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Bevezetés 
 
 A mai Magyarországon lezárulóban van az ún. rendszerváltás folyamatának az 
intézmények és a hatalmi szerkezet átalakítását jelentő szakasza. A "rendszerváltás" szóval 
megnevezett átalakulási folyamatnak azonban csak mostanában kezdődik meg az a szakasza, 
amely a mélyben, ránézésre láthatatlan módon zajlik le. Igen sok feltáratlan és kevéssé vizsgált 
jelenséggel van/lesz dolgunk, s ezek túlnyomó része olyan, drasztikus vagy kevéssé drasztikus 
trend-váltást tartalmaz, amelyek vizsgálatához igazából még az empirikus módszerek is csak 
"null-szériában" vannak meg. Mivel az esetenként irracionalitásba is átcsapó jelenségek 
fontossága nagy, szükségesnek látjuk ezek mélyebb és hosszabb távon is folyamatos kutatását. 
A jelen kutatási terv nem vállalkozik többre, mint a kérdések felvetésére. Részletesebb és a 
lehető legnagyobb mértékben koherens anyagot ne várjon az olvasó, ezt egy későbbi kutatási 
program tartalmazhatja. 
 
(1) Autonómia és fundamentalizmus 
 
 A kutatási tervnek ebben az első fejezetében foglalt munkarész egyszerre két funkciót 
tölt be. Egyfelől összefogja, koordinálja a további négy, konkrétabb fejezetben foglalt 
tevékenységeket és kijelöli azok perspektivikus helyét, másfelől pedig logikai-fogalmi 
analitikus hátteret és értelmezési keretet jelent azok számára. Mindezen túl megjelöl egy 
(további) konkrét kutatási terrénumot is, mégpedig a társadalmi transzformációs folyamatok 
látens és manifeszt kritikus pontjainak vizsgálatát. 
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 A kutatás axiómái, definíciói és hipotézisei 
 (a) A társadalom nem írható le zárt rendszerként, hanem csak nyitott rendszerként, 
amelyben folyamatosan átalakuló, egymással relációban lévő és kvázistacioner (önmagukat 
változatlanul reprodukáló) fázisukban zártnak tekinthető rendszerek vannak. 
 
Csányi rendszerét a klasszikus és racionális termodinamika különbségére építi fel. Az elemi 
információ-kvantumoktól a társadalomig terjedő (reprodukciós) ciklusok zárt rendszer 
esetében a legnagyobb valószínűség, tehát a maximális rendezetlenség, nyitott rendszer esetén 
a legkisebb valószínűség, tehát a maximális rendezettség elvén épülnek fel. A nyitott rendszer 
esetén a rendszeren kívül definiált még egy "forrás", egy "nyelő" és más, "külső" rendszerek 
is, amelyek a "saját" rendszerrel relációban vannak, így elkerülhetik egymást, konfliktusban 
állhatnak egymással, egyesülhetnek, szétválhatnak, uniót és metszetet hozhatnak létre, stb. A 
zárt rendszer a nyitott rendszer alesete, mégpedig kvázistacioner fázisú ciklusban. Mivel 
kutatásunk egy egyáltalán nem kvázistacioner ciklusban lévő társadalmi helyzetben folyna, 
hanem éppenséggel ciklusváltás idején, a fenti axióma figyelembevétele adódik. 
 
 (b) Az átalakulás és reláció relativisztikus, azaz a társadalmi egységek és a tár-
sadalmi átalakulási folyamatok kölcsönösen függenek egymástól. 
 
Az einsteini relativitáselmélet alkalmazásának tekinthetjük Wallerstein felfogását a 
világtársadalomtudományról, amelynek kutatási egységei mindig függenek a kutatott folyama-
toktól. Eszerint pl. a nemzet csak bizonyos összefüggésekben, társadalmi körfolyamatok 
esetében releváns kutatási egység (pl. a nemzeti piac, identitás szempontjából), más esetekben 
irreleváns (egyes lokális kommunikációs sémák, kulturális értékek, a szimbolikus univerzum-
kép vagy akár az effektív tőke-, presztízs- és munkaerőpiac szempontjából). Kutatásunk 
témája megköveteli, hogy többféle egységgel dolgozzunk, és ne csak a nemzetet vegyük 
figyelembe, hanem az országon belüli fizikai-szegregációs és szimbolikus határokat, valamint 
az országhatárokon átnyúló nagyobb egységeket is. 
 
 (c) A kölcsönös függés egy olyan tér-idő kontinuumban létezik, amelynek van egy 
ismert tartománya - ez az ismert locus-okból és az ismert múltból/jövőből áll - és van egy 
ismeretlen tartománya. 
 
Az ember nem egy elvont téridő-kontinuumban él, hanem a számára adott és általa alakított 
személyes, átélt térben és időben. Ez mindig a jelenben és "itt" van. Személyes téridő-
kontinuuma ciklusokból áll, amely ciklusok - mint fentebb láttuk - relációban állnak egymás-
sal. A már oszthatatlan belső mag, középpont és az ismert világon túli világ, a kezdet és a vég, 
mindig ismeretlen marad, akár kozmológiailag tekintjük a dolgot, akár a mítikus univerzum 
eredet- és végítéletmítoszai szerint. A reális univerzum azonban mindig tágul és újabb és 
újabb ciklusokat olvaszt magába a szimbolikusból és mindig átlépi saját határait, azaz az em-
ber nem degeneratív lény, hanem képes a transzmutációra. Ha figyelembe vesszük, hogy 
jelenleg a legfontosabb kérdések a világméretű, európai, nemzeti, csoport- és személyes 
határok átjárhatósága körül merülnek fel, axiómánkat helyes érvényesnek tekintenünk. 
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 (d) Az ismert és ismeretlen tartomány határai egyénenként és társadalmi 
egységenként eltérő térben és időben húzódnak. 
 
Bolyai kihagyott egy axiómát Euklidész geometriájából, s ezzel az euklidészi geometria vált 
alesetévé a Bolyai-geometriának. Bolyai szerint egy pontból több párhuzamos is húzható egy 
egyeneshez, a párhuzamosok közül az egy bizonyos szögtartományon belüliek pedig 
találkoznak egymással. A társadalmi térre és időre alkalmazva az analógiát, az itt és a most, 
azaz a konkrét jelenvalóság nem pontszerű, hanem (szög)tartomány-jellegű. Azaz a múlt és a 
jövő, az itt és az ott (közel és távol) két részre oszthatók: arra a részre, ami a tartományon belül 
van, és így ismert, és arra, ami azon kívül van, azaz - már és még - ismeretlen. Mivel az ember 
beszélő lény, azaz véleménye elhangzik és (politikai) akarattá válik, ugyanakkor pedig 
"szegélylakó" lény, azaz nem egyszerűen csoportban, hanem csoportok metszetében élő lény, 
a személyiségtől a politikai szféráig terjedően térben szegmentált és időben "(szög)taromány"-
jellegű jelenségeket vizsgálunk. Ma, amikor a ciklusváltás idején a múlt és jövő, a belső és 
külső ("hozzánk tartozó" és "idegen") kérdései igen élesen felmerülnek és a manipulációs 
formák (demagógia, indoktrináció, propaganda, misztifikáció) egyre erősebbek, az 
"ismeretlent" kisajátítják, ez az axióma figyelembe veendő. 
 
 (e) A határ nem definit, azaz a szemlélő (kutató) és a szemlélt tárgy (társadalmi 
jelenség) viszonya csak valószínűségi kijelentésekkel írható le. 
A Heisenberg-féle bizonytalansági reláció szerint a megfigyelő és a megfigyelt tárgy 
kölcsönösen befolyásolják egymást, s annak valószínűsége, hogy a megfigyelés helyes vagy 
hibás, állandó. Társadalomtudmányi értelemben ez azt jelenti, hogy értékmentes társadalomtu-
domány nincs, hogy a vizsgált jelenség és a kutató személyes univerzuma befolyásolják 
egymást. Mivel azonban a megfigyelés helyességének valószínűsége állandó, azaz nem 
léphető át, ennek az állandónak az elérésekor új tárgyat, azaz vizsgálati egységet kell válasz-
tani. Ezért a kutatás egy-egy fázisa nem akkor fejeződik be, amikor a mérési eredmény már 
"abszolúte pontos", hanem akkor, amikor új egység válik szükségessé, azaz új kérdések 
merülnek fel. A válasz egy kérdésre mindig egy új kérdésben fogalmazódik meg. Ha nem így 
tennénk, hanem egy ponton - akár előre kijelölten - befejezettnek tekintenénk a munkát, 
előzetes ítéleteink - Allport-tal élve - előítéletté merevednének, mérési eredményeink pedig 
dogmákká. A kutatás elkezdésének és abbahagyásának kritériuma tehát a rá vonatkozó 
igényekben fogalmazódik meg. 
 
 (f) Az eddigi axiómáknak megfelelő módon leírható és értelmezhető egyéni és 
társadalmi jelenségeket autonómnak, az ezeket kizáróakat fundamentalisztikusnak tekintjük. 
 
Az autonómia azt jelenti, hogy az ember folyamatosan - ciklikusan - kinyílik az ismeretlen 
felé, s a rá kiszabott törvény "végrehajtási utasítását" folyamatosan - ciklikusan - átalakítja. A 
fundamentalizmus pedig azt, hogy ezt nem teszi, egy "végrahajtási utasítást" egyszer s 
mindenkorra a törvény rangjára emel, abszolút érvénnyel ruház fel - a mindenség 
"fundamentumává" teszi azt -, s ezért nemcsak hogy kizárja a rajta kívüli világot, hanem 
magát is a romlásba dönti, kollapszusba esik és csak (részleges) megsemmisülés után indulhat 
el az autonómia útján. A mai helyzetben az előítéletességtől a politikai stigmatizációig terjedő 
skálán ennek a generális kollapszusnak a jeleit fedezhetjük fel, s éppen ez kutatásunk tárgya. 
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 (g) A fundamentalisztikus jelenségek "fekete lyuk"-ként kilépnek, az autonóm 
jelenségek pedig "fehér lyuk"-ként belépnek a világba, s ezért a fejlődés mindig egyensúlyos 
állapotokon keresztül és mindig ciklikusan megy végbe. 
 
A modern kozmológia szerint - de a régiek szerint is - a fekete lyukban eltűnő anyag/energia - 
az ún. téridő-szingularitáson át - ismét belép ugyanabba vagy egy másik univerzumba, s ez a 
belépési pont a fehér lyuk. Ez a téridő-szingularitás a transzmutációs pont. A modern 
kvantummechanikában e jelenség megfelel az elvileg áthatolhatatlan potenciálfalon való, 
teljes megsemmisülés nélküli átlépésnek, az ún. alagút-effektusnak. Társadalomtudományi 
értelemben ez az átlépés azt a nyilvánvaló dolgot jelenti, hogy a válság, a kollapszus nem 
abszolút pusztulást jelent, hanem az új élet születésekor elpusztuló "placentát", azaz a kol-
lapszus után (re)strukturalizáció is végbemegy. A szociológiai diagnózis azonban nem 
képzelhető el (paradox) terápia nélkül, hiszen nem értékmentes. Munkánk során a diagnózis 
nem a "nagy világegyenlet" felállítását, hanem konkrét tematikus méréseket-elemzéseket, a 
terápia pedig nem "világmegváltást", hanem politológiai értékeléseket-írásokat és az egyetemi 
szociológusképzés keretei közötti oktatást jelent. 
 
 A kutatás célja 
 Az eddigiekből következőleg a kutatás célja - legyen a magyarországi válság még oly 
mély és mégoly gyorsan mélyülő is - nem egy tétel gyors bizonyítása vagy cáfolata, hanem a 
diagnózis és a terápia - mégpedig a (g) axióma magyarázatában foglaltak értelmében. 
Hasonlattal élve: nem a betegséget, hanem az embert diagnosztizáljuk, s nem a betegséget, 
hanem az embert gyógyítjuk. 
 
Végső soron és magas absztrakciós szinten  megfogalmazva a kutatás célja a kollapszus és a 
(re)strukturalizáció diagnosztizálása és a transzmutáció terapikus segítése. Mert bár maga a 
transzmutációs pont - éppen mert a téridőn kivül van - megragadhatatlan, megelőzi és követi 
egy folyamat, ami már megragadható, az annihiláció és az explózió folyamata. (Ahogy - 
Asimov által megfogalmazottan - az eltűnő fekete lyukból nagyonis látható fehér lyuk, új 
anyagokat/energiákat kibocsájtó szupernova, az új élet alapja lesz.) Magyarországon, 
Európában, de az egész világon is nagy léptekkel halad előre egyre több csoportban a 
kollapszus folyamata, gyakran már elérte az annihiláció és az explózió stádiumát is, de még 
nem nagyon látható a (re)strukturalizáció. Mindenki maga száll pokolra - mégha mások miatt 
kénytelen is ezt tenni - és maga is jön föl onnan, de minden mitológiai pokoljáró hőst segített 
valaki megtalálni az utat. Magyarországon ma egyre több a görbetükör és a rémkép, egyre 
kevesebb a mikroszkóp és a kukker, s egyre több a pokoljáró deheroizált hős és egyre 
kevesebb, aki legalább egy-két utcasarokig ellát.  
 
 Mindez azonban konkrétan jelenik meg, konkrét kutatási hipotézisek, célok és elért 
eredmények formájában. 
 Egy lehetséges példa erre: kutatási hipotézis: az Adorno-féle autoriter személyiség-
elmélet nem terjeszthető ki a politikai attitűdök magyarázatára, mivel ez a személyiségtípus 
csak szükséges, de nem elégséges feltétele azoknak; kutatási cél: annak bizonyítása, hogy a 
politikai stigmatizáció maga is előidézi az autoriter személyiség kialakulását; elért eredmény: a 
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korábban politikailag stigmatizált, s mostanra a stigmától megszabadult, nemzeti-tradicionális 
attitűdstruktúrával jellemezhető társadalmi-kulturális csoport autoriter vonásokat vett fel, s 
megkezdte az "idegenek" és a "felesleges munkaerő" politikai stigmatizációját, akik erre vagy 
magukra veszik a rájuk ragasztandó stigmát (kollapszus) és elbújnak-elmenekülnek vala-
milyen más (szub)kultúrába (pl. régi MSZMP-funkcionáriusok, kivándorlók, destruktív 
deviánsok - annihiláció), vagy pedig elutasítják azt, politikailag aktivizálódnak (explózió) és 
akaratukat a helyitől a világméretű küzdőterekig nyilvánosan és intézményesen is 
érvényesíteni próbálják (pl. SZDSZ-aktivisták, szakszervezeti-érdekvédelmi és etnikai-
kulturális önszerveződések tagjai - (re)strukturalizáció), illetve a közbenső, cseppfolyósága 
miatt megragadhatatlan, a világon (téridőn) kívüli ponton vannak - a gettó-ban - (pl. tüntető és 
pályaudvarokat megszálló hajléktalanok - a transzmutációs pont: tercium datur); terapikus 
segédlet: e folyamat általános és konkrét (politológiai) analízisének oktatása a 
szociológusképzés során és a politikai küzdőtéren történt események publikus értékelése a 
kutatás alapján. 
 
 A kutatás irányai 
 Hipotéziseinknek megfelelően a kutatás során a megragadható ciklusból indulunk ki. 
Tárgyunk a fundamentalizmus, s a fundamentalisztikus ciklusnak négy fázisát különítjük el. 
Ezek: az előítéletes személyiség, a mindennapi ritualizált sztereotip dogmatika, a negatív 
(kirekesztő) identitás-identifikáció és a politikai stigmatizáció kialakulása és működése. (A 
négy fázis minden lehetséges módon kapcsolódhat egymáshoz, bár a logikai rend szerint kör-
folyamatról van szó, ahol a politikai stigmatizáció és az előítéletes személyiség kapcsolódása 
zárja a kört. Nota bene: nem fundamentalisztikus, anem autonóm ciklus esetén nem záródnak a 
körök, hanem új körök nyílnak meg.)  
 A fundamentalisztikus ciklus négy fázisa szerint négy önálló kutatási terrénumunk van, 
amelyeknek saját kutatási tervei alább olvashatók. A négy terrénum: az antiszemitizmus 
(előítéletes személyiség), a vallással kapcsolatos előítéletek (mindennapi ritualizált sztereotip 
dogmatika), a nemzeti és kisebbségi identitás (negatív identifikáció) és a szociális 
diszkrimináció (politikai stigmatizáció). 
 
 Autonómia- és fundamentalizmuskutatás: 
 a kollapszustól a (re)strukturalizációig 
 Mivel maga az autonómia és a fundamentalizmus önmagában nem ragadható meg, csak 
a négy terrénum szerinti megjelenési formáikban, direkt értelemben vett empirikus autonómia- 
és fundamentalizmus-kutatás nem valósítható meg. Ennek mélyebben fekvő oka az, hogy az 
autonómia és a fundamentalizmus a szimbolikus univerzum-kép realizációi, a szimbolikus 
univerzum a maga abszolút teljességében pedig nem ragadható meg (csak a képe, ami viszont 
a bizonytalansági reláció miatt a priori torz). Mellesleg autonómia esetében nem is akarjuk 
megragadni az abszolút univerzumot, fundamentalizmus esetében pedig a megragadottnak vélt 
torzképet abszolutizáljuk.   
 Megragadható azonban a ciklusváltás, a határ átlépése a stigmatizáció és a prejudicium 
között és megfordítva. Megragadható a társadalmi csoportok transzformációja, a kollapszus-
annihiláció-transzmutáció-explózió-(re)strukturalizáció sémája mentén, még akkor is, ha az 
egyes szakaszokon az egyes csoportok időben-térben másképpen mennek át (előbbi példánkat 
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eszerint értelmezve: a volt MSZMP-funkcionáriusok transzmutációja még nem ment végbe, a 
jelenlegi SZDSZ-aktivisták transzmutációja pedig már végbement). 
 Axiómáink alapján felépíthetünk egy hipotézist, amelynek értelmében (1) az attitűdök 
és stigmák (személyesek és politikaiak) egy kvázistacioner ciklus során (mivel a szimbolikus 
univerzum reprezentációi), nem változnak meg - ezt egyébként a szakirodalom is bizonyítani 
látszik -, azonban (2) a ciklusváltás során igenis megváltozhatnak, mégpedig éppen a szemé-
lyes/társadalmi kollapszus és (re)strukturalizáció lezajlásával, illetve a köztes, vákuum-jellegű 
(bebábozódási) szakaszon (annihiláció-transzmutáció-explózió) való áthaladással. Ezek (a 
konkrét-empirikus értelemben személyes/társadalmi krízishelyzetek és "krízisintervenciók") 
viszont detektálhatók, azaz felmutatható a diagnózis és megadható a terapikus segédlet.  
 A hipotézis igazolása és az eredmények kimunkálása személyes és csoportszinten 
történő vizsgálattal történne meg, amelynek során a személyes szinten életút-mélyinterjúval és 
a kérdést mások reflexiói által feltáró, attitűdskálákat alkalmazó survey-módszerrel 
dolgoznánk, a csoportszinten pedig case study-val, (alanyi szociológiai) miliő-elemzéssel és 
politikai tartalomelemzéssel, game-analízissel. 
 
 A kutatás módszerei 
 A zárt rendszerekre kidolgozott hagyományos szociológiai módszerek - nagyon durva 
leegyszerűsítéssel - az identifikáció, a stratifikáció, a funkció és a mobilitás kulcsfogalmaira 
épülnek fel, és lényegében statikus kategóriák kialakításával nem jutnak túl a tipizáláson. Ku-
tatásunk során szeretnénk ezeken a módszereken túllépni, mivel alapvetően nyitott, tranzitív 
rendszereket, társadalmi egységeket és jelenségeket vizsgálunk.  
 A továbblépés útja olyan módszerek alkalmazásával képzelhető el, amelyeket 
lényegében az 1973-74-es válság után (feltételezésünk szerint az új, világméretű Kondratyev-
ciklus beindulásával) kezdtek el szélesebb körben alkalmazni, s dinamikus jellegük folytán 
alkalmasak arra, hogy vizsgálati eredményként új kérdésekhez vezessenek el (a statikus 
módszereken alapuló vizsgálatokat ugyanis csak megismételni lehet máshol és/vagy máskor, s 
nem alkalmasak a transzformációs folyamatok elemzésére-éretelmezésére, csak arra, hogy 
egyre nagyobb adatbankokat hozzunk létre általuk - szociológiai "múzeumot"). 
 A módszerek, amelyeket alkalmazni kívánunk, a következők: alanyi szociológiai 
módszereket alkalmazó mélyinterjúzás; game-analízis, sztereotípia- és tartalomelemzés; 
attitűdöket-intenciókat-orientációkat-perspektívákat mérő skálákat alkalmazó survey-k, a 
miliő-szemléleten, szimbolikus univerzumkép-elemzésen és szociállingvisztikán alapuló case 
study-k.  
 
A hagyományos szociológiai empíria - bár mindig igyekezett magába olvasztani a 
párhuzamosan kifejlődő tudományok szemléltei kiindulópontjait és eredményeit - mégis 
megmaradt a közgazdaságtani jellegű pozitivizmus és a filozófia közötti "senkiföldjén", s nem 
lépett túl a civilizáció és kultúra ellentétének kérdésén. Az előbbiekben felsorolt módszerek 
alkalmazása lehetővé teszi a civilizáció vs. kultúra tudományos paradigmájának meghaladását, 
ugyanis mindegyiküket szegmentációs szemlélettel, ciklus- és ciklus-transzformációs alapon 
munkálták ki, s ebben a megközelítésben az "egyenesvonalú" civilizáció nem más, mint az 
önmaga kezdőpontjához és így saját transzformációjához el nem érkezett ciklikus kultúra egy 
szakasza, a ciklus ívének egy - egyenesvonalúnak látszó - darabja. Ezzel a megoldással a 
szociológiai szemlélet szerves viszonyba kerül a modern (kultúr)antropológiai, pszichológiai, 
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humánökológiai és politológiai felfogással és az empirikus szociológiában eddig tapasztalható 
probléma megoldhatóvá válik, nevezetesen az, hogy a kvázistacioner társadalmi status quo 
leírására kidolgozott szinguláris téridő-felfogás nem tudta megragadni a társadalmi transz-
formációkat. Ha átadja helyét a konkrét téridő-kontinuumra vonatkozó szegmentációs 
szemléletnek, s a szingularitást - absztraktan fogalmazva - a transzformáció középpontjában 
lévő transzmutációs, téridőn kívüli "gettó"-pontra helyezi, ez lehetségessé válik. Az eszközök 
rendelkezésre állnak. 
 
 A kutatás ütemezése és szerkezete 
 Kutatásunk áttekinthető első szakasza két-három évet venne igénybe. Śgy tűnik, a jelen 
pillanatban Magyarország olyan társadalmi egység(ekből áll össze), amelyben egyszerre vizs-
gálható az egyensúlyos állapot és a kollapszustól a (re)strukturalizációig vezető transzfor-
máció.  
 Ez az időszak két fázisból állna. Az első fázisban az antiszemitizmus és a nemzeti 
identitás témáit alapvetően survey-módszerrel, a vallási sztereotip dogmatika és a szociális 
diszkrimináció témáit pedig a case study módszerével vizsgálnánk. A második fázisban 
megfordul a kutatás módszerbeli szerkezete, s az antiszemitizmus és a nemzeti identitás témáit 
vizsgáljuk case study-val, s a vallási dogmatika és a szociális diszkrimináció témáit survey-
módszerrel. Az autonómia-fundamentalizmus/kollapszus-(re)strukturalizáció témája mindkét 
időszak alatt illeszkedik a többi témához és kutatási módszereikhez. A mostani kutatási 
terveket az első szakaszra dolgoztuk ki. 

 
A kutatás rövid szinopszisa 
 
 A kutatás célja az, hogy elméleti keretet dolgozzon ki a hazai politikai életben 
tapasztalható negatív, fundamentalisztikus jellegű jelenségek értelmezéséhez, illetve hogy 
ezeket négy konkrét témában folyamatosan, mintegy félévi rendszerességgel detektálja, mérje, 
illetve hogy az eredményekről tájékoztassa a tudományos és civil közvéleményt. 
 A négy kutatási terrénum az antiszemitizmus, a nacionalizmus-etnocentrizmus, a vallási 
előítéletesség és a szociális diszkrimináció, amelyeknek egységes politológiai, illetve 
egymással összekapcsolt empirikus kutatása a jelen pillanatban hiányzik. Annál is inkább, 
mert a rendszerváltás jelenlegi szakaszában e jelenségek a látens és manifeszt stádiumok 
határmezsgyéjén mozognak, s komoly gondokat okoznak. A kutatás eredményeit félévenként 
jelentés formájában tennénk közzé. Ezen belül: az első év az elméleti értelmezési keret és az 
empirikus módszerek tesztelésével telne, a második és harmadik pedig a már tesztelt esz-
közökkel lefolytatott vizsgálatokkal. 
 Ezt a kutatási tervet a Magyar Közvéleménykutató Intézetben készítettük el, amely 
kutatóhelyet a kormány sajnos megszüntetni szándékozik. A kutatás bázisa ezért ideiglenes 
jelleggel átkerült az MTA Társadalmi Konfliktuskutató Központjába. Még az MKI-ban 
készült el a részletes - 5 oldalnál jóval nagyobb terjedelmű - kutatási terv, amelyet 
mellékelünk, s a jelen anyagban csak röviden kivonatoljuk az abban foglaltakat.  
 Az elméleti-fogalmi keret a következőképpen épülne fel:  
(1) A vizsgálat egységei folyamatosan változó, egymást átfedő és összetett egységek, 
annak megfelelően, hogy az embert sem nem individuálisan, sem nem kollektivisztikusan 
fogjuk fel, hanem csoportok metszetében élő és kommunikatív lényként. A kutatás egységei 
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ezért a lokális közösségektől a nemzeti határokon túlnyúló (regionális) egységekig terjedne. 
Ezzel összhangban a vizsgálandó négy konkrét terrénum nem négy különálló jelenséghalmaz, 
hanem egy egységes fundamentalisztikus ciklus négy fázisa, amely négy fázis a következő: az 
előítéletesség, az identitás(tudat), a sztereotip dogmatika és a (politikai-szociális) stigmatizá-
ció. 
(2) Thomas Marshall és Brian Turner elmélete négy koncentrikus körben taglalja az 
individuális jogokat: a civil (emberi), a politikai, a szociális jogokat és a kommunikációhoz 
való jogot. E modellt a teljes jogtudatosság fennállása esetén fogadjuk el érvényesnek, az 
általunk vizsgálandó jelenségeket azonban e szint alattinak tekintjük. Az (1) pontban foglaltak 
értelmében a kommunikáció hierarchikus, illetve hálós jellegét tekintjük döntő kritériumnak, 
mivel hierarchikus csoporton belüli és csoportközi kommunikáció esetén tömegvélemény, 
hálós kommunikáció esetén pedig tesztelt közvélemény jön létre. Az első esetben nincs jog-
tudatosság, a különböző manipulációs formák által közvetítetten viszont létrejönnek és 
fennmaradnak a fundamentalisztikus ciklusra jellemző negatív jelenségek, a második esetben 
viszont ezek nem jönnek létre, illetve jelentőségük csökken. A valóságban természetesen 
egyfajta konkrét vegyüléke van jelen e két végpontnak. Ezért egyszerre több szinten és 
többféle módszerrel kívánunk dolgozni: 
(3) Országos reprezentatív mintán megismételt survey-ket szeretnénk végezni az 
antiszemitizmus, a nacionalizmus-etnocentrizmus, a vallási előítéletesség és a szociális disz-
krimináció témáiban. A survey olyan, ritkán alkalmazott eszközökkel dolgozna, mint a 
különböző attitűd- és orientáció-skálák, így például a Bogardus-skála. Ezeket országos 
reprezentatív mintán még nem alkalmazták. Ezzel egyidőben folyamatos terepmunka folyna, 
az alanyi szociológia (Oscar Lewis) eszközeivel, amelynek eredményei egyúttal a reprezen-
tatív survey számára inputot is jelentenének. Mind a két módszer és mind a négy kutatási 
terrénum inputja a politológiai interpretációnak. Ezzel egyidejűleg az általunk lebonyolított 
kutatás szintén inputja a felsorolt intézményekben folyó, tematikusan rokon kutatásoknak, 
illetve a kooperációnak. 
 A négy konkrét kutatási terrénumra vonatkozó tervezetek kivonatát az alábbiakban 
közöljük: 
 antiszemitizmus: Elsősorban a következő kérdésekre keresünk választ: Milyen elemek 
dominálnak Magyarországon az antiszemita előítéletrendszerben, különös tekintettel arra, 
hogy a fel nem dolgozott történelmi-társadalmi traumák (Holocaust, kommunista diktatúra) 
milyen előítéletekben kerülnek felszínre. A nacionalizmus-etnocentrizmus témához 
kapcsolódva fel kívánjuk vetni, hogy mennyire korrelál az antiszemita előítéletesség más 
kisebbségi csoportokkal szemben táplált ellenérzésekkel. E kérdés kapcsán nem azt a már 
sokszor bizonyított tényt akarjuk ismét kimutatni, hogy az előítélet könnyen transzponálható, 
hanem az a kérdésünk, hogy az etnikai előítéletek rendszere milyen nyalábokba rendeződik 
Magyarországon. Választ szeretnénk adni arra is, hogy ezek a problémák a társadalmi 
hierarchia és mobilitás függvényében hogyan strukturálódnak. 
 nacionalizmus-etnocentrizmus: Azt a megközelítést helyezzük középpontba, amely 
szerint a nemzeti azonosságtudat szocializációs mechanizmusok révén jön létre, s ekként 
alakulnak ki az affektív, kognitív és viselkedési azonosságképző elemek. Fontosnak tartjuk, 
hogy feltárjuk a nemzeti azonosságtudat affektív, kognitív és viselkedési dimenzióinak 
struktúráját, különös tekintettel az egyéni identitáshoz és a nemzeti előítéletekhez kapcsolódó 
viszonyokra. Mindezeket a konkrét történelmi-társadalmi viszonyokban szeretnénk felismerni 
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és értelmezni, külön hangsúlyt fektetve arra, hogy a történelmi-társadalmi feltételek által 
meghatározott különböző személyiségtípusok (társadalmi karakterek) milyen módon járnak 
együtt az előítéletes gondolkodással. 
 vallási előítéletek: Vizsgálatunk központi kategóriájaként a pszichoanalízis, a 
fenomenológia és a kulturális antropológia metszéspontjában álló "világkép" fogalmát 
használjuk. Kapcsolódva a nemzeti előítéletekhez, a különböző társadalmi karakterekkel 
szoros összefüggésben álló világképeket történelmileg-társadalmilag meghatározott 
világértelmezési keretnek tekintjük, amelyek különböző mértékben tudnak választ adni 
bizonyos történelmi-társadalmi, egzisztenciális problémákra (ld. pl. az antiszemitizmus és a 
feldolgozatlan társadalmi traumák kapcsolatát). Abból a hipotézisből indulunk ki, hogy az 
előítéletek (a vallási előítéletek különösen) közvetve vagy közvetlenül utalnak a világkép 
megoldatlan külső és belső ellentmondásaira (vagyis az adott csoport fel nem dolgozott 
társadalmi tapasztalataira). Vizsgálatunkban azt a folyamatot szeretnénk leírni, ahogy a 
különböző csoportok fel nem dolgozott tapasztalatai a vallási előítéletekben megjelennek. 
 szociális diszkrimináció: A szgényeknek, peremhelyzetűeknek és a lecsúszónak 
minősített társadalmi csoportok esetében (különös tekintettel a cigányokra és a 
munkanélküliekre) azt szeretnénk megvizsgálni, hogyan bírkóznak meg az egyre romló 
életkörülményekkel és ennek függvényében milyennek látják más társadalmi csoportok hoz-
zájuk való viszonyát, hogyan "reagálnak" a megkülönböztetésre, stigmatizációra. Milyen 
ideológiákkal védekeznek ez ellen, milyen képet alkotnak a felettük álló és a még hozzájuk 
képest is lejjebb elhelyezkedő csoportokról; stigmatizált helyzetüknél fogva fogékonyabbak-e 
az előítéletek különböző fajtáira, vagy éppen fokozott toleranciával válaszolnak-e erre, illetve 
milyen tényezők határozzák meg reakcióikat. A középrétegek és a jobb helyzetben lévők 
között azt szeretnénk felderíteni, hogy a társadalmi különbségek racionalizációja hogyan függ 
össze az adott csoport életcéljaival, előrejutási stratégiáival, mobilitási pályájával. Különösen 
fontosnak tartjuk a szegénynek nevezett szociális helyzet bázisán kialakult kulturális ciklus - a 
fentiekben már említett kiindulópontok alapján történő - vizsgálatát. 
 
 
 
Záródokumentáció (részleges eredmények) 
 
Bevezetés  
 A Közép-Európai Egyetem (CEU), az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) 
támogatásával végzett kutatásunk - melynek telepítő intézménye az MTA Társadalmi 
Konfliktusok Kutató Központja, lebonyolító szervezete pedig a Szonda Ipsos Média-, 
Vélemény- és Piackutató Intézet - első fázisának röviden összzefoglalt eredményeit közöljük 
ebben az írásban.  
 A kutatás alapvető célkitűzése az volt, hogy mérje azon, fundamentalisztikus jellegű 
fejlemények hatását, e gondolkodásmód jelenlétének mértékét Magyarországon, amelyek 
minden tranzit-állapotban lévő félperiferikus országban megjelennek. E célból a jelen első 
fázisban 1000 fős országos reprezentatív survey keretei között kutattuk a politikai identitások 
jellegét, a jelen mindennapi szituáció megítélését, az életút-alternatívák lehetőségeit, a 
megoldás perspektíváit, a kommunikációs-kooperációs probémamegoldó stratégiák 
alkalmazhatóságának mértékét és a nemzeti hovatartozás konstituáló tényezőinek szerkezetét 
és szerepét, illetve a Magyarországon tapasztalható etnikai-faji előítéletrendszer sajátosságait. 
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A kutatás céljainak és tartalmának újdonságát taglaló okfejtést illetően az eredeti pályázati 
anyag Bevezetőjére, az alkalmazott survey-metodikát és a kért publikációs jegyzéket illetően 
pedig az Interim Report-ban foglaltakra utalunk. 
 
(1) Belső és külső identitás (2. és 5. sz. kérdés) 
 Az identitást kettős értelemben fogjuk fel és kétféle módon vizsgáljuk: Nemzeti és 
politikai értelemben, illetve belső és külső megjelenésén át. A nemzeti és politikai identitást a 
nemzet előtt álló, a belátható múlton és jövőn belül felfogott politikai alternatívák közvetett 
vizsgálatával értelmezzük, a belső és külső megjelenést más és más jelenségkörökkel 
kapcsolatos attitűdök elemzésével. 
 A belső identitás kérdését egy 16 kijelentésből álló kijelentés-sorral vizsgáltuk. 
Eredményül öt attitűd-csoportot kaptunk: 
nemzeti liberális       14 % 
harmadik utas szocialista               28 % 
radikális liberális       12 % 
dezorientált        30 % 
izolált-elmaradott       16 % 
Nacionalista vagy kommunista szélsőséges beállítódást nem találtunk. A liberális irányzat egy 
nemzeti és egy nyugatos beállítódásra válik szét, a szocialista orientáció pedig középutas, sem 
nem a nyugati értelemben modernizáló, sem nem tradicionalista, a két irányzat közötti 
egyensúlyt, sajátosan Magyarországra érvényes megoldást keresi. Az alsó, elmaradott 
kjörülmények között élő szegmensek izoláltak, és sok a dezorientált, akik főként fiatal 
középkorú, városi lakótelepen élő, nem konvertálható szakmával rendelkező gyermekes 
családokból kerülnek ki. ďk a következő generáció potenciális vesztesei. Politikai-nemzeti 
identitásuk kiformálódása a következő parlamenti ciklus alatt fog végbemenni.  
 A külső identitást úgy vizsgáltuk, hogy a kérdezetteknek érvényesnek vagy 
érvénytelennek kellett minősíteniük Budapestről szóló közhelyeket, mondásokat. Egy ilyen 
feladat során ugyanis a kérdezettek egy olyan külföldi szemével szemlélik az ország fővárosát, 
aki az országból csak Budapestet ismeri, s azonosítja az országgal. 
 Az elemzés során 24 közhelyet, mondást soroltunk fel, s a kapott válaszok elemzésével 
öt attitűd-csoportot különítettünk el. 
közvetítés, tranzit kelet és nyugat között              26 % 
szatellita-szerep, a nyugat enklávéja   30 % 
tradicionális pozíció a világban    12 % 
egyoldalú és teljes nyugati dependencia    8 % 
dezorentált, naiv      24 % 
A lakosság alsó, dezorientált szegmensei nem tudják elhelyezni az országot szimbolizáló 
fővárost a világban. Egy szűk réteg teljes önállótlanságot feltételez, s ezt erősen 
nehezményezi, valamivel többen pedig egyszerűen kirekesztik a modern világot horizontjukon 
túlra. A lakosság egyharmada tipikus félperiferiális szatellita-funkciót tulajdonít az országnak 
a világ országai közt. Valamivel kevesebben szerves és nélkülözhetetlen világrendszer-
konstituáló tranzitív tényezőnek tekintik Magyarországot.  
 
(2) Szituáció (9., 6. és 8. sz. kérdés) 

 10



 Alapvető kérdés a tranzithelyzetben lévő társadalmak esetében, hogy milyen a lakosság 
közérzete, szituáció-értékelése. Eredményeink szerint Magyarország - legalábbis ebből a 
szempontból - jó sanszokkal vesz rész az átalakulási folyamatban, mivel a lakosságnak csak 
meglehetősen kis része érzi úgy, hogy a közhangulat, a miliő, amiben él, idegen, 
elviselhetetlen a számára. 
 16 minősítést kellett az embereknek osztályozniuk egy hétfokú skála segítségével, hogy 
közvetlen miliőjüket értékeljék. Statisztikai feldolgozás során a következő értékelés-típusokat 
különítettük el: 
tradicionális, humánökológiai 
 szempontból pozitív miliő     37 % 
szuburbánus, pozitív miliő     17 % 
tradicionális, dezorientált miliő    17 % 
tranzitjellegű, dezorientált miliő    18 % 
urbánus, anómiás miliő     11 % 
A szuburbánus miliő pozitív megítélése együttjár az e területeken élők magasabb státusával, 
amint a tradicionális, pozitív humánökológiai megítélés is együttjár a nem leszakadt vidéki 
középrétegek jelenlétével. 
 A dezorientált két csoport főként vidéken, átmeneti zónákban található, hagyomány és 
perspektíva nélküli társadalmi kulturális és miliő-beli környezetben, az anómiás városi csoport 
pedig a főváros sűrűn beépített vagy blokkházas, elembertelenedett területein. A tranzit- illetve 
dezorientált miliőben élő csoportok semleges, közepes világ-értékelése a tranzitív folyamatok 
közepette kedvező fejleményként értékelhető.  
 Magyarországon a tranzitszituációt befolyásoló, irányító aktoroknak figyelembe kell 
venniük azt a tényt, hogy a lakosság java része idegenkedik a sűrű városi léttől, a "hatékony" 
és "gyors" élet ideáitól. Elemzésünkben több imázs-alternatívát ajánlottunk fel a 
megkérdezetteknek, amelyek közül akárhányat választhattak, s az elemzés során alig alakult ki 
olyan csoport, amely egy intenzív és gyors modernizációs folyamathoz a perifériákról ismert 
népesség-sűrűsödést, kontrollálhatatlan urbanizmust hajlandó lenne társítani. A csoportok a 
kívánatos szituáció szempontjából a következőképpen alakultak ki: 
posztmodern-elit környezet     11 % 
tradicionális urbánus, kertvárosias    6 % 
modern rurális, kertvárosias    25 % 
antiurbánus, természetközeli, passzív   39 % 
face-to-face dominanciájú környezet   19 % 
A posztmodern csoport egyértelműen elit-jellegű, s "felül" hagyja el az urbanizmus szakaszát, 
minden további nélkül résztvevője a modernizációnak. Az antiurbánus-tradicionalista csoport 
erősen ellenáll a modernizáció olyan következményeinek, ami felborítja a hagyományos 
életmódot; kimenő generációkból áll. A két kertvárosias csoport a tranzitra leginkább alkalmas 
emberléptékű városi, illetve modernizálódó vidéki miliőket preferálja, s összetételük szerint is 
a potens alsó és felső középosztályból kerül ki. 
 Fontos csoport a face-to-face csoport, amely gyakorlatilag minden rétegben és miliőben 
megtalálható; ez a csoport anti-anómiás orientációjú, s magas aránya int arra, hogy egy 
elsietett modernizáció során milyen nagyszámú ember válna átalakulás-ellenessé. 
 
(3) Alternatívák (3. és 4. sz. kérdés) 
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 Az autonóm és fundamentalista jellegű megoldás választása jó közelítéssel leírható a 
tradíció felé való, az időben hátrafelé való lépések, illetve a modernitás felé való, az időben 
előrefelé való lépések választásával. Modernitástól persze még valaki nem lesz autonóm és 
tradíciótól sem fundamentalista, de a fordított párosítás, azaz az autonóm tradicionalista és a 
fundamentalista autonomista ritka - bár esetenként előforduló - madarak. Az eddig 
elmondottak szükséges, de nem elégséges feltételek. Elégséges feltétel az autonómiához a 
kölcsönös kommunikáció megléte és a rácsos kooperációs háló, a fundamentalizmushoz pedig 
az egyirányú kommunikáció és a hierarchikus kooperáció, de erről az (5) pontban írunk. 
 A tradicionalizmust és modernizmust első lépésben a rurális, illetve az urbánus 
alternatívák választásának tekintetében vizsgáltuk. 22 dimenzióban kellett a kérdezetteknek 
összevetniük a rurális és az urbánus világot. Eredményeink szerint jelentős mértékű konfliktus 
tapasztalható a két világ-szegmens között. 
konfliktus a rurális zónákban élők számára  
a rurális humanitás és  
 az urbánus perspektívák között    16 % 
konfliktus az urbánus zónákban élők számára  
a rurális humanitás és az urbánus  
 pragmatikusság, eredményesség között   23 % 
urbánus zónákban élők esetében hajlam  
 a rurális humanitásba való emigrációra   11 % 
a tranzitív zónákban élők számára (vidéki 
 városok) dezorientáció a döntésben   28 % 
konfliktus a tranzitív zónákban élők számára  
 a rurális face-to-face viszonyok és  
 az urbánus modernitás között    22 % 
 
61 % számára valamilyen konfliktus feszül a modern és a tradicionális világ-szegmens között, 
28 % dezorientált és 11 % menekülni akar az átmenet közvetlen, a félperiferiális urbanitásra 
jellemző következményei elől. A tranzitív zónákban élők nagy tömegek nem tudnak dönteni, 
vagy dezorientáltak, vagy pedig csak a közvetlen face-to-face kapcsolatok megszűnését 
érzékelik (összesen 50 %).  
 A konfliktusok megoldási alternatívákat 16 kijelentésre adott válaszok elemzésével 
vizsgáltuk. A következő megoldási típusokat kaptuk: 
mérsékelten urbanizáló ruralista megoldás  15 % 
a (fővárosi) urbánus enklávé elkülönítése  30 % 
radikális 3. utas megoldás (saját út: is-is)  24 % 
tranzitív területeken dezorientáció    19 % 
radikális izolációs rurális tradicionalizmus   12 % 
A megoldások közel fele radikálisnak tekinthető (30 % radikálisan urbánus enklávé-fejlődést, 
12 %-a radikális rekonzervációt). Lassítás- és mértéktartás-párti a lakosság 15 %-a, a tradíció 
és a modernitás saját utas fúzióját igényli 24 %. 19 % dezorientált. E megoszlások szerint 39 
% tud valamit kvázi-autonóm módon kezdeni a tranzitív folyamatokkal, nagyjából 
ugyanennyien pedig fundamentalisztikus vagy pontosabban fogalmazva: türelmetlenül 
radikális megoldást keresnek, ami ilyen arányok mellett legalábbis nem a legrosszabb 
eredmény.  
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(4) Perspektívák (1. és 26. sz. kérdés) 
 A modernizáció és tradicionalizmus - ahogy az előbbiekben láttuk - közvetlenül az 
urbanitással, illetve a ruralitással, valamint az autonomizmussal, illetve a fundamentalizmussal 
összefüggésbe hozható kérdéskör. Az itt taglalt két dimenzió által kifeszített térben 
különbözőképpen helyezik el magukat az egyes társadalmi-gazdasági-térbeli-miliőbeli 
csoportok. Elemzésónk az alábbi típusokat különítette el: 
szocialista modernizációs     28 % 
szatellita-yuppie      19 % 
nemzeti liberális/3. utas (saját utas)   25 % 
dezorientált       15 % 
izolált tradicionális      13 % 
A tipizálás eredménye azt sugallja, hogy a 19 %-nyi szatellita-pozícióban lévő, yuppie-
mentalitású szélsőségesen radikálisan nyugatos csoporton, illetve a 13 %-nyi szélsőségesen 
izolált tradicionális csoporton kívül a két végpont közötti átmeneteket találhatjuk meg. Mind a 
28 %-nyi szocialista modernizációs csoport, mind pedig a 25 %-nyi 3. utas nemzeti liberális 
(együttesen 53 %-nyi relatív többséget alkotó szegmens) valamilyen mérsékelt, átmeneti 
megoldást keres, s ilyen mentalitásúként is definiálja magát. (Az egyik egy kicsit inkább 
szocialista-modernizációs, a másik egy kicsit pedig inkább a liberális-tradicionalista 
dichotómiák közé helyezi el magát.) E kérdéskör tekintetében a dezorientáltak aránya 
kifejezetten alacsonynak tekinthető. 
 A fenti öndefiníciókkal szorosan összefüggő kérdés az, hogy az emberek milyen 
alternatívákat látnak a perspektívák tekintetében. A perspektívákat nem egyszerűen jövőbeli 
opcióknak tekintjük, hanem olyan pályáknak, amelyek az ismert múltban gyökereznek és a 
belátható jövőbe vezetnek. 
 Az e problematikát vizsgálni kívánó kijelentésekre adott válaszok analízisével 
tipizáltuk a mai Magyarország perspektíva-típusait. Az ismert múltból a belátható jövőbe 
vezető utakat a következőképpen érzékelik az emberek: 
a gründerzeit perspektívája     20 % 
a 3. utas (sajátutas) szocializmus perspektívája  10 % 
a depriválódás perspektívája    32 % 
dezorientáltság, perspektívátlanság   28 % 
izoláció, elzárkózás a múlt és a jövő elől  11 % 
Aggodalomra okot adó eredmény, hogy a lakosság majdnem egyharmada perspektívátlan, 
másik egyharmada pedig negatív perspektívát (depriválódást) lát maga előtt. A 11 %-nyi 
izolált alsó szegmens passzív marad, de a negatív perspektívát látó vagy dezorientált majdnem 
kétharmaddal szemben csak 30 %-nyi pozitív (gründoló vagy szocialista) perspektívát látó 
állampolgárt találunk. A mérsékelt tempójú és körültekintő modernizáció a depriválódókat 
semlegessé teheti, a dezorientáltakat a konstruktív orientáció irányába mozdíthatja el, az 
elsietett és durva, 3. világbeli dependenciát előidéző enklávé-jellegű terület- és társadalomide-
gen beavatkozás pedig szélsőséges destruktív orientációt. Fordulóponton vagyunk. 
 
(5) Természetes nemzeti identitás (24. sz. kérdés)  
 
 A nemzeti identitást általában a természetesség és a magátólértetődőség jellemzi, ami 
egyben azt is jelenti, hogy a nemzetinek minősülő információk észlelésében, tárolásában és 
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konstruálásában - a kognitív tényezőkkel szemben - az affektív szerkezetek játszanak 
meghatározó szerepet. A nemzeti identitás piramisszerűen épül fel, amelynek bázisát az af-
fektív szempontok jelentik, míg erre épülnek rá a kognitív struktúrák.  
 A természetes nemzeti identitás összetevői teszik lehetővé az egyén számára, hogy 
nemzeti hovatartozását, mint magátólértetődő, érzelmileg pozitivitást sugárzó élményt élje át. 
A saját csoportra vonatkozó autosztereotípiákkal párhuzamosan kialakulnak "más" 
csoportokra vonatkozó heterosztereotípiák is. A sztereotípiák egyrészt leíró jellegű, ismereti 
funkciókat töltenek be, másrészt fontos az értékelő szerepük, amely az etnocentrikus 
beállítódást táplálja. 
 A Magyarországon jelenleg létező auto- és heterosztereotípiák feltárására vállalkoztunk 
a vizsgálatban. Felsoroltunk 24 tulajdonságot, s arra kértük a megkérdezetteket, hogy ezek 
segítségével jelemezzenek hat nemzetiséget: magyarokat, cigányokat, zsidókat, románokat, 
németeket, szlovákokat. A továbbiakban azt az elemzési módszert követjük, hogy először 
minden nemzetiség esetében leírjuk a leggyakoribb említéseket, majd ismertetjük - több-
változós elemzés, ún. faktoranalízis eredményeként - a magyar társadalomban meglévő 
legjellegzetesebb gondálkodásmódokat. 
 
 1. a magyarok  
 Saját nemzetükről meglehetősen kedvezően nyilatkoztak a kérdezettek, a magyarok 
legjellemzőbb tulajdonságának azt tartják, hogy vendégszeretők (77%). Emellett legalább a 
kérdezettek fele elfogadja nemzeti sztereotípiaként azt, hogy a magyarok szorgalmasak, 
vidámak, segítőkészek, büszkék, békések. Az egyetlen negatív tartalmú kifejezés, amit a 
többség említett az anyagiasság volt.     
A kérdezettek válaszait együttesen kezelve, - faktoranalízist használva - a magyarokkal 
kapcsolatban négy jellegzetes véleményegyüttes él a társadalomban.  
 
 a) individuális és kollektív pozitívumok 
 Ez a nézetrendszer jellemző tulajdonságként tartalmazza a bátorságot, a béketűrést, az 
okosságot, a szorgalmat, a vidámságot valamint a segítőkészséget és a vendégszeretet. 
 b) jellemgyengeség 
 A véleménynyaláb a jellembéli gyengeségeket gyűjti össze, mint a magyar nép 
sajátosságait (kétszínűség, önteltség, önzés, széthúzás).   
 c) képességek hiánya, viselkedési problémák 
 Itt azokat a negatív jellemzőket találhatjuk, amelyek szerint a magyarok híján vannak a 
képességeknek: buták, lusták s mindemellett megbízhatatlanok és felületesek. 
 d) anyagi és viselkedési pozitívumok 
 Ez a véleményirány lényegében két tulajdonságot kapcsol össze: az alaposságot és a 
gazdagságot. 
 
 2. a cigányok 
 A cigányokról alapvetően negatív sztereotípiák élnek az emberek nagy részében. A 
legtöbben azzal illetik őket, hogy piszkosak (71 %), erőszakosak és lusták (70 %). Ugyancsak 
a többség álláspontja az is, hogy "megbízhatatlanok", és egyetlen pozitív jelző van, amit 
jellemzőnek tartanak rájuk nézve: összetartóak. 
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 a) totális ellenszenv 
 A nézetrendszer szinte az összes negatívumot magában hordozza: a cigányok buták, 
erőszakosak, élősködők, lusták, megbízhatatlanok.  
 b) mérsékelt ellenszenv 
 Ez a véleményegyüttes a legnegatívabb jegyeket nem tartalmazza, "csupán" önteltnek, 
önzőnek, anyagiasnak tartja őket. Ezt a kritikus képet árnyalja az a neutrális jellemző, 
miszerint a cigányok büszkék.  
 c) kollektív kritika 
 Ebben a faktorban lényegében egyetlen momentum jelenik meg, mint a cigányok 
jellegzetessége: széthúzók. 
 d) hangulati jegyek 
 Itt lényegében két vélemény kapcsolódik össze a cigányokra vonatkozóan: a vidámság, 
a vendégszeretet.  
 e) individuális pozitívumok 
 Ez a véleményegyüttes kedvező képet alakít ki a cigányokról. Négy tulajdonság 
hangsúlyozódik: az alaposság, a segítőkészség, az okosság és a szorgalom. 
 
 3. a zsidók 
 A zsidókról a lakosság alapvetően pozitív véleményt fogalmazott meg, több mint 
felerészük okosnak (60 %), gazdagnak (59 %), összetartónak (58 %), szorgalmasnak (53 %) 
tartja őket. Egyetlen tulajdonság van, amelyik negatív konnotációt hordoz és többségi 
véleményként (55 %-nyi említéssel) is megjelenik, eszerint a zsidók anyagiasak.   
 
 a) érvényesülés anyagi szemlélettel 
 E véleménycsokorban egyrészt olyan tulajdonságok találhatók meg - az anyagiasság és 
a gazdagság -, amelynek közös eleme a pénz. Az anyagi szemlélet mellett még az okosság és a 
szorgalom található itt domináns jellegzetességként. Mindezek együttesen egy érvényesülési 
"kiskátét" alkotnak, pozitív felhanggal. 
 b) kollektív pozitívumok 
 A véleménynyaláb kollektív szempontokat gyűjt össze, segítőkésznek, 
vendégszeretőnek és mindemellett vidámnak mutatva be a zsidókat. 
 c) jellemgyengeség    
 Ez a nézetrendszer negatív töltetű, jellemgyengeségeket tartalmaz, a zsidókat 
élősködőnek, kétszínűnek és megbízhatatlannak minősíti. 
 d) mérsékelt ellenszenv 
 Önteltnek, önzőnek tartja a zsidókat ez a nézetrendszer, amely megítélés kiegészül a 
büszkeség tételezésével is.  
 

4. a románok 
 A románokról enyhén negatív képet alkot a magyar közvélemény. Egyetlen tulajdonság 
sincs, amit legalább négytizednyien jellemzőnek tartottak volna erre a népre. A legtöbben azt 
említették, hogy a románok piszkosak, erőszakosak, megbízhatatlanok (36-36 %), lusták (35 
%).  

 16



A románok megítélése két dologban hasonlít a cigányokéhoz. A legjellemzőbb tulajdonságok 
egyformák és a vélemények szerkezete is hasonló. Eltérés viszont, hogy a románokról kevésbé 
markáns a negatív kép, mint a cigányokról. 
 
 a) totális ellenszenv 
 A véleményegyüttes magába foglalja a negatív tulajdonságok sorát. Eszerint a románok 
buták, erőszakosak, élősködők, kétszínűek, lusták, megbízhatatlanok, piszkosak. 
 b) visszafogottság 
 Ez a gondolkodásmód úgy jellemzi a románokat, hogy békések, szerények, 
segítőkészek és szorgalmasak.  
 c) hangulati jegyek 
 Itt lényegében két vélemény kapcsolódik össze: a románok vidámak, a vendégszeretők.  
 d) ambivalens közlítésmód 
 Három jellemző kapcsolódik össze ebben a véleményeggyüttesben: a pozitív tartalmú 
alaposság, a negatív értelmű anyagiasság és a neutrálisnak mondható büszkeség. 
 
 5. a németek 
 A németekről pozitív kép él a magyar társadalomban, sikeres népnek tartják őket. A 
leggyakrabban említett sztereotípia róluk az, hogy alaposak és szorgalmasak (57-57 %). 
Ugyancsak többségi álláspont, hogy gazdagok (52 %), büszkék (51 %) és okosak (50 %). A 
kritikus jegyek közül az anyagiasság merült fel leggyakrabban a megkérdezettekben (48%). 
  
 a) a sikerorientáltság ambivalens megközelítése 
 Ez a gondolkodásmód a németeket a sikerességgel hozza összefüggésbe, a hozzávezető 
út inkább negatív, mint pozitív jellemzőivel együtt. Egyrészt anyagiasnak, erőszakosnak, ön-
teltnek, önzőnek tartja őket. Ugyanakkor akként vélekedik róluk, hogy alaposak, gazdagok és 
büszkék.   
 b) individuális és kollektív pozitívumok 
 Ez a véleménynyaláb összegyűjti a németek individuális pozitívumait (békések, 
okosak, szorgalmasak, vidámak) és kollektív pozitívumait (vendégszeretők, segítőkészek). 
 
 6. a szlovákok 
 A szlovákokról nem él karakteres kép a magyar közvéleményben. A tulajdonságok 
zömét a megkérdezettek 10-20 %-a tartotta jellemzőnek rájuk. A legtöbben azzal illették őket, 
hogy összetartóak (21 %), de csaknem ugyanennyien (18 %-nyian) gondolják róluk, hogy 
vendégszerető, szorgalmas, büszke nép.  
 
 a) individuális és kollektív pozitívumok 
 Ez a nézetrendszer a szlovákokat békéseknek, okosaknak, szorgalmasaknak, 
vidámaknak, szerényeknek tartja. Ezzel együtt hangsúlyozza a mások irányába való 
nyitottságot is, hiszen vendégszeretőknek  segítőkészeknek mutatja őket. 
 b) ellenszenves viselkedés 
 A véleményegyüttesbe három negatív tulajdonság említése tartozik: öntelt, önző, 
erőszakos népnek tartja a szlovákokat. 
 c) ellenszenves adottságok 
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 Itt olyan negatív sztereotípiák szerepelnek, mint a butaság, a lustaság. 
 
(6) Ideologikus nemzeti identitás (25. sz. kérdés)  
 
 A természetes nemzeti identitásra a nemzeti ideológia különféle mintái épülhetnek rá. 
Az ideológikus elemek rendezik és szervezik a természetes nemzeti identitást, miáltal az veszít 
spontaneitásából és tudatos hovatartozási mintaként funkcionál tovább. Az ideológikus 
nemzeti identitás mélyszerkezetét, belső struktúráját úgy mértük, hogy egy listát adtunk át a 
megkérdezetteknek, amely 40 szót tartalmazott. A szavakat úgy válogattuk össze, hogy a 
nemzeti identitás ideológikus megfogalmazásához szükséges fontosabb témák (gazdaság, 
kultúra, politika, pszichológia, történelem, társadalom) szerepeljenek benne. Arra kértük a 
megkérdezetteket, hogy a listán szereplő szavakat kapcsolják össze a "magyar" jelzővel, és a 
létrejött szókapcsolatok közül először válasszák ki azokat, amelyek tartalmilag 
értelmezhetetlenek a számukra. A második lépésben azoknak a kifejezéseknek a kiválasztása 
volt a feladat, amelyeket a megkérdezettek az ország jövője szempontjából nagy jelen-
tőségűnek tartottak.  
 
     A "magyar" jelző szemantikai és relevancia  tartománya  
                     (százalékos arányok) 
 
               értelmezhető, értelmezhető, értelmezhetetlen  
   és fontos     de nem fontos  
alkotmány          73              27             0       
állam                 66              34             0       
haza                  63              36             1       
függetlenség       61              35             4       
szabadság          60              36             4       
demokrácia        58              37             5       
kereskedelem     57              40             3       
tudomány           57              40             3       
művészet           54              45             1       
föld                   51              48             1       
ipar                   50              48             2       
iskola                49              46             5       
áru                    47              51             2       
pénz                  47              49             4       
értelmiség         45              53             2       
paraszt             40              56             4       
munkás            40              55             5       
szellem            32              59             9       
munka             31              49            18       
múlt                31              66             3       
polgár             30              65             5       
érdek              28              57            15       
sors                27              61            12       

 18



humor             26              65             9       
közösség         25              63            12       
középosztály   23              67            10       
élet                 22              58            20       
kereszténység  22              65            13       
észjárás          19              65            16       
ízlés               19              68            13       
türelem           19              47            34       
vér                 18              59            21       
hős                 14              67            19       
szocializmus   13              68            19       
küldetés         10              47            43                                
acél               11              62            27           
zsidóság          8              77            15       
cigányság        7              79            14       
arc                  6              43            51       
------------------------------------------------------------ 
 A szemantikai és a relevanciára vonatkozó ítéleteket összesítve mutatjuk be, minden 
egyes szó esetében. Láthatóan jól elkülönülnek azok a szavak, amelyeket a megkérdezettek a 
"magyar" jelzővel összekapcsolva egyaránt jelentéstelinek és fontosnak is tartanak. E szavak 
alapvetően kétfajta tematizációhoz tartoznak: politikai és kulturális tartalmúak. (Politikai 
tartalmú szavak: alkotmány, állam, függetlenség, szabadság, demokrácia. Kulturális tartalmú 
szavak: tudomány, művészet, iskola.)  
 A táblázat második oszlopában a magas értékek azt jelentik, hogy az adott szó 
jelentésteli, ám Magyarország jövője szempontjából kevésbé fontos. Közülük is  kiemelkedik 
a zsidóság és a cigányság említési aránya, ami arra utal, hogy az ittlakók többége számára 
Magyarország jövőjét nem a nemzetiségi, etnikai meghatározottságok mentén képzelik el. A 
szemantikailag értelmes, de másodlagos tényezők egy része  régebben a nemzeti ideológia 
szempontjából kitüntetetten fontos volt (múlt, középosztály, észjárás, hős, szocializmus). 
Feltehető, hogy e kifejezések a mai magyar társadalomban frázisszerűen csengenek, s ezáltal 
elvesztették hívó erejüket. 
 A harmadik oszlopban a magas értékek a "csődszavaknál" jelentkeznek. Ezek a szavak 
sem személyes, sem ideológikus összefüggésben nem jelentenek semmit a megkérdezettek 
számára. Vannak közöttük, amelyek a tradícionális nemzeti ideológia divatjamúlt, megkopott 
fényű kifejezései (arc, küldetés). Másfelől találhatunk szocialista konnotációt hordozó 
fogalmat is (acél).  
 A többváltozós elemzés során három véleményirány alakult ki, amelyek az ideologikus 
identitás alappilléreinek számítanak.  
 
 a) a társadalom különböző státuszcsoportjai mint a nemzeti identitás értelmes és 
releváns dimenziói 
 Ide a munkás, a paraszt, a polgár szavak kerültek, kiegészülve a korántsem távoli 
magyar ipar fogalommal.  
 b) a politika mint a nemzeti identitás értelmes és releváns dimenziója 
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 Ez a véleménynyaláb a politikai fogalmakat gyűjti össze, értelmesnek és lényegesnek 
tartja a magyar alkotmányt, a magyar államot, a magyar függetlenséget, a magyar 
szabadságot) 
 c) etnikumok, nemzetiségek mint a nemzeti identitás értelmes és releváns dimenziói 
 Ez a nézetrendszer egyszerre tartalmazza a magyar zsidóság és a magyar cigányság 
kifejezéseket, amelyeket az ország szempontjából fontosnak tételez.   
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(7) Egy Magyarországra kidolgozott Bogardus-skála értékei (30. sz. kérdés)  
 
 A kérdőívben egy szituatív kérdést fogalmaztunk meg, azzal a szándékkal, hogy 
Magyarországra adaptáljuk a Bogardus-skálát, meghatározva a többségi társadalomnak a 
különböző kisebbségi csoportoktól való távolságát.  
 
"Tegyük fel, hogy az Ön fia/lánya megbarátkozik egy arabbal. Ön mit mondana 
gyermekének? Kérem, a kártyalap segítségével válaszoljon ismét.  
 
+----------------------------------------------------------+ 
¦KÁRTYALAP:                                                ¦ 
¦3 - azt, hogy ne barátkozzon ilyen emberrel               ¦ 
¦2 - azt, hogy ugyan barátkozhatnak, de ne jöjjenek ide    ¦ 
¦    Önökhöz a lakásukba                                   ¦ 
¦1 - azt, hogy nyugodtan barátkozzanak, és akár vendégségbe¦ 
¦    is elhozhatja őt                                      ¦ 
¦9 - nem szólna bele                                       ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
      3 2 1 9        nem tudja 
 
arabbal     38 10 22 22 8 
 
német nemzetiségű  
magyar állampolgárral   7 8 48 31 7 
 
szlovák nemzetiségű  
magyar állampolgárral   11 11 41 31 8 
 
szerb-horvát nemzetiségű  
magyar állampolgárral   15 12 35 30 9 
 
a volt Jugoszlávia lakosával  17 14 32 29 9 
 
romániai románnal    33 14 21 25 8 
 
romániai magyarral    11 12 40 28 8 
 
a volt Szovjetunió lakosával  22 14 26 30 9 
 
cigánnyal     61 8 11 13 7 
 
zsidóval     18 10 36 29 8 
 
ázsiaival     32 11 24 24 9 
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négerrel     40 10 21 21 9 
 
bőrfejűvel     79 5 4 6 6 
 
büntetett előéletűvel   78 4 5 6 7 
 
homoszexuálissal    84 2 3 5 6 
 
kábítószeressel    87 1 3 3 6 
 
állami gondozottal    18 13 37 25 7 
 
külföldi vendégmunkással   31 16 22 22 9 
 
menekülttel     28 14 26 23 9 
 
A magyar társadalom tagjai a legnagyobb távolságra a deviáns csoportokat ( a 
kábítószereseket, a homoszexuálisokat, a bőrfejűeket, a büntetett előéletűeket) érzik maguktól. 
Itt kell megjegyeznünk, hogy a kérdés megfogalmazása (ti. a gyerekre vonatkozik) a 
homoszexuálisok esetében nagyobb előítéleteket generált, mint ha a kérdés a felnőttek 
közegébe helyezte volna a problémát. Külön távolsági csoportot jelentve a cigányok 
következnek a sorban, mint akiket távolinak tart magától a többségi társadalom. ďket a színes-
bőrűek valamint a romániai románok, a menekültek, a külföldi vendégmunkások követik. 
Kisebb előítéletek fogalmazódnak meg az itthoni nemzeti, etnikai kisebbségekkel és a 
romániai magyarokkal szemben. 
A válaszok együttjárásait tekintve, a társadalmi távolság szempontjából három jellegzetes 
véleményegyüttes rajzolódik ki.  
 
 a) színesbőrűekkel szembeni előítéletek 
 Ez a véleményegyüttes a színesbőrűekkel szembeni ellenérzéseket gyűjti össze. Ide 
sorolódnak az arabok, az ázsiaiak, a négerek, de mellettük a külföldi vendégmunkások, a 
menekültek, továbbá a romániai románok is.  
 
 b) Magyarországon élő nemzetiségekkel, etnikumokkal szembeni előítéletek  
 Ez a nézetrendszer összekapcsolja a svábokra, a szlovákokra, a szerb-horvátokra, a volt 
Jugoszlávia lakosaira, a zsidókra valamint a romániai magyarokra vonatkozó ítéleteket. 
 c) deviáns csoportokkal szembeni előítéletek 
 Ez a véleményrendszer a marginális csoportok megítélését kapcsolja össze. A 
bőrfejűek, a büntetett előéletűek, a kábítószeresek, a homoszexuálisok mellett megjelenik egy 
etnikum is, a cigányok csoportja. Létezik tehát Magyarországon egy olyan gondolkodásmód, 
amelyben a cigányság nem nemzetiségként, etnikumként, hanem deviáns csoportként 
definiálódik. 
 
(8) Kommunikáció és kooperáció (17., 18. és 16. sz. kérdés) 
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 E kutatás előfeltételezései küzött szerepelt az, hogy a kommunikációhoz való jog 
érvényesülése esetében autonóm irányban mozdul el a társadalmi transzformáció, ellenben ha 
ez a jog nem érvényesül a gyakorlati életben, negatív, fundamentalisztikus irányban. Az előbbi 
esetben nyitottabbá válik a belátható univerzum, az utóbbi esetben zártabbá, s végül kihullik a 
társadalmilag létező tartományból. 
 A kommunikáció egyirányú akkor, ha lényegében csak a tömegkommunikáció 
érvényesül társadalmilag releváns kérdésekben, s kölcsönös akkor, ha van csoportszintű köl-
csönös kommunikáció, s rács-jellegű hálózat érvényesül a kooperáció során. 
 Eredményeink szerint a mai Magyarország felnőtt lakosságának 66 %-a dezorientált 
tranzitív helyzetű kommunikációs helyzetben van, sem a tömegkommunikáció, sem pedig a 
nyilvános, többször is megismétlődő egyeztető fórumok lehetőségét nem igényli közügyeket 
illetően a jelenlegi szűkös alkalmaknál nagyobb mértékben. 13 %-nyi, anómiás, 
modernizáltabb körülmények között élő csoport erőteljesebb egyirányú tömegkommunikációs 
információáramlást igényelne, 17 %-nyi, face-to-face orientáltságú, tradicionálisabb 
körülmények között élő csoport pedig több nyilvános fúrumot. 4 %-nyi, kifejezetten 
budapesti, marginalizálódó népesség mindkét információs hálózat hozzáférhetőségét növelni 
kívánja. Az igényelt kommunikációs hálózat minősége a miliő és életmód tradicionálisabb 
vagy modernizáltabb jellegének a függvénye. 
 Fontos ereményként adódott, hogy a kooperációs formák nem a miliőhöz és az 
életmódhoz kötődnek, hanem a társadalmi-gazdasági státuszhierarchiában elfoglat helyhez. A 
33 %-nyi alsó, tranzitív szegmens kooperációs formái a kemény game és individualizáció 
elveit alkalmazza, gyakorlatilag érdemleges kooperáció nélkül, a középső, 19 %-nyi 
dezorientált szegmens a kompetíció és koalíció már lágyabb, átmeneti formáit, eseti 
együttműködéssel, s a 48 %-nyi perspektivikusan gondolkodó és cselekvő felső szegmens eljut 
az organizáció és team kifejezetten kooperatív formáihoz.  
 
communication and  ¦game and¦competit.¦organisat.¦ Row 
cooperation (%)      ¦inividual ¦and coal.¦and team  ¦ Total 
        -------------------+---------+----------+----------¦ 
no more media+publ.¦   24     ¦     12    ¦     32    ¦  67 
                               ¦---------+----------+----------¦ 
more publicity          ¦      5    ¦     4      ¦     8     ¦  17   
                              +---------+----------+----------¦ 
more mass media     ¦       4    ¦     3      ¦     7     ¦  13   
                              +---------+----------+----------¦ 
more media & public¦    1      ¦     0      ¦      2    ¦   3   
                              +-------------------------------+ 
      Column Total      33         19         48     100   
Ez a táblázat mutatja, hogy a felnőtt magyar lakosság körében legalább egyharmadot tesz ki 
azok aránya, akik nem kívánják növelni az egyirányú tömegkommunikáció részarányát a 
mindennapi véleményalakításban és döntéselőkészítésben, viszont kooperatív formákat 
alkalmaznak a konfliktusmenedzsmentben és -megelőzésben. Negyedrészt tesznek ki azok is, 
azonban, akik a vad és kemény harci formákat választják a kooperáció helyett. A 
tömegkommunikációs arányok azt mutatják, hogy e téren a magyar társadalom telített. Az 
egyoldalú kommunikációra való igény minimális, ami pozitív tény.  
 


