van létjogosultsága, szavazóik jól elkülöníthetőek ezen 

faktor mentén. Ugyanezt erősíti, hogy a faktor másik pólusán az MSZP és a Demokratikus 

Koalíció szimpatizánsai jelennek meg, míg a legnegatívabb ilyen jellegű attitűddel az LMP 

szavazói, valamint azok rendelkeznek, akik az „egyéb” lehetőséget jelölték be kérdőívünkön. 

Feltételezésünk szerint ezen utóbbi kategóriába az ekkor már érdemben megjelenő Együtt-PM 

szimpatizánsai találhatóak legnagyobb számban. Mindenestre fontos itt kiemelnünk, hogy 

ezen faktor kapcsán az LMP szavazói kevésbé voltak konzervatívok, mint az MSZP 

támogatói.  

A feltárt másik három faktor (politika, demokrácia és Fidesz-szimpátia) tekintetében 

szintén jól látható módon elkülönültek a szavazók. A politika faktor esetében csak a Fidesz és 

az MSZP szavazói rendelkeztek pozitív attitűddel. A demokrácia esetében a DK, az MSZP, az 

LMP, a Fidesz és a Jobbik sorrend (a későbbiek rendelkeznek alacsonyabb demokratikus 

attitűddel) megfelel a klasszikus bal-jobb felosztásnak. A Fidesz iránti szimpátia esetében 

nem találunk meglepő eredményt. Az MSZP ellenpóluson való megjelenése természetes, 

ahogyan az is várható volt, hogy a Jobbik szavazói az egyetlenek a Fidesz szavazói mellett, 

akik az átlaghoz képest árnyalatnyival pozitívabb Fidesz-szimpátiával rendelkeznek.  

A hagyományos konzervatív faktor erősen együtt járt a tekintélyelvűséggel és 

gyengébben, de jól kimutathatóan a lezárás iránti igénnyel. Érdemes itt visszakanyarodnunk a 

korábban már tárgyalt eredményünkhöz, mely szerint a konzervatív önbesorolás nem járt 

együtt a Lezárási Igény Kérdőíven kapott eredményekkel, azonban az RWA magyar 

verziójával igen. Mindez megerősíti Jost és munkatársai (2003a) eredményeit magyar mintán. 
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A szorongás mint egzisztenciális motívum nem mutatott kapcsolatot a hagyományos 

konzervatív faktorral. 

A konzervatív önbesorolás és a Fidesz preferenciája együtt járt a társadalomban lévő 

nagy anyagi különbségek elfogadásával, ami szintén erősíti Hunyady (2011) ide kapcsolható 

meglátásait és a rendszerigazolás (Jost, 2003) elméletét. Nehéz azonban a rendszerigazolás 

elmélete szempontjából értelmezni az eredményeket mivel nálunk nem egyértelmű, mit értünk 

rendszer alatt – vagy akár „korábbi” rendszer alatt, hiszen Magyarország is az olyan 

posztkommunista társadalmakhoz tartozik, melyek állandó legitimációs válsággal küzdenek. 

Mindennek pedig az alapja, hogy nincsen stabil rendszer, amit igazolni lehetne (Erős, 2012).  

Hatodik kérdéscsoportunkban a konzervativizmust magyarázó modelleket 

kíséreltünk meg felállítani. Ezekbe az elemzésekbe szándékosan nem vettük bele a 

konzervativizmuson kívüli ideológiai skálákat és a bal-jobb önbesorolást. Ezt az ideológiai 

dimenziót tartjuk a legfontosabbnak, valamint inkább a kognitív, emocionális válaszokat mérő 

kérdőívekkel, a pártpreferenciával és a 16 fogalommal kapcsolatos eredményekre 

fókuszáltunk a különböző alcsoportokban.  

Amennyiben csak a 16 tételből álló fogalomlistát nézzük, az eredmények 

várakozásaink szerint alakultak. A legjobb modellben a vallás, a Horthy-korszak, a 

politikusok, a Kádár-korszak (egyedüliként negatívan) és a hagyomány bizonyultak megfelelő 

prediktoroknak. A vallással kapcsolatba hozható (de azzal természetesen nem teljesen 

megegyező) hit és a Kádár-korszak megjelent Hunyady (2011) vizsgálataiban is mint politikai 

szempontból fontos elválasztó vonal, ahogyan Fábián (2008) is rámutat meghatározó 

szerepére. 

Ha minden tényezőt, tehát a kérdőíveket és a pártpreferenciát is elemzésünk tárgyává 

tesszük, a tekintélyelvűség és – nem meglepő módon – a Fidesz és KDNP preferenciája járt 

leginkább együtt a konzervativizmus preferenciájával. Itt tegyünk egy rövid kitérőt! 

Kutatásunkban a fő fókusz a politikailag többé-kevésbé aktívakon volt. Azonban a 

bizonytalan szavazók, valamint a szavazástól távolmaradók alcsoportjain is felállítottuk a 

konzervativizmust magyarázó modelleket. Mindkét csoport kapcsán az egyetlen kiemelendő 

adat, hogy a család fogalma szignifikánsan negatívan járt együtt a konzervativizmus 

preferenciájával – minden előzetes várakozásunkkal szemben.  

A fiatal és idősebb csoportok eredményeit külön-külön is megvizsgáltuk oly módon, 

hogy a biztos szavazókat ezen alcsoportokon belül is megkülönböztettük. Mindezek alapján 

két külön tendencia figyelhető meg. A fiatalabb csoport esetében a tekintélyelvűség és a 

Horthy-korszak bizonyult jó prediktornak mind a biztos szavazók körében, mind a teljes 
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almintán a Fidesz, a KDNP és a vallás mellett. Az idősebb csoportban a hasonló és várt 

tendenciákon (Fidesz, KDNP, Horthy-korzsak preferenciája) túl az MSZP-vel kapcsolatos 

szimpátia is jelentkezett. Tehát a 39 évesnél idősebbekből álló csoportban az MSZP 

szimpátiája együttjárást mutatott a konzervatív önbesorolással. Ez az eredmény jól 

egybecseng Piurko és munkatársai eredményeivel (2011), akik a politikai bal és a korábbi 

rendszer preferenciája között találtak kapcsolatot Magyarországon. Ily módon a 

konzervativizmus – ahogy a klasszikus definíciók kapcsán már említettük – részben a korábbi 

rendszer preferenciájával kapcsolódik össze az idősebb csoport tagjai esetében, tehát akik már 

éltek a korábbi rendszerben és az 1990-es választások idejében már szavazókorúak voltak.  

A tekintélyelvűség és a konzervatív önbesorolás, illetve a jobboldali pártok 

preferenciája közötti összefüggés kapcsolatba hozható Fábián (1999) megállapításával, mely 

szerint a tekintélyelvűség inkább a jobboldali preferenciákkal függ össze. 

A hetedik kérdéscsoportban a halálfélelmet előhuzalozás esetleges hatását teszteltük 

a baloldali-jobboldali politikai skála esetében. Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy 

az LMP szavazóit kivéve semmilyen különbséget nem kaptunk a kérdőív típusainak 

függvényében, szemben a Thórisdóttir és Jost (2011) által tapasztaltakkal. Azok esetében, 

akik elmennének szavazni, de még nem tudják, kire, illetve akik nem mennének el szavazni, a 

politikai önbesorolás a középérték (4) közvetlen közelében található. Feltételezésünk szerint 

ez abból is fakadhat, hogy a kérdőíven nem tűntettünk fel a „nem tudom” válaszlehetőséget, 

így a politikai bal-jobb skálán magukat középre sorolók mellett azok, akik erre nem akartak 

válaszolni feltehetően egy középértéket jelöltek meg (bár azt meg kell jegyeznünk, hogy a 

kérdés kihagyására minden válaszadónak lehetősége volt).  

Úgy tűnik tehát, hogy a bal-jobb önbesorolást nem befolyásolja a halálfélelem 

előhuzalozása – kivételt képeznek ez alól az LMP szavazói. Feltételezésünk szerint a biztos 

pártválasztók önbesorolása stabilabb, míg ezen eredmények alapján az LMP szavazói jobban 

„kibillenthetőek” ilyen irányba. Az eredmények az ún. „conservative shift” (konzervatív 

eltolódás; Bonnano és Jost, 2006) gondolatát erősítik szemben a terrormenedzsment 

(Greenberg és mtsai, 1992) által bejósoltakkal. Hasonlóak Thórisdóttir és Jost (2011) 

eredményeihez, hiszen a manipulációval nem rendelkező kérdőívek esetében kissé baloldali 

átlagos önbesorolásúak voltak a párt szavazói, míg a halálfélelem előhuzalozása után a 

középértéket (illetve attól egy árnyalatnyival inkább jobboldali) jelölték be. Magyarázat lehet 

erre, hogy ez egy fiatalabb párt, kevésbé stabil a helyük a többi párthoz képest a baloldali-

jobboldali skálán, tehát helyzeti tényezők jobban befolyással lehetnek az önbesorolásra.   
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Mellékletek 

1. számú melléklet: A Lezárási Igény Kérdőív (Csanádi és mtsai, 2009b) teljes egészében az 

eredeti sorszámozással 

 

1. 

A munkában a világos szabályok és instrukciók elengedhetetlenek a 

sikerhez. 1 2 3 4 5 6 

2. 

Még ha már el is határoztam magam valami mellett, kész vagyok 

mindig más véleményt is figyelembe venni. 1 2 3 4 5 6 

3. Nem szeretem a bizonytalan helyzeteket. 1 2 3 4 5 6 

4. 

Nem szeretem azokat a kérdéseket, amiket többféleképpen is meg 

lehet válaszolni. 1 2 3 4 5 6 

5. Szeretem, ha vannak kiszámíthatatlan barátaim. 1 2 3 4 5 6 

6. 

Úgy vélem, egy jól szervezett élet pontos időbeosztással illik az 

alkatomhoz. 1 2 3 4 5 6 

7. 

Élvezem a bizonytalanságot, ha belemegyek egy új helyzetbe 

anélkül, hogy tudnám, mi fog történni. 1 2 3 4 5 6 

8. 

Amikor étterembe megyek, szeretek olyan helyet választani, ahol 

már voltam korábban, így tudom, mire számíthatok. 1 2 3 4 5 6 

9. 

Kényelmetlenül érzem magam, ha nem értem, hogy valami miért 

történt meg velem. 1 2 3 4 5 6 

10. 

Bosszant, ha valaki nem ért egyet azzal, amiben egy csoporton belül 

mindenki más hisz. 1 2 3 4 5 6 

11. Gyűlölöm az utolsó pillanatban megváltoztatni a terveim. 1 2 3 4 5 6 

12. Határozatlannak írnám le magam. 1 2 3 4 5 6 

13. 

Mikor bevásárolni megyek, nehéz pontosan eldöntenem, mit is 

akarok 1 2 3 4 5 6 

14. 

Amikor egy problémával szembesülök, általában nagyon gyorsan 

tudom az egyetlen, legjobb megoldást. 1 2 3 4 5 6 

15. 

Nagyon felzaklat, ha összezavarodom egy fontos dologgal 

kapcsolatban. 1 2 3 4 5 6 

16. Hajlamos vagyok a fontos döntéseket az utolsó pillanatra hagyni. 1 2 3 4 5 6 

17. A fontos döntéseket általában gyorsan és magabiztosan hozom meg. 1 2 3 4 5 6 

18. Sosem késtem el munkából vagy megbeszélt találkozóról. 1 2 3 4 5 6 
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19. Szerintem mókás a terveimet az utolsó pillanatban megváltoztatni. 1 2 3 4 5 6 

20. A személyes terem általában rendetlen és szervezetlen. 1 2 3 4 5 6 

21. 

A legtöbb társas konfliktusban könnyen meglátom, kinek van igaza, 

és ki az, aki téved. 1 2 3 4 5 6 

22. Sosem ismertem olyan embert, akit ne kedveltem volna. 1 2 3 4 5 6 

23. Általában nagyon nehezemre esik dönteni. 1 2 3 4 5 6 

24. 

Véleményem szerint egy jó tanuló legfontosabb tulajdonságai közé 

tartozik a rendszeresség és a szervezettség. 1 2 3 4 5 6 

25. 

A legtöbb konfliktushelyzetben általában látom, hogyan lehetne 

igaza mindkét félnek. 1 2 3 4 5 6 

26. 

Nem szeretek együtt lenni olyan emberekkel, akik váratlan 

megnyilvánulásra képesek. 1 2 3 4 5 6 

27. 

Szívesebben járok össze azokkal a barátaimmal, akiket ismerek, mert 

tudom, hogy mit várhatok tőlük. 1 2 3 4 5 6 

28. 

Egy olyan osztályban tanulnék szerintem a legjobban, ahol nincsenek 

világosan megfogalmazott célok és szükségletek. 1 2 3 4 5 6 

29. 

Amikor egy problémáról gondolkodom, annyi lehetőséget veszek 

figyelembe, amennyi csak lehetséges. 1 2 3 4 5 6 

30. 

Nem szeretek úgy belemenni egy helyzetbe, hogy ne tudnám, mit 

várhatok attól. 1 2 3 4 5 6 

31. Mindig szeretem tudni, mit gondolnak az emberek. 1 2 3 4 5 6 

32. Nem szeretem, ha valaki többértelmű kijelentést tesz. 1 2 3 4 5 6 

33. 

Bosszantó olyasvalakire odafigyelni, aki láthatóan nem tudja 

elhatározni magát. 1 2 3 4 5 6 

34. 

Úgy vélem, egy állandó rutin kialakítása élvezhetőbbé teszi az 

életem. 1 2 3 4 5 6 

35. Szeretem, ha átlátható, rendezett az életvitelem. 1 2 3 4 5 6 

36. 

Inkább azokkal az emberekkel szeretek beszélni, akiknek a 

véleménye sokban különbözik az enyémtől. 1 2 3 4 5 6 

37. 

Szeretek mindent megtervezni, és ha mindennek megvan a maga 

helye. 1 2 3 4 5 6 

38. 

Kényelmetlenül érzem magam, ha valaki szándékai és a véleménye 

nem világosak számomra. 1 2 3 4 5 6 

39. Hiszem, hogy az embernek soha nem kellene szabadidős 1 2 3 4 5 6 
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tevékenységekben részt vennie. 

40. 

Amikor megpróbálok megoldani egy feladatot, gyakran annyi 

lehetséges megoldást látok, hogy az már zavaró. 1 2 3 4 5 6 

41. 

Amikor egy problémával szembesülök, mindig több lehetséges 

megoldást látok rá. 1 2 3 4 5 6 

42. Inkább halljak rossz hírt, mint hogy bizonytalan legyek valamiben. 1 2 3 4 5 6 

43. Úgy érzem, nincs olyan, hogy becsületes vétés. 1 2 3 4 5 6 

44. 

Általában nem gondolok át különböző lehetőségeket, mielőtt 

kialakítanám a saját nézetem. 1 2 3 4 5 6 

45. Nem szeretem a váratlan helyzeteket. 1 2 3 4 5 6 

46. Sosem sértettem meg mások érzéseit. 1 2 3 4 5 6 

47. Nem szeretem a munkám rutin részét. 1 2 3 4 5 6 
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2. számú melléklet: Az előkutatásban felhasznált kérdőív 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Köszönjük, hogy válaszaival segíti kutatásunkat! A kérdőív anonim, kitöltése önkéntes 

és körülbelül 15-20 percet vesz igénybe. 

1. Neme: 

1. Férfi 

2. Nő 

2. Kora:...... év 

3. Legmagasabb iskolai végzettsége: 

1. kevesebb, mint 8 

általános 

2. általános iskola 

3. szakiskola 

4. szakközépiskola  

5. gimnázium 

6. főiskolai diploma  

7. egyetemi diploma 

 

4. Foglalkozása:................................. 

5. Lakóhelye:................................... 

6. Mennyire érdeklik Önt a politikával kapcsolatos kérdések? 

1. egyáltalán nem érdekel a 

politika 

2. kevéssé érdekel a politika 

3. érdekel a politika 

4. nagyon érdekel a politika 

 

7. Hogyan ítéli meg saját helyzetét a mai magyar társadalomban? 

1. Biztonságban érzem magam 

2. Inkább bizakodó vagyok 

3. Inkább aggódom 

4. Bizonytalanságot, kiszolgáltatottságot érzek 

 

Kérem, figyelmesen olvasson el minden egyes állítást az alábbiak közül, és döntse el, 

hogy vélekedéseire és tapasztalataira alapozva mennyire ért egyet az adott 

kijelentéssel! (1- egyáltalán nem értek egyet, 6-teljesen egyetértek) 
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  Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

2 3 4 5 Teljesen 

egyetértek 

1. Véleményem szerint a világos szabályok és a rend a munkában 

elengedhetetlenek a sikerhez 

1 2 3 4 5 6 

2. Még ha el is határoztam magam valami mellett, mindig alig 

várom, hogy egy másfajta véleményt is fontolóra vegyek. 

1 2 3 4 5 6 

3. Nem szeretem az olyan helyzeteket, amelyek bizonytalanok. 1 2 3 4 5 6 

4. Nem szeretem az olyan kérdéseket, amiket meg lehet válaszolni 

sokféleképpen. 

1 2 3 4 5 6 

5. Szeretem, hogyha vannak kiszámíthatatlan barátaim.  1 2 3 4 5 6 

6. Úgy veszem észre, hogy a jól megszervezett élet, rendszeres 

időbeosztással az alkatomnak megfelelő. 

1 2 3 4 5 6 

7. Élvezem azt a fajta bizonytalanságot, amikor belemegyek egy új 

helyzetbe anélkül, hogy tudnám, mi fog történni. 

1 2 3 4 5 6 

8. Amikor nem otthon étkezem, olyan helyekre szeretek menni, ahol 

már voltam korábban, és tudom, mire számíthatok.  

1 2 3 4 5 6 

9. Kényelmetlenül érzem magam, ha nem látom világosan, hogy 

valami miért következett be az életemben. 

1 2 3 4 5 6 

10. Bosszant, amikor egy csoportban valaki nem ért egyet azzal, 

amivel a csoportban mindenki más igen. 

1 2 3 4 5 6 

11. Utálom az utolsó percben megváltoztatni a terveimet.  1 2 3 4 5 6 

12. Habozónak tartom magam. 1 2 3 4 5 6 

13. Amikor vásárolni megyek, nehezemre esik pontosan eldönteni, mi 

az, amit akarok. 

1 2 3 4 5 6 

14. Amikor szembesülök egy problémával, általában nagyon gyorsan 

meglátom a legjobb megoldást. 

1 2 3 4 5 6 

15. Nagyon felzaklat, amikor egy fontos kérdésben nem látok tisztán. 1 2 3 4 5 6 

16. Hajlamos vagyok az utolsó lehetséges pillanatig elhalasztani 

fontos döntések meghozatalát. 

1 2 3 4 5 6 

17. A fontos döntéseket általában gyorsan és magabiztosan hozom 

meg. 

1 2 3 4 5 6 

18. Sosem késtem el találkozóról vagy munkából. 1 2 3 4 5 6 

19. Szerintem szórakoztató a terveimet az utolsó pillanatban 

megváltoztatni. 

1 2 3 4 5 6 

20. Általában nem szoktam rendet tartani magam körül. 1 2 3 4 5 6 

21. A legtöbb társas konfliktusban könnyen észreveszem, melyik 

félnek van igaza, és melyik téved. 

1 2 3 4 5 6 

22. Nem ismertem még olyan embert, akit ne kedveltem volna. 1 2 3 4 5 6 
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23. A legtöbb döntéssel sokat küszködöm. 1 2 3 4 5 6 

24. Úgy vélem, a rendszeretet és a szervezettség egy jó tanuló 

legfontosabb tulajdonságai közé tartoznak. 

1 2 3 4 5 6 

25. A legtöbb konfliktushelyzetet mérlegelve, általában látom, hogyan 

lehetne mindkét félnek igaza. 

1 2 3 4 5 6 

26. Nem szeretek olyan emberek társaságában lenni, akik hajlamosak 

váratlan cselekedetekre. 

1 2 3 4 5 6 

27. Inkább olyan emberekkel járok össze, akiket már jól ismerek, mert 

tudom, hogy tőlük mit várhatok. 

1 2 3 4 5 6 

28. Szerintem a legjobban egy olyan órán tudnék tanulni, ahol 

nincsenek világosan meghatározott célok és elvárások. 

1 2 3 4 5 6 

29. Amikor egy problémáról gondolkodom, annyi különböző 

véleményt fontolóra veszek az ügyben, amennyit csak lehetséges. 

1 2 3 4 5 6 

30. Nem szeretek belemenni egy helyzetbe anélkül, hogy tudnám mit 

várhatok tőle. 

1 2 3 4 5 6 

31. Szeretem mindig tudni, hogy az emberek éppen mit gondolnak. 1 2 3 4 5 6 

32. Nem szeretem azt, amikor valaki olyasmit mond, amit 

többféleképpen lehet érteni. 

1 2 3 4 5 6 

33. Bosszantó olyasvalakit hallgatni, akinek nem látható világosan az 

álláspontja. 

1 2 3 4 5 6 

34. Az a tapasztalatom, hogy jobban tudom élvezni az életet, ha egy 

következetes rutint alakítok ki. 

1 2 3 4 5 6 

35. Szeretek világos, rendezett életmódot folytatni. 1 2 3 4 5 6 

36. Előnyben részesítem az együttműködést azokkal az emberekkel, 

akiknek a véleménye nagyon különböző a sajátomtól. 

1 2 3 4 5 6 

37. Szeretem mindig eltervezni és rendben tartani a dolgaim.  1 2 3 4 5 6 

38. Kényelmetlenül érzem magam, ha valakinek a gondolatai vagy 

szándékai homályosak számomra. 

1 2 3 4 5 6 

39. Azt hiszem, az embernek sosem kellene szabadidős 

tevékenységeket végeznie. 

1 2 3 4 5 6 

40. Ha szembesülök egy problémával, mindig több lehetséges 

megoldást is látok rá. 

1 2 3 4 5 6 

41. Amikor megpróbálok megoldani egy problémát, gyakran olyan 

sok lehetséges választásra jutok, hogy az már zavaró. 

1 2 3 4 5 6 

42. Még ha rossz hírről is értesülök, megnyugtatóbb számomra, mint 

bizonytalanságban maradni. 

1 2 3 4 5 6 

43. Úgy érzem, nincs olyan, hogy jóhiszemű tévedés. 1 2 3 4 5 6 

44. Általában nem kérek ki több különböző véleményt, mielőtt 

kialakítanám a saját nézőpontomat.    

1 2 3 4 5 6 
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45. Nem szeretem a váratlan helyzeteket. 1 2 3 4 5 6 

46. Soha nem sértettem meg más érzéseit. 1 2 3 4 5 6 

47. Nem szeretem a munkám (tanulmányaim) azon részeit, amelyeket 

előírásszerűen kell megcsinálnom. 

1 2 3 4 5 6 

 

8. Ön hova helyezné személyes meggyőződését, beállítottságát a baloldali-

jobboldali politikai-ideológiai dimenzión? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bal         Jobb 

9. Ön hova helyezné személyes meggyőződését, beállítottságát az alábbi ideológiai 

dimenziókon 1-től (egyáltalán nem) 10-ig (erős ilyen irányú meggyőződés)? 

Radikális jobboldali: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Konzervatív: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liberális: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Szocialista: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

10. Kérjük, az alábbi 10 fokú skálán jelölje be, hogy az adott pártokat mennyire érzi 

Önhöz közelállónak és mennyire ért egyet nézeteikkel, politikai lépéseikkel! (1: a 

pártot a lehető legtávolabb érzem magamtól, nézeteit és politikai lépéseit teljes 

mértékben elutasítom; 10: a pártot a lehető legközelebb érzem magamhoz, nézeteivel 

és politikai lépéseivel teljes mértékben egyetértek) 

Tőlem távoli/elutasítom   Hozzám közeli/egyetértek 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (Fidesz-MPSZ): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Magyar Szocialista Párt (MSZP): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Jobbik Magyarországért Mozgalom (Jobbik): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lehet Más a Politika (LMP): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Demokratikus Koalíció (DK): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11. Ön melyik pártra (listára) adta le a voksát a legutóbbi, 2010-es parlamenti választások 

alkalmával? 

1. FIDESZ – KDNP  

2. MSZP 

3. Jobbik 

4. LMP 

5. Egyéb:……………. 

6. Nem mentem el szavazni 

7. Nem volt szavazati jogom

12.  Ha most vasárnap parlamenti választások lennének, Ön elmenne-e szavazni? 

1.biztosan elmennék 

2.lehet, hogy elmennék 

3.biztosan nem mennék el 

 

13. Ha most vasárnap parlamenti választások lennének, Ön melyik pártra szavazna? 

 

1. FIDESZ – KDNP  

2. Jobbik 

3. MSZP 

4. LMP 

5. Demokratikus Koalíció 

6. Egyéb: ……………. 

7. Nem mennék el szavazni
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14. Kérjük, az alábbi skálán jelezze, általánosságban milyen érzései vannak az alábbi 

fogalmakkal kapcsolatban (1 – nagyon negatív érzéseim vannak felé, 2 – negatív érzéseim, 3 

– enyhén negatív, 4 – semleges, 5 – enyhén pozitív, 6 – pozitív, 7 – nagyon pozitív)? 

vallás 

1         2         3         4         5         6         7 

nemzet 

1         2         3         4         5         6         7 

társadalmi egyenlőtlenség 

1         2         3         4         5         6         7 

szabad piac  

1         2         3         4         5         6         7 

Európai Unió 

1         2         3         4         5         6         7 

állam szerepe a gazdaságban 

1         2         3         4         5         6         7 

politika 

1         2         3         4         5         6         7 

politikusok 

1         2         3         4         5         6         7 

demokrácia 

1         2         3         4         5         6         7 

hagyomány 

1         2         3         4         5         6         7 

Az alábbiakban néhány személyről adunk rövid leírást. Kérem, olvassa el mindegyik leírást, 

és ítélje meg, hogy az illető személy mennyire olyan, vagy nem olyan, mint Ön! Jelölje be 

karikázással mennyire hasonlít Önre (1- egyáltalán nem hasonlít, 6 – nagyon hasonlít rám)! 
  Egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

2 3 4 5 Nagyon 

hasonlít 

rám 

1. Fontos neki, hogy mindig udvarias legyen másokkal. Úgy 

gondolja, hogy mindig tiszteletet kell mutatnia a szülei és az idős 

emberek iránt. 

1 2 3 4 5 6 

2. Fontos a számára, hogy új ötleteket gondoljon ki és kreatív 

legyen. Szereti a dolgokat saját módján csinálni. 

1 2 3 4 5 6 
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3. Fontos a számára, hogy nagyon sikeres legyen, szeret kitűnni és 

másokra jó benyomást tenni. 

1 2 3 4 5 6 

4. Fontosnak gondolja, hogy a dolgokat úgy csinálja, ahogy a 

családjától megtanulta. Követni akarja szokásaikat és 

hagyományaikat. 

1 2 3 4 5 6 

5. Fontosnak véli, hogy a világon minden ember egyenlő 

bánásmódban részesüljön. Igazságot akar mindenki számára, 

azoknak is, akiket nem ismer. 

1 2 3 4 5 6 

6. Szereti a meglepetéseket és állandóan új tennivalók után kutat. 

Fontosnak tartja, hogy sok különböző dolgot csináljon az 

életében. 

1 2 3 4 5 6 

7. A hazájának biztonsága nagyon fontos a számára. Azt akarja, 

hogy országa védett legyen ellenségeivel szemben. 

1 2 3 4 5 6 

8. Mindig segíteni akar a hozzá közel álló embereknek. Fontos 

számára, hogy gondoskodjon az általa ismert és kedvelt 

emberekről. 

1 2 3 4 5 6 

9. Szereti ha az ő kezében van az irányítás és mondhatja másoknak, 

hogy mit tegyenek. Azt akarja, hogy az emberek azt tegyék, amit 

ő mond. 

1 2 3 4 5 6 

10. Szereti élvezni az életet. Nagyon fontos neki, hogy jól érezze 

magát. 

1 2 3 4 5 6 

11. Szeret saját maga dönteni, hogy mit tegyen. Fontos számára, 

hogy szabadon tervezhessen és választhasson elfoglaltságot 

magának. 

1 2 3 4 5 6 

12. Fontosnak tartja, hogy ne akarjunk többet mint amink van. Úgy 

véli, hogy az embereknek elégedettnek kellene lenniük azzal, 

amijük van. 

1 2 3 4 5 6 

13. Fontos számára, hogy gazdag legyen. Azt akarja, hogy sok pénze 

és drága dolgai legyenek. 

1 2 3 4 5 6 

14. Keresi a kalandot és szeret kockázatot vállalni. Izgalmas életre 

vágyik. 

1 2 3 4 5 6 

15. Az őszinteség nagyon fontos a számára. Úgy véli, hogy bármely 

helyzetben őszintének kell lenni és mindig igazat kell mondani. 

1 2 3 4 5 6 

16. Fontos neki, hogy minden tiszta és rendezett legyen. Nem szereti 

a rendetlenséget. 

1 2 3 4 5 6 

17. Minden lehetőséget kihasznál a szórakozásra. Fontos számára, 

hogy olyan dolgokat csináljon, amelyek örömöt okoznak neki. 

1 2 3 4 5 6 

18. Meg van győződve arról, hogy az embereknek törődniük kell a 

természettel. Fontos neki, hogy vigyázzon a környezetre. 

1 2 3 4 5 6 

19. Úgy véli, hogy az embereknek azt kell tenniük, amit mondanak 1 2 3 4 5 6 
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nekik. Szerinte az embereknek mindig követniük kell a 

szabályokat, akkoris amikor senki nem figyeli őket. 

20. Szereti ha az emberek tudják, ő mit csinál jól. Ambiciózus és 

kész dolgozni, hogy előre jusson. 

1 2 3 4 5 6 

21. A családja biztonsága különösen fontos számára. Bármit 

megtenne, hogy családját mindig biztonságban tudhassa. 

1 2 3 4 5 6 

22. Fontos számára, hogy meghallgasson embereket, akik mások, 

mint ő. Még ha nem is ért velük egyet, akkor is meg akarja érteni 

őket és jóban akar lenni velük. 

1 2 3 4 5 6 

23. Nem szeret dicsekedni és felhívni a figyelmet azzal, amit csinál. 

Szerény akar maradni. 

1 2 3 4 5 6 

24. Fontosnak tartja, hogy érdeklődjön dolgok iránt. Kíváncsi és 

igyekszik mindent megérteni. 

1 2 3 4 5 6 

25. Fontos számára hogy beilleszkedjen és úgy tegyen, ahogy a 

többiek. Úgy gondolja, azt kell tennie amit mások elvárnak tőle. 

1 2 3 4 5 6 

26. El akarja kerülni, hogy olyat tegyen, amit az emberek rossznak 

vagy helytelennek tartanak. Fontos számára, hogy jól csinálja a 

dolgokat. 

1 2 3 4 5 6 

27. Úgy véli, hogy mindenkinek tennie kell azért, hogy az emberek 

békében éljenek együtt. Számára fontos, hogy a világon 

mindenhol béke legyen. 

1 2 3 4 5 6 

28. Fontos neki, hogy megmutathassa a képességeit. Azt akarja, hogy 

az emberek csodálják azért, amit csinál. 

1 2 3 4 5 6 

29. Fontos számára, hogy barátai mindig megbízhassanak benne. 

Hűséges akar lenni hozzájuk és mindig szem előtt tartja az 

érdekeiket. 

1 2 3 4 5 6 

30. A vallásosság fontos a számára. Igyekszik követni vallásos hitét. 1 2 3 4 5 6 
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3. számú melléklet: A főkutatásban felhasznált kérdőív 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

Kutatásunk az egyéni gondolkodási stílusok közti összefüggéseket vizsgálja. A kérdőív 
anonim, kitöltése önkéntes és körülbelül 25-30 percet vesz igénybe. Kérjük, a 
kérdéseket figyelmesen olvassa el, nincsenek jó és rossz válaszok. Köszönjük, hogy 
válaszaival segíti kutatásunkat! 
 
Az Ön neme: 1 férfi 

2 nő 

Melyik évben született?  

19……. 

Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai 
végzettsége? 

1 általános iskola 

2 szakmunkásképző, szakiskola, ipari tanuló-
iskola 

3 szakközépiskola (technikusi végzettség nélkül) 

4 gimnázium 

5 technikum 

6 főiskola, egyetemi alapképzés 

7 egyetem, egyetemi mesterképzés 

Milyen településen van az Ön lakóhelye? 1 Szeged 

2 egyéb város 

3 falu, község 

  

Az Önnel egy háztartásban élő személyek 
száma (Önt is beleértve): 

……. fő 

 
 

Néhány olyan megállapítást olvashat az alábbiakban, amelyekkel az emberek önmagukat szokták 
jellemezni. Figyelmesen olvassa el valamennyit és húzza át a jobboldali számok közül a megfelelőt 
attól függően, hogy ÁLTALÁBAN hogyan érzi magát! Nincs helyes, vagy helytelen válasz. Ne 
gondolkozzon túl sokat, hanem jelölje meg azt a választ, amely általában jellemző Önre. 

                                                                                                 soha          néha         gyakran     mindig 

1. Jól érzem magam 1 2 3 4 

2. Gyorsan elfáradok 1 2 3 4 

3. A sírás ellen küszködnöm kell 1 2 3 4 

4. A szerencse engem elkerül 1 2 3 4 

5. Sokszor hátrányos helyzetbe kerülök, mert nem 
tudom elég gyorsan elhatározni magam. 

1 2 3 4 

6. Kipihentnek érzem magam 1 2 3 4 
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7. Nyugodt, megfontolt, tettre kész vagyok 1 2 3 4 

8. Úgy érzem, hogy annyi megoldatlan problémám van, 
hogy nem tudok úrrá lenni rajtuk 

1 2 3 4 

9. A semmiségeket is túlzottan a szívemre veszem. 1 2 3 4 

10. Boldog vagyok 1 2 3 4 

11. Hajlamos vagyok túlságosan komolyan venni a 
dolgokat 

1 2 3 4 

12. Kevés az önbizalmam 1 2 3 4 

13. Biztonságban érzem magam 1 2 3 4 

14. A kritikus helyzeteket szívesen elkerülöm 1 2 3 4 

15. Csüggedtnek érzem magam 1 2 3 4 

16. Elégedett vagyok 1 2 3 4 

17. Lényegtelen dolgok is sokáig foglalkoztatnak, és nem 
hagynak nyugodni 

1 2 3 4 

18. A csalódások annyira megviselnek, hogy nem tudom a 
fejemből kiverni őket 

1 2 3 4 

19. Kiegyensúlyozott vagyok 1 2 3 4 

20. Feszült lelkiállapotba jutok és izgatott leszek, ha az 
utóbbi időszak gondjaira, bajaira gondolok 

1 2 3 4 

1. Mennyire érdeklik Önt a politikával kapcsolatos kérdések? 
1. egyáltalán nem érdekel a 

politika 
2. kevéssé érdekel a politika 

3. érdekel a politika 
4. nagyon érdekel a politika

2. Gondoljon élete három legijesztőbb/legfélelmetesebb élményére! Írjon le egy-egy ezekkel 
kapcsolatos szót! 

1. ………………….. 
2. ………………….. 
3. ………………….. 

3. Jelölje be azt a számot, amely legjobban kifejezi beállítottságát a baloldali-jobboldali 
politikai skálán! 
1     2       3            4              5           6                 7 

Baloldali        Jobboldali 

 

 

Kérem, figyelmesen olvasson el minden egyes állítást az alábbiak közül, és döntse el, 
mennyire ért egyet az adott kijelentéssel! (1- egyáltalán nem értek egyet, 6-teljesen 
egyetértek)

  Egyáltalán 
nem értek 
egyet 

2 3 4 5 Teljesen 
egyetér-
tek 

1. Véleményem szerint a világos szabályok és a rend a munkában 
elengedhetetlenek a sikerhez. 

 

1 2 3 4 5 6 

2. Még ha el is határoztam magam valami mellett, mindig alig 
várom, hogy egy másfajta véleményt is fontolóra vegyek. 

 

1 2 3 4 5 6 
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3. Nem szeretem az olyan helyzeteket, amelyek bizonytalanok. 

 

1 2 3 4 5 6 

4. Nem szeretem az olyan kérdéseket, amiket meg lehet válaszolni 
sokféleképpen. 

 

1 2 3 4 5 6 

5. Szeretem, hogyha vannak kiszámíthatatlan barátaim.  

 

1 2 3 4 5 6 

6. Úgy veszem észre, hogy a jól megszervezett élet, rendszeres 
időbeosztással az alkatomnak megfelelő. 

 

1 2 3 4 5 6 

7. Élvezem azt a fajta bizonytalanságot, amikor belemegyek egy új 
helyzetbe anélkül, hogy tudnám, mi fog történni. 

 

1 2 3 4 5 6 

8. Amikor nem otthon étkezem, olyan helyekre szeretek menni, ahol 
már voltam korábban, és tudom, mire számíthatok.  

1 2 3 4 5 6 

9. Kényelmetlenül érzem magam, ha nem látom világosan, hogy 
valami miért következett be az életemben. 

 

1 2 3 4 5 6 

10. Bosszant, amikor egy csoportban valaki nem ért egyet azzal, 
amivel a csoportban mindenki más igen. 

 

1 2 3 4 5 6 

11. Utálom az utolsó percben megváltoztatni a terveimet.  

 

1 2 3 4 5 6 

12. Habozónak tartom magam. 

 

1 2 3 4 5 6 

13. Amikor vásárolni megyek, nehezemre esik pontosan eldönteni, mi 
az, amit akarok. 

 

1 2 3 4 5 6 

14. Amikor szembesülök egy problémával, általában nagyon gyorsan 
meglátom a legjobb megoldást. 

 

1 2 3 4 5 6 

15. Nagyon felzaklat, amikor egy fontos kérdésben nem látok tisztán. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

16. Hajlamos vagyok az utolsó lehetséges pillanatig elhalasztani 
fontos döntések meghozatalát. 

 

1 2 3 4 5 6 
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4. Ön hova helyezné beállítottságát az alábbi politikai dimenziókon 1-től (egyáltalán 
nem) 7-ig (erős ilyen irányú meggyőződés)?  
Jelölje be azt a számot, hogy mennyire érzi magát… 

 Egyáltalán 
nem 

     Erősen 

…radikális 
jobboldalinak 

 

1 2 3 4 5 6 7 

…konzervatívnak 

 

1 2 3 4 5 6 7 

…liberálisnak 

 

1 2 3 4 5 6 7 

…szocialistának 
(baloldalinak)? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Kérem, figyelmesen olvasson el minden egyes állítást az alábbiak közül, és döntse el, 
mennyire ért egyet az adott kijelentéssel! (1- egyáltalán nem értek egyet, 6-teljesen 
egyetértek) 

1. A fontos döntéseket általában gyorsan és magabiztosan hozom 
meg. 

 

1 2 3 4 5 6 

2. Sosem késtem el találkozóról vagy munkából. 

 

1 2 3 4 5 6 

3. Szerintem szórakoztató a terveimet az utolsó pillanatban 
megváltoztatni. 

1 2 3 4 5 6 

4. Általában nem szoktam rendet tartani magam körül. 

 

1 2 3 4 5 6 

5. A legtöbb társas konfliktusban könnyen észreveszem, melyik 
félnek van igaza, és melyik téved. 

 

1 2 3 4 5 6 

6. Nem ismertem még olyan embert, akit ne kedveltem volna. 

 

1 2 3 4 5 6 

7. A legtöbb döntéssel sokat küszködöm. 

 

1 2 3 4 5 6 

8. Úgy vélem, a rendszeretet és a szervezettség egy jó tanuló 
legfontosabb tulajdonságai közé tartoznak. 

 

1 2 3 4 5 6 

9. A legtöbb konfliktushelyzetet mérlegelve, általában látom, 
hogyan lehetne mindkét félnek igaza. 

 

1 2 3 4 5 6 

10. Nem szeretek olyan emberek társaságában lenni, akik hajlamosak 
váratlan cselekedetekre. 

 

1 2 3 4 5 6 

11. Inkább olyan emberekkel járok össze, akiket már jól ismerek, 
mert tudom, hogy tőlük mit várhatok. 

1 2 3 4 5 6 
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12. Szerintem a legjobban egy olyan órán tudnék tanulni, ahol 
nincsenek világosan meghatározott célok és elvárások. 

 

1 2 3 4 5 6 

13. Amikor egy problémáról gondolkodom, annyi különböző 
véleményt fontolóra veszek az ügyben, amennyit csak lehetséges. 

 

1 2 3 4 5 6 

14. Nem szeretek belemenni egy helyzetbe anélkül, hogy tudnám, 
mit várhatok tőle. 

 

1 2 3 4 5 6 

15. Szeretem mindig tudni, hogy az emberek éppen mit gondolnak. 

 

1 2 3 4 5 6 

16. Nem szeretem azt, amikor valaki olyasmit mond, amit 
többféleképpen lehet érteni. 

 

1 2 3 4 5 6 

5. Aggódik vagy nem aggódik Ön…. 

 

6. Kérjük, az alábbi 7 fokú skálán jelölje be, hogy az adott pártot mennyire érzi Önhöz 
közelállónak! (1: a pártot távol érzem magamtól; 7: a pártot közel érzem magamhoz) 

 Távol érzem 
magamtól 

     Közel érzem 
magamhoz 

Demokratikus Koalíció 
(DK) 

1 2 3 4 5 6 7 

Fidesz Magyar Polgári 
Szövetség (Fidesz-MPSZ) 

1 2 3 4 5 6 7 

Jobbik Magyarországért 
Mozgalom (Jobbik) 

1 2 3 4 5 6 7 

Kereszténydemokrata 
Néppárt (KDNP) 

1 2 3 4 5 6 7 

Lehet Más a Politika (LMP) 1 2 3 4 5 6 7 

Magyar Szocialista Párt 
(MSZP) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 Egyáltalán nem Inkább nem aggódom Inkább aggódom Nagyon aggódom 

A saját személyes jövője miatt? 1 2 3 4 

Magyarország jövője miatt? 

 

1 2 3 4 

Európa jövője miatt? 

 

1 2 3 4 
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Kérem, figyelmesen olvasson el minden egyes állítást az alábbiak közül, és döntse el, 
mennyire ért egyet az adott kijelentéssel! (1- egyáltalán nem értek egyet, 6-teljesen 
egyetértek) 

 
 
1. Bosszantó olyasvalakit hallgatni, akinek nem látható világosan az 

álláspontja. 

 

1 2 3 4 5 6 

2. Az a tapasztalatom, hogy jobban tudom élvezni az életet, ha egy 
következetes rutint alakítok ki. 

 

1 2 3 4 5 6 

3. Szeretek világos, rendezett életmódot folytatni. 

 

1 2 3 4 5 6 

4. Előnyben részesítem az együttműködést azokkal az emberekkel, 
akiknek a véleménye nagyon különböző a sajátomtól. 

 

1 2 3 4 5 6 

5. Szeretem mindig eltervezni és rendben tartani a dolgaim.  

  

1 2 3 4 5 6 

6. Kényelmetlenül érzem magam, ha valakinek a gondolatai vagy 
szándékai homályosak számomra. 

 

1 2 3 4 5 6 

7. Azt hiszem, az embernek sosem kellene szabadidős 
tevékenységeket végeznie. 

 

1 2 3 4 5 6 

8. Ha szembesülök egy problémával, mindig több lehetséges 
megoldást is látok rá. 

 

1 2 3 4 5 6 

9. Amikor megpróbálok megoldani egy problémát, gyakran olyan 
sok lehetséges választásra jutok, hogy az már zavaró. 

  

1 2 3 4 5 6 

10. Még ha rossz hírről is értesülök, megnyugtatóbb számomra, mint 
bizonytalanságban maradni. 

 

1 2 3 4 5 6 

11. Úgy érzem, nincs olyan, hogy jóhiszemű tévedés. 

 

1 2 3 4 5 6 

12. Általában nem kérek ki több különböző véleményt, mielőtt 
kialakítanám a saját nézőpontomat.    

 

1 2 3 4 5 6 

13. Nem szeretem a váratlan helyzeteket. 

 

1 2 3 4 5 6 

14. Soha nem sértettem meg más érzéseit. 

 

1 2 3 4 5 6 

15. Nem szeretem a munkám (tanulmányaim) azon részeit, 
amelyeket előírásszerűen kell megcsinálnom. 

 

1 2 3 4 5 6 
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7. Ha most vasárnap parlamenti választások lennének, Ön elmenne szavazni? 
1. biztosan elmennék 
2. lehet, hogy elmennék 
3. biztosan nem mennék el 

 
 

8. Ha most vasárnap parlamenti választások lennének, Ön melyik pártra szavazna? 
1. Demokratikus Koalíció 
2. FIDESZ – KDNP  
3. Jobbik 
4. LMP 
5. MSZP 
6. Egyéb: ……………. 
7. Elmennék szavazni, de még nem tudom kire 
8. Nem mennék el szavazni 

 
9. Ön melyik pártra (listára) adta le voksát a legutóbbi, 2010-es parlamenti választások 

alkalmával? 
1. FIDESZ – KDNP  
2. Jobbik 
3. LMP 
4. MSZP 
5. Egyéb:……………. 
6. Nem mentem el szavazni 
7. Nem volt szavazati jogom  

 
10. Ön melyik pártra (listára) adta le voksát a 2006-os parlamenti választások 

alkalmával? 
1. FIDESZ – KDNP  
2. MDF 
3. MSZP 
4. SZDSZ 
5. Nem volt szavazati jogom 
6. Nem emlékszem 
7. Nem mentem el szavazni 

 
11. Ön melyik pártra (listára) adta le a voksát a 2002-es parlamenti választások 
alkalmával? 

1. FIDESZ – MDF  
2. MSZP 
3. SZDSZ 
4. Egyéb: ……………. 
5. Nem mentem el szavazni 
6. Nem volt szavazati jogom 
7. Nem emlékszem 



 139 

Kérjük, az alábbi skálán jelezze, általánosságban milyen érzései vannak az alábbi fogalmakkal 
kapcsolatban  
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vallás 1 2 3 4 5 6 7 

nemzet 1 2 3 4 5 6 7 

szabad piac 1 2 3 4 5 6 7 

Európai Unió 1 2 3 4 5 6 7 

állam szerepe a 
gazdaságban 

1 2 3 4 5 6 7 

politika 1 2 3 4 5 6 7 

politikusok 1 2 3 4 5 6 7 

demokrácia 1 2 3 4 5 6 7 

hagyomány 1 2 3 4 5 6 7 

család 1 2 3 4 5 6 7 

választási 
regisztráció 

1 2 3 4 5 6 7 

új alaptörvény 1 2 3 4 5 6 7 

Erdély 1 2 3 4 5 6 7 

nagy anyagi 
különbségek a 
társadalmunkban 

1 2 3 4 5 6 7 

Horthy-korszak 1 2 3 4 5 6 7 

Kádár-korszak 1 2 3 4 5 6 7 

 
Kérem, figyelmesen olvasson el minden egyes állítást az alábbiak közül, és döntse el, 

hogy vélekedéseire és tapasztalataira alapozva mennyire ért egyet az adott kijelentéssel! (1- 
egyáltalán nem értek egyet, 2- inkább nem értek egyet, 3- inkább egyetértek, 4-teljesen 
egyetértek) 

 
  egyáltalán nem 

értek egyet 
inkább 

nem értek 
egyet 

inkább 
egyetértek 

teljesen 
egyetértek 

1. Mindig jobb dolog megbízni az illetékes politikai vagy vallási 
vezetőkben, mint hallgatni azokra, akik mindenben 
kételkednek.  

 

1 2 3 4 

2. A homoszexualitás nem erkölcstelen és nem is elítélendő.  

 

1 2 3 4 

3. Fontos, hogy azok a csoportok is ugyanúgy érvényesíthessék 
jogaikat, akik mások, mint a többiek. 

 

1 2 3 4 

4. Minden igazi hazafinak kötelessége fellépnie azokkal 
szemben, akiket az ország vezetői elítélnek.  

 

1 2 3 4 
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5. Manapság hazánkban a legtöbb kárt azok okozzák, akik nem 
tisztelik vezetőinket és a társadalom rendjét. 

 

1 2 3 4 

6. A bíróság helyesen jár el, ha nem bünteti a kábítószer 
fogyasztókat, a büntetés úgysem használ. 

 

1 2 3 4 

7. Nagyon helyes, hogy Magyarországon is vannak nudista 
strandok. 

 

1 2 3 4 

8. Az erkölcstelen viszonyok annak is köszönhetőek, hogy a 
szülők és a tanárok elfelejtették, hogy a fizikai büntetés még 
mindig a legjobb módja a nevelésnek.   

1 2 3 4 

9. Kevésbé kellene hangsúlyozni a hagyományos vallási elveket, 
és inkább mi magunknak kellene eldönteni, hogy mi 
erkölcsös és mi nem. 

 

1 2 3 4 

10. Mindenkinek jobb lenne, ha az illetékes hatóságok 
cenzúráznák az újságokat és filmeket, hogy a fiatalságtól 
távol tartsák a szemetet.  

 

1 2 3 4 

11. Minél hamarabb meg kellene szabadulni attól a felfogástól, 
amely szerint az apa a család vezetője és mindenki feltétlen 
engedelmességgel tartozik neki. 

 

1 2 3 4 

  
 
 
Köszönjük, hogy válaszaival segítette kutatásunkat! 
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4. számú melléklet: a kérdőív eredeti verziójában feltárt faktorok és állítások kapcsolatát 

vizsgáló ábra adatfelvételünk eredményei alapján 

  

 


