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2010 a ma gyar po li ti ka tör té net ben lát vá nyos, nagy for du la tot ho zó év, de a tár sa da lom ér zés -
vi lá ga te kin te té ben alig ha nem ma ga volt a tö ret len foly to nos ság. Az tör tént meg, amit a több-
ség akart és min den ki várt: azok is ezt vár ták, akik nem akar ták. Az or szá gos, majd a hely ha -
tó sá gi vá lasz tá sok egy ér tel m! ered mény re ve zet tek: for mát öl tött a jobb ol dal át ü t" fö lé nye és
a szét es" balliberális ol dal el vesz tet te fel mor zso ló dó po zí ci ó it. Afe l"l a vá lasz tá sok el"tt még
le het tek két sé gek, hogy a nem ze ti ra di ka liz mus kü lön bö z" fo ko za ta it kép vi se l" jobb ol da li
pár tok bel s" er" vi szo nya és egy más ra utalt sá ga ho gyan ala kul, de az már ek kor is bi zo nyos
volt, hogy át ve szik a ha tal mat és en nek köz pont ját a Fi desz–KDNP párt szö vet ség és ve zér -
alak ja, Or bán Vik tor fog lal ja el. A Bajnai-kormány is e fel is me rés je gyé ben lát ta el – az esély -
te le nek nyu gal má val és sport em be ri küz d" szel lem mel – vál lalt szak ér t"i fel ada ta it, és az ál lam -
élet ala cso nyabb ré gi ó i ban is ki-ki fel ké szült – da cos ki ál lás sal vagy haj lé kony ügyes ke dés sel –
a po li ti kai föld csu szam lás ra. Ta lán nem túl zás azt ál lí ta ni, hogy a köz ha ta lom át vé te le és át -
adá sa an nak tu da tá ban zaj lott le, hogy a tár sa dal mi elé ge det len ség már 2008-ban te t" fok ára
há gott, a balliberális be ren dez ke dés vis  sza hoz ha tat la nul el vesz tet te a köz bi zal mat és a meg -
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ha tá ro zó több ség vál to zást kí ván, amit a jobb ol dal kö ve tel és kí nál. En nek di na mi ká já ról és
az em pi ri kus szo ci ál pszi cho ló gia ál tal meg ra gad ha tó meg nyil vá nu lá sa i ról a szó ban for gó év -
ben köz zé tet tem egy kö te tet a Nap vi lág Ki adó Húsz év után so ro za tá ban, A tár sa dal mi köz -
ér zet hul lám ve ré se cí men. Le egy sze r! sí t" fel té te le zé sem az volt, hogy a rend szer vál tó
Magyar or szá gon a min den ko ri kor mány er"k a pi a ci de mok rá ci ák ha zán kat kör be fo nó és át -
ita tó vi lág rend je és a szét bom ló tár sa da lom meg "r zött és éb re d" igé nye i nek ket t"s szo rí tá sá -
ban m! köd nek és "r l"d nek fel. Eb b"l a szem pont ból a kor mány za ti vál tó gaz da ság el aka dá sa
2006-ban szin te vég zet sze r! vé tet te, hogy az épp hogy gy"z tes balliberális ol dal a ki ví vott
újabb kor mány za ti cik lus ban – amely ben rá adá sul vi lág gaz da sá gi vál ság tü ne tek is el áll ták 
a gaz da sá gi sta bi li zá ló dás ra ci o ná lis út ját – fel mor zso lód jon. Ak ti vi tá sá val és te he tet len sé gé -
vel egy aránt hoz zá já rul va ha tal mi po zí ci ói és bel s" tar tá sa el vesz té sé hez, szem ben egy épp -
hogy vesz tes, fel buz dult és el szánt, a ha ta lom jó ré szén már osz to zó jobb ol dal lal. 

Je len írá som en nek a kö tet nek a szer ves foly ta tá sa, ben ne a tár sa dal mi köz ér zet és azt
öve z", ki fe je z" és ger jesz t" né zet rend sze rek szo ci ál pszi cho ló gi ai mu ta tó it kö ve tem to vább
a po li ti kai for du lat évé ben. Ugyan csak egy sze r! fel te vé sem nem több és nem más, mint hogy
a gyö ke res po li ti kai, mes te ri en le ve zé nyelt jog in téz mé nyi és bi zony ta lan ki me ne te l! gaz da -
sá gi vál to zá sok 2010-ben a szo ci ál pszi cho ló gi ai vi szo nyo kat ér dem ben nem újí tot ták meg: 
a köz ér ze ti hul lám völgy ki tart, a meg élt tár sa dal mi-mo rá lis fe szült sé gek fenn ma rad tak, nem
zaj lott le egy for ra dal mi nak mi n" sít he t" ka tar zis és olyan vá ra ko zá sok sin cse nek a tár sa da -
lom ban, ame lyek kö ve te l" en túl mu tat ná nak a pi a ci de mok rá cia jog ál la mi ke re te in.  

2010 ok tó be ré ben az or szá gos, s"t a hely ha tó sá gi vá lasz tá sok után vé gez tünk egy or szá -
gos rep re zen ta tív ku ta tást, amely a tár sa da lom ér zel mi ál la po tát és a vi szo nyok meg íté lé sét
igye ke zett fel de rí te ni. Az 1000 f"s min tá ban a ne mek, az élet kor és a lak he lyek ará nyo san
osz lot tak el, a kér de zet tek 48,2%-a ak tív dol go zó, 33,7%-a nyug dí jas, és 7,5%-a mun ka nél -
kü li. 73%-uk nyi lat ko zott úgy, hogy az az évi or szág gy! lé si vá lasz tá son sza va zott, kö zü lük
66,4% ál lí tá sa sze rint a Fi desz re, 15,9% az MSZP-re, 10,3% a Job bik ra és 3,85% az LMP-re.
Ezt az utó la gos be val lá son ala pu ló po li ti kai irány vé telt az ada tok elem zé sé ben – mint az aláb -
bi ak ból ki t! nik – mint má sod la gos szem pon tot vis  sza té r" en te kin tet be vet tük.

A SZE MÉ LYES ÉS TÁR SA DAL MI KÖZ ÉR ZET

Ke res ve az em be rek ér zel mi ál la po tá nak egyén re szó ló, de ös  szes sé gé ben a tár sa da lom ál la -
po ta i ról árul ko dó mu ta tó ját, a pszi cho ló gu sok gyak ran fo lya mod nak cél irá nyos és egy sze r!
meg ol dás hoz: meg kér de zik, hogy ak tu á li san és/vagy tar tó san ki mi lyen han gu lat ban van. 
Az er re a kér dés re gyak ran ská lán adott vá lasz – ran gos meg je lö lés sel – szub jek tív jó lét név re
hall gat, ezt te kint he tik a bel s" ál la pot köz vet len meg nyi lat ko zá sá nak, ami nek ter mé sze te sen
van nak más, kör be jár ha tó mu ta tói is. 2010-ben az or szá gos rep re zen ta tív min ta kér de zet te i -
nek 1000 f"s tö me ge öt fo kú ská lán át la go san 3,38-ra ér té kel te han gu la tát, ami is hal vány
pozi tív ál la po tot tük röz. Ké zen fek v" fel té te lez ni és iga zol ni is, hogy kü lön bö z" tár sa dal mak -
ban a han gu lat meg íté lé sé nek és ki fe je zé sé nek is van nak sztenderd ka pasz ko dói és nor mái.
Kultúrközi ös  sze ha son lí tás ban a szub jek tív jó lét ha zai meg ha tá ro zá sa meg le he t" sen el ma rad más,
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nyu ga ti kul tú rák jel leg ze tes sé ge i t"l, mond hat ni, hogy kü lön bö z" szláv né pek ki nyil vá ní tott 
– kis sé le mon dó – han gu lat jel zé se i hez áll még a leg kö ze lebb. A mi ak tu á lis né z" pon tunk ból
kü lö nös kép pen az ér de kes, hogy a pil la nat nyi glo bá lis han gu lat mu ta tó mi lyen vi szony ban áll
a – ha son ló kép pen or szá gos rep re zen ta tív min tá kon szer zett – ko ráb bi ál la pot ér té ke lé sek kel.
Eb ben az ös  sze ve tés ben ki t! nik, hogy ez az in dex 2007-ben kis mér ték ben, de ked ve z"bb volt
(3,51), 2008-hoz ké pest (3,37) vi szont nem tör tént ér de mi el moz du lás. 

Ha a je len le gi han gu lat kü lön bö z" ös  sze te v" i r"l szin tén az ön jel lem zés ré vén pró bá lunk
tá jé ko zód ni, ak kor azt ta pasz tal juk, hogy a vizs gá la ti sze mé lyek a nyu godt-fe szült di men zió ban
a ne ut rá lis hoz kö ze li ál la pot ban je lö lik meg sa ját he lyü ket és egy ár nya lat tal en nél po zi tí vab ban
szól nak ar ról, hogy vi dá mak, ma ga biz to sak, bol do gok-e. Ez utób bi át la gos ön jel lem zés az öt -
fo kú ská lán 3,49 (mely nek hát te ré ben új fent azt lát juk, hogy 2007-ben ez az ér ték 3,56 volt,
majd 2008-ban 3,47 lett, mely hez ké pest az el moz du lás egé szen mi ni má lis). A szub jek tív jó lét
ér tel me zé sé ben és elem zé sé ben a vo nat ko zó szak iro da lom is ki tün te tett sze re pet tu laj do nít az
elé ge dett ség-elé ge det len ség mér té ké nek, amit is ma guk a vizs gá la ti sze mé lyek el tud nak kü lö -
ní te ni han gu la tuk de r!s vagy rossz ked v! jel le gé t"l, és amit ezek nél va la mi vel szi go rúbb mér -
cé vel is mér nek. Az elé ge dett ség ki nyil vá ní tott mér té ke 2007-ben 3,04 volt, mond hat ni el" jel nél -
kü li apa ti kus hely zet kép, ami azon ban 2008-ban már mi ni má lis mér ték ben, de le rom lott, és
2010-ben tel jes szám sza ki pon tos ság gal ugyan ott stag nál az öt fo kú ská lán: 2,93. 

Vizs gál va a szub jek tív ál la pot tár sa dal mi meg osz lá sát, ös  szes sé gé ben azt ál lít hat juk, hogy
az is ko lá zott ság gal és a la kó hely urbanizáltsági fo ká val pár hu za mo san né mi leg mind po zi tí -
vabb az ön be mu ta tás, az id" sebb kor osz tály ok han gu la tá nak meg je lö lé se ös  szes sé gé ben ked ve -
z"bb, mint a fi a ta lo ké, a vá lasz tó vo na lat és mély pon tot az 50–60 év kö zöt ti ek cso port ja ké pe zi.
Egy ér tel m! ek a po li ti kai párt ál lás sal ös  sze füg g! kü lönb sé gek, a Fi desz-sza va zók rend re po zi tí -
vabb ön be szá mo lót ad nak, mint az MSZP tá mo ga tói, han gu la tuk jobb (3,48/3,26), nyu god tab -
bak (3,41/3,10), vi dá mabb nak, ma ga biz to sabb nak, bol do gabb nak és né mi leg elé ge det tebb nek
is mond ják ma gu kat (ami nem je lent töb bet, mint hogy e te kin tet ben az " ön jel lem zé sük épp
hogy sem le ges, 3,02, míg az MSZP sza va zó i nak az íté le te ne ga tív mi n" sé g!, 2,80). A Fi desz-
sza va zók azok, akik a ne ga tív han gu la ti mi n" sí té se ket mar kán sab ban el uta sít ják, ke vés bé vál -
to zé kony, szo ron gó, szo mo rú vagy ki áb rán dult a meg val lott ér zel mi ál la po tuk, és egy ál ta lán
nem dü hö sek (1,97).

A rend kí vül vis  sza fo gott, a sem le ges ség és az elé ge det len ség ha tá rán in ga do zó íté le tek jobb
meg ér té sé hez 2010-ben kí sér le tet tet tünk ar ra, hogy az ön jel lem zés hát te rét, mo tí vu mait is meg -
is mer jük. En nek ér de ké ben hét fo kú ská lán kel lett meg ítél ni kü lön bö z" ál lí tá so kat. Ezek kö -
zül ki emel ke dik – mint hogy a leg na gyobb egyet ér tés sel ta lál ko zik (5,80) – az a té tel, hogy:
„Sen ki más ban nem bíz ha tok, mint ön ma gam ban, és egy-két kö zel ál ló csa lád tag ban, ba rát ban.”
Vi szony lag nagy, az ötös ská la ér té ket el éri és meg ha lad ja két to váb bi té tel el fo ga dá sa: egy ide -
lán co ló gon do lat: „Nem len nék ké pes tar tó san má sutt, más or szág ban él ni”, il let ve a ka pasz ko -
dó igé nye: „Nem kön  ny! el iga zod ni eb ben a vi lág ban, de ta lál az em ber iga zi te kin télyt, aki nek
a sza vá ra hall gat hat, po li ti ká ban, mun ka he lyen és csa lád ban.” Az el len ol da lon a leg na gyobb fenn -
tar tás sal ta lál ko zott (a 3 és 4-es ská la fok kö zött): „jó a mun kám és biz tos a meg él he té sem 
a jö v" ben”, „kül föld re kel le ne köl töz nöm ah hoz, hogy vég re meg fe le l" mun kát és jö ve del met
sze rez zek”, és kü lö nös kép pen azt uta sí tot ták el (3,05), hogy „ak tí vab ban kel le ne részt ven nem
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a po li ti ká ban, mert a va la men  nyi ünk szá má ra fon tos dol gok ott d"l nek el”. A mo tí vu mok meg -
ér té sé hez vagy ér tel me zé sé hez hoz zá tar to zik még egy kü lön ne m! adat, ami kor a vizs gá la ti
szemé lyek sa ját és csa lá di anya gi hely ze tük r!l nyi lat koz tak. Egy ap ró ki sebb ség (2,8%) mon -
dot ta, hogy gon dok nél kül él, és a min ta egy har ma da (33,7%) kö zöl te, hogy be osz tás sal jól
ki jön jö ve del mé b"l, a leg na gyobb há nya dot azon ban azok tet ték ki (43,1%), akik 2010-ben
úgy nyi lat koz tak, hogy épp hogy ki jön nek ke re se tük b"l, eh hez ké pest ki sebb cso port (15,2%)
vall ja be, hogy hó nap ról hó nap ra anya gi gond jai van nak, és a rep re zen ta tív min ta 4,4%-a
mondta ki, hogy nél kü lö zé sek kö zött él. Mon da ni sem kell, hogy ezek az íté le tek a le he t" sé -
gek hez és nor mák hoz iga zo dó vál to zó mér cék hez mé rik a kér de zet tek anya gi hely ze tét. 

A tár sa dal mi köz ér zet nek min den bi zon  nyal fon tos ös  sze te v" je, hogy ki ho gyan íté li meg
má sok han gu la tát, a tár sa dal mi kör nye zet ér zel mi ál la po tá nak és vi sel ke dé sé nek vál to zá sát.
Ja vu lás ról tör pe ki sebb ség (sem) szá mol be, rom lás vagy vál to zat lan ság, az a kér dés. Az or -
szá gos rep re zen ta tív min ta tag ja i nak na gyobb ré sze (55,7%) ál lí tot ta, hogy az em be rek az utób -
bi év ben elé ge det le neb bek let tek, a na gyobb cso port sze rint az em be rek ez év ben pes  szi mis -
táb bak (45,1%), a vi dám ság te kin te té ben va la mi vel töb ben mond ják azt, hogy az em be rek
han gu la ta nem vál to zott (48,5%), mint akik sze rint az em be rek ked vet le neb bek let tek. Ugyan -
csak a vál to zat lan ság mel lett vok sol nak töb ben (53,1%) a te kin tet ben, hogy az em be rek meny-
 nyi re ag res  szí vek, en nek a bé két len ség nek a nö ve ke dé sét a min tá nak csu pán egy har ma da ta -
pasz tal ja. Eze ket a ré szint ked ve z"t len, ré szint meg ál la po dott ten den ci á kat ak kor tud juk 
a ma guk he lyén ér té kel ni, ha szá mot ve tünk az zal, hogy 2007–2008-ban ugyan ezen kér dé sek -
r"l ugyan ilyen min ták ho gyan is nyi lat koz tak. Ak kor az em be rek 71–72%-a ál lí tot ta, hogy az
elé ge det len ség n", 58–62%-a mond ta, hogy a pes  szi miz mus mér té ke na gyobb, 67–63%-a sze -
rint let tek az em be rek ked vet le neb bek és 50–52% sze rint ag res  szí veb bek. Ezen ös  sze ha son -
lí tás alap ján azt mond hat juk, hogy 2010-ben sem ró zsás az em be rek han gu lat vál to zá sá nak meg -
íté lé se, de a ha nyat lás csök ke né se ré vén ten den ci á juk va la mi vel ked ve z"bb, mint ami lyen
egy-két év vel ko ráb ban volt. A vizs gá la ti sze mé lyek ön ma guk ról is azt ál lí tot ták, hogy az utóbbi
év ben in kább ma radt vál to zat lan, mint sem rom lott vol na ked vet len sé gük, pes  szi miz mu suk és
elé ge det len sé gük. E te kin tet ben az MSZP-sza va zók he lyez ked tek va la mi vel ne ga tí vabb ál lás -
pont ra, a Fi desz-vá lasz tók meg íté lé se már-már ne ut rá lis volt, s"t – és ez az egyet len hely, ahol
ez el" for dult – az op ti miz mus-pes  szi miz mus di men zi ó já ban át is bil lent po zi tív irány ba a vál -
to zá sok ké pe (2,09 a há rom fo kú ská lán). 

A köz ér zet fo lyo má nya és a tár sas-tár sa dal mi vi szo nyok for má ló ja az em be rek be ve tett bi -
za lom. Ki lenc fo kú ská lán en nek a rep re zen ta tív min tá ra vont át la ga a sem le ges 5-ös ér ték alá
szo rul, 4,64. A ki nyil vá ní tott bi zal mat lan ság na gyobb mér v! vi dé ken és a köz sé gek ben, va -
la mint az is ko lá zott ság ala cso nyabb szint jén. Po li ti kai párt ál lás sze rint eb ben a te kin tet ben nincs
kü lönb ség. A köz in téz mé nyek be ve tett bi za lom vi szony lag meg osz lik, az öt fo kú ská lán – a ko -
ráb bi ak hoz ha son ló an – a leg ked ve z"bb a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia hely ze te (3,69), amit
is a köz tár sa sá gi el nök, a Kos suth rá dió és a meg le he t" sen ne ut rá lis rend "r ség kö vet. A leg -
ne ga tí vabb a meg íté lé se a ke res ke del mi te le ví zi ók nak, a po li ti kai pár tok nak, és mind eze ket
kö ve t" en a ban kok áll nak a sor utol só he lyén (2,24). A kü lönb sé gek mind ab ba az irány ba mu -
tat nak, hogy a Fi desz tá mo ga tói fe jez nek ki né mi leg na gyobb bi zal mat a köz tár sa sá gi el nök,
par la ment, po li ti kai pár tok irá nyá ban, il le t" leg akár a Kos suth rá dió te kin te té ben. 
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1. áb ra. In téz mé nyek be ve tett bi za lom, párt szim pá tia sze rint

A kér de zet tek nek le het és volt is ké pük ar ról (nem ér te el a 10%-ot sem a nem vá la szo -
lók ará nya), hogy a kü lön bö z" tár sa dal mi cso por tok ak tu á li san men  nyi re le het nek elé ge det -
tek. Rang so rol va a fel kí nált 14 tár sa dal mi ka te gó ri át, a leg prob le ma ti ku sabb hely ze tet (leg -
ros  szabb rang he lyet) a haj lék ta la nok, utá na a fa lu si ak, a me z" gaz da ság ban dol go zók és 
a nyug dí ja sok fog lal ják el, míg e te kin tet ben a leg jobb ér zé kelt po zí ci ó ban a vál lal ko zók, a tu -
dó sok, az or vo sok, és min de nek el"tt (bi zo nyo san nem ér de me ik jo gán) a po li ti ku sok áll nak.

2. áb ra. A vi szony la gos elé ge det len ség mu ta tói: a rang he lyek b"l ki bont va

E rang sor te kin te té ben egyéb ként nem ta lá lunk ér dem le ges kü lönb sé get sem a kü lön bö -
z" po li ti kai tá bo rok kö zött, de az el múlt 3–4 év táv la tá ban a meg kér de zett or szá gos rep re zen -
ta tív min ták vé le mé nye kö zött sem.
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Ös  sze fog la ló an meg ál la pít hat juk, hogy a köz ér zet ala ku lá sá ban nem kö vet ke zett be ér dem -
le ges for du lat 2008 és 2010 kö zött, sem a sze mély re szó ló ön be szá mo ló ban, sem a tár sa dal -
mi kör nye zet ál la po tá nak ész le lé sé ben. Az össz kép ne ga tív, leg fel jebb azt le het meg ál la pí ta -
ni, hogy a ko ráb bi ak nál ki sebb arány ban ér zé kel tek rom lást, re la tí ve töb ben szá mol tak be
stag ná lás ról. Az éles po li ti kai for du lat te hát nem oko zott ál ta lá nos meg kön  nyeb bü lést, nem te -
rem tett fel fris sült at mosz fé rát. Ab ban két ség te le nül be kö vet ke zett vál to zás, hogy a Fi desz sza -
va zói – akik két év el"tt szkep ti ku sab bak vol tak – 2010-re vi szony la go san po zi tív ér zé sek r"l
szá mol tak be: a le súj tó össz ké pen be lül a szem ben ál ló két po li ti kai ol dal né z" pont ja fel cse -
ré l" dött.

A NEM ZE TI ÖS  SZE TAR TO ZÁS TÖR TÉ NE TI HÁT TÉ REN ÉS A KI RE KESZ TÉS

A tár sa dal mi köz ér zet fo gal mi kö ré be nyil ván va ló an be le tar to zik, hogy az em be rek egy át fo -
gó tár sa dal mi egy ség tag já nak ér zik-e ma gu kat, hol von ják meg en nek ha tá ra it, mi lyen ér zel -
mek szí ne zik át en nek az egy ség nek – a nem zet nek – meg is mert múlt ját. 

A nyi tott kér dés re, hogy a vizs gá la ti sze mé lyek kit te kin te nek ma gyar nak, há rom vá lasz -
cso port emel ke dik ki, kör vo na la zó dik mar kán san. Ezek egyi ke a szár ma zás ra, az "sök re, az
anya nyel vi kö zös ség re he lye zi a hang súlyt (33%), egy má sik a lo ká lis ho va tar to zást, a szü l" -
föl det és a je len lé tet eme li ki, ez ös  szes sé gé ben 31,7%, ami hez lo gi kai szá lon va la me lyest kap -
cso ló dik az ál lam pol gár ság is, 7,3%. A har ma dik ál lás pont az zal ér vel, hogy a ma gyar em ber
szubjektíve ide kö t" dik, ide tar to zó nak gon dol ja és vall ja ma gát (24,7%). 

Kö tött kér dés sel sar kí tott ál lás fog la lás ra is kész tet tük a vizs gá la ti sze mé lye ket, ami kor
rá kér dez tünk ar ra, hogy egyes meg ha tá ro zott cso por to kat be le ért-e a ma gyar nem zet be. A fel -
kí nált le he t" sé gek kö zül a leg gya ko ribb igen vá lasz (73,6%) a szom szé dos or szág ban él! ma -
gya rok ra vo nat ko zott, ezt kö vet te a ma gyar anya nyel v!, de nem ke resz tény, ha nem zsi dó vagy
mo ha me dán val lá sú ak cso port ja (67,9%), ugyan csak a meg ha tá ro zó több ség ér tett az zal
egyet, hogy a ma gyar nem zet be be le tar toz nak a nyu ga ti or szá gok ban él" ma gya rok (63,8%)
és a ma gyar or szá gi ci gá nyok (62,4%). A kér de zet tek több mint fe le egyet ér tett az zal, hogy ma -
gyar nak mi n" sül, aki nek anya nyel ve ma gyar, ak kor is, ha szü le i nek egyi ke af ri kai vagy tá vol-
ke le ti (56,6%), il le t" leg hogy ide so ro lan dók a Ma gyar or szá gon él" nem ze ti sé gek (56,3%). 
Ös  szes sé gé ben a párt ál lás ha tá sá ról azt mond hat juk, hogy a szom szé dos or szá gok ban, il le t" -
leg a nyu ga ti or szá gok ban él" ma gya rok be fo ga dá sa szá mot te v" mér ték ben na gyobb a Fi desz
tá mo ga tói, mint az MSZP sza va zói kö zött (84,9% és 63,7%, il let ve 76,5% és 54,9%). Ez a na -
gyobb mér v! nyi tott ság meg mu tat ko zik az af ri kai vagy tá vol-ke le ti szár ma zá sú ak, zsi dó
vagy mo ha me dán val lá sú ma gyar anya nyel v! sze mé lyek kü lön le ges ese té ben is. Sze rény, de
for dí tott kü lönb ség mu tat ko zik a ma gyar or szá gi ci gá nyok be fo ga dá sa te kin te té ben (Fi desz
66,6%, MSZP 71,4%) és a Ma gyar or szá gon él" nem ze ti sé gek vo nat ko zá sá ban is (59,5 és
67,8%). 

A nem ze ti ös  sze tar to zás ér zel mi szí ne ze té r"l és mo tí vu ma i ról tá jé ko zód va ki t! nik, hogy
az or szá gos rep re zen ta tív min ta tag ja i nak nagy több sé ge, 70,6% ál lít ja, hogy büsz ké nek kell
len ni ar ra, hogy ma gya rok va gyunk, és csak 21,3% vi tat ja ezt. En nek a nagy ará nyú po zi tív 
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ál lás fog la lás nak a hát te ré ben lé nye gé ben há rom érv cso port áll: 20% sze rint min den ki büsz -
ke a sa ját nem ze té re, ezért le gyünk mi is, 16,7% tu dó sa ink ban és a fel ta lá lók ban ta lál ja meg
a büsz ke ség tár gyát, és 15,7% a tör té nel mi és kul tu rá lis múlt ról ál ta lá no sab ban szól. Er" seb -
ben meg osz la nak a vé le mé nyek a te kin tet ben, hogy „van nak-e olyan dol gok, ame lye ket ne -
künk ma gya rok nak szé gyell nünk kell”. Töb ben mond ják azt, hogy igen, van nak ilye nek, ezek
szá má hoz, ará nyá hoz azon ban jól kö ze lí te nek azok, akik ta gad ják ezt (47,5%, il let ve 44,4%).
A min ta mint egy 20%-a tör té ne tünk so rán el kö ve tett hi bák ra, el s" sor ban po li ti kai vét sé gekre
hi vat ko zik, sze ré nyebb szám ban van nak, akik ma gát a szét hú zást, az el len té te ket hi báz tat ják
vagy er köl csi hi á nyos sá go kat ró nak fel. 

A tár sa dal mi ös  sze tar to zás el len pont ja a ki re kesz tés, ami nek mély pont ja, ha a tár sa da lom
egyes cso port ja i nak em be ri mi vol tát is el vi tat ják. En nek a je len ség nek a meg ra ga dá sá ra fo -
gal maz tuk meg a rep re zen ta tív min ta tag ja i nak, hogy meg le het „van nak olya nok, akik meg -
ér dem lik, hogy az em be rek ne érez ze nek ve lük sem mi lyen kö zös sé get, ahogy mon da ni szokták:
»ne ve gyük !ket emberszámba«. Kik kel kap cso lat ban lát ta, ta pasz tal ta, hogy az em be rek nek
ilyen ér zé se van”. E kér dés re 29,9% a haj lék ta la no kat, 20,9% a ci gá nyo kat, 14,3% a b! nö z" -
ket és 13,1% az al ko ho lis tá kat je löl te meg. Hogy ilyen cso port len ne, azt ös  sze sen a min ta 13%-a
ta gad ta. A vizs gá la ti sze mé lyek ál tal meg je lölt el s" és má so dik cso port tal kap cso lat ban rá kér -
dez tünk ar ra a sze mé lyes vé le mény re, hogy ok kal vagy ok nél kül érez nek így irán tuk. Az el s"
meg je lölt cso port ese té ben a tel jes min ta 41,4%-a mond ta ki, hogy okot lát er re a meg kü lön -
böz te tés re. En nek a kör nek több mint fe le (23,3%) egy má so dik cso port tal kap cso lat ban is igen -
nel vá la szolt. Ezek a vá la szok és ará nyok az em ber és em ber köz ti meg kü lön böz te tés nek drá -
mai át tö ré sét tük rö zik. Ilyen kér dést el s" al ka lom mal 2008-ban tet tünk fel, ak kor a ki re kesz t"
ál lás fog la lás ok ará nya lé nye ge sen ke ve sebb volt, a min ta ke ve sebb mint egy har ma da vél te úgy,
hogy van nak olyan tár sa dal mi cso por tok, ame lyek tag ja it ok kal-jog gal nem kell em ber szám -
ba ven ni.

Ös  sze fog la ló an meg ál la pít hat juk, hogy a nem ze ti ho va tar to zás meg íté lé sé ben a szem pon -
tok vál to za tos sá ga és né mi bi zony ta lan sá ga mel lett – mint a rend szer vál tás óta fo lya ma to san
– a szom szé dos or szá gok ban él" ma gya rok kal va ló egy ség a do mi náns gon do lat, és a ha zai
nem ze ti sé gek nem zet be fog la lá sá val kap cso lat ban mu tat ko zik a leg er" sebb ké tely. Mi köz ben
a nem zet tu dat és an nak ér zel mi tör té ne te szem pont já ból mar káns vál to zá sok nem kö vet kez -
nek be, je len t"s és az utób bi évek ben is to vább er" sö dött az a ten den cia, hogy a tár sa da lom
szá mot te v" cso port ja i tól az or szá gos rep re zen ta tív min ta tag jai el ha tá ro lód nak, oly mér ték ben
is, hogy két ötö dük el tud ja fo gad ni e cso por tok em be ri mi vol tá nak meg kér d" je le zé sét. 

AZ ORSZÁGTELJESÍTMÉNY KÜ LÖN BÖ Z# VI SZO NYÍ TÁ SI KE RE TEK BEN

A köz ál la pot ok meg íté lé sé hez hoz zá tar to zik, hogy nem zet kö zi, il let ve tör té ne ti össze ha son -
lí tás ban ki ho gyan lát ja az or szág tel je sít mé nyét. Két ak tu á lis ös  sze ha son lí tá si ke ret is kí nál -
ko zik, az egyik az át fo gó, integratív, el" re vi v" egy ség ként fel fo gott Eu ró pai Unió, a má sik pe -
dig a ké zen fek v" egy be ve tés a ha son ló sor sú, ha son ló pá lyán ha la dó ko ráb bi ke le ti blokk
or szá ga i val. 
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Bár me lyik vi szo nyí tá si ke re tet hasz nál juk is, in for ma tív tud nunk, hogy Eu ró pa és az „euró -
pai em ber” mit, ki ket je lent a kér de zet tek szá má ra. Az er re irá nyu ló kér dés re a vizs gá la ti sze -
mé lyek leg na gyobb arány ban (24,4%) Né met or szá got, s mö göt te (15,6%) Fran cia or szá got és
(13,3%) Ang li át je lö lik meg. Sze re pel ter mé sze te sen ta go lat la nul a „min den eu ró pai or szág”,
az uni ós or szá gok, a Nyu gat-Eu ró pa meg je lö lés is. A ke let-kö zép-eu ró pai ré gi ó ból vi szony -
lag ki emel ke d" arány ban (12,6%) em lí ti a ha zai min ta Ma gyar or szá got, en nél ke ve seb ben érin -
tik Auszt ri át (5,7%), Ro má ni át (3,4%), tört rész ben Szlo vá ki át (1,9%), Szer bi át (0,8%) és
Orosz or szá got (0,5%!) is. 

Ar ra a kér dés re, hogy „ön sze rint Ma gyar or szág hely ze te az Eu ró pai Unió or szá ga i hoz
ké pest ho gyan ala kult kü lön bö z" szem pont ból?”, a hét fo kú ská lán vi szony lag vis  sza fo gott vála -
szok szü let nek, a sem le ges 4-es ér ték fe lett a ki sebb sé gek vé del mét, a spor tot, a saj tó sza bad -
sá got, és kü lö nös kép pen a to vább ta nu lók ará nyát (4,43) ta lál juk. Eh hez ké pest a 3-as fok alá
is sül  lyed olyan vo ná sok meg em lí té se, mint a nem zet kö zi te kin tély, a me z" gaz da sá gi ter me -
lés, a gaz da sá gi sta bi li tás, az ipa ri ter me lés, az élet szín vo nal, és mind ezek al ján a mun ka le he -
t" sé gek (2,23). Úgy t! nik te hát, hogy egyes te rü le te ken ugyan el fo gad ha tó nak, gyen ge kö ze -
pes nek íté lik or szá gunk hely ze tét a ha la dott or szá gok kal va ló nem zet kö zi ös  sze ha son lí tá sok ban,
de gaz da sá gi te kin tet ben és kü lö nös kép pen a gaz da ság sze mély re szó ló kö vet kez mé nye i ben
(élet szín vo nal és mun ka le he t" sé gek) meg kér d" je le zik az or szág po zí ci ó ját. Ez zel a nem kü -
lö nö sen de r! lá tó kép pel kap cso lat ban meg je gyez ni ér de mes, hogy a ko ráb bi ak hoz ké pest mély -
pon tot je len t" 2008-as mi n" sí té sek az ese tek dön t" több sé gé ben még el"ny te le neb bek vol tak,
mint a ma i ak, e te kin tet ben rom lás 2010 vé gé re leg fel jebb a saj tó sza bad ság, il le t" leg a ki sebb -
ség vé de lem ese té ben ér zé kel he t". 

3. áb ra. Az országteljesítmény meg íté lé se két vi szo nyí tá si ke ret ben: az EU és a ke let-eu ró pai or szá gok

Más vi szo nyí tá si ke ret re irá nyít ja a fi gyel met az a kér dés, hogy „ön sze rint Ma gyar or szág
hely ze te a ko ráb bi ke le ti blokk or szá ga i hoz ké pest ho gyan ala kul kü lön bö z" szem pont ok ból?”.
Az el" ke l"bb he lyet itt is a to vább ta nu lók ará nya, a saj tó sza bad ság, a sport, ki sebb sé gek vé del -
me fog lal ja el, de több ti zed fok kal az el"b bi nél ma ga sabb szin ten, és a hét fo kú ská lán sem le ges
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né gyes ér ték fe lé emel ke dik a de mok ra ti kus kor mány zat meg íté lé se is. Nem sül  lyed a már ki -
fe je zet ten kri ti kus nak mond ha tó 3-as ér ték alá a gaz da sá gi sta bi li tás, és alig ma rad el et t"l 
a me z" gaz da sá gi ter me lés, az élet szín vo nal és az ipa ri ter me lés. A mun ka le he t" sé gek meg íté -
lé se le sza kad a sor tól, itt is a mély pont, de az íté let nem olyan drá ma i an el ma rasz ta ló, mint
az uni ó hoz vi szo nyít va. Míg ott Ma gyar or szág eu ró pai mér cén va ló ér té ke lé se a 4,43–2,23 in -
ter val lum ba esett, itt most re gi o ná lis vi szo nyí tá si ke ret ben 4,86 a ma xi mum és 2,59 a mi ni -
mum ér ték. A ko ráb ban szü le tett, 2008-as vá la szok kal egy be vet ve mind két ös  sze ha son lí tás ban
azt ta pasz tal juk, hogy majd min den szem pont ból ked ve z!bb lett két év múl tán az or szág hely -
ze té nek meg íté lé se, el!ny te len vál to zás itt is – kis mér ték ben – a saj tó sza bad ság, il le t" leg 
a kisebb ség vé de lem te rén mu tat ko zik. 

Azt vizs gál va, hogy a kü lön bö z! párt ál lá sú vizs gá la ti sze mé lyek kö zött 2010-ben hol és
men  nyi ben mu tat ko zik fi gye lem re mél tó né zet kü lönb ség, egy ki ug ró pont van. Ez pe dig a de -
mok ra ti kus kor mány zás hely ze té nek meg íté lé se, amely az eu ró pai uni ós össze ha son lí tás ban
a Fi desz-sza va zók ol da lán 4,16, az MSZP-vá lasz tók ré szé r"l 3,34 ér té ket kap, a ke le ti blokk
mér cé jén mér ve pe dig az el"b bi ek 4,50, az utób bi ak pe dig 3,67 mi n" sí tést ad nak. Más kon -
zek vens el té rést nem ta lá lunk, ál ta lá ban a Fi desz-tá bor meg íté lé se ki sebb vagy na gyobb mér -
ték ben a po zi tí vabb, ez alól csak né hány ki vé telt ta lá lunk. Eu ró pai uni ós ke ret ben a to vább -
ta nu lók ará nyát íté li jobb nak az MSZP-tá bor, ám a ke le ti blokk ke re té ben ha son ló irá nyú
kü lönb ség mu tat ko zik még a ki sebb ség vé de lem te rén is. Mind ez zel kap cso lat ban meg em lí -
te ni ér de mes, hogy 2008-ban a párt ál lás épp el len té tes irány ban ha tott a ha zai köz ál la pot ok
meg íté lé sé re, a 12 fel kí nált szem pont ból 9 eset ben az MSZP hí vei szig ni fi kán sab ban po zi tí -
vab ban él ték meg az or szág hely ze tét az Eu ró pai Unió or szá ga i hoz ké pest, és 8 eset ben szig -
ni fi kán sab ban po zi tí vab ban a ke le ti blokk hoz ké pest.

A tár sa dal mi köz ér zet szem pont já ból az egy ide j! nem zet kö zi ös  sze ha son lí tás mel lett épp-
oly mérv adó a tör té ne ti egy be ve tés is, a köz vet len vagy köz ve tett ös  sze ha son lí tás a je len köz -
ál la pot ok és a múlt kü lön bö z" sza ka szai kö zött. Ar ra a nyi tott kér dés re, hogy a 20. szá zad eleje
óta mely id" szak volt a leg jobb pe ri ó dus ha zánk tör té ne té ben, a kér de zet tek nek majd 40%-a
em lí ti a szá zad hat va nas, nyolc va nas éve it, vagy ne vén ne ve zi a Ká dár-kor sza kot. Ezt ará nyá -
ban meg kö ze lí t" spon tán vá lasz egy ál ta lán nem adó dik (az el s" Or bán-kor mány ide jét 7% sem
je lö li meg, az azt kö ve t" id" szak kü lön bö z" em lí té sei együt te sen sem érik el az 1%-ot). Amit
a múlt ban – ér ve ket so rol va – vizs gá la ti sze mé lyek kü lö nös kép pen mél tá nyol nak, az a mun -
ka he lyi és lét biz ton ság, az anya gi hely zet és fej l" dés. A leg ros  szabb kor szak azo no sí tá si kí sér -
le tei lé nye ge sen job ban szó ród nak, itt a há bo rús évek, il le t" leg a rend szer vál tást kö ve t" év ti -
ze dek sze re pel nek 10-nél na gyobb szá za lék ban. A fel rótt ne ga tí vu mok pe dig a lét bi zony ta lan ság
és el sze gé nye dés, az or szág gaz da sá gi tönk re me ne te le. A Ká dár-kor szak ér té ke i nek spon tán
meg íté lé sé ben párt ál lás sze rint mu tat ko zik kü lönb ség: míg az MSZP tá mo ga tó i nak 63,8%-a
tart ja ezt a leg jobb pe ri ó dus nak, ez az arány a Fi desz-sza va zók kö ré ben csak 40,7%. A rend -
szer vál tás óta el telt id" sza kot a Fi desz-tá mo ga tók 11%-a, az MSZP-szim pa ti zán sok 24%-a ma -
rasz tal ja el kü lö nös kép pen. 

Ezek a ten den ci ák meg mu tat koz nak a Ká dár-kor szak kal, il le t" leg a rend szer vál tás sal kap -
cso lat ban fel kí nált ál lí tá sok el fo ga dá sá ban, il le t" leg el uta sí tá sá ban is. Az MSZP tá bo rá ban 
– a min ta vá la sza i nak alap ten den ci á ját fel fo koz va – szig ni fi kán san na gyobb egyet ér tés sel 
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ta lál koz nak olyan gon do la tok, mint „a Ká dár-rend szer igaz sá go sabb volt a mos ta ni nál”,
„…jobban tö r" dött a kis em be rek gond ja i val”, „sok min dent ér de mes lett vol na meg "riz ni 
a szo ci a liz mus ból”, „a gaz da sá gi élet ál la mi fel ügye let ét a rend szer vál tás után is meg kel lett
volna "riz ni Ma gyar or szá gon”, „a rend szer vál tás több kárt oko zott az or szág nak, mint ameny -
 nyi hasz not ered mé nye zett”, il le t" leg ez zel tar tal mi össz hang ban „a ka pi ta liz mus Ma gyar or -
szá gon több kárt okoz, mint amen  nyi ha szon szár ma zik be l" le”. Ez zel szem ben a Fi desz sza -
va zói in kább egyet ér te nek az zal, hogy „a ka pi ta liz mus nem tö ké le tes, de az em be rek éle te
még is eb ben a leg jobb”, „a rend szer vál tás azért jár ilyen sok ál do zat tal, mert most meg kell
fi zet nünk a Ká dár-rend szer hi bá i ért”, il let ve „a rend szer vál tás meg fog ja hoz ni a gyü möl csét,
csak tü re lem kell hoz zá”. (E te kin tet ben és az id"k so rán fel cse ré l"d tek a sze re pek: 2008-ban
az ál lí tás sal a bal ol dal meg szó lal ta tott kép vi se l"i kö zött vol tak, akik na gyobb arány ban, szig -
ni fi kán san in kább egyet ér tet tek.) A Ká dár-kor szak pri má tu sa a meg el" z" pe ri ó du sok kal és 
a rend szer vál tás sal szem ben az utób bi húsz év hal vá nyu ló, de tö ret len ku ta tá si ta pasz ta la ta,
és a po li ti kai tá bo rok kö zött 2010-ben je lent ke z" né zet kü lönb sé gek e te kin tet ben csak vi szony -
la go sak.  

Ös  sze fog la ló an meg ál la pít hat juk, hogy van ugyan kü lönb ség ab ban, hogy az Eu ró pai Unió,
il le t" leg a ré gi or szá ga i hoz mé rik-e a kér de zet tek ha zán kat, de ez az el té rés csak az ér té ke lés szint -
jé ben mu tat ko zik és nem érin ti azt, hogy egy más hoz mér ve mi ben is lát ják az országteljesítmény
po zi tí vu ma it és ne ga tí vu ma it. E te kin tet ben sincs lé nye ges át ren de z" dés az utób bi évek ben, több -
nyi re va la me lyest ked ve z"bb az össz kép, mint 2008-ban volt, de már 2010 vé gén hal vány ké -
te lyek me rül tek fel két országerénnyel kap cso lat ban: a saj tó sza bad ság gal és a ki sebb ség vé del -
mé vel ös  sze füg gés ben. A tör té ne ti ös  sze ha son lí tás alap ten den ci á ja – amely po li ti kai párt ál lás
sze rint kü lön bö z" er" vel ér vé nye sül – az, hogy a Ká dár-kor szak hoz ké pest a rend szer vál tás nyo -
mán be kö vet ke zett pi a ci de mok rá cia ked ve z"t len for du la tot ho zott. 

A KONT RA SZE LEK CIÓ-ÉL MÉNY

A tár sa da lom köz ér zet ét jel zi és ala kít ja, hogy az em be rek mi lyen vi szonyt lát nak a tár sa da -
lom hi e rar chi kus rend jé ben el fog lalt hely és a sze mé lyes tel je sít mény és ér de mek kö zött. 
A rend szer vál tó Ma gyar or szá gon fel er" sö dött az a ten den cia, hogy so kan úgy lát ták és lát ják,
hogy e ket t" el tá vo lo dott egy más tól, s"t úgy íté lik meg, hogy egy más sal szem be for dul tak: ér -
dem te le nek van nak jó hely zet ben, és nem ér dem lik meg sor su kat a vesz te sek és ki szol gál ta -
tot tak. E vis  sza té r" en vizs gált né zet rend szert ne vez zük kont ra sze lek ci ó nak, nyil ván va ló an nem
té te lez ve fel, hogy e ne he zen iga zol ha tó el lent mon dás tény le ge sen je len van a tár sa dal mi viszo -
nyok ban, de új ra és új ra bi zo nyít va azt, hogy en nek az el lent mon dás nak a lé tét az em be rek lát -
ni vé lik, ér zel mi ter hét hor doz zák, és ki is mond ják azt. En nek a kont ra sze lek ció-él mény nek
az em pi ri kus ku ta tá sá ra ve zet tünk be és al kal ma zunk egy ská la rend szert 2002 óta, és azt ta -
pasz tal tuk, hogy a vizs gá lat ban al kal ma zott és hét fo kú ská lán meg ítélt 50 té tel egy más sal igen
sta bil kap cso lat ban áll. A fak tor ana lí zis az évek so rán or szá gos rep re zen ta tív min tá kon le bo -
nyo lí tott vizs gá la tok ban 7 né zet nya lá bot ho zott fel szín re. Ezek kö zül az el s" az, amely ki fe -
je zet ten és köz vet le nül a kont ra sze lek ció lé tét és m! kö dé sét mond ja ki, az ide tar to zó 10 item
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kö zött sze re pel két mar káns és jel leg ze tes té tel: „nem azok él nek jól és azok meg elé ge det tek,
akik ezt meg ér dem lik” és „nem azok nél kü löz nek és azok ve szí tik el élet ked vü ket, akik er re
rá szol gál tak”. A má so dik né zet nya láb a fenn ál ló tár sa dal mi rend szer iga zo lá sát nyújt ja, jól rep -
re zen tál ja az er r"l árul ko dó 8 meg ál la pí tást az, hogy „gyö nyör köd ni tu dok a gaz dag, bol dog
és szép em be rek ben” és hogy „be le kell nyu god nunk, hogy van nak em be rek, akik ki szo rul -
nak a tár sa da lom pe ri fé ri á já ra”. A ská la rend szer ha gyo má nyo san fel ölel két, tar tal mi lag el len -
té tes irány ba mu ta tó té tel sort, 11 item a pesszi miz mus, 4 item az op ti miz mus mér té két fe je zi
ki. Ugyan csak tar tal mi dichotómia jel lem zi a kö vet ke z" két né zet nya lá bot, egy fe l"l az em ber
ki szol gál ta tott sá gá ról szól 5 té tel, és az aka rat ere jét és gy" zel mét hir de ti to váb bi 7. Az ál ta -
lunk be ve ze tett és al kal ma zott ská la rend szer ben két olyan té tel is sze re pelt egy fak tor ban, ame -
lyek a tár sa da lom ki szol gál ta tott, alá ve tett ré te ge i vel szem ben fenn ál ló mo rá lis kö te le zett sé -
get nyil vá ní tot ták ki: „nem t!r het jük, hogy a haj lék ta la nok a sze münk lát tá ra sül  lyed je nek
szin te ál la ti sor ba” és „a job ban él"k nek gon dos kod ni uk kell a nincs te le nek r"l”. 

2010-ben is mét al kal maz va a né ze tek tar tal má nak és szer ve z" dé sé nek vizs gá la tá ra a ko -
ráb ban be vált ská la rend szert, egy alap vo na la i ban egye z", de a ko ráb bi ak hoz ké pest több vo -
nat ko zás ban egye di struk tú rá ra ta lál tunk. Négy vi szony lag nagy ma gya rá zó ere j! fak tort tár -
tunk fel, a né zet nya lá bok szá ma te hát csök kent együtt az zal, hogy a tár sa dal mi vi szo nyok
meg íté lé sé nek kü lön bö z" szem pont jai a ko ráb bi ak nál job ban po la ri zá lód tak. Így egy egy sé -
get ké pez tek ez év ben a je len nel kri ti kus és a jö v" vel szem ben ag gá lyos té te lek, egy fak tor -
ba so ro ló dott a ko ráb bi kont ra sze lek ci ós és pes  szi miz must tük rö z" té te lek so ra, ös  sze sen 21
item. A kont ra sze lek ció alap ál lí tá sai és a rossz ki lá tá sok fe nye ge té se ös  sze tar to zik, így egy mö -
göt tes té nye z" hú zó dik meg an nak fo gad ta tá sá ban, hogy „nincs igaz sá gos ver seny se a gaz -
da ság ban, se a po li ti ká ban” és hogy „az em ber azt hin né, hogy már nem le het ros  szabb, de
mégis egy re to vább sül  lyed a tár sa da lom”. A po la ri zá ló dó né ze tek má sik ös  sze f! zött nya lábja
a fenn ál ló rend szert iga zol ja és egy szer smind de r" lá tó an néz a jö v" be. Ez al ka lom mal te hát
együ vé – 12 egy azon kör be so rol ha tó item kö zé – tar to zik, hogy „a si ker ta nús ko dik a leg job -
ban a te het ség r"l és ki tar tás ról” és hogy „van nak olyan po li ti ku sa ink, akik hoz zá ér t" en és jó
irány ba tud ják ve zet ni az or szá got”. E két ro busz tus né zet nya láb mel lett sze ré nyebb he lyet fog -
lal el, ki sebb ma gya rá zó er" vel ren del ke zik két to váb bi fak tor. Ezek egyi ké nek gon do la ti mag -
va az aka rat és az er! fe szí tés sze re pé nek ki eme lé se. Az er re vo nat ko zó 9 item kö zé tar to zik,
hogy „aki nem akar sem mit, az nem is ér el so kat az élet ben” és hogy „er"s ál lam ra és ha tá -
ro zott kor mány ra van szük ség, hogy rend le gyen eb ben az or szág ban”. Vé gül egy fak tor ba tar -
to zik azon négy item, me lyek a tár sa dal mi el esett ség okát a vesz te sek ben azo no sít ja: „aki az
ut cá ra ke rül, az azért több nyi re meg is ér dem li” és „a mun ka ke rü l" al ko ho lis ták nem ér de mel -
nek jobb sor sot, mint ami osz tály ré szül jut ne kik”. 

Lát va a né ze tek bel s" struk tú rá ját, fel me rül a kér dés, hogy 2010-re mely té te lek kel na gyobb,
me lyek kel kap cso lat ban ki sebb az or szá gos rep re zen ta tív min ta egyet ér té se. A hét fo kú ská lán
szü le t" vá la szok ta nú sá ga sze rint ös  szes sé gé ben na gyobb az egyet ér tés a kont ra sze lek ci ós és
pes  szi mis ta té te lek kel kap cso lat ban, mint a rend szer iga zo lás és op ti miz mus ál lí tá sa i val. El" -
ke l" he lyet fog lal el a sor ban, hogy „er!s ál lam ra és ha tá ro zott kor mány ra van szük ség, hogy
rend le gyen eb ben az or szág ban”, de az is, hogy „a gaz da gok gaz da god nak, a sze gé nyek csak
sze gé nyed nek”. 
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1. táb lá zat. Kont ra sze lek ció-ská la (2008 és 2010)

1. Kont ra sze lek ci ós és pes  szi miz mus té te lek
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2. Rend szer iga zo ló és op ti miz mus té te lek

3. Aka rat és er" fe szí tés-té te lek

4. Vesz te sek re vo nat ko zó té te lek
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A ha tos ská la ér ték kö rül ta lá lunk olyan meg ál la pí tá so kat, ame lyek az em beri gyen ge sé gek -
r"l és er"s sé gek r"l, a te het sé gek el vesz té sé r"l, az aka rat fon tos sá gá ról, har cos ki ál lás ról, a szü l"
és az is ko la meg ha tá ro zó sze re pé r"l szól nak. E jó részt köz hely sze r! ál lás pon tok kal szem ben a vizs -
gá la ti sze mé lyek ki fe je zet ten két sé gük nek ad nak han got (a né gyes ská la ér ték nél át la go san is szi -
go rúb ban íté lik meg) az zal kap cso lat ban, hogy „az em be rek több sé ge ma sok kal op ti mis tább, mint
volt va la ha”, „gyö nyör köd ni tu dok a gaz dag, bol dog és szép em be rek ben”, „so ha ilyen elé ge dett
és bi za ko dó nem vol tam, mint ma nap ság”, de az zal szem ben is, hogy „az em ber bár hogy vá laszt,
csak rossz sül ki be l" le”, „aki az ut cá ra ke rül, az azért több nyi re meg is ér dem li”, „be le kell nyu -
god nunk, hogy van nak em be rek, akik ki szo rul nak a tár sa da lom pe ri fé ri á já ra”, „a mi éle tünk so -
rán min dig min den csak egy re ros  szabb”. Ezek sze rint a vég le tes pes  szi miz mus tól is el ha tá ro lód -
nak a kér de zet tek, de kü lö nös kép pen így van ez a fenn ál ló és a jö v" be ni vi szo nyok el ra gad ta tott
di csé re tét te kint ve, ami ki fe je zi a rep re zen ta tív min ta vis  sza fo gott ma ga tar tá sát. 

Meg jegy zen d", hogy a vizs gá la ti sze mé lyek párt ál lá sa meg je le nik a né ze tek tar tal má ban,
az adott tör té ne ti-po li ti kai kons tel lá ci ó ban a rend szer iga zo ló té te lek szig ni fi kán san job ban el -
fo gad ha tók a Fi desz-sza va zók szá má ra („so ha ilyen elé ge dett és bi za ko dó nem vol tam, mint
ma nap ság”, „vé gül még is csak az jár jól, aki meg dol go zik ér te”, „bí zom a nép ben, hogy a leg -
jobb ve ze t" ket vá laszt ja meg” és „van nak olyan po li ti ku sa ink, akik hoz zá ér t" en és jó irányba
tud ják ve zet ni az or szá got”). Ez zel szem ben az MSZP sza va zói ér te nek szig ni fi kán san na gyobb
mér ték ben egyet egy sor olyan tár sa da lom kri ti kai és pes  szi mis ta té tel lel, mint („a mi éle tünk
so rán min dig min den egy re rosszabb”, „az em ber azt hin né, hogy már nem le het ros  szabb, de
még is egy re to vább süllyed a tár sa da lom”, „nincs igaz ság a Föl dön”, „a ká osz csak egy re n"
eb ben az or szág ban”, „a si ker nem a mun ká tól, ha nem a kap cso la tok tól függ”, „nincs igaz sá -
gos ver seny se a gaz da ság ban, se a po li ti ká ban”, „sok te het ség vész el a mi tár sa dal munk ban”,
„kül föld re kell ah hoz men ni, hogy egy iga zán te het sé ges em ber ér vé nye sül jön” és „nincs egy
po li ti kus se, aki nek a sza vát el le het ne hin ni”).

E te kin tet ben is kü lö nö sen fon tos – és mód szer ta ni lag új sze r! – an nak vizs gá la ta, hogy 
a kont ra sze lek ció tár sa da lom kri ti kus meg íté lé se mö gött mi lyen ál lás pont hú zó dik meg: há nyan,
mi lyen arány ban van nak azok, akik ki fe je zet ten ta gad ják, hogy a hely zet va ló ban en  nyi re prob -
le ma ti kus len ne. Mi lyen arányt kép vi sel nek azok, akik sze rint a ké tes hely zet fenn áll ugyan,
de mo rá li san el fo gad ha tat lan. Ezek hez ké pest is mi lyen súllyal je lent kez nek azok, akik sze -
rint az el lent mon dá sos vi szo nyok nem csak a je len ben áll nak fenn, ha nem örök kön-örök ké így
vol tak és lesz nek, s"t fenn ál lá suk szük ség sze r" („így is kell len nie”). Ös  szes sé gé ben azt mond-
hat juk, hogy e tár sa da lom kri ti kai té te lek ese té ben a vizs gá la ti sze mé lyek zö me rend re mind
ar ra az ál lás pont ra he lyez ke dett, hogy az ér té kek és po zí ci ók el sza ka dá sa és szem be for du lása
„el fo gad ha tat lan, de így van”, az az a tény le ges tár sa dal mi köz ál la pot ok kal szem ben mo rá lis
fenn tar tás sal kell él nünk. A kont ra sze lek ci ós alskála két prototipikus itemével kap cso lat ban
(„nem azok nélkülöznek…” és „nem azok él nek jól…”) sze re pel 60%-nál na gyobb arány ban
ez a mi n" sí tés, négy-négy to váb bi item ese té ben az 50%-ot, il let ve a 40%-ot meg ha lad ja en -
nek a s! r! vá lasz nak a gya ko ri sá ga. Az el"b bi ek kö ré be tar to zik, hogy „a si ker itt nem a mun -
ká tól, ha nem a kap cso la tok tól függ”, az utób bi ak so rát zár ja: „azok be szél nek so kat, akik nem
dol goz nak”. A fel kí nált vá la szok kö zül rend re az a má so dik, hogy „min dig így volt és így is lesz”,
en nek el" for du lá si gya ko ri sá ga 22–40% kö zött vál ta ko zik, és egyet len ki vé tel t"l el te kint ve
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(„nincs igaz sá gos ver seny se a gaz da ság ban, se a po li ti ká ban”) nem éri el a 10%-ot sem azon
vá la szok ará nya, ame lyek a vis  szás hely ze tet tör vény sze r! nek fo gad ják el („így van és így is
kell len nie”). Az el mon dot tak ból az is ki t! nik, hogy a tár sa da lom kri ti kai té te lek kap csán el -
tör pül a ki fe je zet ten a tény ál lást ta ga dó vá la szok ará nya, er re az ese tek zö mé ben a kér de zet -
tek nek csu pán egy ti ze de haj lik. A min ta egy ötö de vi tat ja vi szont, hogy „aki tisz tes sé ges, az
sze gény ma rad”, il let ve „aki felül van, az min dig le né zi a má si kat”, és a leg na gyobb a fenn -
tar tás (28%) az zal kap cso lat ban, hogy „azok be szél nek so kat, akik nem dol goz nak”. 

An nak min tá za ta, hogy a kont ra sze lek ci ót men  nyi ben tart ják tény sze r! en je len lé v" nek és
mo rá li san el fo gad ha tó nak, ös  sze függ a vizs gá la ti sze mé lyek tár sa da lom ké pé nek több más jel -
leg ze tes sé gé vel. Ami konk ré tan a ská lá ban sze rep l" té te lek el fo ga dá sát il le ti, a „min dig így volt
és így is lesz” ál lás pont kép vi se l"i két eset ben fo gad ják el szig ni fi kán san na gyobb mér ték ben
az ál lí tá so kat, mint az „el fo gad ha tat lan, de így van” vá laszt adók: „az ke rül fe lül re, aki túl jár a töb -
bi ek eszén”, il let ve „ki mi nél ma ga sab ban van, an nál in kább vis  sza él hely ze té vel”. 

Ös  sze fog la ló an meg ál la pít hat juk, hogy a tár sa dal mi po zí ció és az em be ri ér té kek el sza ka -
dá sá nak és szem be for du lá sá nak fel té te le zé se mind má ig szé les kör ben el ter jedt né zet. E tekin -
tet ben je lent kez nek – po li ti ka i lag is mo ti vált – kü lönb sé gek a köz gon dol ko dás ban, az el ural -
ko dó ten den cia azon ban ar ra haj lik, hogy e te kin tet ben va ló ban visszás a hely zet és ez mo rá li san
el fo gad ha tat lan. E tár sa da lom kri ti kai alap ál lás nem je len ti azt, hogy a kér de zet tek zö me meg -
vál toz tat ha tat lan nak ítél né a ki ala kult hely ze tet, a po li ti kai jobb ol dal a ve ze tés te kin te té ben in -
kább bi za ko dó. Ugyan ak kor nem ál lít hat juk, hogy 2010 vé gé re az or szá gos rep re zen ta tív min -
ta tag jai úgy lát ták vol na, hogy a po zí ci ók és ér té kek szem ben ál lá sa meg sz!nt, vagy akár
meg sz! n" ben len ne, és ez ál tal a tár sa da lom át is len dül ne a mo rá lis meg tisz tu lás ál la po tá ba.

ÉR TÉK TÖ REK VÉ SEK A PO LI TI KÁ BAN

A tár sa dal mi köz ér zet meg ha tá ro zó meg nyil vá nu lá sai kö zött – fel te het jük – ott van, hogy az
or szá gos rep re zen ta tív min ta tag jai mi lyen ér té ke ket tar ta nak fon tos nak, és ezek ér vé nye sü lé -
sét men  nyi ben lát ják vi szont a tár sa dal mi köz ál la pot ok ban. E vi szony fel de rí té sé re vis  sza té -
r" en al kal maz zuk az ún. „ta ga dó ér té kek ská lá ját”, amely 12 té tel b"l áll, és nem kí vá na tos ál -
la po tok ból va ló ki emel ke dés ként ír ja le az egyes ér té ke ket. 

Ezen té te lek kö zött, ami kor a kér de zet tek a ma guk re fe ren ci á i ról nyi lat koz nak, az el s" he -
lyen a rend áll („ne ural kod jon el ös  sze vis  sza ság, er kölcs te len ség és b! nö zés a tár sa da lom ban,
te remt sünk ren det”), il let ve eh hez szo ro san kö ze lít a szo ci á lis biz ton ság („ne nyo mo rog jon,
ne le gyen anya gi lag ki szol gál ta tott a tár sa da lom egyet len tag ja, ré te ge, osz tá lya sem, va ló sul -
jon meg a szo ci á lis biz ton ság”). Eze ket a kör nye zet vé de lem, de mok rá cia, a gaz da ság ha té kony -
ság, a sza bad ság és egyen l" ség, a tü re lem és a ha gyo mány "r zés kö ve ti (a hét fo kú ská lán ha -
tos fok nál ma ga sabb át lag ér ték kel). El ma rad e ha tár vo nal tól a mo der ni zá lás, a te kin tély („ne
sod ród ja nak a fi a ta lok és ál ta lá ban az or szág pol gá rai bi zony ta la nul és cél ta la nul, ha nem va -
ló di te kin té lyek ve zes se nek ben nün ket”) és a hit („ne csak az anya gi jó lét re, az él ve ze tek ke -
re sé sé re tö re ked jünk, ha nem az evi lá gi élet ben is tá masz kod junk a val lá sos hit re”). A kér de -
zet tek ér ték hi e rar chi á ja ma gas ská la szin ten meg le he t" sen egy sí kú (6,57–5,52-ig ter jed). 
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4. áb ra. Az ér té kek sze mé lyes igé nye és ér vé nye sü lé sük meg íté lé se

Eh hez ké pest zu ha nás sze r! mély ség ben he lyez ke dik el a köz ál la pot ok meg íté lé se az ér té kek ér -
vé nye sü lé se szem pont já ból (4,86 és 2,98 kö zött). A sem le ges né gyes mér té ket meg ha lad ja, de
az ötös ská la fo kot sem éri el a sza bad ság, il le t" leg a mo der ni zá lás át la ga, már a sem le ges be haj -
lik a ha gyo mány "r zés, a de mok rá cia és a kör nye zet vé de lem hely ze te. Ki fe je zet ten el vi tat ják 
a na gyon is igé nyelt rend, a ke vés bé pre fe rált hit és te kin tély, to váb bá az egyen l" ség, a to le ran -
cia, a gaz da sá gi ha té kony ság ér té ke i nek je lent ke zé sét, és a mély pon tot a (sa ját ér ték rend ben 
a csú cso kon ál ló) szo ci á lis biz ton ság fog lal ja el, amely a 3-as ská la ér ték alá szo rul. A fel so rol -
tak ból nyil ván va ló, hogy nagy a diszk re pan cia az igé nyelt és a meg ta pasz talt vi lág kö zött. A rend
és biz ton ság kü lö nö sen fon tos len ne az em be rek nek, ehe lyett azon ban leg in kább a sza bad ság és
mo der ni zá lás ér té ke i vel szem be sül nek, és kü lö nö sen nél kü lö zik a töb bé-ke vés bé ér vé nye sü l"
demok rá cia köz ál la po tai kö zött az egyen l" sé get és a szo ci á lis biz ton sá got. 

Meg je gyez ni ér de mes, hogy a leg utóbb 2008-ban ha son ló min tán fel vett ered mé nyek hez
ké pest a sze mé lyes ér ték tö rek vé sek ben 2010-re né mi leg ki sebb lett a sú lya a kör nye zet vé de -
lem, tü re lem, ha gyo mány "r zés és mo der ni zá lás ér té ké nek, ám in kább el" tér be ke rült a rend,
a szo ci á lis biz ton ság és a gaz da sá gi ha té kony ság. Mind ezen sze rény vál to zá sok a sze mé lyes
ér té kek hi e rar chi á ját alap já ban nem ka var ták fel: ez most a rend (és nem a sza vak ban
konszenzuális kör nye zet vé de lem) ér té ké ben csú cso so dik ki, de a leg er" sebb és a leg gyen gébb pre -
fe ren ci ák lé nye gé ben vál to zat la nok. A po li ti kai párt ál lás vál to zó ös  sze füg gést mu tat a sze mé lyes
ér té kek meg vá lasz tá sá val és el ren de z" dé sé vel. A Fi desz tá bo ra 2008-ban az ér té kek so rá ban hát -
rébb ál lí tot ta a ren det és a szo ci á lis biz ton sá got, mint a min ta egé sze vagy a szo ci a lis ta fél. Ez már
csak azért is szem be öt l" volt, mert az ér té kek meg íté lé sé nek ál ta lá nos szint je e tá bo ron be lül 
az ese tek fe lé ben szig ni fi kán san ma ga sabb, mint a po li ti kai el len ol da lon. 

2010-re az ér té kek egyé ni-sze mé lyes né z" pont ból va ló meg íté lé sé ben alig ta lá lunk szá -
mot te v! kü lönb sé get a Fi desz és az MSZP sza va zói kö zött, egye dül a hit kap szig ni fi kán san
ma ga sabb ská la ér té ket az el"b bi ek kö ré ben, ami azon ban azon a té nyen nem vál toz tat, hogy
itt is, ott is a hi e rar chia leg al só po zí ci ó já ba ke rül. A szo ci á lis biz ton ság – rend – kör nye zet vé de -
lem ki emel ke d! hár ma sá nak ská la ér té ke vi szont szám sza ki lag is szin te tö ké le te sen egy be vág 
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e na gyobb cso por tok át la golt íté le té ben. Az egyen l" ség a po li ti kai jobb ol da lon va la mi vel ke vés -
bé hang sú lyos, de az íté le tek el té ré se nem üti meg a szignifikancia mér té két. Fi gye lem re mél tó
vi szont, hogy a tény le ges köz ál la pot ok per cep ci ó já ban min den egyes ér ték né z" pont já ból ked -
ve z"bb a Fi desz-tá bor ban szü le tett át la gos íté let, mint a po li ti kai el len ol da lon, és ez a szisz te -
ma ti ku san vis  sza té r" kü lönb ség há rom – lo gi ka i lag is szer ve sen ös  sze füg g" – pon ton sta tisz ti -
ka i lag szig ni fi káns: a sza bad ság, az egyen l" ség és a de mok rá cia ál la po ta te kin te té ben.

5. áb ra. Po li ti kai pár tok ér ték tö rek vé se i nek per cep ci ó ja: Fi desz és MSZP

Az or szá gos és hely ha tó sá gi vá lasz tá sok után egy aránt do mi náns Fi desz ész lelt ké pé ben
az or szá gos rep re zen ta tív min ta vá la sza i ban az el s" he lyen a te kin tély re, má so di kon a rend re
va ló tö rek vés áll, amit a kör nye zet vé de lem, a mo der ni zá lás, a gaz da sá gi ha té kony ság, a hit igé -
nye, a sza bad ság és de mok rá cia ke re sé se kö vet. Mind ezek az ér té kek az or szá gos köz ál la potok
jel lem zé se fö lé emel ve ötös ská la ér ték nél ma ga sab ban he lyez ked nek el, ez alatt csak a szo -
ci á lis biz ton ság, az egyen l" ség, va la mint a tü re lem fog lal he lyet. A párt ér ték hi e rar chi á já nak
meg íté lé se két vég pont ja (5,78 és 4,75) kö zött egy ská la fok a kü lönb ség. Eh hez ké pest az
MSZP meg íté lé se ös  szes sé gé ben és té te le sen ala cso nyabb. De fi gye lem re mél tó, hogy ezen
belül is a te kin tély (4,75) áll az el s" he lyen, amit né mi tá vol ság ból a mo der ni zá lás, a rend és
kör nye zet vé de lem, a sza bad ság és de mok rá cia, gaz da sá gi ha té kony ság kö vet. A ha gyo mány -
"r zés meg íté lé sé nek át la ga még a né gyes ská la ér ték fe lett ta lál ha tó, a szo ci á lis biz ton ság azon -
ban már épp ez alá szo rul, ezt kö ve ti az egyen l" ség, a tü re lem és vé gül a hit (3,36). Ez a párt -
jel lem zés az ér té ke lés ál ta lá nos szint jét te kint ve er" sen el ma rad a Fi de szé t"l, ös  szes sé gé ben
sem le ges be haj lik, jól le het az ér té ke lés ma xi mu ma és mi ni mu ma kö zött a vi szony la gos kü lönb -
ség nagy, ami f! ként a val lá sos hit el vi ta tá sá ból adó dik. 

A Job bik ra di ká lis nem ze ti párt já nak meg íté lé se a rep re zen ta tív min ta vá la sza i nak ös  szes -
sé gé ben és majd min den ér ték vo nat ko zá sá ban ked ve z!bb az MSZP-énél. En nek le írá sá ban is
el s" he lyen áll a te kin tély (5,40), ezt kö ve ti a rend igény és a ha gyo mány "r zés, az ötös ská la ér -
ték és a né gyes kö zött so ra koz nak a kör nye zet vé de lem, a sza bad ság, a gaz da sá gi ha té kony ság,
a mo der ni zá lás, a szo ci á lis biz ton ság, a de mok rá cia, va la mint az egyen l" ség. Ra di ka liz mu sá nak
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6. áb ra. Po li ti kai pár tok ér ték tö rek vé se i nek per cep ci ó ja: Job bik és LMP

vissz fé nye ként egye dül a tü re lem vo ná sát vi tat ják el t" le (3,56), de a min ta egé szé nek át la gos
vé le mé nyét te kint ve e párt ér té kei kö zött is ott van nak a de mok rá cia is mér vei, eze ket nem vi -
tat ják el t" le. Ke vés bé vál to za tos (5,22–4,07-ig ter jed) a Le het Más a Po li ti ka ér té ke i nek le -
írá sa. Ezek kö zött el s" he lyen áll a kör nye zet vé de lem, a sza bad ság és a de mok rá cia, az ötös
ská la fok alatt sze re pel a mo der ni zá lás, a gaz da sá gi ha té kony ság, a rend, az egyen l" ség, a szo -
ci á lis biz ton ság, a tü re lem és a te kin tély, mely t"l le sza kad a hit ér té ké nek oda íté lé se. 

A pár tok jel lem zé se ter mé sze te sen függ a po li ti kai párt ál lás tól. Mi u tán a Fi desz- és az
MSZP-sza va zók min den egyes ér ték vo nat ko zás ban szig ni fi kán san több re tart ják sa ját párt ju -
kat, mint a po li ti kai el len ol dalt, ta lán a tar tal mi rész le tek fö lé emel ked ve ok kal-jog gal jel le -
mez het jük a vi szo nyo kat az át la gok át la gá val, mint glo bá lis ér té ke lés sel. A Fi desz-tá bor a Fideszt
a hét fo kú ská lán 6,01-re ér té ke li, az el len ol dal 4,32-re (a mintaegész ér te lem sze r! en köz bül s",
5,26 át lag ér té ke lést ad). Az MSZP sza va zói párt ju kat ös  szes sé gé ben 5,47 ská la fokra ál lít ják,
míg a po li ti kai el len fe le ik a sem le ges ér ték alá he lye zik "ket, 3,80-as ér ték kel (a minta egész
ös  sze vont ér té ke lé se 4,14). A Job bik ra is ér vé nyes – nem il lo gi ku san, ám még sem ké zen fek v"
mó don –, hogy min den egyes ér ték vo nat ko zás ban szig ni fi kán san po zi tí vab ban lát ják a Fidesz,
mint az MSZP vá lasz tói: e ke ret ben az el"b bi ek ér té ke lé si át la ga 4,87, az utób bi a ké 3,89 
(a mintaegész meg íté lé se glo bá li san 4,63). A Le het Más a Po li ti ka párt já nak meg íté lé sé ben a jobb-
és bal ol da li sza va zók kö zött egyet len ér ték vo nat ko zá sá ban sincs szig ni fi káns kü lönb ség (a kör -
nye zet vé de lem, a de mok rá cia, az egyen l" ség és a tü re lem te kin te té ben az MSZP-sza va zók tart -
ják va la me lyest több re, a nyolc töb bi vo nat ko zás ban a Fi desz tá mo ga tói), a vál to za tos íté le tek
summázata a Fi desz-sza va zók ese té ben 4,73, az MSZP-vá lasz tók ol da lán 4,67 (a mintaegész
glo bá lis ér té ke lé se vég s" so ron ez zel a Fi desz-tá bo ré val esik egy be).  

Anél kül, hogy itt el mé lyed nénk az ér ték tér fi no mabb sta tisz ti kai elem zé sé ben, el mond -
ha tó, hogy a vizs gá la ti sze mé lyek a hét fo kú ská lán a sa ját ma guk tö rek vé sét lát ják leg in kább
értékközelben. A tár sa dal mi köz ál la po to kat sze mük ben et t"l vi szony lag nagy tá vol ság (több
mint 2 ská la fok) vá laszt ja el, e tá vol ság re la tí ve nagy az MSZP hí vei kö ré ben (2,37) és ki sebb
a Fi desz tá mo ga tói ese té ben (2,18): ez utób bi né pes cso port ren del ke zik ugyan át la go san 
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a leg ma ga sabb ön ér té ke lés sel, de ez az, amely ma a leg ke vés bé kri ti ku san (hal vá nyan, de már
po zi tí van) íté li meg a tár sa dal mi köz ál la po to kat. A Fi desz-tá bor sze mé ben ki ug ró an ma gas he -
lyet fog lal el sa ját párt ja, a Job bik az LMP-nél is va la mi vel ked ve z"bb ér té ke lés ben ré sze sül, 
az MSZP ér té ke lé se vi szont már az ér té ke lés ne ga tív tar to má nyá ba esik. Ez utób bi meg íté lés nem
tel je sen vi szo nos, az MSZP sza va zói egye dül a Jobbikot mi n" sí tik glo bá li san ne ga tív nak, a Fi desz
ál ta luk adott jel lem zé se hal vá nyan po zi tív, no ha el ma rad az LMP ér té ke lé sé t"l.  

Ös  sze fog la ló an meg ál la pít hat juk, hogy a tár sa da lom nak – a po li ti kai párt ál lá son is fe lül -
emel ked ve – er"s az igé nye a szo ci á lis biz ton ság ra, a rend re és a kör nye zet vé del mé re. A sze -
mé lyes ér ték tö rek vé sek és a lát ni vélt tár sa dal mi ál la po tok kö zött azon ban nagy az el té rés, min -
de nek fe lett a szo ci á lis biz ton ság kí vá na tos és va lós hely ze tét te kint ve. A kü lön bö z" po li ti kai
pár tok kö zül az ér té kek mér cé jén a Fi desz meg ítélt hely ze te a leg ked ve z"bb, a há rom po li ti -
ka i lag mérv adó párt ese té ben azon ban a kér de zet tek lát nak kö zös sé get, pro fil ha son ló sá got,
hogy min de nek el"tt te kin tély re tö re ked nek, több-ke ve sebb er" vel ren det akar nak te rem te ni,
és egyik nél sem áll el" tér ben a szo ci á lis biz ton ság ígé re te. 

DEMOKRÁCIAFELFOGÁSOK

2010-ben a de mok rá cia ket t"s ér te lem ben is kü lön le ges je len t" ség re tett szert: egy részt ez 
a vá lasz tá sok éve volt, amely ben de mok ra ti kus úton fel vál tot ták az or szág és az ön kor mány -
za tok zö mé nek ve ze té sét. Más részt a vál tás ra mar kán san el té r" esz me i sé get val ló po li ti kai er"k
kö zött ke rült sor, így óha tat la nul fel me rült (és a vá lasz tá si kam pány so rán vá laszt még nem
nyert) a kér dés, hogy a de mok rá cia fel fo gá sá ban ezek osz toz nak-e egy más sal és ez kö zöt tük
foly to nos sá got te remt, vagy eb ben is gyö ke res el té rés van kö zöt tük és ez majd akár köz jo gi
vál to zá so kat ge ne rál.

A köz fel fo gás vizs gá la tá ra, a de mok rá ci á val ös  sze füg g" né ze tek fel de rí té sé re 27 itemb"l
ál ló mé r! esz közt dol goz tunk ki és al kal maz tunk. A meg ál la pí tá sok – ame lyek kel kap cso lat -
ban a vizs gá la ti sze mé lyek hét fo kú ská lán fe jez ték ki egyet ér té sü ket, il let ve egyet nem ér té -
sü ket – a de mok ra ti kus jog ál lam mal ös  sze füg g" té mák lán co la tá ra vo nat koz tak. 

A min ta egé szét te kint ve (a 6-os ská la fo kot el ér" mér ték ben) a leg na gyobb egyet ér tés
a kor mány po zí ci ó já nak két as pek tu sá val kap cso lat ban mu tat ko zott: vá lasz tá son le vált ha tó, ám
sta bi li tá sa az or szág ér de ke. Jól kö ze lít eh hez a vá lasz tás ban meg nyil vá nu ló nép szu ve re ni tás
gon do la ta, va la mint a 6-os ská la fok hoz volt kö ze lebb an nak el fo ga dá sa, hogy de mok rá ci á ban
min den ki ren del ke zik jo gok kal és vé le mény nyil vá ní tá si le he t" sé gek kel akár a több ség el le né -
ben is, ám a több ség ér vé nye sí ti aka ra tát. Sa já tos gon do la ti le ága zá sok is egyet ér tés sel ta lál -
koz tak, már mint hogy a jog is me ret vis  sza élés re is le he t" sé get ad, va la mint hogy az élet tisz te -
le te alap ján az ál la tok nak is van nak bi zo nyos jo gai. A fel kí nált meg ál la pí tá sok zö mét – a köz tük
fenn ál ló gon do la ti fe szült sé gek kel együtt – a min ta el fo gad ta, de vol tak olyan itemek, ame lyek
meg íté lé sé nek át la ga a sem le ges 4-es ská la fok hoz kö ze lí tett. Ilyen volt a nép szu ve re ni tás
meg kér d" je le zé se a tö me gek dön té si in kom pe ten ci á ja alap ján, az ál lam gaz da sá gi ha té kony -
sá gá nak dur va el vi ta tá sa, va la mint az ér ve lés az er" al kal ma zá sa mel lett a tár sa dal mi konf lik -
tu sok ban (5t). 
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2. táb lá zat. A de mok ra ti kus jog rend-ská la fak tor szer ke ze te
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Eze ken is túl tett an nak meg kér d" je le zé se, hogy ha zánk ban az esély egyen l" ség va ló ra vál na
az ok ta tás ban és gyó gyí tás ban (1t), ugyan ak kor el uta sí tot ták azt is, hogy egyes em ber cso por -
tok ala cso nyabb ren d! ek len né nek (3t) és kü lö nös kép pen a kis gye re kek, be te gek és öre gek
konk ré tan meg je lölt cso port ja i nak hát rá nyos jo gi meg kü lön böz te té sét (17t). 

Az itemek el ren de z" dé se az el fo ga dás-el uta sí tás kontinuumában egy – vég s" so ron – józa nul
ki egyen sú lyo zott po li ti kai demokráciafelfogást tük röz, amely az egyen l" ség gya kor la ti és elvi
sé rel mé re ér zé keny és el ha tá ro ló dik at tól. A né ze tek rend sze rét az ál lás pont ok együtt já rá sá -
nak, mö göt tes szer ve z! té nye z! i nek elem zé se mé lyeb ben tár ja fel. Fak tor ana lí zis nyo mán ki -
t! nik, hogy az itemek zö me (27-b"l 16 meg ál la pí tás) össze tar to zik egy más sal, egy té nye z"
meg je le né se kü lön bö z" ve tü let ben. Ezen a fak to ron a leg na gyobb súl  lyal a vá lasz tás sze re pel
mint a nép szu ve re ni tás for má ja és mint a kor má nyok de mok ra ti kus vál tá sá nak mód ja. Az itemek
ös  szes sé gét leg ta lá lób ban ta lán mint a de mok rá ci á ba ve tett hi tet és an nak ki ter jesz ke d" ér tel -
me zé sét jel le mez het jük. 

Két to váb bi fak tor ren del ke zik vi szony lag nagy ma gya rá zó er" vel, mind ket t" nek a mag vát
ös  szes sé gé ben fenn tar tás sal ke zelt, töb bé-ke vés bé meg osz tó gon do la tok ké pe zik. Ezek egyi ke az
er!s kor mány za tot igen li: a ha ta lom ki ér de melt foly to nos sá gát, a kor mány egy ér tel m! do mi nan -
ci á ját és fe le l"s sze re pé vel já ró cse lek vé si sza bad sá got és fö lényt az in kom pe tens tö me gek kel
szem ben. La zább szál lal ide kap cso ló dik több ko he rens gon do lat a sta bi li tás ról és a köz pon ti dön -
té sek r"l, az er" al kal ma zá sá ról és az esély egyen l" ség te kin te té ben el ért re la tív si ker r"l.

A má sik fak tor a tár sa dal mi egyen l! ség és a jog ál la mi ság éles kri ti ká ját fe je zi ki, il let ve
azt fog ja vis  sza. Ide tar to zik, hogy egyes cso por tok ala cso nyabb ren d! ek, az ál lam rossz gaz -
da, tár sa dal mi konf lik tu sok ban er"t kell al kal maz ni, az egyen l" ség nek nincs lét alap ja, konk -
rét tár sa dal mi cso por tok jog hát rá nya in do kolt, a gaz da ság és a nyer te sek ér de kei egy be es nek,
va la mint la zább szál lal a több ség in kom pe ten ci á ja, és a fel hí vás, hogy ön er" b"l is véd jük a ren -
det s a vád, hogy a jog ér t"k vis  sza él nek hely ze tük kel. A min ta egé sze e né ze tek kel szem ben
több nyi re el uta sí tó, de épp ve lük kap cso lat ban szisz te ma ti kus kü lönb sé gek is adód nak, az er" -
sebb fenn tar tá sok mel lett van nak ha tá ro zot tabb hí ve ik. 

A demokráciafelfogás ös  sze függ az ér té kek sze mé lyes meg val lá sá val. Az ál ta lunk a „ta -
ga dó ér té kek ská lá ján” sze rep el tett va la men  nyi ér ték sze mé lyes igé nye er"s szignifikanciával
együtt jár a de mok rá ci á ba ve tett hit mu ta tó já val és ezek a kap cso la tok dif fe ren ci á lat la nul po -
zi tí vak. Már-már a tar ta lom tól füg get le ne d" vá lasz adói be ál lí tó dás ra (igen mon dás ra, kon for -
miz mus ra) gya na kod hat nánk, ha a má sik két fak tor alap ján kép zett in dex nem füg get le nül ala -
kul na az ér té kek zö mé t"l és nem csak egy-két ér ték el fo ga dá sá ra rí mel ne élén ken. Az ér té kek
jó ré sze (sza bad ság, egyen l" ség, de mok rá cia, tü re lem, szo ci á lis biz ton ság) és az er!s kor -
mány zat in de xe rend re ne ga tív el" jel lel vi szo nyul egy más hoz, ám ez a kap cso lat a fel so rolt
ese tek ben nem éri el a szignifikancia szint jét. A te kin tély és a hit ér té ke i nek ki nyil vá ní tá sá -
val vi szont ez a fak tor po zi tív és er" sen (.01 alat ti va ló szí n! sé gi szin ten) szig ni fi káns mó -
don együtt jár. A har ma dik in dex, az egyen l! ség és jog ál la mi ság kri ti ká ja pe dig e két ér ték -
nek is csak az egyi ké vel, a te kin tély igé nyé vel kap cso ló dik ös  sze szig ni fi kán san (.05 alat ti
va ló szí n! sé gi szin ten).

Meg jegy zen d", hogy az ér té kek va lós tár sa dal mi ér vé nye sü lé sé nek meg íté lé se (te hát an -
nak ki sebb vagy na gyobb er" vel va ló ki nyil vá ní tá sa, hogy ezen ér té kek je len van nak és ér vényre
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jut nak a tár sa da lom gya kor la tá ban) egy ön te t! en – a má so dik in dex szel – az er!s kor mány zat
igé nyé vel jár együtt, a szignifikancia leg ma ga sabb szint jén. 

A demokráciafelfogást tük rö z" té te lek és né zet nya lá bok meg íté lé se nem mu tat egy ér tel -
m! és egy sze r! ös  sze füg gést a kér de zet tek párt ho va tar to zá sá val. Két ség te len, hogy az er"s
kor mány zat fak tor itemeinek el fo ga dá sá ra ál ta lá ban in kább haj la nak a Fi desz-sza va zók, de ez
csak egy mar káns té tel ese té ben mu tat ko zik meg szig ni fi káns szin ten: "k ér te nek in kább egyet
az zal, hogy „az el len zék nek tu do má sul kell ven ni, hogy a kor mány a fe le l"s az or szá gért és
nem sza bad ál lan dó an meg za var ni a mun ká ját”. Az egyen l" ség és a jog ál la mi ság kri ti ká já nak
ál ta lá nos haj la ma a Fi desz-sza va zó tá bor ese tén a szignifikancia szint jét egy té tel ese té ben sem
éri el. A kri ti kai jel le g!, ám diszk ri mi na tív nak nem mond ha tó szlo gen nel, hogy „az ál lam 
a leg ros  szabb gaz da, mert ami min den kié, az tu laj don kép pen sen kié” vi szont épp az MSZP vá -
lasz tói ér te nek in kább egyet. A de mok rá ci á ba ve tett hit er"s ma gya rá zó ere j! fak to rá nak al -
ko tó ele me i vel kap cso lat ban vál to zé kony a két po li ti kai cso port ál lás pont ja, de új fent a szo cia -
lis ta párt ál lá sú ak lesz nek azok, akik in kább el fo gad ják a tar tal mi lag me rész té telt, hogy 
„az olyan tár sa dal mak nem ma rad tak fenn so ká ig az em be ri ség tör té ne té ben, ame lyek nem biz -
to sí tot tak egyen l" jo go kat”.

Ös  sze fog la ló an meg fo gal maz hat juk, hogy a 2010. évi po li ti kai for du lat nem kezd te ki a de -
mok rá cia fel fo gá sát és igé nyét a tár sa da lom ban, amely ek kor alap ve t" en osz to zik a nép ura lom
gon do la tá ban, a vá lasz tá sok je len t" sé gé nek el is me ré sé ben és a vé le mény sza bad ság igen lé sé ben.
A tár sa dal mi egyen l"t len ség dek la rá lá sát vi tat ják, mi köz ben meg osz la nak a vé le mé nyek az zal
kap cso lat ban, hogy a kor mány zat mek ko ra er"t kép vi sel jen a tár sa da lom éle té ben. 

E ta nul mány ban azt a kér dést tet tük fel, hogy a 2010. évi po li ti kai föld csu szam lás meny -
 nyi ben ka var ta vagy ráz ta fel a tár sa dal mi köz ér ze tet, a mo rá lis íté let al ko tást és a (eled dig ál -
ta lunk be ha tó an nem vizs gált) jog fel fo gást. Ke se r! ség, ki re kesz tés, mo ra li zá ló tár sa da lom kri -
ti ka, hang sú lyo zott rend igény és az er"s ál lam/kor mány zat fel tá ma dó am bí ci ó ja rend re mind
ki mu tat ha tók a sok szí n! né ze tek ben, de ezek kü lön-kü lön és együtt sem tör ték meg a ko ráb -
bi ten den ci á kat, és nem je len tet tek át ü t" vál to zást a köz ér zet ben és köz fel fo gás ban. Ez – mond -
hat juk – 2010-ben még vá ra tott ma gá ra.
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