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ELŐSZÓ 

Korábbi kutatások (Bordás: 2009., 2011., 2013.), indokolttá tették, hogy a magyar 

kultúra történelmi traumáit tegyük vizsgálat tárgyává, hiszen a kultúrák történelemben átélt 

traumái, lélektani szempontból úgy tűnik, hogy egyáltalán nem kerültek feldolgozás alá. 

Az ember veszteségei, legyenek azok kisebb, vagy nagyobb súlyúak, negatív 

érzelmeket, bánatot, gyászt stb. indítanak el a személyiség rétegeiben. Az egyéni veszteségek 

feldolgozására, különböző kultúrák, különböző módon rendezkedtek be, ahol kiemelkedő 

szerepet kaptak a vallások, különösen a súlyosabb veszteségek esetén. Napjainkban is hasonló 

a helyzet, azzal a különbséggel, hogy a lélektan fejlődésével, különböző pszichoterápiás 

módszerek is létrejöttek, melyek alkalmazásával a gyászmunka elősegíthető, megakadályozva 

az elhúzódó, vagy kóros gyász kialakulását. 

De mi a helyzet egy kultúra történelmében elszenvedett traumáival, melyek már nem 

egyéni, hanem kollektív szinten vannak jelen? Hogyan lehet azt feldolgozni, amikor a kultúra 

tagjai folyamatosan, a történelem alakulásával, óriási veszteségeket élnek át? A gyászmunka 

lehet-e befejezett egy Mohács, egy trianoni döntés, egy 1956 (sorolhatnám a történelmi 

traumáinkat) után, vagy a gyász nem kellő feldolgozása következtében, búvópatak módjára 

jönnek felszínre a kultúra tagjainak deviáns és egyéb, nem adekvát viselkedési formáiban? 

Vamik Volkan (2002) amerikai pszichológus úgy látja, hogy a jugoszláv polgárháború 

kitörése mögött, a szerb kultúra 600 évvel korábban elszenvedett rigómezei csata vesztesége 

húzódik meg, mivel a szerbek úgy tartják, hogy ma Koszovóban élő albánok, a törökök 

leszármazottai, és 2001-ben elérkezett a reváns ideje. Ma már bizonyított tény, hogy a 

jugoszláv polgárháború kitörését a szerbek kezdeményezték, a Szerb Tudományos Akadémia 

által meghirdetett Nagy Szerbia kialakításának elképzelésével. Hasonló reváns igénnyel 

Szlovákiában is találkozunk a magyarok ellen, melyet egyelőre az adminisztratív 

rendszerekben vélünk felfedezni. A reváns egy deviáns viselkedési forma lenne a fentiek 

értelmében? 

A magyar kultúra világelső volt az öngyilkosság elkövetésében 1960 – 70 – 80-as években 

(Bordás, 1994). Felfoghatjuk ezt a deviáns viselkedést, az 1945-öt követő időszakok 

kommunista hatalomátvételére adott reakcióinak?  Hiszen a magyar kultúrát addig az erős 

individualizmuson alapuló fejlődés jellemezte, ahol a magántulajdon, az önmegvalósítás 

folyamatai voltak értékek, melyeket az 1945 utáni törvények ellehetetlenítettek, 1600 civil 
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szervezetet is felszámolva, ahol a kollektivizmus került előtérbe. A XX. század második 

felében bontakozik ki a humanisztikus pszichológia irányzata (Carl Rogers, Abraham 

Maslow, Gordon W. Allport), ahol megfogalmazódik az ember egyik legfontosabb 

szükséglete: az önmegvalósítás, melyre 1945 után, nagyon sok magyar embernek nem volt 

lehetősége. 1956 egy kitörési kísérlet volt a kollektivista szemlélet markaiból, de mivel nem 

sikerült, sötét korszak következett Magyarországon, lélektani szempontból is. Ma 

Magyarország a 9. helyen áll az öngyilkosság elkövetésében világviszonylatban. Vagy a 

vajdasági magyarság (főleg Szabadka és környéke) 1960-as években történő magas 

öngyilkossága mögött mi húzódhatott meg (akkor 66.6 száz ezrelékkel megelőzte 

Magyarországot – Bordás, 1994.)? Véleményünk szerint az 1945-ös magyarok ellen 

elkövetett vérengzés állt a lélektani háttérben, amikor Tito partizánjai 40-50000 magyart 

mészároltak le, alárendelt szerepekbe kényszerítve az ottani magyarságot. 

A mai magyar kultúra markáns megosztottsága, különösen a nemzeti értékek területén, 

valószínű egyedülálló jelenség Európában, melynek gyökereit szintén a szocializációs 

folyamatokban kereshetjük. Ahogy az öngyilkosság, bizonyos értelemben a szocializációs 

folyamatok következménye, melynek motivációs háttere, a nyelvünkben is beépült (Kézdi, 

1995), hasonló módon szocializálódtak kultúránkban a megosztottság folyamatai is, már-már 

szkizoid szinten. Egy vélemény megjelenését a médiában, hamarosan követi a vélemény 180 

fokos fordulata, amely teljes káoszt okozhat a kultúra tagjainak gondolkodásában, 

vonatkozzon az nemzeti értékekre, oktatásra, gazdaságra, egészségügyre stb. Nincs a kultúrán 

belül, a politikai elitek között egy megegyezés, egy közös narratíva, amely a magyar kultúra 

alapértékeire vonatkozna, sőt harc van, nem másként gondolkodó ellenfeleket látnak 

egymásban, hanem ellenségeket, és ellenségképeket kreálnak. Carl Rogers gondolatvilága 

távol áll a mai magyar politikai elit gondolkodásától, melyben egyik sarkalatos kérdése 

valahogy így hangzik,… megengedhetem-e magamnak azt, hogy a másik ember másként 

gondolkodjon, mint én?….Eddig eljutni nehéz, és úgy tűnik, nem engedhetik meg, mert azt 

vallják, hogy mindenkinek úgy kell gondolkodnia, ahogy én gondolkodom (Bordás, 2013).  

Sőt, a történelmi múltunkra vonatkozóan, és a történelmi nagyjaink megítélését illetően is, 

a ki vagyok én, vagy kik vagyunk mi kérdése?, nagyon súlyos kérdés, a magyar kultúrára 

vonatkozóan. A szocializációs folyamatokból tudjuk, hogy a modellek, a követhető 

példaképek, építőkövekként szolgálnak egy személyiség, egy kultúra felépítő folyamatiban. 

Ha ezeket a modelleket most megkérdőjelezzük, nyitva hagyva a személyiség, a magyar 

kultúra fejlődésének érési lehetőségeit, több száz, akár ezer év távlatában, akkor feltehetjük a 

kérdést, hogy mikor zárunk be, mikor fogadjuk el önmagunkat, mikor kezdünk el felnőtt 
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személyiséggé válni? Létezhet-e a magyar kultúrának a történelmi múltjára vonatkozóan, 

egységes narratívája, amelyet most Alföldi Róbert az István, a király c. darabjában, István 

király személyét, kultuszát érintően megkérdőjelezett, de egyes politikai erők ugyan ezt 

teszik, vagy erre, ezer év távlatában sincs lehetőség? Viszont figyelnünk kellene arra, hogy a 

körülöttünk lévő kultúrák, a ki vagyok én, kik vagyunk mi kérdésre, már megadták a választ 

önmaguknak, és látványos fejlődésnek indultak. 

Véleményem szerint, a fent felsorolt, magyar társadalomra vonatkozó deviáns, nem 

adekvát viselkedési formák (és sok egyéb, amiről eddig nem volt szó), a történelmi traumáink, 

nem kellő feldolgozásából erednek, és a Zeigarnik- effektus értelmében, a feszültség mind 

addig fennmarad, amíg a „feladat” be nem fejeződik, helyére nem kerül (Bordás, 2009). 

Az alábbi kutatás, a teljesség igénye nélkül, arra tesz kísérletet, hogy választ kapjon 

arra a kérdésre, hogy a magyar kultúra által elszenvedett történelmi traumák, mennyire élnek 

a mai emberben, mennyire befolyásolja a mindennapokat, és mely traumát dolgoztuk fel 

legkevésbé. 

A kutatás módszertana és célcsoportjai: 

1. Kérdőíves eljárás (a kérdőív, sajnos kognitív, nem projektív, ami jobban mért volna 

ebben az esetben, de az anyagi keretek nem tették lehetővé). Célcsoport: 

véleményformálók (polgármester, pap, tanár, orvos, vállalkozó stb.). 1000-es minta 

Magyarországon. A kérdőívet kicsit átdolgozva lekérdeztük Erdélyben, Szlovákiában, 

Vajdaságban és Ausztriában 400-as mintán, szintén véleményformálókkal. A kérdőív 

lefordításra került románra, szlovákra, szerbre és németre. A minta így alakult: 85 

romániai magyar, 85 romániai román, 50 vajdasági magyar, 50 vajdasági szerb, 50 

szlovákiai magyar, 50 szlovákiai szlovák, 15 ausztriai magyar, 15 ausztriai német. 

2. Interjú véleményformálókkal, ahol a cél főleg a történelmi traumákra fókuszált, de 

egyéb kérdések is fontosak voltak. A minta Magyarországon: 36, a többi négy 

országban 6, ahol 3 magyar és 3 nem magyar volt az interjú alanya. 

A kérdőív 4 tartalmi körből került összeállításra: általános adatok és világnézet, Geert 

Hofstede dimenzióira való rákérdezés, 6 történelmi traumánk megítélése, valamint a 

Bogardus skála (lásd a mellékleteket). 

A kapott eredményeket szeretnénk beépíteni egy konfliktusmegoldó programba, 

melyeket kiscsoportos beszélgetéseken képzelünk el véleményformálókkal (14-16 fő). A 

konfliktusmegoldó program, és a program eredményei egy következő tanulmányban kerülnek 

bemutatásra. 
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1. TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK – MAGYARORSZÁGI 

MINTA 

 

1.1. MÓDSZERTAN 

1000 fős mintát céloztunk meg, ami a magyar lakosság régiók szerinti megoszlását 

reprezentálja. Valamint törekedtünk arra, hogy a véleményformálók meghatározott köre 

arányaiban megfeleljen az országos adatoknak. Alapvetően polgármester, lelkész, tanár, 

orvos, vállalkozó foglalkozásokban gondolkodtunk, amit egy „egyéb” kategóriával 

egészítettünk ki a konkrét megvalósítás során. 

A minta elemszámának előzetes elvárások szerinti és megvalósult értékeit a melléklet 

tartalmazza az említett kétféle bontásban. 

Amennyiben a kérdezőbiztosok az adott településen nem tudtak megfelelő számú adott 

foglalkozású válaszadót találni, önkényesen eltérhettek ettől az „egyéb” kategória javára. Itt a 

következő foglalkozású véleményformálókat emeltük ki az előzetes egyeztetések során: 

megyei hírlap főszerkesztő/szerkesztő, könyvtárigazgató, színházigazgató, színész, író, 

újságíró, politikus, (helyi) meghatározó értelmiségi, levéltárosok (főleg igazgató). 

A kérdezőbiztosok elsősorban a személyes megkeresés módszerét alkalmazták. 

Számítógéppel támogatva, ők rögzítették az online módon hozzáférhető kérdőívek 

megválaszolt adatait. Lehetőség volt offline számítógépes adatrögzítésre is, amennyiben nem 

volt elérhető az internet. A túlságosan elfoglalt vezetőket e-mailben keresték meg, ebben az 

esetben a kérdőív kitöltését a válaszadó elektronikusan végezte. 

Az adatok elemzése SPSS és Excel programok segítségével történt. A statisztikai 

kiértékelések széles tárházát alkalmaztuk: megoszlások, leíró statisztikák, táblázatok, 

grafikonok (köztük boxplot, poligon, sáv és oszlop diagramok), szignifikancia - vizsgálatok 

(kétmintás - átlagokra vonatkozó - próbák, varianciaanalízis, függetlenségvizsgálat, khi-

négyzet próba, alcsoportelemzések). A statisztikai próbák 5%-os szignifikancia szinten 

értendők. 
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1.2. A MAGYARORSZÁGI MINTA JELLEMZŐI 

1.2.1. Demográfiai jellemzők 

Az 1069 főnyi válaszadónak kicsivel több, mint a fele férfi (549 fő, 51,4%), a nők 

kisebbségben vannak (520 fő, azaz 48,6%). Ez a megoszlás az országos adatokkal éppen 

ellentétes, ami valószínűleg a véleményformálók közti férfi túlsúlynak tudható be. 

 

1. ábra: a magyarországi minta nemek szerinti megoszlása 

Azonos arányban vallják magukat hívőknek mind a férfiak, mind a nők (63% - 62 %). 

 vallásos Total 

Nem kívánok 

válaszolni 

Igen Nem 

nem 
Nő 111 323 86 520 

Férfi 115 345 89 549 

Együtt 226 668 175 1069 

1. táblázat: a magyarországi minta vallásosság szerinti megoszlása (Khi-négyzet teszt p=0,970) 

Szignifikánsan nagyobb arányban vallják magukat jobboldali politikai beállítottságúnak a 

férfiak (ffi 48% > nő 31 %). 

 Politikai beállítottság Total 

Nem kívánok 

válaszolni 

Jobboldali Baloldali Nem tudom 

eldönteni 

nem 
Nő 192 162 83 83 520 

Férfi 154 263 70 62 549 

Együtt 346 425 153 145 1069 

2. táblázat: a magyarországi minta politikai beállítottság szerinti megoszlása (Khi-négyzet teszt p<0,05) 

Gazdaságpolitikai szempontból lényegesen több a konzervatív férfi, mint a nő (ffi 47% > nő 

38 %), bár a hölgyek, valamivel nagyobb része nem tudta eldönteni, hova sorolja magát (ffi 

10% < nő 16 %). 
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 Gazdaságpolitikai beállítottság Total 

Nem kívánok 

válaszolni 

Konzervatív Liberális Nem tudom 

eldönteni 

nem 
Nő 76 200 160 84 520 

Férfi 81 260 154 54 549 

Együtt 157 460 314 138 1069 

3. táblázat: a magyarországi minta gazdaságpolitikai beállítottsága (Khi-négyzet teszt p=0,003) 

A nemek régiók szerinti eloszlása nem tér el jelentősen egymástól. 

 régió Total 

Dunántúl Duna-Tisza-

köze 

Tiszántúl 

nem 
Nő 156 246 110 512 

Férfi 195 218 122 535 

Együtt 351 464 232 1047 

4. táblázat: magyarországi minta, nemek régiók szerinti eloszlása 

A megkérdezettek átlagéletkora 45 év, az életkor szórása 12 év. 

 

2. ábra: magyarországi minta, életkor átlaga szerinti megoszlása 

Szignifikánsan magasabb a dunántúli átlagéletkor (47 év) a tiszántúlinál (42 év). 

 

Életkor (év) N Átlag Szórás Standard 

hiba 

átlag 95% konfidencia intervalluma 

alsó határ felső határ 

Dunántúl 351 46,6752 11,60431 0,61939 45,4570 47,8934 

Duna-Tisza-köze 462 44,8398 12,08575 0,56228 43,7349 45,9448 

Tiszántúl 232 42,2284 12,70765 0,83430 40,5846 43,8723 

Együtt 1045 44,8766 12,16635 0,37636 44,1380 45,6151 

5. táblázat: magyarországi minta, életkor átlaga szerinti megoszlása régiónként 
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3. ábra: magyarországi minta foglalkozás szerinti megoszlása 

A véleményformálók foglalkozását tekintve legnagyobb arányban tanárokat és vállalkozókat 

sikerült elérni (22 és 18%). Magas még a polgármesterek vagy más tisztviselők megoszlása 

(14%), míg a lelkészek és orvosok hasonlóan képviseltetik magukat a mintában (csaknem 10-

10%). Az egyéb kategóriába olyan foglalkozású véleményformálók tartoznak, mint megyei 

hírlap főszerkesztő/szerkesztő, könyvtárigazgató, színházigazgató, színész, író, újságíró, 

politikus, (helyi) meghatározó értelmiségi, levéltárosok (főleg igazgató). Ők adják a minta 

majd 30%-át. 

A legtöbb hívő a lelkészek közül kerül ki (98%, szignifikánsan az átlag fölött), rajtuk kívül az 

átlagtól jelentősen eltér még a vallásos vállalkozók aránya, mégpedig a másik irányban: 49% 

lényegesen az átlag alatt, az átlag 62%. 

A megkérdezettek 21%-a nem kívánt válaszolni a vallásosságot taglaló kérdésekre. 

  Vallásos-e? Total 

Nem kívánok 

válaszolni 

Igen Nem 

foglalkozás 

Polgármester 42 83 55% 26 151=100% 

Pap 0 93 98% 2 95=100% 

Tanár 62 139 59% 34 235=100% 

Orvos 18 60 66% 13 91=100% 

Vállalkozó 53 94 49% 44 191=100% 

Egyéb 51 199 65% 56 306=100% 

Együtt 226 668 62% 175 1069=100% 

6. táblázat: magyarországi minta, foglalkozás és vallásosság szerinti megoszlása (Khi-négyzet teszt 

p<0,05) 
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A válaszadók csaknem fele a katolikus felekezethez sorolja magát (45%), lényegesen 

kevesebb ennél a lelkészeken belül a katolikusok aránya (31%). A lelkészek felekezeti 

hovatartozása más megoszlást mutat, mint az együttes átlag: katolikus 31%, református 35%, 

evangélikus 20%. Ez jelzi, hogy a három legnagyobb felekezet nagyjából hasonló arányban 

került a mintába, az egyes településeken 1-1 különböző felekezetű papot, lelkészt lekérdezve. 

 vallás  

Nem 

kívánok 

válaszolni 

Katolikus Refor-

mátus 

Evang-

élikus 

Egyéb 

keresztény 

Izraelita Egyéb Total 

foglalkozás 

Polgármester 49 62 26 2 1 1 5 151 

Pap 0 29 33 19 0 0 1 95 

Tanár 56 112 40 4 0 0 14 235 

Orvos 13 53 10 4 1 1 7 91 

Vállalkozó 50 85 27 3 2 2 22 191 

Egyéb 50 145 57 17 0 0 27 306 

Együtt 218 486 193 43 49 4 76 1069 

 20% 45% 18% 4% 5% 0% 7% 100% 

7. táblázat: magyarországi minta, foglalkozás és felekezeti hovatartozás szerinti megoszlása (Khi-négyzet 

teszt p<0,05) 

A politikai nézeteit minden harmadik megkérdezett nem fedte fel (32%). A válaszadók 

többsége jobboldalinak vallja (40%), emellett azonos az aránya a baloldali 

beállítottságúaknak és a bizonytalanoknak (14-14%). 

Lényegesen az átlag fölötti jobboldali arány a lelkészek között tapasztalható (74% > 40%), 

jóval átlag alatti pedig a vállalkozóknál (30% < 40%). 

  Politikai oldal Total 

Nem kívánok 

válaszolni 

Jobboldali Baloldali Nem 

tudom 

eldönteni 

foglalkozás 

Polgármester 52 61 40% 19 19 151=100% 

Pap 20 70 74% 2 3 95=100% 

Tanár 101 83 35% 27 24 235=100% 

Orvos 22 43 47% 16 10 91=100% 

Vállalkozó 62 57 30% 30 42 191=100% 

Egyéb 89 111 36% 59 47 306=100% 

Együtt 346 425 40% 153 145 1069=100% 

 32% 40%  14% 14% 100% 

8. táblázat: magyarországi minta, foglalkozás és politikai beállítódás szerinti megoszlása (Khi-négyzet 

teszt p<0,05) 

A véleményformálók gazdaságpolitikai beállítottsága inkább konzervatív (43%), mint 

liberális (29%). Jelentősen átlag felett vallják magukat konzervatívnak a lelkészek (76%), 

jelentősen átlag alatt a vállalkozók (30%). A liberális gazdasági nézeteket valló 
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véleményformálók sorrendje: vállalkozók = 37%, egyéb = 33%, polgármesterek = 32%. A 

válaszmegtagadás ebben a kérdésben 15%-os. 

  Gazdaságpolitikai beállítottság Total 

Nem kívánok 

válaszolni 

Konzervatív Liberális Nem tudom 

eldönteni 

foglalkozás 

Polgármester 19 70 46% 49 13 151=100% 

Pap 8 72 76% 9 6 95=100% 

Tanár 56 90 38% 62 27 235=100% 

Orvos 14 45 49% 22 10 91=100% 

Vállalkozó 30 58 30% 70 33 191=100% 

Egyéb 30 125 41% 102 49 306=100% 

Együtt 157 460 43% 43% 138 1069=100% 

 15% 43%  29% 13% 100% 

9. táblázat: magyarországi minta, foglalkozás és gazdaságpolitikai beállítottságának megoszlása (Khi-

négyzet teszt p<0,05) 

A megkérdezett véleményformálók erkölcsi nézeteit tekintve megállapítható, hogy közel 

kétharmaduk konzervatív irányultságúnak tartja magát (61%), negyedük liberálisnak (24%). 

Az átlagnál lényegesen több a konzervatív erkölcsi nézeteket valló lelkész (92%), és orvos 

(70%). A liberális erkölcsök az egyéb foglalkozási kategóriánál (32%), a vállalkozóknál 

(27%) és a polgármestereknél (25%) van az átlagos érték fölött (átlag: 24%). 

  erkölcsi Total 

Nem kívánok 

válaszolni 

Konzervatív Liberális Nem tudom 

eldönteni 

 

foglalkozás 

Polgármester 15 87 58% 37 12 151=100% 

Pap 2 87 92% 4 2 95=100% 

Tanár 41 141 60% 44 9 235=100% 

Orvos 9 64 70% 16 2 91=100% 

Vállalkozó 24 98 51% 52 17 191=100% 

Egyéb 17 172 56% 99 18 306=100% 

Együtt 108 649 61% 252 60 1069=100% 

 10% 61%  24% 6% 100% 

10. táblázat: magyarországi minta, erkölcsi nézetei szerinti megoszlása (Khi-négyzet teszt p<0,05) 
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4. ábra: a magyarországi minta megoszlása régióként 

A minta 44%-a a Duna-Tisza köze, 34%-a a Dunántúl, és 22%-a a Tiszántúl körzetből kerül 

ki. Ettől az aránytól lényegesen eltér a lelkészeké (D=37%, DT=36%, T=27%), az orvosoké 

(D=46%, DT=36%, T=18%), és a polgármestereké (D=28%, DT=52%, T=20%). 

  régió Total 

Dunántúl Duna-Tisza-köze Tiszántúl 

foglalkozás 

Polgármester 42 77 52% 29 148=100% 

Pap 34 33 36% 25 92=100% 

Tanár 77 98 43% 54 229=100% 

Orvos 41 32 36% 16 89=100% 

Vállalkozó 60 89 47% 40 189=100% 

Egyéb 97 135 45% 68 300=100% 

Együtt 351 464 44% 232 1047=100% 

 34% 44%  22% 100% 

11. táblázat: magyarországi minta megoszlása foglalkozás és régió szerint (Khi-négyzet teszt p<0,05) 

A válaszadók túlnyomó többsége családos ember – nős illetve férjezett (61%). Az elváltak 

aránya 13%, míg a nőtleneké/hajadonoké 23%. 
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5. ábra: a magyarországi minta családi állapotának megoszlása 

A magukat vallásosnak tartó válaszadók (62%) családi állapot szerint a következő módon 

oszlik meg: lényegesen átlag fölötti a hívők aránya az özvegyek körében (74%), és jóval átlag 

alatti az elváltaknál (51%). Szignifikáns kapcsolat van a családi állapot és a vallásosság 

között. 

 Vallásos-e? Total 

Nem kívánok 

válaszolni 

Igen Nem 

családi állapot 

Házas 136 420 64% 96 652=100% 

Egyedülálló 50 156 62% 44 250=100% 

Elvált 38 69 51% 29 136=100% 

Özvegy 2 23 74% 6 31=100% 

Együtt 226 668 62% 175 1069=100% 

 21% 62%  16% 100% 

12. táblázat: magyarországi minta családi állapot és vallásosság szerinti megoszlása (Khi-négyzet teszt 

p=0,031) 

A válaszadók 54%-a tudta egyértelműen kijelenteni, hogy melyik politikai oldallal 

szimpatizál, harmaduk megtagadta a választ. Az együttes átlagos értékektől az özvegyek 

válaszai lényegesen eltérnek, köztük a legmagasabb a színt vallók aránya (77%), és a 

jobboldali beállítottságú is (45%). Az elváltak csaknem 40%-a megtagadta a választ, és náluk 

a legalacsonyabb a jobboldali irányultság aránya (29%). A házasok és egyedülállók válaszai 

nem térnek el lényeges egymástól, a házasoknál több a jobboldali szavazat (43% > 36%). 
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 Politikai oldal Total 

Nem kívánok 

válaszolni 

Jobboldali Baloldali Nem tudom 

eldönteni 

családi állapot 

Házas 202 282 86 82 652 

Egyedülálló 87 90 35 38 250 

Elvált 52 39 22 23 136 

Özvegy 5 14 10 2 31 

Együtt 346 425 153 145 1069 

13. táblázat: magyarországi minta családi állapot és politikai beállítottság szerinti megoszlása (Khi-négyzet 

teszt p<0,05) 

 

 

Nem 

kívánok 

válaszolni 

Jobboldali Baloldali 
Nem tudom 

eldönteni 
Együtt 

Házas 31% 43% 13% 13% 100% 

Egyedülálló 35% 36% 14% 15% 100% 

Elvált 38% 29% 16% 17% 100% 

Özvegy 16% 45% 32% 6% 100% 

Együtt 32% 40% 14% 14% 100% 

14. táblázat: a magyarországi minta családi állapot és politikai beállítódás szerinti megoszlása 

 

 

6. ábra: a magyarországi minta családi állapot és politikai beállítódás szerinti megoszlása 

A legtöbb családban 3 gyermek él - minden harmadikban (33%), a második leggyakoribb 

előfordulás az egyke – minden negyedikben (26%). A véleményformálók 46.7 százalékának 

van 3, vagy attól több gyermeke a mintánk alapján, ahogy az alábbi ábra szemlélteti. 
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7. ábra: a magyarországi minta a gyermekek száma szerinti megoszlása 

 

1.2.2. Világnézet 

Az 1069 megkérdezett világnézetét, felekezeti hovatartozását, politikai-, gazdasági- és 

erkölcsi beállítottságát, a következő jellemzők írják le: 

 

8. ábra: a magyarországi minta Istenbe való hitének megoszlása 

A jelentős többség istenhívőnek vallja magát (63%), 16% ateista. De minden ötödik 

megkérdezett megtagadta a választ erre a kérdésre (21%). 
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9. ábra: a magyarországi minta felekezeti hovatartozásának megoszlása 

A hívők tipikusan katolikus vallásúak (46%), itt is 20% megtagadta a választ. 

 

10. ábra: a magyarországi minta politikai beállítottságának megoszlása 

A politikai nézeteiről még több ember nem akart színt vallani – a megkérdezettek harmada 

megtagadta a választ. Nem tudta eldönteni jobbra vagy balra húz-e, 14%. A többség 

jobboldali beállítottságú (40%), és kevesebb, mint ennek a fele vallotta magát baloldalinak 

(14%). 
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11. ábra: a magyarországi minta gazdaságpolitikai nézetének megoszlása 

Gazdaságpolitikai nézeteiket tekintve, a többség konzervatív (43%). Liberálisnak kevesebb, 

mint a harmaduk vallja magát (29%), a bizonytalanok és a válaszmegtagadók aránya csaknem 

azonos (13 és 15%). 

 

12. ábra: a magyarországi minta erkölcsi nézetére vonatkozó megoszlása 

Konzervatív erkölcsi nézeteket vall a válaszadók majd kétharmada (61%), liberális etikai 

normákat vall minden negyedik közülük (24%). A válaszmegtagadás 10%-os, a 

határozatlanok aránya 6%. 
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Szignifikáns kapcsolat van a régió és a felekezeti hovatartozás között. 

 régió Total 

Dunántúl Duna-Tisza-

köze 

Tiszántúl 

vallás 

Nem kívánok válaszolni 52 122 41 215 

Katolikus 213 182 82 477 

Református 48 69 67 184 

Evangélikus 15 11 17 43 

Egyéb keresztény 9 35 5 49 

Izraelita 0 3 1 4 

Egyéb 14 42 19 75 

Együtt 351 464 232 1047 

15. táblázat: magyarországi minta kapcsolatainak megoszlása régiók és a felekezeti hovatartozás szerint 

(Khi-négyzet teszt p<0,05) 

A Tiszántúlon a legnépesebb felekezet, a katolikus (35%), mellette csaknem ennyi a 

reformátusok aránya (29%) is. Míg ezek az arányok a Dunántúlon 61% - 15%, a Duna-Tisza 

közén 39% - 15%, azaz ebben a két régióban lényegesen több a katolikus. A 

válaszmegtagadás a Duna-Tisza közén 26%, a másik két területen 18%  (Tiszántúl) illetve 

15% (Dunántúl). 

 

13. ábra: a magyarországi minta kapcsolatainak megoszlása régiók és a felekezeti hovatartozás szerint 

Szignifikáns kapcsolat van a régió és a politikai nézet között is. A teljes mintára érvényes 

33%-os válaszmegtagadás nagyjából minden körzetre fennáll (30-34-34%). A jobboldali 

szimpátia az összes válaszadó esetében 39%-os, ennél jóval magasabb a Dunántúlon 47%, 

kissé magasabb a Tiszántúlon (44%), és lényegesen alacsonyabb a Duna-Tisza közén (31%). 
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 régió Total 

Dunántúl Duna-Tisza-

köze 

Tiszántúl 

Politikai 

oldal 

Nem kívánok válaszolni 106 158 78 342 

Jobboldali 166 144 102 412 

Baloldali 31 96 24 151 

Nem tudom eldönteni 48 66 28 142 

Együtt 351 464 232 1047 

16. táblázat: a magyarországi minta régiók és a politikai nézet közötti megoszlása (Khi-négyzet teszt 

p<0,05) 

 

A baloldali szimpátia a teljes mintára 14%, ennél jóval magasabb a Duna-Tisza közén (21%), 

a másik két régióban hasonló egymáshoz az érték (9% és 10%). A bizonytalanok aránya 

körzetektől függetlenül 12-14% körüli. 

 

14. ábra: a magyarországi minta régiók és a politikai nézet közötti megoszlása 

 

A régió és a gazdaságpolitikai nézetek is lényeges összefüggést mutatnak.  A teljes mintára a 

konzervatív gazdasági nézeteket vallók aránya 43%, ennél jóval magasabb a Dunántúlon 

(51%) és jóval alacsonyabb a Duna-Tisza közén (35%).  A liberális gazdasági szemlélet a 

mintára 29%, ez a Dunántúlon csak 24%, a Duna-Tisza közén viszont 33% (a Tiszántúlon az 

átlaghoz igazodik, 30%). 
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 régió Total 

Dunántúl Duna-Tisza-

köze 

Tiszántúl 

gazdaság 

politikai 

Nem kívánok válaszolni 43 84 29 156 15% 

Konzervatív 180 163 104 447 43% 

Liberális 85 151 72 308 29% 

Nem tudom eldönteni 43 66 27 136 13% 

Együtt 351 464 232 1047 100% 

17. táblázat: magyarországi minta, régiók és gazdaságpolitikai nézetére vonatkozó megoszlása (Khi-

négyzet teszt p<0,05) 

Az erkölcsi szemlélet sem független a régiótól.  Erkölcsi értelemben konzervatívnak tartja 

magát a válaszadók 60%-a, mely értéktől az egyes régiók a következő eltéréseket mutatják: 

magasabb a Dunántúlon (69%) és a Tiszántúlon (66%), míg alacsonyabb a Duna-Tisza közén 

(51%). Erkölcsileg legliberálisabbak az emberek a Duna-Tisza közén (27%), legkevésbé a 

Dunántúlon (20%), az átlag a kettő között (24%) adódik. 

 régió Total 

Dunántúl Duna-Tisza-

köze 

Tiszántúl 

erkölcsi 

Nem kívánok válaszolni 24 66 17 107 

Konzervatív 242 237 152 631 

Liberális 71 124 54 249 

Nem tudom eldönteni 14 37 9 60 

Együtt 351 464 232 1047 

18. táblázat: magyarországi minta, régiók és erkölcsi szemléletére vonatkozó megoszlása (Khi-négyzet 

teszt p<0,05) 

Meglepően magas azon válaszadók aránya (van ahol több mint egyharmad), akik nem 

voltak hajlandóak az általuk „kényesnek” vélt kérdésekre válaszolni. Pedig a kérdőíves 

felmérés anonim jellegű volt, és önkéntes alapon került kitöltésre. Ez a bizalmatlanság, a 

kommunista diktatúra szocializációs hatásainak tudható be, ahol a megfélemlítés, az 

információkkal történő visszaélés dominált. A magyar társadalmat nagyfokú bizalmatlanság 

jellemez, ez a megállapítás megegyezik Kopp Mária (Kopp, 2006) kutatási eredményeivel, és 

egyértelművé válik Fukuyama (2007) szavaival élve, a társadalmi tőke hiánya.  

 

1.2.3. Hofstede - féle dimenziók 

 

Geert Hofstede (2006) a kultúrák tudományos megközelíthetősége és értékelhetősége 

szempontjából, dimenziókat dolgozott ki, melyeket vállalati szférákban, de a kultúra más 

területein is alkalmazni lehet. Öt dimenziót tartott fontosnak, melyek a következők: 
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1. Hatalmi távolság (PDI) 

A dimenzió az egyenlőtlenségek jelenlétével a kultúrában, valamint az egyirányú függőség 

kontra kölcsönös függőség kérdéseivel foglalkozik. Értéke arra utal, hogy miként 

alkalmazkodnak az egyes kultúrák a tagjaik között megnyilvánuló egyenlőtlenségekhez, 

mennyire elfogadott – és elvárt – az alá-fölérendeltségi viszony a hatékony működéshez, vagy 

ellenpólusként az egyenrangú kollégák önkéntes együttműködése biztosítja-e a sikerességet. 

Néhány kultúrában a természetes, fizikai és szellemi különbségek óriási gazdasági, politikai 

és szociális különbségek forrásaivá vállnak, amelyek akár örökletes különbségekké is 

alakulhatnak. Más társadalmakban mindent megtesznek az ilyen különbségek csökkentésére 

és a nagyszámú egyenrangú egyénekből álló társadalom megteremtésére.  

2. Bizonytalanság kerülése (UAI) 

Minden kultúra, különböző mértékben tolerálja a bizonytalanságot, és különböző módszereket 

fejlesztett ki annak csökkentésére. A bizonytalanságkerülés egy szubjektív érzés, és nem 

azonos a kockázatvállalási hajlandósággal, hiszen az egy konkrét dologra, eseményre 

vonatkozik, amelyben a kockázati tényező mérhető, de legalábbis megbecsülhető, 

bekalkulálható. A különböző technológiák a természet okozta bizonytalanság csökkentésére 

szolgálnak, a törvények az emberek okozta bizonytalanság, míg a vallás és különböző 

hiedelmek az ember számára megmagyarázhatatlan történések bizonytalanságát hivatott 

csökkenteni.  

3. Individualizmus – kollektivizmus (IDV) 

Az Individualizmus Index (IDV) alapján elsősorban arra következtethetünk, hogy milyen a 

viszony egy csoport és egy hozzá tartozó egyén, valamint egy másik csoport között. Az 

individualista kultúrák az egyéni jogokat és eredményeket hangsúlyozzák, az egyének közötti 

verseny teljesen elfogadott és elvárt. A társadalom tagjai természetesnek veszik, hogy az 

egyén először a saját igényeit igyekszik kielégíteni, valamint, hogy az egyéni döntések 

“feljebb valók”, mint a csoportosak. Vezetési szempontból külön figyelmet érdemel, hogy 

kollektivista társadalmakban a “saját” csoport összetartása nagyon erős, és itt a lojalitás a 

hatékonyságnál is fontosabb, azonban ezek a kis csoportok egymástól élesen elkülönülnek, és 

keveredésük komoly konfliktusok forrásává válhat. Az individualista társadalmakban a 

gondolkodók elsősorban a társadalom egészével kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, a 
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mindenkivel szembeni igazságosság elve terjedt el általánosan. Éppen ezért nagyon fontos, 

hogy az individualizmus nem egyenlő a kapzsisággal. Az individualizmus és kollektivizmus 

közötti különbség inkább abban nyilvánul meg, hogy milyen az egyén és a csoport viszonya 

egymáshoz képest, melyik az alá- és melyik a fölérendelt, illetve ki hozza a döntéseket.  

4. Férfiasság kontra nőiesség (MAS) 

A férfias kultúrákban a nemek szerepe nagyon élesen elkülönül: a férfiaktól az erős cél- és 

eredményorientáltságot, hatalomgyakorlást és a versenyben keménységet várnak el. Mindezek 

külső megjelenési formája a társadalmi elismerés, a vállalati hierarchia és az összegyűjtött 

vagyon. Ilyen társadalmakban a férfiak egész életükben a karrierre koncentrálnak, céljuk a 

mindennapi megélhetés és anyagi jólét megteremtése családjuk számára. A nőies kultúrákban 

a nemek szerepe kevésbé élesen határolódik el, és megközelítőleg ugyanazon munka- és 

karrierlehetőségek nyitottak mindkét nem képviselői számára. A társadalom domináns 

értékrendszere sokkal inkább a nőies, gyengédebb, érzelmesebb értékekhez kötődik, így a 

sikeresség mértéke is inkább az emberi kapcsolatok száma és minősége, nem pedig a hatalom 

és vagyon nagysága. Ilyen kultúrákban a verseny kevésbé jellemző.  

5. Hosszú távú orientáció (LTO) 

A Hosszú távú Orientáció, más néven Konfuciánus Gondolkodás Indexe arra ad útmutatót, 

hogy egy kultúra tagjainak jellemzően milyen képe van a világról, saját életéről és sorsáról. 

Az index alacsony értéke arra utal, hogy az adott kultúra időorientációja jellemzően rövid 

távú, a jelenre – vagy maximum a közeli jövőre – koncentráló. Fontos jellemző, hogy a 

problémákat jellemzően a hagyományos, megszokott módon közelítik meg, sokat adva a múlt 

tapasztalatai alapján kialakult módszereknek, eljárásoknak, tartózkodnak a hirtelen törésektől, 

változásoktól. Egy ilyen társadalomban egyébként is nagyon fontos az általános stabilitás 

megléte, és zavarok esetén komoly erőfeszítéseket tesznek annak helyreállítása érdekében. 

Mindezzel szemben, az index másik végén, egy gyakorlatias, a távoli jövőre koncentráló, a 

napi élvezetek helyett, hosszútávra befektető kultúrát találunk, amely kevésbé ragaszkodik a 

múlt hagyományaihoz és a stabilitáshoz, viszont könnyen és gyorsan átveszi az újításokat, 

vállalkozó szellemű. 
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 Az alábbiakban a kapott eredményeinket értelmezzük, és összehasonlítjuk a Hofstede 

Központ Magyarországról kapott eredményeivel, melyek megtalálhatók a tanulmányban 

feltüntetett weboldalakon. 

 

 hofstede_ 

hatalmi 

hofstede_ 

bizonytalanság 

hofstede_ 

hosszú távú 

hofstede_ 

férfiasság 

hofstede_ 

indiv_koll 

N 
Összesen 1069 1069 1069 1069 1069 

      

átlag 14,0019 16,9046 13,8157 15,1618 15,9832 

szórás 2,86853 2,53039 2,65576 2,98420 2,72554 

minimum 5,00 7,00 5,00 5,00 7,00 

maximum 25,00 25,00 23,00 25,00 25,00 

N 
Nő 520 520 520 520 520 

      

átlag 13,6692 16,7654 13,4692 14,9000 15,7077 

szórás 2,78002 2,46961 2,62180 2,85312 2,50301 

minimum 5,00 7,00 5,00 5,00 7,00 

maximum 23,00 24,00 21,00 23,00 23,00 

N 
Férfi 549 549 549 549 549 

      

átlag 14,3169 17,0364 14,1439 15,4098 16,2441 

szórás 2,91762 2,58197 2,64838 3,08540 2,89893 

minimum 7,00 9,00 6,00 7,00 8,00 

maximum 25,00 25,00 23,00 25,00 25,00 

 

Szignifikáns-e? 
igen nem igen igen igen 

19. táblázat: magyarországi minta, összesített táblázata Hofstede dimenziók eredményei alapján 

 

1. Legmagasabb érték az összesített eredményeknél, a bizonytalanság kerülése (UAI). A 

bizonytalanságkerülés azt mutatja, hogy a kultúra tagjai milyen mértékben éreznek 

fenyegetettséget bizonytalan, ismeretlen helyzetekben. Ez az érzés kifejezésre jut pl. a 

stressz állapotában, vagy az írott/íratlan szabályok, vagyis a kiszámíthatóság iránt 

felmerülő igényben. Az erős bizonytalanságkerülő társadalmakban, az életben 

elkerülhetetlenül jelen lévő bizonytalanság állandó fenyegetést jelent. Ki kell dolgozni 

megküzdési stratégiákat, úgy, hogy a legfőbb motivációs tényezők a biztonság, a tisztelet, 
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és a valahová tartozás érzése ne sérüljön. A gyenge bizonytalanságkerülő kultúrákban a 

bizonytalanság az élet elfogadott, természetes velejárója, és a váratlan események, 

helyzetek nem jelentenek problémát. A Hofstede Központ Magyarországot, a folyamatos 

mérések esetében a második, vagy a harmadik helyre teszi ennél az indexnél 

(http://www.geert-hofstede.com/hofstede_hungary.shtml, 2014-02-24 adatok alapján). 

Tehát eredményeink alapján, a magyar kultúra tagjai kerülik az ismeretlen helyzeteket, 

mert fenyegetve érzik magukat, és stresszként élik meg, ha megküzdési stratégiák 

kidolgozása az elvárt. 

2. A második legmagasabb érték az individualizmus - kollektivizmus index (IDV). Az 

individualizmus olyan társadalmakra jellemző, ahol az egyéni kapcsolatok lazák, 

felszínesek, mindenki elsősorban saját magát, illetve legszűkebb családját helyezi előtérbe. 

Az ilyen típusú kultúra az én-kultúra. Ezzel szemben a kollektivizmus az olyan 

társadalmakat jellemzi, amelyekben az egyén születésétől kezdve szorosan összetartozó 

csoportokba illeszkedik, melyek a csoport iránti lojalitásért cserébe életre szóló védelmet 

nyújtanak számára. Ezt a típusú kultúrát mi-kultúrának nevezhetjük. Mindegyik dimenziót 

fontosnak tartjuk, de külön figyelmet fordítunk az individualista-kollektivista dimenzióra. 

Elképzelésünk szerint, a magyar kultúra legnagyobb traumája, a trianoni döntés mellett, 

1945, a kommunista diktatúra térhódítása volt, ugyanis a történelem fejlődési 

folyamataiban, de különösen a dualizmus korában, az individualizmus erősödött meg 

Magyarországon, és a Horthy-korszak alatt folytatódott (Bordás, 2014). Az 

individualizmus fejlődése alatt, az iparosodással, a magán szféra megerősödésével, a civil 

szférák jelentős előretörésével, óriási szerep jutott az önmegvalósításnak, amely, az emberi 

szükségletek csúcsán elhelyezkedő, egyik legfontosabb törekvése az embernek (Maslow, 

1970). 1945 lélektanilag tette tönkre a magyar kultúrát, önmegvalósítási folyamatait, 

hiszen az 1945-ös törvények, pillanatok alatt megszüntették a magántulajdonhoz, a 

földekhez való jogot, valamint közel 1600 civil szervezetet számoltak fel, ezzel együtt 

megszüntetve az emberek önmegvalósítási folyamatait. E kollektivista kényszer ellen, 

1956-os forradalom, egy kitörési lehetőségnek látszott, melynek leverésével, 

mentálhigiénés szempontból, elkezdődött Magyarország legsúlyosabb időszaka. Az 

individualizmusában megtört, magyar kultúrára ráerőszakolt kollektivista szemlélet, és 

gondolkodás tünetei, felszínre törtek a kilátástalanságban, az önmegvalósítás 

elvesztésében. Ennek a folyamatnak, valószínű egyik következménye, a magas 

öngyilkosság, hiszen az 1960-as, 70-es, 80-as évekre Magyarország világelső lett az 

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_hungary.shtml
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öngyilkosság elkövetésében (Bordás, 1994). A Hofstede Központ Magyarországot érintő 

folyamatos eredményeivel, a mi kutatásunk eredményei is többnyire megegyeznek, hiszen 

az IDV index esetében, ők is magas individualizmusra jellemző értékeket kaptak 

(http://www.geert-hofstede.com/hofstede_hungary.shtml, 2014-02-24 adatok alapján). Úgy 

tűnik, hogy folyamatosan kezd helyreállni az a történelemből hozott individualista 

értékrend a magyar kultúrában, melyet az 1945 után létrejött kommunista hatalomátvétel 

mentálhigiénésen is teljesen tönkretett, és az önmegvalósítási folyamatok, ha lassan is, de 

újra kezdenek kibontakozni. Ezt támasztja alá az a statisztikai tény is, hogy 2013-ra 

Magyarország már a 9. helyen szerepelt világviszonylatban az öngyilkosság 

statisztikájában (1989-ig első volt). 

3. A harmadik legmagasabb érték a mi kutatásunk esetében, a férfiasság kontra nőiesség 

(MAS) értéke, ami azt jelenti, hogy erősen maszkulin társadalom vagyunk. A maszkulin 

kultúrákban a társadalmi nemi szerepek élesen elkülönülnek: a férfiak magabiztosak, 

kemények, az anyagi sikerre összpontosítanak, a nők legyenek szerények, szelídek, és az 

életviszonyokra koncentráljanak. A feminin kultúrákban a társadalmi nemi szerepekben 

átfedések találhatók, a szerepek bizonyos mértékig összemosódnak; mind a nők, mind a 

férfiak legyenek szerények, szelídek, és az élet minőségére koncentráljanak. A maszkulin 

társadalmakban a domináns érték az anyagi siker és az előrehaladás. A konfliktusok 

megoldása küzdelem árán történik. A feminin kultúrákban a domináns értékek a másokról 

való gondoskodás, a szolidaritás a környezet, a természet védelme. A konfliktusok 

megoldása kompromisszumok és tárgyalások útján történik. A Hofstede Központ 

Magyarországot folyamatosan nagyon maszkulin társadalomnak méri, szinte minden 

esetben ez az érték az első helyen van (http://www.geert-

hofstede.com/hofstede_hungary.shtml, 2014-02-24 adatok alapján). Az eltérés valószínű a 

mintában keresendő, hiszen mi véleményformálókkal dolgoztunk, ők pedig rétegezett 

mintavétellel. A magyar társadalomra jellemző magas MAS értékek miatt is nagyon fontos 

lenne, már középiskolai szinten, konfliktuselméleteket és konfliktuskezelési technikákat 

oktatni. 

4. A negyedik helyre a hatalmi távolság (PDI) értéke került a mi kutatásunk esetében. A 

hatalmi távolság dimenziója annak mértéke, hogy az adott közösség alacsonyabb 

beosztású, kisebb hatalommal rendelkező tagjai mennyiben fogadják el a hatalom 

egyenlőtlen eloszlásának tényét. A kis hatalmi távolságú társadalmak az emberek közötti 

egyenlőtlenségek minimálisra való csökkentésére törekednek. A nagy hatalmi távolságú 

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_hungary.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_hungary.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_hungary.shtml
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társadalmakban az emberek közötti egyenlőtlenségek természetesek, sőt ezeket 

kívánatosnak tartják. Mi viszonylag elég alacsony értékeket kaptunk ennél az indexnél, 

ami azt jelenti, hogy a magyar kultúra tagjai egymás között az egyenlőtlenségek 

minimálisra való csökkentésére törekednek. Viszont magasabbak a Hofstede Központ által 

mért adatoktól (http://www.geert-hofstede.com/hofstede_hungary.shtml, 2014-02-24 

adatok alapján), ami adódhat a célcsoportok különbségéből is. Náluk ez az érték a 

legalacsonyabb a magyar kultúrára vonatkozóan. 

5. Legalacsonyabb értékeket a hosszú távú orientáció (LTO) esetében kaptunk. Ez az index 

azt fejezi ki, ahogy fentebb megfogalmaztuk, hogy az adott kultúra időorientációja 

jellemzően rövid távú, a jelenre – vagy maximum a közeli jövőre – koncentráló. Fontos 

megállapítás, hogy a problémákat jellemzően a hagyományos, megszokott módon közelítik 

meg, sokat adva a múlt tapasztalatai alapján kialakult módszereknek, eljárásoknak, 

tartózkodnak a hirtelen törésektől, változásoktól. Sajnos ez az index azt is mutatja, hogy a 

magyar kultúra, a történelmi múlttal, a történelmi traumákkal nem békélt meg, nincs 

feldolgozva a veszteségek által okozott gyász (lásd lentebb), ezért inkább a múltban, kicsit 

a jelenben, és legkevésbé jövőorientáltan él. A Hofstede Központ kicsit nagyobb értékeket 

kapott tőlünk ennél az indexnél, bár a két legkisebb eredmény, a hosszú távú orientációt, és 

a hatalmi távolságot illetően, megegyezik mindkét kutatás esetében (http://www.geert-

hofstede.com/hofstede_hungary.shtml, 2014-02-24 adatok alapján). 

A 19. táblázatból jól látható, hogy a női és férfi átlagok eltérése szignifikáns a legalsó sor 

„igen” megjegyzése esetén. A férfiak szignifikánsan magasabb hatalmi orientációval, 

hosszú távú orientációval, férfiasság-preferenciával és kollektivizmussal jellemezhetőek. 

 

A következő táblázatok a Hofstede -alskálák eredményeinek világnézet szerinti eloszlását és 

különbségeit mutatják be: 

 ÁTLAG  

Vallásos-e? 
Nincs 

válasz 
Igen Nem Együtt Szignifikáns-e? 

N (fő) 226 668 175 1069  

Hatalmi távolság 13,9425 14,1063 13,68 14,0019 nem 

Bizonytalanság-kerülés 16,3938 17,1497 16,6286 16,9046 igen 

Hosszú távú orientáció 13,6372 14,0644 13,0971 13,8157 igen 

Férfiasság 15,1593 15,2335 14,8914 15,1618 nem 

Individualizmus-

kollektivizmus 
15,6858 16,253 15,3371 15,9832 igen 

20. táblázat: magyarországi minta, Hofstede dimenziói és a vallásosság összefüggése 

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_hungary.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_hungary.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_hungary.shtml
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A magukat vallásosnak vallók magasabb bizonytalanság-kerüléssel, erősebb hosszú távú 

orientációval, magasabb férfiasság-preferenciával és magasabb kollektivizmussal 

jellemezhetőek a Hofstede - skála alapján. A hatalmi távolság és a férfiasság-preferencia 

esetében a különbségek statisztikailag nem szignifikánsak. 

 

 ÁTLAG  

Politikai nézete 
Nincs 

válasz 
Jobboldali Baloldali Nem tudja Együtt Szignifikáns-e? 

N (fő) 346 425 153 145 1069  

Hatalmi távolság 13,8555 14,4612 13,1961 13,8552 14,0019 igen 

Bizonytalanság-kerülés 16,7543 17,2212 16,4575 16,8069 16,9046 igen 

Hosszú távú orientáció 13,763 14,4659 12,8235 13,0828 13,8157 igen 

Férfiasság 15,211 15,3153 14,7255 15,0552 15,1618 nem 

Individualizmus-

kollektivizmus 
15,8237 16,4588 15,4183 15,5655 15,9832 igen 

21. táblázat: magyarországi minta, Hofstede dimenziói és a politikai nézet összefüggése 

 

A magukat jobboldalinak vallók magasabb hatalmi távolsággal, magasabb bizonytalanság-

kerüléssel, erősebb hosszú távú orientációval és magasabb kollektivizmussal jellemezhetőek a 

Hofstede - skála alapján. A férfiasság-preferencia esetében a különbségek statisztikailag nem 

szignifikánsak. 

 

 ÁTLAG  

Gazdasági nézete 
Nincs 

válasz 
Konzervatív Liberális Nem tudja Együtt Szignifikáns-e? 

N (fő) 157 460 314 138 1069  

Hatalmi távolság 13,8662 14,5217 13,2898 14,0435 14,0019 igen 

Bizonytalanság-kerülés 16,0127 17,2739 16,7803 16,971 16,9046 igen 

Hosszú távú orientáció 14,1019 14,4435 12,8344 13,6304 13,8157 igen 

Férfiasság 14,8471 15,4065 15,0732 14,9058 15,1618 nem 

Individualizmus-

kollektivizmus 
15,3057 16,487 15,8248 15,4348 15,9832 igen 

22. táblázat: magyarországi minta, Hofstede dimenziói és a gazdasági nézet összefüggése 

 

A konzervatív gazdasági nézeteket vallók magasabb hatalmi távolsággal, magasabb 

bizonytalanság-kerüléssel, erősebb hosszú távú orientációval és magasabb kollektivizmussal 

jellemezhetőek a Hofstede - skála alapján. A férfiasság-preferencia esetében a különbségek 

statisztikailag nem szignifikánsak. 
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 ÁTLAG  

Erkölcsi nézete 
Nincs 

válasz 
Konzervatív Liberális Nem tudja Együtt Szignifikáns-e? 

N (fő) 108 649 252 60 1069  

Hatalmi távolság 14,0648 14,2573 13,3254 13,9667 14,0019 igen 

Bizonytalanság-kerülés 15,787 17,2512 16,5913 16,4833 16,9046 igen 

Hosszú távú orientáció 13,9537 14,2265 12,6111 14,1833 13,8157 igen 

Férfiasság 15,1111 15,2404 14,8095 15,8833 15,1618 nem 

Individualizmus-

kollektivizmus 
15,2963 16,3282 15,5238 15,4167 15,9832 igen 

23. táblázat: magyarországi minta, Hofstede dimenziói és az erkölcsi nézet összefüggése 

 

A konzervatív erkölcsi nézeteket vallók magasabb hatalmi távolsággal, magasabb 

bizonytalanság-kerüléssel, erősebb hosszú távú orientációval és magasabb kollektivizmussal 

jellemezhetőek a Hofstede - skála alapján. A férfiasság-preferencia esetében a különbségek 

statisztikailag nem szignifikánsak. 

 

 ÁTLAG  

Foglalkozás 
Polgár-

mester 
Pap Tanár Orvos Vállalkozó Egyéb Együtt 

Szigni-

fikáns-e? 

N (fő) 151 95 235 91 191 306 1069  

Hatalmi távolság 14,298 14,6632 13,4468 14,0000 14,7277 13,6242 14,0019 igen 

Bizonytalanság-

kerülés 
16,8808 17,1579 16,4681 17,2637 17,2932 16,8235 16,9046 igen 

Hosszú távú 

orientáció 
14,1457 14,9474 13,6638 14,4945 13,7016 13,2876 13,8157 igen 

Férfiasság 15,3907 15,7474 14,7319 14,8791 15,5969 15,0098 15,1618 igen 

Individualizmus-

kollektivizmus 
16,3841 16,5789 15,6383 16,5055 15,7382 15,8627 15,9832 igen 

24. táblázat: magyarországi minta, Hofstede dimenziói és a foglalkozás összefüggése 

 

A legmagasabb hatalmi távolsággal és bizonytalanság-kerüléssel a vállalkozók, a 

legmagasabb hosszú távú orientációval, férfiasság-preferenciával és kollektivizmussal a 

papok jellemezhetőek. 
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Régiók szerinti bontás 

A következő táblázatok a magyarországi földrajzi régiókban mért leíró statisztikákat 

tartalmazzák a Hofstede - alskálákra vonatkozóan. 

 

Dunántúl N Minimum Maximum Átlag Szórás 

Hatalmi távolság 315 6,00 25,00 13,9619 2,74937 

Bizonytalanság-kerülés 315 9,00 23,00 17,0762 2,44830 

Hosszú távú orientáció 315 7,00 23,00 13,8222 2,49971 

Férfiasság 315 5,00 23,00 14,9079 3,21438 

Individualizmus-

kollektivizmus 
315 8,00 24,00 16,2222 2,79584 

25. táblázat: a magyarországi minta Hofstede dimenzióinak alakulása a dunántúli régióban 

Duna-Tisza köze N Minimum Maximum Átlag Szórás 

Hatalmi távolság 245 6,00 25,00 13,6531 3,30022 

Bizonytalanság-kerülés 245 7,00 25,00 16,4571 2,79988 

Hosszú távú orientáció 245 5,00 21,00 13,0735 2,80564 

Férfiasság 245 7,00 23,00 15,0776 2,80480 

Individualizmus-

kollektivizmus 
245 7,00 24,00 15,3510 2,58607 

26. táblázat: magyarországi minta, Hofstede dimenzióinak alakulása a Duna – Tisza köze régióban 

Tiszántúl N Minimum Maximum Átlag Szórás 

Hatalmi távolság 85 7,00 18,00 13,5765 2,21132 

Bizonytalanság-kerülés 85 12,00 24,00 17,0353 2,11259 

Hosszú távú orientáció 85 7,00 19,00 13,4000 2,61952 

Férfiasság 85 6,00 25,00 15,8118 3,56068 

Individualizmus-

kollektivizmus 
85 10,00 25,00 16,5059 3,19085 

27. táblázat: magyarországi minta, Hofstede dimenzióinak alakulása a tiszántúli régióban 

 Dunántúl 

(n=315) 

Duna-Tisza köze 

(n=245) 

Tiszántúl 

(n=85) 

Szignifikáns-e? 

ÁTLAGOK  

Hatalmi távolság 13,9619 13,6531 13,5765 nem 

Bizonytalanság-kerülés 17,0762 16,4571 17,0353 igen 

Hosszú távú orientáció 13,8222 13,0735 13,4000 igen 

Férfiasság 14,9079 15,0776 15,8118 nem 

Individualizmus-

kollektivizmus 
16,2222 15,3510 16,5059 

igen 

28. táblázat: magyarországi minta, Hofstede dimenzióinak régiók szerinti összesített táblázata 

 

A régiók összehasonlításánál kitűnik, hogy a dunántúli válaszadók magasabb hatalmi 

távolsággal, magasabb bizonytalanság-kerüléssel, magasabb hosszú távú orientációval, míg a 

tiszántúli válaszadók erősebb kollektivizmussal jellemezhetőek. A hatalmi távolság és a 

férfiasság-preferencia esetén a különbségek statisztikailag nem minden esetben 

szignifikánsak. 
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1.2.4. A magyar történelem megítélése 

A válaszadók 1-től 5-ig terjedő skálán határozták meg, mennyire értenek egyet a 

kijelentésekkel a magyar történelem, különböző – többnyire negatív – eseményeivel 

kapcsolatban (1 = egyáltalán nem ért egyet az adott kijelentéssel az adott történelmi 

eseményre vonatkoztatva, 5 = teljes mértékben egyetért). 

A szalagdiagramok az átlagok értékeit jelzik 1 és 5 között. 

 

1.2.4.1. Ez az esemény a mai napig mély hatással van Magyarországra. (Mélyhatás) 

 

 

15. ábra: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a mély 

hatásra vonatkozóan.  

A magyar válaszadók a felsorolt történelmi események közül napjainkra is mély hatást 

gyakorlónak tartják az időben hozzánk közelebb állókat. Az 1-5-ös skálán 4-es érték fölötti 

átlag adódott a XX. század eseményeire, és ahogy visszafelé megyünk az időben, egyre 

alacsonyabb a hatást mutató átlag. 

Csaknem lineáris regressziós kapcsolat mutatható ki a történelmi trauma bekövetkezésének 

ideje és a mai napig tartó hatás mértéke között: minél régebbi az esemény, annál kisebb 

negatív befolyása van a ránk. Azonban kiugrik az iménti tendencia szabályosságából Trianon 

megítélése. Ez az esemény okozza a legsúlyosabb hatást a mai magyarokra – a válaszadók 



31 

szerint. Az átlagok csökkenő sorrendben a következők: Trianon = 4,4; kommunizmus = 4,2; 

1956 = 4,1; 1848 = 3,3; török = 2,6; tatár = 1,9. 

 

 

1. boxplot ábra: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a mély 

hatásra vonatkozóan. 

A boxplot ábra – az átlagokat kis körrel, és az alatt-fölötte elhelyezkedő 95%-os 

megbízhatósági intervallumot vonalkával jelölve - jól mutatja a traumaként megélt történelmi 

esemény időbeli lineáris függését, a monoton növő tendenciából kiugró Trianon magasabb 

értékével. A rövid szakaszok az alacsony szórás értékeket jelzik, ami azt mutatja, hogy az 

emberek nagyon hasonlóan ítélik meg ezeket az eseményeket. 

 

Nem 
mélyhatás       

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nő 520 1,9731 2,5500 3,3077 4,3865 4,1212 4,1077 

Férfi 549 1,8361 2,5592 3,2477 4,4444 4,2295 4,0820 

Együtt 1069 1,9027 2,5547 3,2769 4,4163 4,1768 4,0945 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

29. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a mély hatásra 

vonatkozóan, nemek szerinti bontásban. A piros, egymás alatti értékek között szignifikáns az eltérés. 
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A vizsgált történelmi traumák mélyen érintő hatásának megítélésben a nemek között 

szignifikáns eltérés áll fent. A nőkre lényegesen mélyebb hatást gyakorol a tatárjárás, 1848 

(3,31 > 3,25), és 1956, míg a férfiakra a török hódoltság, Trianon (4,44 > 4,39) és a 

kommunista uralom. 

Korcsoportok 
 mélyhatás      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Fiatal (30 év alatt) 130 1,8538 2,4923 3,3154 4,3308 4,0615 3,9154 

Középkorú (30 – 50 év) 576 1,8333 2,5104 3,1719 4,3663 4,1493 4,0625 

Idős (50 év felett) 361 2,0249 2,6454 3,4321 4,5235 4,2576 4,2050 

Együtt 1067 1,9007 2,5539 3,2774 4,4152 4,1753 4,0928 

Szignifikáns-e?  igen nem igen igen nem igen 

30. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a mély hatásra 

vonatkozóan, korcsoportok szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az adott 

oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt alcsoporttól. 

 

A török hódoltság és a kommunizmus megítélésében nincs lényeges különbség a három 

korcsoport között, ugyanakkor a többi esemény az idős korosztályra szignifikánsan mélyebb 

hatást gyakorol, mint a középkorúakra. Trianon és 1956 az 50 év felettiekre nemcsak a 

középkorú, de a fiatal korcsoportnál is jelentősen mélyebben hat (pl. Trianon idős 4,52 > 

középkorúak 4,36 és fiatalok 4,33). 

Foglalkozás 
 mélyhatás      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Polgármester 151 2,0000 2,6556 3,3444 4,4106 4,0728 4,0596 

Pap 95 2,0737 2,8105 3,5053 4,7368 4,6842 4,4737 

Tanár 235 1,8511 2,5277 3,2511 4,4043 4,1574 4,1149 

Orvos 91 1,9780 2,7033 3,4066 4,5824 4,4286 4,4286 

Vállalkozó 191 1,7487 2,2618 3,0785 4,2565 3,8901 3,8377 

Egyéb 306 1,9150 2,5850 3,2778 4,3791 4,1895 4,0392 

Együtt 1069 1,9027 2,5547 3,2769 4,4163 4,1768 4,0945 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

31. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a mély hatásra 

vonatkozóan, foglalkozás szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az értéket, ami az adott 

oszlopban (történelmi esemény kapcsán), a legnagyobb darabszámú szignifikáns eltérést mutat. Dőlt 

betűvel azokat a számokat jelöli, mely alcsoportoktól lényegi az eltérése, a pirossal kiemelt 

alcsoportnak. 

 

A véleményalkotók foglalkozás szerint is másként ítélik meg a történelmi traumák mély 

hatását. Legérzékenyebben a lelkészeket, legkevésbé a vállalkozókat érintik a történelmi 

traumák hatása. 
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A tatárok, a törökök, és 1848 hatását a vállalkozók lényegesen kisebb problémaként élik meg, 

mint a polgármesterek és a lelkészek. A második világháborút követő kommunista uralom ma 

is élő hatása, szintén a vállalkozókat viseli meg legkevésbé, minden más foglalkozáshoz 

képest (kivéve a polgármestereket). 

Trianon és 1956 megítélése a lelkészek számára lényegesen mélyebb hatású, mint 

vállalkozók, a tanárok, a polgármesterek és az egyéb foglalkozásúak számára (pl. Trianon 

papoknál 4,7-es átlag, míg a vállalkozóknál 4,3). 

Vallásos-e? 
 mélyhatás      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 226 1,8938 2,3540 3,1239 4,0929 3,7434 3,7965 

Igen 668 1,9641 2,6617 3,3638 4,5539 4,3578 4,2530 

Nem 175 1,6800 2,4057 3,1429 4,3086 4,0457 3,8743 

Együtt 1069 1,9027 2,5547 3,2769 4,4163 4,1768 4,0945 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

32. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a mély hatásra 

vonatkozóan, vallásosság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az adott 

oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt alcsoporttól. 

Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a dőlt számok 

alcsoportjai mutatják. 

A vallás szerepe szintén dominánsan befolyásolja a történelmi trauma megítélését. A vallásos 

emberek minden felsorolt eseményt lényegesen mélyebben élnek meg, mint a nem vallásosak 

(pl. 1956 esetében az átlagok 4,2 > 3,9). Trianon és a kommunizmus megítélésében az egyik 

szélső pólust a hívők adják, akik jobban átérzik az események súlyát - 4,6 és 4,4-es átlagokkal 

-, a másik véglet azoké, akik a vallásosságukról nem kívántak nyilatkozni - 4,0-es és 3,7-es 

átlagokkal. A középértékek közötti eltérések ezekben az esetekben egymástól és a nem 

vallásos csoporttól is szignifikánsak. 

Felekezet 
 mélyhatás      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok 

válaszolni 
218 1,8349 2,2339 3,1514 4,0872 3,6743 3,7523 

Katolikus 486 1,8909 2,6173 3,3251 4,5144 4,2984 4,1770 

Református 193 2,0777 2,7876 3,3990 4,5596 4,3782 4,3005 

Evangélikus 43 1,6744 2,6512 3,3256 4,5116 4,4186 4,4186 

Egyéb 

keresztény 
49 1,7959 2,3061 3,3673 4,4694 4,3469 4,1020 

Izraelita 4 2,7500 2,7500 1,7500 3,2500 3,2500 3,5000 

Egyéb 76 1,8816 2,5789 3,0132 4,3421 4,1316 3,8684 

Együtt 1069 1,9027 2,5547 3,2769 4,4163 4,1768 4,0945 

Szignifikáns-

e? 
 igen igen igen igen igen igen 

33. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a mély hatásra 

vonatkozóan, felekezeti hovatartozás szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az értéket, ami az 
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adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legnagyobb darabszámú szignifikáns eltérést mutat. 

Dőlt betűvel azokat a számokat, mely alcsoportoktól lényegi az eltérése a pirossal kiemelt alcsoportnak. 

Szignifikánsan mélyebben hat a tatárjárás a reformátusokra, mint az evangélikusokra (2,1 > 

1,7), a török hódoltság szintén a reformátusokra, mint az egyéb keresztényekre és azokra, akik 

nem válaszoltak a vallási hovatartozás kérdésére (2,8 > 2,31 és 2,23).  1848, Trianon, a 

kommunizmus és 1956 eseményei az izraelitákat sokkal kevésbé viselik meg, mint a három 

nagy keresztény vallás követőit (pl. Trianon izraelita 3,3 < református 4,6 és katolikus, 

evangélikus 4,5). 

 

Politikai beállítottság 
 mélyhatás      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 346 1,8497 2,3439 3,1936 4,3179 3,9104 3,8671 

Jobboldali 425 2,0259 2,8212 3,5106 4,6965 4,5741 4,4753 

Baloldali 153 1,7908 2,5163 3,1569 4,1634 3,9216 3,8366 

Nem tudom eldönteni 145 1,7862 2,3172 2,9172 4,0966 3,9172 3,7931 

Együtt 1069 1,9027 2,5547 3,2769 4,4163 4,1768 4,0945 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

34. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a mély hatásra 

vonatkozóan, politikai beállítottság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az 

adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt 

alcsoporttól. 

A politikai beállítottság minden vizsgált történelmi esemény máig tartó mély hatását eltérően 

befolyásolja. A jobboldali nézeteket valló válaszadókat lényegesen mélyebben érinti 

mindegyik vesztes kimenetelű „csata” (pl. Trianon jobboldali 4,7 > baloldali 4,2; 

kommunizmus jobboldali 4,6 > baloldali 3,9). Az eltérések szignifikánsak a jobboldalt mind a 

baloldalhoz, mind a politikai beállítottságukat el nem áruló emberek véleményéhez 

hasonlítva. 

Gazdaságpolitikai beállítottság 
 mélyhatás      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 157 1,5987 2,0828 2,9172 4,0764 3,5924 3,6178 

Konzervatív 460 2,0413 2,7587 3,4587 4,6696 4,4783 4,3804 

Liberális 314 1,8503 2,5287 3,2611 4,2675 4,0732 3,9650 

Nem tudom eldönteni 138 1,9058 2,4710 3,1159 4,2971 4,0725 3,9783 

Együtt 1069 1,9027 2,5547 3,2769 4,4163 4,1768 4,0945 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

35. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a mély hatásra 

vonatkozóan, gazdaságpolitikai beállítottság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az 

átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt 

betűvel jelölt alcsoporttól. Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket 

ettől, szintén a dőlt számok alcsoportjai mutatják. 
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A gazdaságpolitikai beállítottság szintén szignifikáns kapcsolatban áll a történelmi 

traumákkal. A konzervatív beállítottság minden eseménynél magasabb átlagot, azaz nagyobb 

hatást mutat (pl. Trianon konzervatív 6,7 > liberális 4,0). A konzervatív gazdasági nézet 

lényegesen mélyebb benyomással jellemezhető, mint a liberálisoké vagy azoké, akik nem 

akarták vagy nem tudták eldönteni, milyen oldalhoz állnak közelebb. A legkevésbé a 

gazdasági nézeteiket nem közlőkre hatnak a vizsgált történelmi események, az eltérések itt is 

szignifikánsak az összes többi alcsoporthoz képest. 

 

Régió 
 mélyhatás      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Dunántúl 531 1,9316 2,6581 3,3561 4,6068 4,5014 4,2906 

Duna-Tisza köze 464 1,8685 2,4353 3,1940 4,2284 3,9052 3,9203 

Tiszántúl 232 1,9224 2,5991 3,3405 4,5043 4,2155 4,1250 

Együtt 1047 1,9016 2,5463 3,2808 4,4164 4,1738 4,0898 

Szignifikáns-e?  nem igen nem igen igen igen 

36. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a mély hatásra 

vonatkozóan, régiók szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az adott 

oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt alcsoporttól. 

Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a dőlt számok 

alcsoportjai mutatják. 

 

A vizsgált történelmi eseményekre legkevésbé érzékenyek a Duna-Tisza közén lakó emberek, 

a legmélyebb benyomást a dunántúliakra gyakorolnak. Az eltérés szignifikáns a török, 

Trianon, 2. vh. és 1956 esetében, az utolsó három eseménynél nemcsak Dunántúl, de 

Tiszántúl átlagait is lényegesen meghaladják a Duna-Tisza közi értékek. A kommunizmus 

esetében a két szélső pólus egymástól és a tiszántúli régiótól is jelentős eltérést mutat: 

Dunántúl 4,5 > Tiszántúl 4,2 > Duna-Tisza köze 3,9. 
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1.2.4.2. Ez az esemény Magyarország történetének legnagyobb tragédiája. (Tragédia) 

 

 

16. ábra: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a legnagyobb 

tragédiára vonatkozóan. 

A felsorolt történelmi események közül a magyar történelem legnagyobb tragédiájának 

szintén az időben hozzánk közelebb állókat tartják, legsúlyosabbnak Trianont. Az 1-5-ös 

skálán 4-es érték fölötti átlag csak erre adódott. Az átlagok csökkenő sorrendben a 

következők: Trianon = 4,2; kommunizmus = 3,6; 1956 = 3,5; 1848 = 2,8; török = 2,2; tatár = 

1,9. Összehasonlítva a napjainkra gyakorolt mély hatással, a legnagyobb tragédiaként való 

beállítás, alacsonyabb értéket kapott mindhárom XX. századi eseményre, míg a korábbiakra 

szinte azonosat.  

Itt is lineáris regressziós kapcsolat mutatható ki a történelmi trauma bekövetkezésének ideje 

és a legnagyobb történelmi tragédiaként megélt átlagok között: minél régebbi az esemény, 

annál kevésbé tekintik a legnagyobb tragédiának. 

Nemek 
 tragédia      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nő 520 1,9115 2,1962 2,8173 4,1538 3,5846 3,5635 

Férfi 549 1,8998 2,2222 2,7450 4,2240 3,6812 3,5355 

Együtt 1069 1,9055 2,2095 2,7802 4,1899 3,6342 3,5491 

Szignifikáns-e?  nem nem nem nem nem nem 

37. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a legnagyobb 

tragédiára vonatkozóan, nemek szerinti bontásban. 

A férfiak és a nők hasonlóan ítélik meg a vizsgált történelmi események tragikus voltát. Nincs 

lényeges eltérés sem az együttes átlagoktól, sem egymástól. 
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Korcsoportok 
 tragédia      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Fiatal (30 év alatt) 130 1,8385 2,1308 2,7385 4,1385 3,4769 3,3615 

Középkorú (30 – 50 év) 576 1,8698 2,1736 2,7205 4,1493 3,5816 3,4670 

Idős (50 év felett) 361 1,9861 2,2964 2,8809 4,2687 3,7729 3,7452 

Együtt 1067 1,9053 2,2099 2,7769 4,1884 3,6336 3,5483 

Szignifikáns-e?  nem nem igen nem igen igen 

38. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a legnagyobb 

tragédiára vonatkozóan, korcsoportok szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami 

az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt 

alcsoporttól. 

A korosztályok a tatárjárás, a török hódoltság és Trianon tragédiáját hasonlóan látják, nincs 

lényeges eltérés az átlagaik között. Trianont 4,2 körüli átlaggal jellemezte minden csoport 

(legmagasabb átlagok ennél az eseménynél vannak). Az 1848-as szabadságharc, a 

kommunizmus és 1956 eseményeit azonban az idősek (50 év felettiek) sokkal súlyosabb 

csapásként élik meg, mint a középkorú és a fiatal népesség (1956: idős 3,7 > középkorú 3,5 > 

fiatal 3,4). 

Foglalkozás 
 tragédia      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Polgármester 151 2,1589 2,5563 3,0728 4,2848 3,6755 3,6225 

Pap 95 2,1684 2,6526 2,9053 4,5053 4,3474 3,9684 

Tanár 235 1,7745 2,1702 2,7574 4,0681 3,6043 3,6553 

Orvos 91 2,0110 2,3297 2,8242 4,5385 3,8242 3,6593 

Vállalkozó 191 1,7330 1,8482 2,5916 3,9895 3,2618 3,2042 

Egyéb 306 1,8758 2,1209 2,7190 4,1601 3,5915 3,4837 

Együtt 1069 1,9055 2,2095 2,7802 4,1899 3,6342 3,5491 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

39. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a legnagyobb 

tragédiára vonatkozóan, foglalkozás szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az értéket, ami az 

adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legnagyobb darabszámú szignifikáns eltérést mutat. 

Dőlt betűvel azokat a számokat jelöltük, amely alcsoportoktól lényegi az eltérése a pirossal kiemelt 

alcsoportnak. Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a 

dőlt számok alcsoportjai mutatják. 

A véleményformálók foglalkozása szignifikánsan befolyásolja a történelmi traumák 

tragédiaként való felfogását. Csaknem minden vizsgált eseményt a lelkészek és 

polgármesterek fogják fel leginkább tragédiaként. Egyetlen kivétel Trianon, ahol az orvosok 

ítélik meg legsúlyosabbnak a helyzetet. 

A másik végletet a vállalkozók jelentik itt is, számukra okoz a legkisebb megrázkódtatást a 

történelmi trauma. Szignifikánsan alacsonyabbak a vállalkozók átlag értékei szinte minden 
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más foglalkozás átlagainál. A két kiemelt pólus (lelkész-polgármester illetve vállalkozó) az 

összes eseménynél jelentősen eltérő értékeket mutat (pl. a második világháborút követő 

kommunizmus: vállalkozó 3,3 < pap 4,3). 

Vallásos-e? 
 tragédia      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 226 1,8628 2,0177 2,6858 3,8850 3,2345 3,3319 

Igen 668 1,9850 2,3533 2,8593 4,3728 3,8967 3,7246 

Nem 175 1,6571 1,9086 2,6000 3,8857 3,1486 3,1600 

Együtt 1069 1,9055 2,2095 2,7802 4,1899 3,6342 3,5491 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

40. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a legnagyobb 

tragédiára vonatkozóan, vallásosság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az 

adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt 

alcsoporttól. 

A vallásosság ténye szignifikánsan magasabb átlagokat eredményez a vallásos embereknél. A 

vizsgált történelmi eseményeket a hívők nagyobb tragédiaként élik meg, mint a nem 

vallásosak és azok, akik nem válaszoltak a vallásosság kérdésére (pl. legmagasabb átlagok 

Trianonnál: vallásos 4,4 > nem vallásos vagy vallását nem vállaló 3,9). 

Felekezet 
 tragédia      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok 

válaszolni 
218 1,8486 1,9817 2,6697 3,8532 3,1560 3,2798 

Katolikus 486 1,9033 2,2840 2,8025 4,3107 3,7346 3,6646 

Református 193 2,0415 2,3990 2,9326 4,3938 3,9793 3,7617 

Evangélikus 43 2,0930 2,3721 3,0233 4,3953 3,8605 3,7907 

Egyéb 

keresztény 
49 1,8367 2,1020 2,5102 4,2653 3,8367 3,4490 

Izraelita 4 2,2500 1,5000 2,2500 2,7500 2,7500 3,0000 

Egyéb 76 1,6579 1,9211 2,6316 3,7763 3,2763 3,0000 

Együtt 1069 1,9055 2,2095 2,7802 4,1899 3,6342 3,5491 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

41. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a legnagyobb 

tragédiára vonatkozóan, felekezeti hovatartozás szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az értéket, 

ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legnagyobb darabszámú szignifikáns eltérést 

mutat. Dőlt betűvel azokat a számokat, amely alcsoportoktól lényegi az eltérése a pirossal kiemelt 

alcsoportnak. 

A felekezeti hovatartozás alapján is lényegi eltérések mutathatók ki. Szignifikánsan 

alacsonyabb átlag adódott az „egyéb” vallású válaszadók esetében a tatárjárás, a török 

hódoltság és 1956 kapcsán, mégpedig a a katolikus, a református és az evangélikus 

vallássokkal szemben (pl. 1956 „egyéb” 3,0 < evangélikus 3,8). 
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1848 esetében az egyéb keresztények sokkal kevésbé tekintik tragédiának a történelmi 

eseményt, mint az evangélikusok. Trianon hatását „leértékelik” az izraeliták minden más 

valláshoz képest (kivéve az egyéb kategóriát), pl. zsidó 2,8 < református 4,4.  

A második világháborút követő kommunista rendszert legkevésbé azok tartják tragikusnak, 

akik nem voltak hajlandók megválaszolni, milyen vallást gyakorolnak ill. hívők-e egyáltalán. 

Szignifikánsan alacsonyabb a 3,16-os átlaguk, mint a nagyobb felekezeteknek, pl. református 

3,98 vagy evangélikus 3,86, illetve katolikus 3,73. 

 

Politikai beállítottság 
 tragédia      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 346 1,8439 2,0665 2,7283 4,0058 3,3873 3,3960 

Jobboldali 425 2,0565 2,4847 2,9765 4,6141 4,1553 3,9788 

Baloldali 153 1,7712 1,9346 2,5686 3,6601 3,0588 3,0261 

Nem tudom eldönteni 145 1,7517 2,0345 2,5517 3,9448 3,3034 3,2069 

Együtt 1069 1,9055 2,2095 2,7802 4,1899 3,6342 3,5491 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

42. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a legnagyobb 

tragédiára vonatkozóan, politikai beállítottság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az 

átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt 

betűvel jelölt alcsoporttól. Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket 

ettől, szintén a dőlt számok alcsoportjai mutatják. 

 

A jobboldali politikai nézeteket valló véleményformálók minden történelmi eseményt 

lényegesen nagyobb tragédiaként élik meg, mint a baloldaliak és azok, akik nem válaszoltak a 

vallásosságot firtató kérdésre vagy nem tudták eldönteni (pl. legmagasabb átlagok Trianonnál: 

jobboldali 4,6 > vallását eltitkolók 4,0 > baloldali 3,7). 

Gazdaságpolitikai 

beállítottság 

 tragédia      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 157 1,6688 1,8344 2,4968 3,8344 3,1019 3,2866 

Konzervatív 460 2,0717 2,4696 2,9717 4,5370 4,0261 3,8522 

Liberális 314 1,8185 2,1051 2,7420 3,9076 3,3726 3,3025 

Nem tudom eldönteni 138 1,8188 2,0072 2,5507 4,0797 3,5290 3,3986 

Együtt 1069 1,9055 2,2095 2,7802 4,1899 3,6342 3,5491 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

43. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a legnagyobb 

tragédiára vonatkozóan, gazdaságpolitikai beállítottság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az 

átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt 

betűvel jelölt alcsoporttól. Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket 

ettől, szintén a dőlt számok alcsoportjai mutatják. 
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A konzervatív gazdaság nézeteket valló válaszadók szignifikánsan magasabb átlagot mutatnak 

a történelmi tragédiáink megítélésében, mint a liberálisok és azok, akik nem válaszoltak a 

gazdasági nézeteiket taglaló kérdésre vagy nem tudták eldönteni (pl. 2. vh. és kommunizmus: 

konzervatív 4,0 > nem tudja a gazdasági nézetét 3,5 > liberális 3,4 > nem közli a gazdasági 

beállítottságát 3,1). A 2. vh. esetében a két szélső pólus (legtragikusabb nézet a konzervatív, 

legkevésbé a gazdasági nézetüket nyilvánosan nem vállalók) egymással és a többi alcsoporttal 

összehasonlítva is szignifikáns eltérést mutat. 

 

Régió 
 tragédia      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Dunántúl 351 1,9231 2,2849 2,8575 4,3704 3,9202 3,7208 

Duna-Tisza köze 464 1,8211 2,0819 2,6034 3,9203 3,3836 3,3966 

Tiszántúl 232 2,0388 2,3147 3,0129 4,4612 3,6897 3,5776 

Együtt 1047 1,9035 2,2015 2,7794 4,1910 3,6313 3,5454 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

44. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a legnagyobb 

tragédiára vonatkozóan, régiók szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az 

adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt 

alcsoporttól. Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a 

dőlt számok alcsoportjai mutatják. 

 

A Duna-Tisza közén lakók tartják legkevésbé tragikusnak a vizsgált események hatását 

(legalacsonyabb átlagok), szignifikánsan alacsonyabbak a középértékeik a Dunántúl és a 

Tiszántúl lakosaihoz képest (pl. legmagasabb átlagok Trianonnál: Duna-Tisza köze 3,9 < 

Dunántúl 4,4 < Tiszántúl 4,5). A 2. vh. hatására legérzékenyebben a dunántúliak reagálnak, 

legkevésbé a Duna-Tisza közén lakók, itt minden érték jelentősen eltér a másiktól: Dunántúl 

3,9 > Tiszántúl 3,7 > Duna-Tisza köze 3,4. 
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1.2.4.3. Gyakran jut eszembe ez az esemény és az, amit Magyarország számára jelentett. 

(Eszembe) 

 

 

17. ábra: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a gyakori 

emlékezésre vonatkozóan. 

 

Történelmi traumáink negatív hatása annál gyakrabban jut a válaszadók eszébe, időben minél 

közelebbi eseményről van szó. Leggyakrabban Trianon máig érezhető szerepe gondolkodtatja 

el a magyarokat. Az 1-5-ös skálán 4-es érték fölötti átlag egyik eseménynél sem szerepel, míg 

a súlyosságánál, tragédiájánál, a korábbi kérdéseknél, igen. Az átlagok csökkenő sorrendben a 

következők: Trianon = 3,5; kommunizmus = 3,3; 1956 = 3,2; 1848 = 2,5; török = 1,9; tatár = 

1,5. A lineáris kapcsolat ebben az estben is érvényes a történelmi trauma bekövetkezésének 

ideje és az átlagok között. 
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2. boxplot ábra: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a gyakori 

emlékezésre vonatkozóan. 

 

A boxplot ábra itt is jól mutatja a traumaként megélt történelmi esemény felidézésének 

időbeli lineáris függését, a monoton növő tendenciából kiugró Trianon magasabb értékével. 

Nemek 
 eszembe      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nő 520 1,5288 1,8942 2,5327 3,3192 3,1385 3,1615 

Férfi 549 1,4954 1,9107 2,5392 3,5974 3,3843 3,2678 

Együtt 1069 1,5117 1,9027 2,5360 3,4621 3,2647 3,2161 

Szignifikáns-e?  nem nem nem igen igen nem 

45. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a gyakori 

emlékezésre vonatkozóan, nemek szerinti bontásban. A piros jelölés esetén, az egymás alatti értékek 

között szignifikáns az eltérés. 

A nemek a vizsgált történelmi eseményekből csak Trianont, és a második világháborút követő 

kommunista érát ítélik meg lényegesen másként abból a szempontból, hogy milyen gyakran 

jut eszükbe a tragédia. A férfiak matematikailag kimutathatóan nagyobb értékkel élik meg 

napi szinten Trianon és a kommunizmus hatását (pl. Trianon esetében a legmagasabb átlagok: 

férfi 3,6 > nő 3,3). A többi esemény megítélésében nincs jelentős eltérés egymástól, illetve az 

együttes átlagoktól. 
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Korcsoportok 
 eszembe      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Fiatal (30 év alatt) 130 1,5154 1,9615 2,5154 3,2692 3,0615 2,8308 

Középkorú (30 – 50 év) 576 1,4896 1,8715 2,4618 3,3802 3,1840 3,1632 

Idős (50 év felett) 361 1,5485 1,9363 2,6676 3,6648 3,4765 3,4488 

Együtt 1067 1,5127 1,9044 2,5380 3,4630 3,2680 3,2193 

Szignifikáns-e?  nem nem igen igen igen igen 

46. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a gyakori 

emlékezésre vonatkozóan, nemek szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az 

adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt 

alcsoporttól. Zölddel, a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a 

dőlt számok alcsoportjai mutatják. 

 

Az időben hozzánk legközelebb álló négy történelmi esemény mindegyike lényegesen 

gyakrabban jut eszébe az idős korosztálynak, mint a középkorúnak vagy a fiatalnak (pl. 

Trianon a legmagasabb átlagokkal: idős 3,7 > középkorú 3,2 és fiatal 3,1). 1956 esetében a 

két szélső vélemény az időseké és fiataloké, egymástól is és a középkorúakétól is 

szignifikánsan eltér: legsűrűbben idézik fel az ’56-os eseményeket az idősek (3,4), lényegesen 

ritkábban a középkorúak (3,2) és ennél is jóval kevesebbszer a fiatalok (2,8). 

Foglalkozás 
 eszembe      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Polgármester 151 1,9404 2,4371 3,0795 3,8146 3,5166 3,5099 

Pap 95 1,6000 2,1895 2,8000 4,0842 4,1053 3,8105 

Tanár 235 1,4553 1,8255 2,5149 3,3787 3,1447 3,1660 

Orvos 91 1,4066 1,9011 2,5275 3,6484 3,4945 3,4505 

Vállalkozó 191 1,4136 1,7173 2,3665 3,0838 2,7644 2,8063 

Egyéb 306 1,4085 1,7255 2,3105 3,3399 3,2157 3,1111 

Együtt 1069 1,5117 1,9027 2,5360 3,4621 3,2647 3,2161 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

47. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a gyakori 

emlékezésre vonatkozóan, foglalkozás szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az értéket, ami az 

adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legnagyobb darabszámú szignifikáns eltérést mutat. 

Dőlt betűvel azokat a számokat jelöltük, amely alcsoportoktól lényegi az eltérése a pirossal kiemelt 

alcsoportnak. Narancssárgával, a „piros pólus” második helyen álló alcsoportját jelöltük, akik kevesebb 

dőlt betűs csoport-eltérést mutatnak, mint a piros csoport. Zölddel, a piros pólus ellentettjét jelöli a 

tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a dőlt számok alcsoportjai mutatják. 

 

A véleményformálók foglalkozása alapján az egyik pólust a polgármesterek és a lelkészek 

adják, akiknek talán munkájuk folytán gyakrabban is kell foglalkozniuk a történelmi 

emlékeinkkel, az ő átlagaik a legmagasabbak. A másik pólust a vállalkozók jelentik, akik a 
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három, időben hozzánk közelebbi történelmi traumára szignifikánsan kevesebbet gondolnak. 

Például a második világháború utáni kommunista diktatúra esetében: pap 4,1 > orvos 3,5. 

Illetve minden további foglalkozás is szignifikánsan alacsonyabb átlagot mutat a 

lelkészekénél. Vagy például tanár 3,1 > vállalkozó 2,8 - és minden további foglalkozás átlaga 

szignifikánsan magasabb, mint a vállalkozóké. 

Vallásos-e? 
 eszembe      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 226 1,5354 1,8319 2,3982 2,9735 2,7832 2,8805 

Igen 668 1,5299 1,9746 2,6647 3,7784 3,5674 3,4895 

Nem 175 1,4114 1,7200 2,2229 2,8857 2,7314 2,6057 

Együtt 1069 1,5117 1,9027 2,5360 3,4621 3,2647 3,2161 

Szignifikáns-e?  nem igen igen igen igen igen 

48. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a gyakori 

emlékezésre vonatkozóan, vallásosság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami 

az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt 

alcsoporttól. Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a 

dőlt számok alcsoportjai mutatják. 

 

A vallásos véleményformálóknak lényegesen többet jutnak eszükbe a történelmi traumáink, 

mint a nem vallásosaknak és azoknak, akik nem válaszoltak a vallásosság kérdésére (kivétel a 

tatárjárás, amire hasonlóan emlékeznek). Például 1956 az 1-5-ös skálán a hívőknek 3,5-ös 

átlaggal „jut eszükbe”, míg a hitetleneknek 2,6-os átlaggal. Ez utóbbi a másik szélsőség. ’56 

kapcsán a három átlag mindegyike lényeges eltér a többitől: hívő 3,5 > titkolózó 2,9 > nem 

vallásos 2,6. 

Felekezet 
 eszembe      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok 

válaszolni 
218 1,4771 1,7202 2,3945 2,9220 2,7294 2,8394 

Katolikus 486 1,5288 1,9650 2,5494 3,5741 3,3539 3,3354 

Református 193 1,5855 2,0466 2,7927 3,9482 3,7306 3,5751 

Evangélikus 43 1,5814 2,0000 2,7209 3,6744 3,4651 3,5581 

Egyéb keresztény 49 1,2245 1,5510 2,4286 3,5510 3,3265 3,1429 

Izraelita 4 2,5000 2,2500 2,0000 2,0000 2,2500 1,7500 

Egyéb 76 1,4079 1,8158 2,1974 2,9605 2,9474 2,5526 

Együtt 1069 1,5117 1,9027 2,5360 3,4621 3,2647 3,2161 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

49.táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a gyakori 

emlékezésre vonatkozóan, felekezeti hovatartozás szerinti bontásban.  A tábla pirossal jelöli azt az értéket, ami 

az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legnagyobb darabszámú szignifikáns eltérést mutat. Dőlt 

betűvel azokat a számokat, amely alcsoportoktól lényegi az eltérése a pirossal kiemelt alcsoportnak. 
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1848, Trianon és a második világháborút követő kommunista diktatúra hatását lényegesen 

kevesebbszer idézik emlékezetükbe az „egyéb” felekezetekhez tartozó véleményformálók, 

mint a nagyobb egyházak válaszadói. Például Trianon esetében, ahol a legmagasabb átlagok 

adódtak, az „egyéb” felekezet átlaga 3,0 < református, 3,9 vagy katolikus 3,6. 1956 

eseményei és következményei leggyakrabban a reformátusoknak jut eszébe, lényegesen 

többször, mint a katolikusoknak (3,6 > 3,3). 

Politikai beállítottság 
 eszembe      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 346 1,5289 1,8324 2,5000 3,2023 2,8844 2,9769 

Jobboldali 425 1,5906 2,0682 2,7882 4,1153 3,9765 3,8235 

Baloldali 153 1,3922 1,8105 2,2680 2,7255 2,6209 2,5033 

Nem tudom eldönteni 145 1,3655 1,6828 2,1655 2,9448 2,7655 2,7586 

Együtt 1069 1,5117 1,9027 2,5360 3,4621 3,2647 3,2161 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

50. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a gyakori 

emlékezésre vonatkozóan, politikai beállítottság szerinti bontásban.  A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, 

ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt 

alcsoporttól. 

A jobboldali politikai beállítottság jelentősen emeli minden vizsgált történelmi esemény 

kapcsán a felidézés gyakoriságát. A jobboldali beállítottságú átlagok szignifikánsan 

magasabbak, mint a baloldaliaké, és azoké, akik nem nyilatkoztak a politikai nézeteikről, 

vagy nem tudták azt eldönteni. Pl. legmagasabb átlagok Trianonnál: jobboldali 4,1-es átlag > 

nem mondta meg, hova húz 3,2-es átlag. Továbbá jobboldali 4,1-es átlag > nem tudja, hova 

húz 2,9-es átlag. És jobboldali 4,1-es átlag >  baloldali 2,7. 

 

Gazdaságpolitikai 

beállítottság 

 eszembe      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 157 1,5096 1,7580 2,3822 2,9299 2,7261 2,7898 

Konzervatív 460 1,5478 2,0804 2,7217 3,9739 3,7848 3,6891 

Liberális 314 1,4586 1,7484 2,4045 3,0987 2,8885 2,8248 

Nem tudom eldönteni 138 1,5145 1,8261 2,3913 3,1884 3,0000 3,0145 

Együtt 1069 1,5117 1,9027 2,5360 3,4621 3,2647 3,2161 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

51. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a gyakori 

emlékezésre vonatkozóan, gazdaságpolitikai beállítottság szerinti bontásban.   A tábla pirossal jelöli azt az 

átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel 

jelölt alcsoporttól. 

A konzervatív gazdaságpolitikai beállítottsággal lényegesen gyakrabban idéződnek fel a 

vizsgált történelmi traumáink, mint liberális szemlélet mellett, illetve mint azoknál, akik nem 
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mondták meg, vagy nem tudták eldönteni nézetük gazdasági hovatartozását. 1956 eseményei 

kapcsán az átlag az 1-5-ös skálán konzervatív nézőponttal (3,7) szignifikánsan magasabb, 

mint akik nem tudták eldönteni a hovatartozásukat (3,0), vagy liberálisok (2,8), vagy nem 

akarták megmondani, milyen gazdaságpolitikai elveket vallanak (2,8). 

Régió 
 eszembe      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Dunántúl 351 1,4872 1,9573 2,6496 3,6809 3,6011 3,4672 

Duna-Tisza köze 464 1,4828 1,8297 2,3750 3,1466 2,9677 2,9784 

Tiszántúl 232 1,6034 1,9397 2,6810 3,7371 3,3233 3,2888 

Együtt 1047 1,5110 1,8968 2,5349 3,4565 3,2588 3,2111 

Szignifikáns-e?  nem nem igen igen igen igen 

52. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a gyakori 

emlékezésre vonatkozóan, régiók szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az adott 

oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt alcsoporttól. 

A Duna-Tisza közén lakóknak, lényegesen ritkábban jutnak eszébe a vizsgált történelmi 

események (kivéve a két legrégebbit), mint a másik két régióban lakóknak. Pl. a legmagasabb 

átlagok Trianon kapcsán szignifikánsan eltérnek a Duna-Tisza közén (3,1) és a dunántúli és 

tiszántúli átlagoktól (3,7). 

 

1.2.4.4. Ez az esemény jó és rossz következményekkel járt Magyarországra nézve. 

(Ambivalens) 

 

18. ábra: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a jó és rossz 

következményekre vonatkozóan. 
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Történelmi traumáink ambivalens megítélése a legalacsonyabb Trianon esetében (1,9-es átlag 

az 1-5-ös skálán), ami azt jelzi, hogy ennek az eseménynek látják legkevésbé a pozitív hatását 

a válaszadók, valószínűsíthetően, csak a negatívat érzékelik. A legmagasabb érték a török 

hódoltságnál adódott (2,6-os átlag), ennek az eseménynek van a leginkább kettős hatása, rossz 

és jó következménye is. 

A többi vizsgált történelmi trauma megítélése a pozitív és negatív következmények 

szempontjából, 2 és 2,4 közötti átlaggal jellemezhető. 

 

3. boxplot ábra: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a jó és 

rossz következményekre vonatkozóan. 

A boxplot ábrából látható a széles konfidencia intervallumok, ami magas szórás értékeket 

jelez. A válaszadók megítélésében lényeges különbségek vannak a történelmi traumák negatív 

és pozitív hatásának megítélésében. Minden felsorolt eseményre a vélemények különbözősége 

érvényes. 

Nemek 
 ambivalens      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nő 520 2,1712 2,7231 2,4865 2,0596 2,3462 2,2154 

Férfi 549 1,9162 2,4699 2,3005 1,7760 2,0492 1,9781 

Együtt 1069 2,0402 2,5931 2,3910 1,9139 2,1936 2,0935 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 
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53. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a jó és rossz 

következményekre vonatkozóan, nemek szerinti bontásban. A pirossal jelölt, egymás alatti értékek között 

szignifikáns az eltérés. 

A történelmi traumák megítélésében a nők ambivalensebb nézőpontot képviselnek, mint a 

férfiak. Trianon esetén például a nőknél az átlag 2,1, a férfiaknál 1,8. 

Korcsoportok 
 ambivalens      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Fiatal (30 év alatt) 130 2,1769 2,6231 2,4077 1,8462 2,3154 2,0846 

Középkorú (30 – 50 év) 576 1,9757 2,6319 2,3837 1,9080 2,1319 2,0625 

Idős (50 év felett) 361 2,0886 2,5180 2,3823 1,9307 2,2410 2,1385 

Együtt 1067 2,0384 2,5923 2,3861 1,9082 2,1912 2,0909 

Szignifikáns-e?  nem nem nem nem nem nem 

54. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a jó és rossz 

következményekre vonatkozóan, korcsoportok szerinti bontásban.  

 

Az életkor egyik vizsgált történelmi esemény kapcsán sem jelent lényeges különbséget annak 

megítélésében, hogy jó és rossz következményekkel is járt. Hasonlóan ítélik meg ezt a kérdést 

a fiatalok, a középkorúak és az idősek. Az átlagok eltérése nem szignifikáns. Legkevésbé 

Trianon esetében látnak pozitív és negatív hatást is, minden korosztály 1,9-es átlaggal 

jellemezhető. 

Foglalkozás 
 ambivalens      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Polgármester 151 2,2318 2,9404 2,7616 2,3377 2,6026 2,6026 

Pap 95 2,0947 2,5158 2,1789 1,7684 1,7368 1,8105 

Tanár 235 2,1574 2,5957 2,3447 1,8596 2,1106 1,9404 

Orvos 91 1,8242 2,7363 2,6374 1,8022 2,0330 2,1099 

Vállalkozó 191 1,8168 2,4084 2,3194 1,9267 2,2670 2,0995 

Egyéb 306 2,0425 2,5163 2,2810 1,8170 2,1993 2,0392 

Együtt 1069 2,0402 2,5931 2,3910 1,9139 2,1936 2,0935 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

55. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a jó és rossz 

következményekre vonatkozóan, foglalkozás szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az értéket, ami az 

adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legnagyobb darabszámú szignifikáns eltérést mutat. Dőlt 

betűvel azokat a számokat jelöli, amely alcsoportoktól lényegi az eltérése a pirossal kiemelt alcsoportnak. 

 

Leginkább a polgármesterek látják a történelmi események pozitív és negatív összetevőit. 

Minden más foglalkozástípusnál lényegesen magasabb átlagot mutatnak a török hódoltság, 

1848, Trianon, a második világháború utáni kommunista hatalomátvétel és 1956 

megítélésben. 
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Vallásos-e? 
 ambivalens      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok 

válaszolni 
226 2,0708 2,5000 2,3850 1,9867 2,3009 2,2389 

Igen 668 2,0599 2,5883 2,3787 1,8383 2,0614 1,9955 

Nem 175 1,9257 2,7314 2,4457 2,1086 2,5600 2,2800 

Együtt 1069 2,0402 2,5931 2,3910 1,9139 2,1936 2,0935 

Szignifikáns-e?  nem nem nem igen igen igen 

56. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a jó és rossz 

következményekre vonatkozóan, vallásosság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az 

adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt alcsoporttól. 

Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a dőlt számok 

alcsoportjai mutatják. 

A hívők a tatárjárás, a török hódoltság és 1848 kivételével, egyértelműbbnek fogják fel a 

történelmi traumák hatását. Trianon és 1956 esetében szignifikánsan alacsonyabb a hívők 

átlaga, mint a nem vallásosaké (1,8 < 2,1 és 2,0 < 2,3). A második világháborút követő 

kommunista diktatúra kapcsán, a vallásos válaszadóknál (2,1) jóval több ellentétes hatás 

fedezhető fel az eseményben, mint azoknál, akik nem válaszoltak a vallásosság kérdésre (2,3). 

Felekezet 
 ambivalens      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok 

válaszolni 
218 1,9954 2,4817 2,4633 2,0688 2,4541 2,3165 

Katolikus 486 2,0556 2,5617 2,3786 1,8519 2,0967 2,0432 

Református 193 2,1192 2,7098 2,3938 1,8601 2,0881 2,0000 

Evangélikus 43 2,1860 2,7209 2,6047 2,0930 2,3023 2,1395 

Egyéb keresztény 49 1,8776 2,4082 2,0612 1,5102 1,7143 1,6327 

Izraelita 4 3,0000 3,2500 3,5000 4,0000 4,2500 4,0000 

Egyéb 76 1,8421 2,8289 2,2895 2,0526 2,4737 2,1842 

Együtt 1069 2,0402 2,5931 2,3910 1,9139 2,1936 2,0935 

Szignifikáns-e?  nem nem igen igen igen igen 

57. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a jó és rossz 

következményekre vonatkozóan, felekezeti hovatartozás szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az értéket, 

ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legnagyobb darabszámú szignifikáns eltérést mutat. Dőlt 

betűvel azokat a számokat, amely alcsoportoktól lényegi az eltérése a pirossal kiemelt alcsoportnak. 

1848 és Trianon megítélése az egyéb keresztény vallásúaknál a legkevésbé ambivalens, 

lényegesen kevésbé, mint az evangélikusok és az izraeliták esetében. A kommunista diktatúra 

és 1956 rossz és jó hatásait az izraelita felekezet látja leginkább, minden más felekezetnél 

szignifikánsan magasabb átlagokkal találkozunk pl. 1956: izraelita 4,0 > református 2,0. 

Politikai beállítottság 
 ambivalens      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 346 2,1012 2,5029 2,3671 2,0173 2,3902 2,2514 

Jobboldali 425 1,9882 2,5412 2,3294 1,6824 1,7859 1,8212 

Baloldali 153 2,1242 2,9150 2,6405 2,2680 2,7059 2,4771 

Nem tudom eldönteni 145 1,9586 2,6207 2,3655 1,9724 2,3793 2,1103 

Együtt 1069 2,0402 2,5931 2,3910 1,9139 2,1936 2,0935 

Szignifikáns-e?  nem igen igen igen igen igen 
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58. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a jó és rossz 

következményekre vonatkozóan, politikai beállítottság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az 

átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel 

jelölt alcsoporttól. Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a dőlt 

számok alcsoportjai mutatják. 

Trianon és a kommunista diktatúra kapcsán, a jobboldali nézeteket vallók, lényegesen 

kevésbé látják az események ellentétes hatásait, mint a baloldaliak, vagy azok, akik nem 

mondták meg, vagy nem tudták eldönteni, melyik oldallal szimpatizálnak. Pl. Trianon: 

jobboldali átlag 1,7 < nem mondja meg, vagy nem tudja, melyik oldalon áll átlag 2,0 és 

baloldali átlag 2,3. Ebben a két eseményben a baloldal adata lényegesen magasabb a többi 

alcsoport adatánál. Az összes eseményt tekintve, a baloldal látja ellentmondásosabbnak a 

helyzetek megítélését, a jobboldal pedig egyértelműbbnek – valószínű csak a negatív 

következményeket látják. 

Gazdaságpolitikai 

beállítottság 

 ambivalens      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok 

válaszolni 
157 1,8662 2,2548 2,1720 1,8981 2,2038 2,0191 

Konzervatív 460 2,0783 2,5696 2,4043 1,8217 2,0326 2,0087 

Liberális 314 2,0764 2,7229 2,4682 1,9968 2,4268 2,2516 

Nem tudom eldönteni 138 2,0290 2,7609 2,4203 2,0507 2,1884 2,1014 

Együtt 1069 2,0402 2,5931 2,3910 1,9139 2,1936 2,0935 

Szignifikáns-e?  nem igen igen nem igen igen 

59. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a jó és rossz 

következményekre vonatkozóan, gazdaságpolitikai beállítottság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az 

átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel 

jelölt alcsoporttól. 

A liberális gazdaságpolitikai beállítottságú véleményformálók, a történelmi traumák hatását 

árnyaltabban érzékelik, mint a konzervatívak a kommunista diktatúra és 1956 kapcsán. A 

török hódoltság és 1848 megítélését legkevésbé látja ellentmondásosnak a gazdasági nézeteit 

nem vállalók alcsoportja, szignifikánsan alacsonyabbak az átlagaik. A tatárjárás és Trianon 

ambivalens hatásának megítélése nem tér el jelentősen a különböző gazdaságpolitikai nézetek 

szerint. 

Régió 
 ambivalens      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Dunántúl 351 1,9858 2,4957 2,2507 1,6952 1,9088 1,8575 

Duna-Tisza köze 464 2,1121 2,6724 2,4009 2,0151 2,3125 2,1810 

Tiszántúl 232 1,9871 3,5948 2,5560 2,0517 2,4181 2,3060 

Együtt 1047 2,0420 2,5960 2,3849 1,9160 2,2006 2,1003 

Szignifikáns-e?  nem nem igen igen igen igen 
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60. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a jó és rossz 

következményekre vonatkozóan, régiók szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az 

adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt alcsoporttól. 

Az időben hozzánk közelebb álló négy történelmi esemény ellentétes hatásait legkevésbé a 

Dunántúlon lakók érzékelik, lényegesen kevésbé, mint a másik két régió lakói, kivéve 1848-

at, ahol csak a Tiszántúl átlagához képest szignifikáns az eltérés. 

 

1.2.4.5. Ez az esemény súlyosságában nem hasonlítható semmi máshoz, amit Európa más 

nemzetei elszenvedtek. (Egyedi) 

 

 

19. ábra: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a nemzet 

egyedi szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva. 

Történelmi traumáink negatív hatását Európa más nemzeteinek elszenvedett eseményeihez 

hasonlítva, Trianon szerepe a legszámottevőbb (3,8-as átlag az 1-5-ös skálán). Három átlag 

adódott 2,5 fölött, ami azt jelzi, hogy ezeknél súlyosabb történelmi eseményt nem igazán 

kellett más európai ország lakosságának elviselnie. Ezek: Trianon, 1956 és a kommunizmus 

hatása. 

Az 1-5-ös skálán 4-es érték fölötti átlag egyik eseménynél sem szerepel. Az átlagok csökkenő 

sorrendben a következők: Trianon = 3,8-as; 1956 = 3-as; kommunizmus = 2,8-as; 1848 = 2,4-

es; török = 2,2-es; tatár = 1,9-es átlag. 
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Nemek 
 egyedi      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nő 520 2,0019 2,2442 2,4654 3,7173 2,8538 3,0788 

Férfi 549 1,8894 2,2295 2,3406 3,7851 2,7413 2,9599 

Együtt 1069 1,9439 2,2367 2,4013 3,7521 2,7961 3,0178 

Szignifikáns-e?  nem nem nem nem nem nem 

61. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a nemzet egyedi 

szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva, nemek szerinti bontásban.  

A vizsgált történelmi események súlyosságát hasonlóan ítélik meg a nők és a férfiak, nincs 

szignifikáns különbség az átlagaik között. 

 

Korcsoportok 
 egyedi      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Fiatal (30 év alatt) 130 1,7308 1,9923 2,2308 3,5000 2,6385 2,6692 

Középkorú (30 – 50 

év) 
576 1,8854 2,1615 2,3003 3,6719 2,6858 2,9323 

Idős (50 év felett) 361 2,1163 2,4404 2,6905 3,9695 3,0277 3,2798 

Együtt 1067 1,9447 2,2352 2,4002 3,7516 2,7957 3,0178 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

62. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a nemzet egyedi 

szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva, korcsoportok szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt 

az átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel 

jelölt alcsoporttól. Zölddel, a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a 

dőlt számok alcsoportjai mutatják. 

Minden vizsgált eseményt az idősek lényegesen súlyosabb, európai szinten egyedibb 

tragédiának tartanak, mint a középkorúak és a fiatalok. 1956 esetében legmarkánsabb az 

eltérés a három korcsoport között, itt minden átlag szignifikánsan eltér a másiktól: idős 3,3 > 

középkorú 2,9 > fiatal 2,7. A többi eseménynél az idősek véleményétől tér el jelentősen a 

másik két korcsoporté, pl. a legmagasabb átlagok Trianon esetében: idős 4,0 > középkorú 3,7 

és fiatal 3,5. 

Foglalkozás 
 egyedi      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Polgármester 151 2,2781 2,6689 2,8609 4,0000 3,1656 3,2318 

Pap 95 1,9474 2,5474 2,5895 3,9895 2,9368 3,2105 

Tanár 235 1,8851 2,1021 2,2851 3,5745 2,6468 2,9787 

Orvos 91 2,1758 2,4945 2,4835 4,1429 2,9121 3,0220 

Vállalkozó 191 1,7644 1,9581 2,2565 3,6440 2,6649 2,9005 

Egyéb 306 1,8660 2,1275 2,2712 3,6438 2,7320 2,9542 

Együtt 1069 1,9439 2,2367 2,4013 3,7521 2,7961 3,0178 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

63. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a nemzet egyedi 

szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva, foglalkozás szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az 

értéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legnagyobb darabszámú szignifikáns eltérést 
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mutat. Dőlt betűvel azokat a számokat, amely alcsoportoktól lényegi az eltérése a pirossal kiemelt alcsoportnak. 

Narancssárgával, a „piros pólus” második helyen álló alcsoportját jelöltük, akik kevesebb dőlt betűs csoport-

eltérést mutatnak, mint a piros csoport. 

A vizsgált történelmi események súlyosságát a polgármesterek látják Európa színterén 

összehasonlíthatatlannak más nemzetek tragédiájához képest. Pl. 1956: polgármester 3,2-as 

átlag > vállalkozó 2,9-es átlag, szignifikáns az eltérés. Trianon esetén az orvosok a 

polgármestereknél is egyedibbnek ítélek meg az eseményt, mindkét foglalkozás 

szignifikánsan felülértékel a tanárokhoz, vállalkozókhoz és egyéb munkakörben dolgozó 

véleményformálókhoz képest. A polgármesterek mellet, a lelkészek vélik súlyos, kontinens 

szintű traumának a török hódoltságot és az 1848 szabadságharcot. 

Vallásos-e? 
 egyedi      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 226 1,7832 2,0221 2,2655 3,5354 2,5531 2,8230 

Igen 668 2,0389 2,3563 2,5045 3,9596 2,9251 3,1617 

Nem 175 1,7886 2,0571 2,1829 3,2400 2,6171 2,7200 

Együtt 1069 1,9439 2,2367 2,4013 3,7521 2,7961 3,0178 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

64. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a nemzet egyedi 

szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva, vallásosság szerinti bontásban.  A tábla pirossal jelöli azt 

az átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel 

jelölt alcsoporttól. Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a dőlt 

számok alcsoportjai mutatják. 

A magukat vallásosnak tartó véleményformálók minden vizsgált történelmi eseményt 

egyedibbnek tartanak, mint Európa más népeinek tragédiáit, összehasonlítva a nem vallásosak 

és a vallásosságát el nem áruló válaszadókkal.  Pl. a legmagasabb átlagok Trianonnál: 

vallásosaknál 4,0 > nem vallásosaknál 3,2, az eltérés lényeges. Itt szignifikáns eltéréssel a két 

szélső pólus közé beékelődik a vallásukat titkoló véleményformálók átlaga. A többi 

eseménynél a hívők átlagai mutatnak jelentős eltérést a másik két csoporttól. 

Felekezet 
 egyedi      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok 

válaszolni 
218 1,8211 1,9954 2,3165 3,4954 2,5275 2,8578 

Katolikus 486 1,9753 2,3292 2,4074 3,8724 2,8724 3,1214 

Református 193 2,1917 2,5181 2,6736 3,9948 3,0933 3,2383 

Evangélikus 43 2,0233 2,3023 2,4419 3,7907 2,7907 3,0233 

Egyéb keresztény 49 1,6327 1,7959 2,1224 3,5306 2,5918 2,7143 

Izraelita 4 1,5000 1,7500 1,5000 2,7500 2,7500 2,5000 

Egyéb 76 1,6447 1,8947 2,1184 3,2763 2,4605 2,4737 

Együtt 1069 1,9439 2,2367 2,4013 3,7521 2,7961 3,0178 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 
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65. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a nemzet egyedi 

szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva, felekezeti hovatartozás szerinti bontásban.  A tábla pirossal 

jelöli azt az értéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legnagyobb darabszámú szignifikáns 

eltérést mutat. Dőlt betűvel azokat a számokat, amely alcsoportoktól lényegi az eltérése a pirossal kiemelt 

alcsoportnak. 

A református felekezet ítél meg különösen egyedinek három eseményt, lényegesen az egyéb 

keresztények és egyéb vallásúak fölött: a második világháborút követő kommunista 

diktatúrát, az 1848-as eseményeket, illetve a tatárjárás. Utóbbi kettő eseménynél a katolikusok 

átlagánál is lényegesen magasabb az átlaguk. A legmagasabb átlagokkal jellemzett Trianon 

egyediségét az egyéb vallásúak ismerik el legkevésbé (leszámítva a 4 fős zsidó felekezetet), 

lényegesen kevésbé, mint a katolikusok és reformátusok. Az eltérések jelentősek. 1956-ot 

nem ismeri el egyedi, kontinens szintű traumának az „egyéb” vallású közösség (2,5-ös átlag), 

szignifikánsan alacsonyabb az átlag, mint a nagy lélekszámú vallásoknál (3-3,2 közötti 

átlagok a katolikus, református és evangélikus vallásnál). 

Politikai beállítottság 
 egyedi      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 346 1,8324 2,1243 2,3960 3,6936 2,7746 2,9422 

Jobboldali 425 2,1318 2,4612 2,5788 4,1694 3,1318 3,3953 

Baloldali 153 1,7778 2,0065 2,1765 2,9216 2,2745 2,4052 

Nem tudom eldönteni 145 1,8345 2,0897 2,1310 3,5448 2,4138 2,7379 

Együtt 1069 1,9439 2,2367 2,4013 3,7521 2,7961 3,0178 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

66. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a nemzet egyedi 

szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva, politikai beállítottság szerinti bontásban. A tábla pirossal 

jelöli azt az átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt 

betűvel jelölt alcsoporttól. Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, 

szintén a dőlt számok alcsoportjai mutatják. 

 

A jobboldali véleményformálók minden vizsgált történelmi eseményt súlyosabbnak tartanak, 

Európa más eseményeihez nem hasonlíthatónak. Az eltérések szignifikánsak a baloldaliak és 

a politikai nézeteiket titkoló vagy döntésképtelen válaszadók adataival összehasonlítva. 

Trianon és 1956 esetében a két szélsőség a jobboldali és baloldali vélemény, egymástól is és a 

többi alcsoport véleményétől is szignifikánsan eltér. Pl. a legmagasabb átlagok Trianonnál: 

jobboldali 4,2 > nem mondja meg, hova húz 3,7 > nem tudja, hova húz 3,5 > baloldali 2,9. 
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Gazdaságpolitikai 

beállítottság 

 egyedi      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok 

válaszolni 
157 1,7389 1,9936 2,2102 3,3185 2,5159 2,7707 

Konzervatív 460 2,0761 2,4217 2,5804 4,1196 3,0609 3,3217 

Liberális 314 1,8599 2,1306 2,3025 3,4331 2,5987 2,7452 

Nem tudom eldönteni 138 1,9275 2,1377 2,2464 3,7464 2,6812 2,9058 

Együtt 1069 1,9439 2,2367 2,4013 3,7521 2,7961 3,0178 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

67. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a nemzet egyedi 

szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva, gazdaságpolitikai beállítottság szerinti bontásban. A tábla 

pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést 

mutat, a dőlt betűvel jelölt alcsoporttól. 

A konzervatív gazdaságpolitikai nézet az események egyediségét magasabbra értékeli, mint a 

liberális. Minden esetben szignifikáns az eltérés, és azoknak az átlagaitól is, akik nem árulták 

el, vagy nem tudták eldönteni a gazdasági beállítottságukat. Pl. 1956: konzervatív 3,3 >  nem 

tudja eldönteni 2,9 és nem akarja megmondani 2,8 és liberális 2,7. 

Régió 
 egyedi      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Dunántúl 351 2,0541 2,3447 2,3789 4,0171 2,9573 3,1225 

Duna-Tisza köze 464 1,8060 2,0776 2,2586 3,4418 2,5970 2,8556 

Tiszántúl 232 2,0560 2,4009 2,6940 3,9569 2,9612 3,1897 

Együtt 1047 1,9446 2,2388 2,3954 3,7488 2,7985 3,0191 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

68. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a nemzet egyedi 

szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva, régiók szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az 

átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel 

jelölt alcsoporttól. 

Minden vizsgált történelmi esemény egyediségének megítélésében a Duna-Tisza közén élő 

véleményformálók fogalmaznak meg legvisszafogottabb véleményt. Szignifikánsan 

alacsonyabbra értékelik az események súlyosságát európai összehasonlításban, mint a másik 

két régió. Pl. Trianon a legmagasabb átlagokkal: Duna-Tisza köze 3,4 < Tiszántúl, és 

Dunántúl 4,0. 
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1.2.4.6. Magyarország túllépett ezen az eseményen, és képes azt objektíven, történelmi 

távlatból szemlélni. (Túllépett) 

 

 

20. ábra: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a traumák 

feldolgozottságát érintően. 

Történelmi traumáink közül azokon sikerült túltennie magukat a válaszadóknak, amelyek 

időben korábban történtek. Továbbra sem tudják objektíven, történelmi távlatból szemlélni a 

XX. századi eseményeket. Különösen Trianont. Három átlag adódott 4-es körül, a 

tatárjáráson, a török hódoltságon, és az 1848-as szabadságharcon már túltette magát a 

magyarság. Ugyanakkor trianoni döntésen, az 1956-os forradalmon, és a kommunizmus 

hatásán, a mai napig sem sikerült túltenni magát a nemzetnek. 

Az átlagok növekvő sorrendben a következők: Trianon = 2,1-es; kommunizmus = 2,3-as; 

1956 = 2,5-ös; 1848 = 3,8-as; török = 4,2-es; tatár = 4,3-as átlag. 
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4. boxplot ábra: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a 

traumák feldolgozottságát érintően 

A boxplot ábrán is jól elkülöníthető a két eseménycsoport. Magas átlagok a régebbi történelmi 

traumáknál, amelyeken már túllépett a magyarság, és az alacsonyak a korunkhoz közelebbiek, 

melyeken még nem igazán. A konfidencia intervallumok nem szélesek, ami alacsony szórás 

értékeket jelez. A válaszadók szerint nincsenek lényeges különbségek abban, hogy a 

történelmi traumákon túltette-e magát a magyarság. 

Nemek 
 túllépett      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nő 520 4,2058 4,1577 3,6596 2,1692 2,4250 2,5096 

Férfi 549 4,3971 4,3971 3,9162 2,0182 2,2787 2,3971 

Együtt 1069 4,3040 4,3040 3,7914 2,0917 2,3499 2,4518 

Szignifikáns-e?  igen nem igen nem nem nem 

69. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a traumák 

feldolgozottságát érintően, nemek szerinti bontásban. A piros, egymás alatti értékek között szignifikáns 

az eltérés. 

Hogy túlléptünk-e a történelmi traumákon, ezt mindkét társadalmi nem hasonlóan ítéli meg a 

törökök, Trianon, a kommunista diktatúra, és 1956 kapcsán. Lényeges eltérés a tatárjárás és 

1848 esetében áll fent, a férfiak inkább érzik lezártnak ezeket a traumákat, mint a nők. Pl. 

1848: férfi 4,4 > nő 4,2. 
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Korcsoportok 
 túllépett      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Fiatal (30 év alatt) 130 4,1308 4,0000 3,5385 1,8385 2,1462 2,3846 

Középkorú (30 – 50 év) 576 4,2986 4,2396 3,8038 2,1545 2,3767 2,4705 

Idős (50 év felett) 361 4,3823 4,3019 3,8670 2,0748 2,3684 2,4349 

Együtt 1067 4,3065 4,2315 3,7929 2,0890 2,3458 2,4480 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen nem nem 

70. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a traumák 

feldolgozottságát érintően, korcsoportok szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az 

adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt alcsoporttól. 

 

1956 eseményein minden korcsoport véleményformálói szerint 2,4-es átlaggal lépett túl már a 

magyarság. Az átlagok között nincs szignifikáns eltérés. A többi vizsgált esemény kapcsán 

azonban a fiatalok sokkal kevésbé érzik azt, hogy képesek vagyunk azokat objektíven 

szemlélni. A török hódoltság és 1848 esetében mindkét további korosztálynál szignifikánsan 

alacsonyabb az átlaguk (pl. 1848: fiatal 3,5 < középkorú 3,8 és idős 3,9). A tatárjárás 

feldolgozásának megítélésében a fiatalok csak az idősek, illetve Trianon esetében csak a 

középkorúak véleményétől térnek el jelentősen (pl. Trianon legalacsonyabb átlagokkal, 

legkevésbé feldolgozott trauma: fiatal 1,8 < középkorú 2,2). 

Foglalkozás 
 túllépett      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Polgármester 151 3,8278 3,9470 3,6887 2,5563 2,6490 2,8344 

Pap 95 4,4842 4,3474 3,9474 1,9474 2,0211 2,1158 

Tanár 235 4,5702 4,4596 3,9660 2,0170 2,3106 2,4085 

Orvos 91 4,4066 4,3626 4,0110 2,0440 2,3187 2,5604 

Vállalkozó 191 4,3298 4,1728 3,6806 2,1047 2,3927 2,4450 

Egyéb 306 4,2320 4,1503 3,6634 1,9706 2,3170 2,3725 

Együtt 1069 4,3040 4,2292 3,7914 2,0917 2,3499 2,4518 

Szignifikáns-e?  igen igen nem igen igen igen 

71. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a traumák 

feldolgozottságát érintően, foglalkozás szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az értéket, ami az adott 

oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legnagyobb darabszámú szignifikáns eltérést mutat. Dőlt betűvel 

azokat a számokat, amely alcsoportoktól lényegi az eltérése a pirossal kiemelt alcsoportnak. 

 

A tatár és a török veszedelmen a polgármesterek szerint kevésbé sikerült túllépni a legtöbb 

további foglalkozású véleményhez képest, ugyanakkor ők érzik leginkább úgy, hogy képesek 

vagyunk objektíven, történelmi távlatból szemlélni Trianon, a kommunista diktatúra és 1956 

tragédiáját. A hozzánk időben közelebbi 3 eseményt lényegesen kedvezőbbnek ítélik meg 

szinte minden más foglalkozási csoportnál. 
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Vallásos-e? 
 túllépett      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 226 4,1416 4,1903 3,8053 2,3540 2,6372 2,6770 

Igen 668 4,3907 4,2919 3,8338 1,9835 2,2275 2,3728 

Nem 175 4,1829 4,0400 3,6114 2,1657 2,4457 2,4629 

Együtt 1069 4,3040 4,2292 3,7914 2,0917 2,3499 2,4518 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

72. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a traumák 

feldolgozottságát érintően, vallásosság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az adott 

oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt alcsoporttól. 

 

A hívők szerint az időben tőlünk távolabbi eseményeken (tatár, török és 1848) inkább sikerült 

a magyarságnak túllépni, mint a nem vallásosak és a vallásosságukat el nem áruló válaszadók 

szerint. Trianon, a kommunista diktatúra és 1956 hatásán, a vallásosak nézete szerint, sokkal 

kevésbé, mint a titkolózók szerint. A kommunista diktatúra esetében a hívők átlaga 

szignifikánsan alacsonyabb a másik két csoport értékénél. A kommunista diktatúra: vallásos 

2,2 < nem vallásos 2,4 és titkolózó 2,6. 

 

Felekezet 
 túllépett      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok 

válaszolni 
218 4,1972 4,2431 3,8440 2,3578 2,6422 2,7385 

Katolikus 486 4,4074 4,3107 3,8704 1,9835 2,2840 2,3498 

Református 193 4,2383 4,1762 3,7617 2,0984 2,2902 2,4352 

Evangélikus 43 4,4186 4,2558 3,6744 2,1163 2,1628 2,1860 

Egyéb keresztény 49 4,3878 4,2857 3,5510 1,9592 2,0612 2,2857 

Izraelita 4 3,0000 2,5000 2,2500 3,5000 3,2500 3,2500 

Egyéb 76 4,0658 3,8421 3,5132 2,0000 2,3289 2,5395 

Együtt 1069 4,3040 4,2292 3,7914 2,0917 2,3499 2,4518 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen nem nem 

73. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a traumák 

feldolgozottságát érintően, felekezeti hovatartozás szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az értéket, ami az 

adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legnagyobb darabszámú szignifikáns eltérést mutat. Dőlt 

betűvel azokat a számokat, amely alcsoportoktól lényegi az eltérése a pirossal kiemelt alcsoportnak. 

A zsidó vallásúak lényegesen borúlátóbbak a tatár, és török kérdés, illetve 1848 kapcsán, úgy 

vélik nem tettük túl magunkat még ezeken a traumákon. Ugyanakkor Trianon hatásán, igen. 

Trianon esetében minden átlag szignifikánsan alacsonyabb, mint a zsidóké. 

A kommunista diktatúra és 1956 megítélésben nincs szignifikáns eltérés a felekezetek között, 

minden vallás úgy érzi, nem tudunk objektíven nézni még ezekre a történelmi eseményekre. 
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Politikai beállítottság 
 túllépett      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok 

válaszolni 
346 4,2428 4,2283 3,8064 2,2081 2,5491 2,6445 

Jobboldali 425 4,4706 4,3741 3,8965 1,9976 2,1812 2,3341 

Baloldali 153 4,0523 3,9020 3,4771 2,0523 2,3529 2,3595 

Nem tudom eldönteni 145 4,2276 4,1517 3,7793 2,1310 2,3655 2,4345 

Együtt 1069 4,3040 4,2292 3,7914 2,0917 2,3499 2,4518 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

74. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a traumák 

feldolgozottságát érintően, politikai beállítottság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, 

ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt 

alcsoporttól. Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a dőlt 

számok alcsoportjai mutatják. 

Az időben távolabbi három eseményen a jobboldal szerint inkább túlléptünk, mint a baloldal 

szerint. Az időben korunkhoz közelebbi három történelmi eseményen viszont éppen 

ellenkezőleg, a jobboldal véleménye alapján kevésbé tudtuk feldolgozni őket (Trianont, a 

kommunista diktatúrát, 1956-ot), mint a nem jobbos nézeteket vallók szerint. Szignifikánsan 

alacsonyabb átlaga van a baloldalnak a török és az 1848-as események kapcsán a 

jobboldalhoz és a titkolózókhoz képest, szignifikánsan magasabb átlaga van a jobboldalnak a 

titkolózókhoz képest a tatárjárás, Trianon és a kommunista diktatúra kapcsán (a tatárjárás 

esetében a baloldalnál is lényegesen magasabb az átlag). 1956 esetében a politikai nézeteiket 

nyíltan nem vállalók jelentősen magasabb értéket mutatnak, mint a baloldal és a jobboldal, 

azaz ők inkább érzik úgy, hogy túltették magukat az ’56-os eseményeken. 

 

Gazdaságpolitikai 

beállítottság 

 túllépett      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 157 4,2930 4,2548 3,9554 2,2994 2,6051 2,7389 

Konzervatív 460 4,4087 4,3043 3,8304 2,0000 2,2304 2,3652 

Liberális 314 4,0987 4,0191 3,6019 2,1115 2,4268 2,4841 

Nem tudom eldönteni 138 4,4348 4,4275 3,9058 2,1159 2,2826 2,3406 

Együtt 1069 4,3040 4,2292 3,7914 2,0917 2,3499 2,4518 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

75. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a traumák 

feldolgozottságát érintően, gazdaságpolitikai beállítottság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az 

átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel 

jelölt alcsoporttól. 

A tatár és török háborúkon, valamint 1848-on a konzervatívak jóval nagyobb átlag 

mutatókkal jelzik, hogy már túlléptünk, ugyanakkor Trianon (itt a legalacsonyabbak az 

átlagok), a kommunista diktatúra és 1956 hatásán jóval kevésbé vagyunk túl, mint ahogy azt a 
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liberálisok látják. A liberálisok átlagai szignifikánsan alacsonyabbak a három korábbi 

eseménynél, összehasonlítva a konzervatívokkal és a gazdasági nézeteiket nem vállaló, vagy 

eldönteni nem tudó véleményformálókkal. Az időben hozzánk közelebbi, XX. századi 

események átlagai lényegesen nagyobbak a nézeteiket fel nem fedőknél, mint a 

konzervatívoknál és liberálisoknál (kivéve Trianont, ott csak a liberálisokhoz képest lényegi 

az eltérés). Pl. 1956: titkolja a gazdasági nézeteit 2,7 > liberális 2,5 és konzervatív 2,4 és 

nézetét eldönteni nem képes 2,3. 

Régió 
 túllépett      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Dunántúl 351 4,4444 4,3533 3,8946 1,8889 2,0826 2,2222 

Duna-Tisza köze 464 4,2328 4,1832 3,7780 2,2091 2,4849 2,6164 

Tiszántúl 232 4,2241 4,1121 3,6509 2,1638 2,4871 2,4784 

Együtt 1047 4,3018 4,2245 3,7889 2,0917 2,3505 2,4537 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

76. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a traumák 

feldolgozottságát érintően, régiók szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az adott 

oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt alcsoporttól. 

A Tiszántúliak érzik legkevésbé úgy, hogy túltettük magunkat a tatárjárás, a török veszedelem 

és 1848 eseményein (szignifikánsan Dunántúl alatti átlagok). Viszont Trianon, a kommunista 

diktatúra, és 1956 esetében a Dunántúliak vélik a legminimálisabban feldolgozottnak a 

történelmi traumát, mind a Tiszántúlhoz, mind a Duna-Tisza közéhez hasonlítva (1956 csak 

Duna-Tisza közéhez hasonlítva). Trianon hatásán tudta a magyarság legkevésbé túltenni 

magát, itt a Dunántúl átlaga lényegesen jobban képviseli ezt az álláspontot (1,9), mint a 

Tiszántúl (2,2) és a Duna-Tisza köze (2,2). 
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1.2.4.7. Ez a történelmi esemény mély érzelmeket vált ki belőlem. (Érzelem) 

 

 

21. ábra: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a történelmi 

trauma és a kiváltott érzelmeket érintően. 

Legmélyebb érzelmeket vált ki a válaszadókból a trianoni békeszerződés (3,5-ös átlag), és az 

’56-os forradalom leverésének emléke (3,3-as átlag). Erős lelki traumát jelent még a második 

világháború utáni kommunista diktatúra (3,1-es átlag). Kevésbé mély érzelmeket vált ki az 

1848-as szabadságharc leverése (2,6-os átlag), még enyhébbet a török hódoltság (1,8-as 

átlag), és a tatárjárás (1,6-os átlag). 
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5. boxplot ábra: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a 

történelmi trauma és a kiváltott érzelmeket érintően. 

Az átlagok körüli konfidencia intervallumok elhelyezkedése egyrészt a közel lineáris időbeli 

tendenciát jelzi (régebbi esemény kevésbé mély érzelmeket váltanak ki), ismét Trianon kiugró 

értékével, másrészt a régebbi traumák egységesebb érzelmi megítélésével. 

Nemek 
 érzelem      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nő 520 1,5865 1,7519 2,5596 3,3173 2,9962 3,1712 

Férfi 549 1,5847 1,7723 2,5719 3,6193 3,2732 3,3698 

Együtt 1069 1,5856 1,7624 2,5659 3,4724 3,1384 3,2732 

Szignifikáns-e?  nem nem nem igen igen igen 

77. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a történelmi trauma 

és a kiváltott érzelmeket érintően, nemek szerinti bontásban.  A piros, egymás alatti értékek között szignifikáns 

az eltérés. 

A férfiakból Trianon, a második világháborút követő kommunista diktatúra, és 1956 

szignifikánsan mélyebb érzelmeket vált ki (pl. Trianon férfi 3,6 > Trianon nő 3,3). Az időben 

tőlünk távolabbi események megítélésében nincs jelentős eltérés a nemek alapján. 

Korcsoportok 
 érzelem      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Fiatal (30 év alatt) 130 1,4462 1,6077 2,2923 3,1462 2,7308 2,7615 

Középkorú (30 – 50 év) 576 1,5399 1,7188 2,4479 3,3889 3,0764 3,1910 

Idős (50 év felett) 361 1,7119 1,8920 2,8560 3,7230 3,3906 3,5928 

Együtt 1067 1,5867 1,7638 2,5670 3,4724 3,1406 3,2746 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

78. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a történelmi trauma 

és a kiváltott érzelmeket érintően, korcsoportok szerinti bontásban.  A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami 

az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt alcsoporttól. 

Zölddel, a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a dőlt számok 

alcsoportjai mutatják. 

 

Minden vizsgált történelmi esemény lényegesen mélyebb érzelmeket ébreszt az idősebb 

véleményformálókban, mint a középkorúakban és fiatalokban. A kommunista diktatúra, és 

1956 esetében további szignifikáns eltérés mutatkozott, valójában a fiatalok sokkal kevésbé 

élik át emocionálisan ezeket a traumákat, összehasonlítva a másik két korosztállyal. Trianon 

után a második legmagasabb együttes átlag 1956-ra adódott (3,3), ezen belül az 50 év felettiek 

3,6-os átlaga szignifikánsan magasabb a 30-50 év között korosztály 3,2-es értékénél, és ez 

szintén sokkal nagyobb a 30 év alattiakénál, ami 2,8. 
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Foglalkozás 
 érzelem      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Polgármester 151 2,0530 2,1788 2,8940 3,8874 3,3841 3,5695 

Pap 95 1,7789 2,1579 3,0632 4,1158 3,9368 3,9474 

Tanár 235 1,4936 1,6936 2,5702 3,4255 3,0723 3,2553 

Orvos 91 1,7802 1,9121 2,8352 3,8132 3,4505 3,4945 

Vállalkozó 191 1,3874 1,5079 2,1675 2,9529 2,8063 2,8901 

Egyéb 306 1,4314 1,6013 2,4150 3,3268 2,9346 3,1046 

Együtt 1069 1,5856 1,7624 2,5659 3,4724 3,1384 3,2732 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

79. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a történelmi trauma 

és a kiváltott érzelmeket érintően, foglalkozás szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az értéket, ami az 

adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legnagyobb darabszámú szignifikáns eltérést mutat. Dőlt 

betűvel azokat a számokat jelöltük, ahol lényegi az eltérése a pirossal kiemelt alcsoporttól. Zölddel, a piros pólus 

ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a dőlt számok alcsoportjai mutatják. 

 

A történelmi traumákra legérzékenyebben a polgármesterek és a lelkészek reagálnak, 

legkevésbé pedig a vállalkozók. Trianon szignifikánsan kevesebb érzelmet vált ki a 

vállalkozókból, mint bármelyik más véleményalkotó foglalkozás (pl. Trianon vállalkozó 3,0 < 

pap 4,1). A törökök és 1848 hatása a polgármesterekben és lelkészekben lényegesen nagyobb 

érzelmeket kelt, mint a vállalkozókban, tanárokban és egyéb területen dolgozókban. A 

kommunista diktatúra, és 1956 következményeit a papok jelentősen nagyobb emóciókkal élik 

meg, mint a vállalkozók, tanárok, orvosok vagy egyéb foglalkozásúak (kivéve a 

polgármestereket, ők a lelkészekhez közel álló érzelmeket táplálnak). 

Vallásos-e? 
 érzelem      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 226 1,5531 1,6372 2,3186 2,9779 2,6991 2,8850 

Igen 668 1,6317 1,8653 2,7410 3,8159 3,4311 3,5240 

Nem 175 1,4514 1,5314 2,2171 2,8000 2,5886 2,8171 

Együtt 1069 1,5856 1,7624 2,5659 3,4724 3,1384 3,2732 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

80. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a történelmi trauma 

és a kiváltott érzelmeket érintően, vallásosság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami 

az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt alcsoporttól. 

 

A hívők minden vizsgált történelmi eseménnyel kapcsolatban jóval több érzelmet mutatnak. 

Pl. a rangsor első helyén álló Trianon emocionális hatása a vallásos véleményformálókban 

3,8-as átlaggal jellemezhető, ami lényegesen nagyobb érték a hitetlenek 2,8-as átlagánál. A 

tatárjárást kivéve az összes többi esemény vallásos véleményformálóinak átlaga, nemcsak a 
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nem vallásosakénál szignifikánsan magasabb, hanem azokénál is, akik nem válaszoltak a 

vallásosságot taglaló kérdésre. 

 

Felekezet 
 érzelem      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 218 1,5092 1,5917 2,2615 2,9174 2,6422 2,9220 

Katolikus 486 1,5844 1,8004 2,6502 3,6296 3,2695 3,4115 

Református 193 1,7409 2,0155 2,8756 3,9482 3,6010 3,5907 

Evangélikus 43 1,7442 1,9070 3,0930 3,7442 3,3953 3,6744 

Egyéb keresztény 49 1,3469 1,4490 2,3061 3,3878 2,8980 3,0000 

Izraelita 4 2,2500 2,5000 2,0000 2,2500 2,7500 2,7500 

Egyéb 76 1,4474 1,4474 2,0132 2,8158 2,5789 2,5658 

Együtt 1069 1,5856 1,7624 2,5659 3,4724 3,1384 3,2732 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

81. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a történelmi trauma 

és a kiváltott érzelmeket érintően, felekezeti hovatartozás szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az értéket, 

ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legnagyobb darabszámú szignifikáns eltérést mutat. Dőlt 

betűvel azokat a számokat jelöltük, ahol a pirossal kiemelt alcsoportnak, lényegi az eltérése a többi alcsoportétól. 

 

A nagyobb létszámú keresztény felekezeteknél, lényegesen kevesebb érzelmet mutatnak, az 

„egyéb” vallású válaszadók (a tatárjárást kivéve) minden esemény kapcsán. Belőlük is 

Trianon váltja ki a legmélyebb érzéseket (2,8-as átlag), ami matematikailag kimutathatóan 

alacsonyabb a katolikus, a reformátusok és evangélikus vallásúak értékeinél (3,6 ill. 3,9 ill. 

3,7-es átlagok a felsorolás sorrendjében).  

Politikai beállítottság 
 érzelem      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 346 1,5289 1,6676 2,4682 3,2428 2,8179 3,0780 

Jobboldali 425 1,7035 1,9647 2,8847 4,1459 3,8329 3,8824 

Baloldali 153 1,5098 1,5948 2,2288 2,6013 2,3922 2,5425 

Nem tudom eldönteni 145 1,4552 1,5724 2,2207 2,9655 2,6552 2,7241 

Együtt 1069 1,5856 1,7624 2,5659 3,4724 3,1384 3,2732 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

82. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a történelmi trauma 

és a kiváltott érzelmeket érintően, politikai beállítottság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az 

átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel 

jelölt alcsoporttól. Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a dőlt 

számok alcsoportjai mutatják. 

 

A jobboldali politikai nézeteket valló véleményformálók sokkal mélyebben élik meg a 

történelmi traumákat minden vizsgált esemény kapcsán, összevetve őket a baloldaliakkal, 
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illetve azokkal a válaszadókkal, akik nem mondták meg, vagy nem tudták eldönteni a 

politikai hovatartozásukat. Minden alcsoport Trianon hatására a legérzékenyebb: jobboldal 

4,1-es átlag > , nem kívánja megmondani bal- vagy jobboldali hovatartozását 3,2 >, nem tudja 

bal- vagy jobboldali-e 3,0 >, baloldali 2,6-os átlag. Ennél az eseménynél a két szélső pólus 

egymás között is, és a többi csoport átlagaitól is szignifikáns eltérést mutat. 

Gazdaságpolitikai 

beállítottság 

 érzelem      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 157 1,5223 1,6178 2,2548 2,9108 2,5669 2,8408 

Konzervatív 460 1,6913 1,9152 2,8804 4,0370 3,6370 3,7217 

Liberális 314 1,4777 1,6561 2,3312 3,0414 2,7102 2,9045 

Nem tudom eldönteni 138 1,5507 1,6594 2,4058 3,2101 3,1014 3,1087 

Együtt 1069 1,5856 1,7624 2,5659 3,4724 3,1384 3,2732 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 

83. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a történelmi trauma 

és a kiváltott érzelmeket érintően, gazdaságpolitikai beállítottság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az 

átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel 

jelölt alcsoporttól. 

 

Lényegesen mélyebb emóciókat kelt a konzervatív gazdasági beállítottságú válaszadókban 

minden vizsgált történelmi trauma, a liberális elveket vallókénál. Legsúlyosabban Trianont 

élik meg mindkét csoportban, a konzervatívok 4,0-es átlaga szignifikánsan magasabb a 

liberálisok 3,0-s átlagához képest. A konzervatívok átlagai szignifikánsan magasabbak a 

gazdasági beállítottságukat nem közölő, vagy eldönteni nem tudó emberek átlagainál is. 

Régió 
 érzelem      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Dunántúl 351 1,5840 1,7949 2,7293 3,6781 3,4530 3,4929 

Duna-Tisza köze 464 1,5453 1,6789 2,3685 3,1810 2,8448 3,0582 

Tiszántúl 232 1,6552 1,8578 2,6810 3,7069 3,2198 3,3362 

Együtt 1047 1,5826 1,7574 2,5578 3,4642 3,1318 3,2655 

Szignifikáns-e?  nem igen igen igen igen igen 
84. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a történelmi trauma 

és a kiváltott érzelmeket érintően, régiók szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az 

adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt alcsoporttól. 

 

Legkevésbé mély érzelmeket a Duna-Tisza közének lakosságából váltanak ki a vizsgált 

események. Szignifikánsan mélyebbek ennél a másik két régióban élő emberek emóció 

átlagai: pl. Trianon esetében Duna-Tisza köze 3,2 > Dunántúl és Tiszántúl 3,7. Egyedül a 

tatárjárás érzelmi megítélésében nincs jelentős eltérés a régiók között. 
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1.2.4.8. Fontos, hogy rendszeresen emlékezzünk erre az eseményre, levonjuk a tanulságait és 

megpróbáljuk helyrehozni az általa okozott kárt. (Emlékezés) 

 

22. ábra: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a történelmi 

traumára való emlékezést érintően. 

A válaszadók fontosnak tartják, hogy emlékezzünk a történelmi traumáinkra, és levonjuk a 

tanulságait, valamint hogy próbáljuk meg helyrehozni az általa okozott károkat. Az átlagok 

sorrendje a történelmi eseményekből való okulás és emlékezés alapján: azonosan ítélik meg 

Trianont és 1956-ot – 4-es átlag -, közel ilyen a második világháború utáni kommunista 

hatalom – 3,8-as átlag -, kissé leszakadva csak következik 1848 – 3,5-ös átlag -, kevésbé 

tartják fontosnak az emlékét és tanulságait a török hódoltságnak illetve a tatárjárásnak 

(átlagok 2,5 és 2,4). 

Nemek 
 emlékezés      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nő 520 2,3519 2,4923 3,5615 3,9365 3,7269 3,9635 

Férfi 549 2,3880 2,5974 3,5155 4,0710 3,8944 4,0200 

Együtt 1069 2,3704 2,5463 3,5379 4,0056 3,8129 3,9925 

Szignifikáns-e?  nem nem nem nem igen nem 

85. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a történelmi 

traumára való emlékezést érintően, nemek szerinti bontásban. A piros, egymás alatti értékek között szignifikáns 

az eltérés. 

Mindkét nem azonosan fontosnak tartja, hogy a történelmi traumákból tanuljunk, lényeges 

eltérés egyedül a második világháborút követő kommunista diktatúra megítélésében 

mutatható ki, amire a férfiak lényegesen többször emlékeznének (férfi 3,9 > nő 3,7). 
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Korcsoportok 
 emlékezés      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Fiatal (30 év alatt) 130 2,1923 2,4231 3,4231 3,7923 3,4692 3,7308 

Középkorú (30 – 50 év) 576 2,3455 2,5399 3,4635 3,9462 3,7969 3,9410 

Idős (50 év felett) 361 2,4598 2,5873 3,6898 4,1717 3,9557 4,1634 

Együtt 1067 2,3655 2,5417 3,5351 4,0037 3,8107 3,9906 

Szignifikáns-e?  igen nem igen igen igen igen 
86. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a történelmi 

traumára való emlékezést érintően, korcsoportok szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, 

ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt 

alcsoporttól. 

A fiatalok a kommunista diktatúra és 1956 eseményeire lényegesen kevesebbet 

emlékeznének, mint a másik két korcsoport (pl. 1956: fiatal 3,7 < középkorú 3,9 és idős 4,2). 

A trianoni döntés emlékezetbe tartására, különösen az idősek hívnák fel a figyelmet: idős 4,2 

> középkorú 3,9 és fiatal 3,8. A tatárjárás és 1848 eseményeit a fiatalok idéznék fel 

legritkábban. Egyedül a török veszedelem megítélése nem függ az életkortól, hasonlóan ítélik 

meg az emlékezés fontosságát minden korosztályban. 

Foglalkozás 
 emlékezés      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Polgármester 151 2,4702 2,6093 3,5232 4,0397 3,7152 4,0331 

Pap 95 2,6105 2,8737 3,8421 4,4421 4,4842 4,5263 

Tanár 235 2,4468 2,6043 3,8255 4,0213 3,8298 4,0979 

Orvos 91 2,6374 2,7912 3,6484 4,3736 4,0549 4,2857 

Vállalkozó 191 1,9738 2,1885 3,2147 3,6911 3,4503 3,6021 

Egyéb 306 2,3562 2,5196 3,3987 3,9281 3,7941 3,8824 

Együtt 1069 2,3704 2,5463 3,5379 4,0056 3,8129 3,9925 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 
87. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a történelmi 

traumára való emlékezést érintően, foglalkozás szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az értéket, ami az 

adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legnagyobb darabszámú szignifikáns eltérést mutat. Dőlt 

betűvel azokat a számokat jelöltük, ahol lényegi az eltérése a pirossal kiemelt alcsoportnak a többi alcsoporttól. 

Zölddel, a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a dőlt számok 

alcsoportjai mutatják. 

 

A vállalkozók a többi foglalkozáshoz képest lényegesen kisebb szerepet tulajdonítanak a 

történelmi eseményekről való megemlékezésnek. Szignifikánsak az eltérések. Pl. Trianon 

esetében (legmagasabb átlagok) a 3,7-es átlagnál lányegesen magasabb a papoké és orvosoké 

(4,4), valamint a polgármestereké és tanároké (4,0). 

A másik pólust a lelkészek adják, akik leginkább emlékeznének és megpróbálnák helyrehozni 

az események okozta károkat. Szignifikánsan az összes többi foglalkozás fölötti átlag a 
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kommunista diktatúra és 1956 megítélésében mutatható ki. Pl. 1956 a papoknál 4,5-ös átlag, 

míg lényegesen kevesebb az orvosoknál (4,3), tanároknál (4,1), polgármestereknél (4,0), az 

egyéb foglalkozásnál (3,9) és persze a vállalkozóknál (3,6), akik viszont lényegesen a többi 

foglalkozás átlagértéke alatt vannak, a másik végletként. 

 

Vallásos-e? 
 emlékezés      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 226 2,1681 2,3407 3,3717 3,6018 3,3009 3,6416 

Igen 668 2,5569 2,7440 3,7246 4,2455 4,0808 4,2305 

Nem 175 1,9200 2,0571 3,0400 3,6114 3,4514 3,5371 

Együtt 1069 2,3704 2,5463 3,5379 4,0056 3,8129 3,9925 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 
88. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a történelmi 

traumára való emlékezést érintően, vallásosság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami 

az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt alcsoporttól. 

Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a dőlt számok 

alcsoportjai mutatják. 

A vallásos hozzáállás erősíti az emlékezés, és a tanulságok levonásának fontosságát. Minden 

eseménynél szignifikánsan magasabbak az átlagok a hívők esetében, mint a nem 

vallásosaknál és azoknál, akik nem válaszoltak a vallást taglaló kérdésre. Pl. a 

legkritikusabbnak tartott Trianon kapcsán a hívők 4,2-es, míg a nem vallásosak és a 

titkolózók is 3,6-os átlagot mutatnak. 

Felekezet 
 emlékezés      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 218 2,1789 2,2706 3,3349 3,6055 3,2844 3,6881 

Katolikus 486 2,3827 2,5802 3,6193 4,1502 3,9568 4,1399 

Református 193 2,5544 2,7927 3,7358 4,2332 4,0933 4,1244 

Evangélikus 43 2,6279 2,8140 3,8140 4,4186 4,0698 4,4186 

Egyéb keresztény 49 2,3265 2,5510 3,4286 3,8776 4,0204 4,0816 

Izraelita 4 3,5000 3,5000 3,0000 3,2500 3,5000 3,5000 

Egyéb 76 2,1974 2,2895 3,0395 3,5395 3,4342 3,3158 

Együtt 1069 2,3704 2,5463 3,5379 4,0056 3,8129 3,9925 

Szignifikáns-e?  nem igen igen igen igen igen 
89. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a történelmi 

traumára való emlékezést érintően, felekezeti hovatartozás szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az 

értéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legnagyobb darabszámú szignifikáns eltérést 

mutat. Dőlt betűvel azokat a számokat, amely alcsoportoktól lényegi az eltérése a pirossal kiemelt alcsoportnak. 

A tatárjárás kivételével az „egyéb” felekezet lényegesen kevésbé tartja fontosnak a történelmi 

eseményekről való megemlékezést, mint a nagyobb keresztény vallások hívői. Pl. a legtöbb 

vallás szerint első helyen álló Trianon esetében, az „egyéb” felekezet átlaga 3,4, ami 
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szignifikánsan alacsonyabb a reformátusok és evangélikusok 4,1-es, valamit a katolikusok és 

egyéb keresztények 4,0-s átlagainál. 

Politikai beállítottság 
 emlékezés      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 346 2,4277 2,5145 3,5665 3,9133 3,5636 3,8410 

Jobboldali 425 2,5129 2,7576 3,7929 4,4753 4,3812 4,4565 

Baloldali 153 2,1503 2,3007 3,1438 3,2680 3,1176 3,3137 

Nem tudom eldönteni 145 2,0483 2,2621 3,1379 3,6276 3,4759 3,7103 

Együtt 1069 2,3704 2,5463 3,5379 4,0056 3,8129 3,9925 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 
90. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a történelmi 

traumára való emlékezést érintően, politikai beállítottság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az 

átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel 

jelölt alcsoporttól. Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a dőlt 

számok alcsoportjai mutatják. 

A jobboldali politikai beállítottság, sokkal fontosabbnak tartja kivétel nélkül minden 

eseményre való emlékezést, és a múltból való tanulást, mint a baloldali. Legkritikusabb 

Trianon megítélése mindkét csoportnál, a jobboldal 4,5-ös átlagánál szignifikánsan 

alacsonyabb a baloldal 3,3-as értéke. Az időben hozzánk közelebbi eseményeknél a két 

ellentétes pólust jelentő jobb és baloldal véleménye nemcsak egymástól, de a politikai 

beállítottságukat nem vállaló, vagy azt eldönteni nem tudó emberek véleményétől is eltér. Pl. 

1956-ra a jobboldal emlékezne legtöbbet (4,5-ös átlag), ennél szignifikánsan kevesebbet a 

titkolózók és a döntésképtelenek (3,8 és 3,7), valamint a baloldaliak (3,3). 

Gazdaságpolitikai 

beállítottság 

 emlékezés      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Nem kívánok válaszolni 157 2,2484 2,3185 3,4841 3,7006 3,3631 3,6306 

Konzervatív 460 2,5826 2,7935 3,7783 4,3522 4,1870 4,3326 

Liberális 314 2,1210 2,3057 3,2516 3,6433 3,4713 3,6879 

Nem tudom eldönteni 138 2,3696 2,5290 3,4493 4,0217 3,8551 3,9638 

Együtt 1069 2,3704 2,5463 3,5379 4,0056 3,8129 3,9925 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 
91. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a történelmi 

traumára való emlékezést érintően, gazdaságpolitikai beállítottság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt 

az átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel 

jelölt alcsoporttól. 

A konzervatív gazdaságpolitika szintén kedvez a történelmi traumák minél előbbi 

feldolgozásának. Tanulságait levonnák, negatív hatásait inkább kezelnék, mint a liberálisok. 

A két legsúlyosabb esemény, Trianon és 1956 kapcsán, a konzervatívok átlagai - 4,4 és 4,3 - 

lényegesen magasabbak a liberálisokénál, ami 3,6 és 3,7. A konzervatív beállítottságúak 
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átlagai nemcsak a liberálisokénál szignifikánsan magasabbak, hanem a gazdaságpolitikai 

beállítottságukat titkoló, vagy az azt nem ismerő véleményformálók átlagainál is. 

 

Régió 
 emlékezés      

N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

Dunántúl 351 2,3219 2,5356 3,6182 4,2165 4,0513 4,1852 

Duna-Tisza köze 464 2,2931 2,4418 3,3470 3,7522 3,5927 3,8168 

Tiszántúl 232 2,6293 2,7802 3,8017 4,2155 3,8922 4,0603 

Együtt 1047 2,3773 2,5482 3,5387 4,0105 3,8128 3,9943 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen igen 
92. táblázat: magyarországi minta, történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a történelmi 

traumára való emlékezést érintően, régiók szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az 

adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt alcsoporttól. 

 

A tatár és a török időkre a Tiszántúl lakosai lényegesen fontosabbnak tartják a 

megemlékezést, mint a többi régió lakói. 1848-ról, Trianonról, a második világháborút követő 

kommunista diktatúráról, és 1956-ról. Ugyanakkor a Duna-Tisza közén élő emberek vélik 

szignifikánsan jelentősebbnek az események felidézését. 
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1.2.5. Közelség és távolságtartás, előítélet a különböző népcsoportokkal 

 

A társadalmi távolságtartás módszerét E.S Bogardus dolgozta ki, aki válaszadóitól 

megkérdezte, hogy a különböző etnikai és nemzeti csoportok tagjait, az alábbi skála mely 

fokozatain fogadnák el: 

 

 skála érték 

Akár házasságot is kötnék vele. 7 

Jó barátom lehetne és bemutatnám a baráti körömnek. 6 

Elfogadnám szomszédnak. 5 

Elfogadnám munkatársnak. 4 

Turistaként ellátogathatna hazám földjére. 3 

Jobb volna, ha nem élne abban az országban, ahol én. 2 

Nem engedném be az országba. 1 

93. táblázat: a Bogardus skála 

A válaszok megoszlása annak alapján, hogy legfeljebb milyen mértékű kapcsolatot 

alakítanának ki egy olyan személlyel, aki a megadott népcsoportba tartozik. 

 

23. ábra: magyarországi minta, a kapcsolatok kialakításának mértékét illetően osztrák, szlovák, román, 

szerb, roma népcsoportokkal. 

A nemzetek közötti előítéletet mérő Bogardus skála alapján, a magyarok leginkább toleránsak 

az osztrákokkal, legkevésbé a romákkal. Az 1-7-es skálán, ahol a magasabb érték a másik 

népcsoport elfogadását, az alacsony pedig az intoleranciát jelenti, az átlagok sorrnedje az 

1069 válasz alapján a következő: osztrákok 5,9-es, szlovákok 5,3-as, románok és szerbek 4,8-

as, illetve romák 4-es átlag. 
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6. boxplot ábra: magyarországi minta, a kapcsolatok kialakításának mértékét illetően osztrák, szlovák, 

román, szerb, roma népcsoportokkal. 

Az ábra a válaszok értékeiből adódó 95%-os konfidencia intervallumokat mutatja. 

Az osztrákokat engedik legközelebb magukhoz a magyarok. A jelölt tartomány 5,93 körüli 

szűk környezet az 1-7-ig terjedő skálán, ahol a 7 a legszorosabb kapcsolatot, a házasság 

létesítését jelenti. Tipikus közelség a jó baráti szint (6). Az osztrákok után sorrendben a 

szlovákok következnek 5,31 középérték körüli intervallummal. Inkább szomszédnak, mint 

közeli barátnak fogadnák többen a magyarok közül a szlovákokat. Nagyjából hasonló a 

megítélése a román és a szerb nemzetnek 4,82 és 4,81 körüli, kissé szélesebb tartománnyal. 

Esetükben a jó barátság már nem képzelhető el, legfeljebb a szomszédság. A legrosszabb a 

megítélése a roma nemzet tagjainak, 4,00 körüli intervallummal. A magyarok a munkatársi 

viszonynál nem engedik közelebb magukhoz a romákat. 
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1. Osztrák népcsoport 

 

24. ábra: magyarországi minta, kapcsolat kialakításának mértéke az osztrák népcsoporttal. 

A magyarok háromnegyede legalább jó barátságot is elképzelhetőnek tartana az osztrákokkal, 

a legszorosabb köteléket – a házasságot – a válaszadók 41%-a vállalná. Az országunkból való 

kiutasítás nem jellemző (0,6%). Az 1848-as történelmi trauma, melyet az osztrákoktól 

szenvedett el a magyarság, úgy tűnik feldolgozásra került, hiszen nagyon közeli kapcsolatot 

alakítanának ki osztrákokkal. Bár az is lehet, hogy a választás mögött, az országot érintő 

gazdasági nehézségek húzódnak meg, és egy jóléti társadalom felé történő orientációt látunk. 

2. Szlovák népcsoport 

 

25. ábra: magyarországi minta, kapcsolat kialakításának mértéke a szlovák népcsoporttal. 

A szlovák népcsoportot kevésbé engednék magukhoz közel a magyarok, mint az osztrákokat. 

A leggyakoribb kapcsolat a válaszok alapján csak a baráti szintig menne el (36%), házasságig 
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csak 22%. Együtt az előbbi két kategória 58%-ot tesz ki. Nem szívesen látná Magyarországon 

őket a válaszadók 3%-a. 

3. Román népcsoport 

 

26. ábra: magyarországi minta, kapcsolat kialakításának mértéke a román népcsoporttal. 

A román néppel szemben még alacsonyabb a tolerancia a magyarok részéről. Nem szívesen 

látja hazánkban őket csaknem minden tízedik válaszadó. A barátságot 28% tartja 

elképzelhetőnek, a házasságot 17%. 

4. Szerb népcsoport 

 

27. ábra: magyarországi minta, kapcsolat kialakításának mértéke a szerb népcsoporttal. 
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A szerbek megítélése hasonló a románokéhoz. Legtöbb válaszadó maximum barátságot kötne 

a szerbekkel (29%), házasságot – a legszorosabb kapcsolatot – 17%-uk. Nem látja a szerbeket 

szívesen Magyarországon 8%-uk. 

5. Roma népcsoport 

 

28. ábra: magyarországi minta, kapcsolat kialakításának mértéke a roma népcsoporttal. 

A romákkal szembeni intolerancia mutatja a legmagasabb értéket. A válaszadók 29%-a, 

csaknem harmada nem látja őket szívesen Magyarországon. Baráti kapcsolatot minden 

negyedik ember létesítene a romákkal, házasságot, minden tízedik kötne velük. Érdekes, hogy 

a legkevesebb válasz a romákkal való szomszédságra érkezett (7%), leginkább ettől 

tartózkodnak a magyarok. 

Nemek 
      

N (fő) osztrák szlovák román szerb roma 

Nő 520 5,9558 5,2596 4,7288 4,7000 3,8769 

Férfi 549 5,8998 5,3570 4,9016 4,9217 4,1311 

Együtt 1069 5,9270 5,3096 4,8176 4,8138 4,0075 

Szignifikáns-e?  nem nem nem igen igen 

94. táblázat: magyarországi minta, a kapcsolatok kialakításának mértékét illetően osztrák, szlovák, román, 

szerb, roma népcsoportokkal, nemek szerinti bontásban. A piros, egymás alatti értékek között szignifikáns az 

eltérés. 

A nemek az egész mintára adódó Bogardus skálaértékektől és egymástól sem térnek el 

jelenetősen az osztrák, a szkovák és a román népcsoporttal való tolerancia megítélésében. A 

szerbeknél és a romáknál azonban a nők lényegesen távolságtartóbbak a férfiaknál (a 

legkevésbé kedvelt roma néppel szemben a nők 3,9-es „közelséget” tartanak elképzelhetőnek, 

a férfiak ennél szignifikánsan többet, 4,1-es átlaggal). 
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Korcsoportok 
      

N (fő) osztrák szlovák román szerb roma 

Fiatal (30 év alatt) 130 5,6769 4,7154 4,0692 4,4923 3,2615 

Középkorú (30 – 50 év) 576 5,9479 5,3403 4,8993 4,8698 4,0885 

Idős (50 év felett) 561 5,9834 5,4737 4,9584 4,8476 4,1468 

Együtt 1067 5,9269 5,3093 4,8182 4,8163 4,0075 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen 

95. táblázat: magyarországi minta, a kapcsolatok kialakításának mértékét illetően osztrák, szlovák, román, 

szerb, roma népcsoportokkal, korcsoportok szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az 

adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt alcsoporttól. 

A vizsgált nemzetekkel szemben a fiatal, 30 év alatti korosztály lényegesen távolságtartóbb, 

mint akár a középkorúak, akár az idősek. 

Foglalkozás 
      

N (fő) osztrák szlovák román szerb roma 

Polgármester 151 5,5497 4,8874 4,3245 4,3576 3,4503 

Pap 95 5,9368 5,6842 5,6000 5,4842 5,1789 

Tanár 235 6,0426 5,5021 4,9617 4,9319 4,2511 

Orvos 91 5,9121 5,4176 5,1209 5,1209 4,3956 

Vállalkozó 191 6,0157 5,2461 4,6073 4,5236 3,5183 

Egyéb 306 5,9706 5,2614 4,7484 4,8301 3,9216 

Együtt 1069 5,9270 5,3096 4,8176 4,8138 4,0075 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen 

96. táblázat: magyarországi minta, a kapcsolatok kialakításának mértékét illetően osztrák, szlovák, román, 

szerb, roma népcsoportokkal, foglalkozás szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az értéket, ami az adott 

oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legnagyobb darabszámú szignifikáns eltérést mutat. Dőlt betűvel 

azokat a számokat jelöltük, amely alcsoportoktól lényegi az eltérése a pirossal kiemelt alcsoportnak. Zölddel, a 

piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a dőlt számok alcsoportjai 

mutatják. 

Legkevésbé engednék közel magukhoz a felsorolt nemzeteket a polgármesterek. 

Szignifikánsan alacsonyabbak az értékeik, mint ami a többi foglalkozásnál tapaszatalható az 

osztrákok és szlovákok kapcsán. A legtoleránsabbak a lelkészek: a románokat, szerbeket, 

szlovákokat és romákat lényegesen közelebb engedik magukhoz, mint a polgármesterek, 

tanárok, vállalkozók, és az egyéb foglalkozási kategória. Számadatokkal alátámasztva: 

például a romákkal szembeni közelség az 1-7-es skálán a papoknál 5,2 (ahol a „7” jelentése: 

házasságot is kötne vele), míg ennél lényegesen alacsonyabb a polgármesternél  és 

vállalkozóknál (3,5), az egyéb foglalkozásnál (3,9), a tanároknál (4,3), és az orvosoknál (4,4).  

Vallásos-e? 
      

N (fő) osztrák szlovák román szerb roma 

Nem kívánok válaszolni 226 5,9602 5,2920 4,8673 4,7566 3,9779 

Igen 668 5,8743 5,2725 4,8368 4,7964 4,0554 

Nem 175 6,0857 5,4743 4,6800 4,9543 3,8629 

Együtt 1069 5,9270 5,3096 4,8176 4,8138 4,0075 

Szignifikáns-e?  igen nem nem nem nem 
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97. táblázat: magyarországi minta, a kapcsolatok kialakításának mértékét illetően osztrák, szlovák, román, 

szerb, roma népcsoportokkal, vallásosság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az 

adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt alcsoporttól. 

Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a dőlt számok 

alcsoportjai mutatják. 

A vallásosság nem befolyásolja jelentősen a más nemzetekkel szembeni előítéleteket, kivéve 

az osztrákok esetében. Itt a vallásos válaszadók lényegesn távolságtartóbbak, mint a 

hitetlenek. 

Felekezet 
      

N (fő) osztrák szlovák román szerb roma 

Nem kívánok válaszolni 218 5,8165 5,2248 4,7202 4,7523 3,9358 

Katolikus 486 5,9547 5,3292 4,8066 4,7572 3,9300 

Református 193 5,7824 5,0052 4,5907 4,6062 3,7668 

Evangélikus 43 6,3256 5,8372 5,1628 5,2558 4,6279 

Egyéb keresztény 49 6,0408 5,5306 5,3673 5,3061 4,9388 

Izraelita 4 6,0000 6,0000 5,2500 5,7500 3,7500 

Egyéb 76 6,1316 5,7237 5,1711 5,2632 4,3816 

Együtt 1069 5,9270 5,3096 4,8176 4,8138 4,0075 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen 

98. táblázat: magyarországi minta, a kapcsolatok kialakításának mértékét illetően osztrák, szlovák, román, 

szerb, roma népcsoportokkal, felekezeti hovatartozás szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az értéket, ami 

az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legnagyobb darabszámú szignifikáns eltérést mutat. Dőlt 

betűvel azokat a számokat, amely alcsoportoktól lényegi az eltérése a pirossal kiemelt alcsoportnak. 

Szignifikáns eltérések a felekezetek szerinti összehasonlításnál már adódtak. A református 

vallásúak lényegesen kevésbé engedi magukhoz közel az összes felsorolt népet, az 

evangélikusokhoz, az egyéb vallásúakhoz, valamint az egyéb keresztényekhez képest (ez 

utóbbi az osztrákok esetében nem jelentős). Pl. a romákkal szembeni „közelség” a 

reformátusoknál 3,8-as átlaggal jellemezhető, míg ennél lényegesen közelebb engedik 

magukhoz a romákat az egyéb keresztények (4,9) az evangélikusok (4,6) és az egyéb 

vallásúak (4,4). 

Politikai beállítottság 
      

N (fő) osztrák szlovák román szerb roma 

Nem kívánok válaszolni 346 5,8092 5,2110 4,7486 4,6139 3,7680 

Jobboldali 425 5,8447 5,1788 4,6988 4,5586 3,7725 

Baloldali 153 6,1438 5,6863 5,0850 4,7841 3,9747 

Nem tudom eldönteni 145 6,2207 5,5310 5,0483 4,6361 3,5688 

Együtt 1069 5,9270 5,3096 4,8176 4,7146 3,8884 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen igen 

99. táblázat: magyarországi minta, a kapcsolatok kialakításának mértékét illetően osztrák, szlovák, román, 

szerb, roma népcsoportokkal, politikai beállítottság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, 

ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt 
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alcsoporttól. Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a dőlt 

számok alcsoportjai mutatják. 

A baloldali politikai nézeteket valló vélemyényformálók lényegesen toleránsabbak az összes 

felsorolt nemzettel szemben, mint a jobboldaliak. A legkritikusabb a roma nép esetében a 

közelség, a jobboldaliaknál „csak” 3,8, míg a baloldalaiknál 4,0, ami szignifikánsan 

magasabb. A távolságtartás az osztrák és a szlovák néppel szemben a legalacsonyabb, a 

baloldal szignifikánsan közelebb engedi magához a sógorokat és északi szomszédainkat a 

jobboldalhoz és azokhoz képest, akik nem vállalták a politikai nézeteiket. A jobboldal 

lényegesen távolabb tartaná magukat tőlük, mint a baloldal és azok, akik nem tudták 

eldönteni, melyik poltikikai oldalhoz húznak. 

Gazdaságpolitikai 

beállítottság 

      

N (fő) osztrák szlovák román szerb roma 

Nem kívánok válaszolni 157 5,9554 5,4395 5,0892 5,1529 4,2420 

Konzervatív 460 5,8174 5,1870 4,7043 4,6935 3,9652 

Liberális 314 6,0669 5,4395 4,8312 4,7898 3,9459 

Nem tudom eldönteni 138 5,9420 5,2754 4,8551 4,8841 4,0217 

Együtt 1069 5,9270 5,3096 4,8176 4,8138 4,0075 

Szignifikáns-e?  igen igen igen igen nem 

100. táblázat: magyarországi minta, a kapcsolatok kialakításának mértékét illetően osztrák, szlovák, román, 

szerb, roma népcsoportokkal, gazdaságpolitikai beállítottság szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az 

átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel 

jelölt alcsoporttól. Zölddel a piros pólus ellentettjét jelöli a tábla, és a szignifikáns eltéréseket ettől, szintén a dőlt 

számok alcsoportjai mutatják. 

A gazdaságplitikai beállítottság nem befolyásolja a romákkal szembeni intoleranciát, mind a 

konzervatívok, mind a liberálisok hasonlóan vélekednek velük szemben, őket tartja minden 

gazdaságpolitikai csoport a legtávolabb maguktól. Az osztrák és szlovák nép kapcsán 

kimutatható szignifkáns eltérés, a konzervatívok lényegesen távolságtartóbbak velük 

szemben, mint a liberálisok. A románokkal és szerbekkel legtávolságtartóbbak azok, akik 

gazdaságpolitikai beállítottságukat nem fedték fel. Jelentős az eltérés a románok esetében 

köztük és a konzervatívok között, míg a szerbek esetében a „titkolózók” valamint a 

konzervatívok és a liberálisok között. 

Régió 
      

N (fő) osztrák szlovák román szerb roma 

Dunántúl 351 5,9772 5,4274 4,9516 4,7721 4,1595 

Duna-Tisza köze 464 5,9526 5,3147 4,7996 4,8125 4,0819 

Tiszántúl 232 5,8362 5,1336 4,6681 4,8621 3,6034 

Együtt 1047 5,9351 5,3123 4,8214 4,8099 4,0019 

Szignifikáns-e?  nem igen igen nem igen 
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101. táblázat: magyarországi minta, a kapcsolatok kialakításának mértékét illetően osztrák, szlovák, román, 

szerb, roma népcsoportokkal, régió szerinti bontásban. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az adott 

oszlopban (történelmi esemény kapcsán) szignifikáns eltérést mutat, a dőlt betűvel jelölt alcsoporttól.   

Az osztrákokkal és a szerbekkel szembeni tolerancia terén nincs jelentős eltérés a régiók 

között. A többi néppel szemben a tiszántúliak tanúsítanak legnagyobb ellenállást. A 

szlovákok és románok esetében a Tiszántúl szignifikánsan intoleránsabb, mint a Dunántúl. 

Míg a romákkal szemben a Tiszántúl negatív attitűdje lényegesen felülmúlja mind a 

Dunántúl, mind a Duna-Tisza közén tapasztalható értéket. 
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2. A HATÁRON TÚLI MAGYARSÁG JELLEMZŐI, ÉS 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA A MAGYARORSZÁGI MINTÁVAL 

 

Négy környező ország véleményformálóinak válaszain, 212 fő meglátásán alapul a határon 

túli magyarságot reprezentáló minta. A határon túli magyarság, az asszimilációs folyamatok 

hatásának, valamint az elvándorlásnak köszönhetően folyamatos fogyásnak van kitéve. Ez az 

asszimilációs folyamat különösen Felvidéken látványos (Gyurgyik, 2012, 2012). Törekedtünk 

mind a négy országban az 50-100 fős minta megvalósítására, amit legjobban, Erdélyben 

sikerült megközelíteni (84 fő).  A Vajdaságban és a Felvidéken az elvárás alsó határa jött 

össze (60 illetve 50 fő), de sajnos Ausztriában jóval a várakozások alatti minta valósult meg 

(15 fő). Három válaszadó nem adta meg a régiót, ahol él. 

A kis minta elemszámok és a populációs megoszlások hiánya nem teszik lehetővé, hogy 

helytálló általánosításokat vonjunk le a határon túli magyarság válaszaiból. 

A lekérdezés hasonlóan történt a magyarországihoz: személyes és online megkeresések 

történtek. A kérdőív ugyanaz volt mind a határon inneni, mind a határon túli magyarság 

esetében. 

A határon túli és a határainkon belüli véleményformálók létszáma bár lényegesen eltér 

egymástól – a külföldi magyarok ötödét adják a hazaiaknak, 1069 fő és 212 fő -, mégis 

érdemes statisztikai összehasonlítást alkalmazni a válaszok eltéréseire. A kétmintás próbák 

során pirossal jelöljük a szignifikáns eltéréseket a különböző változók átlag értékei között. 

Ezek az összehasonlító eredmények informatívak ugyan, de fenntartásokkal elfogadhatók.  Az 

általánosítás a határon túli magyarság véleményére, nem volna helytálló. 

 

2.1. A HATÁRON TÚLI MAGYARSÁG JELLEMZŐI 

 

2.1.1. Demográfiai jellemzők 

 

A 212 határon túli megkérdezett magyar döntő többsége erdélyi (84 fő = 40%), nagyjából 

hasonló az aránya a felvidékieknek és a vajdaságiaknak (Felvidék: 50 fő = 24%, Vajdaság: 60 
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fő = 28%), és sajnos 10%-ot sem ér el az osztrák részminta nagysága (15 fő = 7%). A 

válaszadók 1%-a (3 fő) nem volt hajlandó elárulni a lakóhelyét. 

 

29. ábra: határon túli magyar minta, lakóhely szerinti megoszlása. 

Anyanyelveként, gyermekkori nyelveként a válaszadók 98 százaléka a magyar nyelvet jelölte 

meg, azaz helytálló a 212 fős mintát a határon túli magyarság reprezentánsaként kezelni. 

 

 

30. ábra: határon túli magyar minta, gyermekkorban használt nyelv megoszlása alapján. 

A határon túli megkérdezett magyarok csaknem kétharmada nő (132 fő = 62%). A 

magyarországi mintában a véleményformálók többsége férfi volt (51%), ami jelezheti azt, 
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hogy a külföldi magyarságon belül a gyengébbik nem könnyebben juthat meghatározó 

pozíciókhoz, mint hazánkban. 

 

31. ábra: határon túli magyar minta, nemek megoszlása. 

Foglalkozásukat tekintve legjelentősebb arányt a tanárok (81 fő = 38%) tesznek ki, 7-8 

százalék a papok, az orvosok, a polgármesterek, vagy tisztviselők és a vállalkozók 

megoszlása. Csaknem minden harmadik válaszadó egyéb véleményformáló munkakört tölt 

be. Az „egyéb” kategóriába tartoznak például a megyei hírlap főszerkesztők/szerkesztők, 

könyvtárigazgatók, színházigazgatók, színészek, írók, újságírók, politikusok, (helyi) 

meghatározó értelmiség, levéltárosok (főleg igazgató). 

 

 

32. ábra: határon túli magyar minta, foglalkozás szerinti megoszlása. 
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A határin túli magyar véleményformálók csaknem kétharmada házas (129 fő = 61%), 

körülbelül negyede egyedülálló (49 fő = 23%), nagyjából egytizede elvált (29 fő = 14%) és 

2%-a özvegy (5 fő). 

 

33. ábra: határon túli magyar minta, családi állapot szerinti megoszlása. 

 

A magyarországi és a környező országok vizsgált magyar véleményformálóinak átlagéletkora 

nem tér el jelentősen egymástól, határon belül 45 év, határon túl 44 év az átlagos kor. 

életkor 
Határon inneni 1045 fő 44,8766 év 

Határon túli 209 fő 43,8038 év 

102. táblázat: a magyarországi és a határon túli magyar minta életkori összehasonlítása. 

 

2.1.2. Világnézet 

 

A határon túli magyar véleményformálók négyötöde hívő (172 fő = 81%), csak kevesebb, 

mint egytizede nem vallásos (17 fő = 8%), azonban minden tízedik megkérdezett nem kívánt 

válaszolni a vallásosságot taglaló kérdésre (23 fő = 11%). 
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34. ábra: határon túli magyar minta vallásosság szerinti megoszlása. 

A válaszadók kétharmada a katolikus (138 fő = 65%), egynegyede a református (55 fő = 26%) 

felekezethez tartozik. 1-1 százalékot tesznek ki az evangélikus és egyéb keresztények, 4 

százalékot az egyéb vallásúak. Tekintettel arra, hogy itt a válaszmegtagadás csak 3 százalékos 

volt, és a megkérdezettek 97 százaléka adott meg felekezetet – míg az előző kérdésnél 8 

százalék nem mondta magát vallásosnak - inkonzisztencia van a két eredmény között. 

 

35. ábra: határon túli magyar minta felekezet szerinti megoszlása. 

A politikai nézeteiről a határon túli magyar véleményformálók egyharmada nem kívánt 

beszámolni (62 fő = 30%), és csaknem minden ötödik megkérdezett nem tudta eldönteni, 

merre húz (37 fő = 17%). Összeadva iménti két kategóriát, a válaszhiány 47 százalékos! A 
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212 megkérdezettből 103 fő, azaz 53 százalékuk határozta meg, hogy politikailag a jobb-, 

vagy a baloldallal szimpatizál-e. A válaszadók többsége jobboldalinak vallja magát (74 fő = 

35%), és nagyjából a fele baloldalinak (39 fő = 18%). 

 

36. ábra: határon túli magyar minta politikai hovatartozásának megoszlása. 

A kérdőív igyekezett elmagyarázni a kevésbé ismert gazdaságpolitikai fogalmakat, 

kategóriákat, hogy helytállóbb válaszok szülessenek: „Gazdaságpolitikai kérdésekben sokszor 

azokat nevezik konzervatívnak, akik az erős államban, és magasabb adóterhekért cserébe több 

ingyenes állami szolgáltatásban, erősebb szociális hálóban hisznek. Liberálisnak ezzel 

szemben azokat nevezik, akik inkább minimális állami szerepvállalást, az alacsony adókat, és 

ezért kevesebb állami szolgáltatást tartanak kívánatosnak.” 

A gazdaságpolitikai nézeteket érintő kérdésre a válaszmegtagadás 13 százalékos volt (28 fő), 

a döntésképtelenség miatti válaszhiány pedig 12 százalékos (25 fő). Bár együtt a kettő 25 

százalékos válaszhiányt eredményez, mégis sokkal kedvezőbb ez a politikai nézetek hasonló 

adatánál (47%-os volt ott a válaszhiány). 

A válaszadók többsége konzervatív beállítottságúnak véli magát (90 fő = 42%), és csak 

minden harmadik ember liberálisnak (69 fő = 33%). A gazdaságpolitikai nézetkülönbség 

jobban közelít a fele-fele arányú megoszláshoz, mint a politikai – ott kétszer annyi a 

jobboldali szimpatizáns, mint a baloldali. 
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37. ábra: határon túli magyar minta politikai beállítottság szerinti megoszlása. 

Erkölcsi kérdésekben - például a hagyományos családmodell, a nemi szerepek, a 

hagyományos vallásos és világi etikai szokások, előírások megítélésében – a válaszadók 

sokkal jobban eligazodtak. Itt a válaszmegtagadás csak 7, míg a döntésképtelenség, 4 

százalékos. A válaszhiány tehát 11 százalékos, azaz a megkérdezettek 89 százaléka, csaknem 

kilenctizede elhelyezte a véleményét az alternatív változó palettáján. 

A határon túli véleményformálók csaknem kétharmada konzervatív (132 fő = 62%), 

egyharmada liberális (57 fő = 27%) erkölcsi nézeteket vall. Ez a körülbelül kétszeres 

konzervatív-liberális erkölcsi nézetet jellemző arány (62%-27%) hasonlatos a politikai 

nézetek jobboldali-baloldali arányához (35%-18%). 

 

38. ábra: határon túli magyar minta erkölcsi beállítottság szerinti megoszlása. 



88 

A demográfiai és világnézeti jellemzők után, megvizsgáljuk a három kutatni kívánt terület – 

Hofstede-i társadalmi dimenzióinak jellemzőit, a magyar történelem megítélését, a Bogardus-

féle társadalmi távolságtartás – számadatait a határon inneni és a határon túli magyar 

véleményformálók válaszai alapján, és rámutatunk a két régió lényeges eltéréseire. 

 

2.1.3. Hofstede – féle dimenziók a határon túli magyarságot és a magyarországi mintát 

érintően 

 

A határon túli magyarság véleménye összesített táblázaton, és diagramon (Erdély, 

Felvidék, Vajdaság, Ausztria) összehasonlítva a magyarországi táblázatokkal és 

diagramokkal 

 N (fő) Minimum Maximum Átlag Szórás 

hofstede_hatalom 212 7,00 25,00 15,0613 2,70702 

hofstede_bizonytalanság 212 11,00 25,00 17,3821 2,36288 

hofstede_individualizmus 212 5,00 22,00 14,1085 2,72474 

hofstede_férfiasság 212 12,00 25,00 17,9434 2,21939 

hofstede_hosszú távú 212 8,00 25,00 16,1887 2,95339 

103. táblázat: határon túli magyar minta összesített táblázata Hofstede dimenzióit érintően. 

 

39. ábra: határon túli magyar minta összesített ábrája Hofstede dimenzióit érintően. 

1. Az összesített eredményeken azt látjuk, hogy a férfiasság kontra nőiesség (MAS) skála a 

legmagasabb a határon túli magyar mintában. Ahogy fentebb írtuk, a maszkulin 

kultúrákban a társadalmi nemi szerepek élesen elkülönülnek: a férfiak magabiztosak, 
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kemények, az anyagi sikerre összpontosítanak, a nők legyenek szerények, szelídek, és az 

életviszonyokra koncentráljanak.  A maszkulin társadalmakban a domináns érték az 

anyagi siker és az előrehaladás. A konfliktusok megoldása küzdelem árán történik. Ezek 

az értékek többnyire megegyeznek a Hofstede Központ által mért értékekkel, melyek 

viszont Magyarországra vonatkoznak, nem pedig a határon túli magyarságra 

(http://www.geert-hofstede.com/hofstede_hungary.shtml, 2014-02-24 adatok alapján). A 

lentebbi diagramon még ennek bontását is láthatjuk, ahol az ausztriai magyarok a 

legmaszkulinabbak, majd őket követik a vajdasági, a felvidéki, majd az erdélyi 

magyarok. Ebben az esetben, a fentebb tett megállapítás a konfliktuskezelés oktatását 

érintően, ezekben a régiókban hatványozottan érvényes. Az alábbi diagramon jól látható 

ennek a dimenziónak összehasonlítása a magyarországi három régió eredményeivel. Ez a 

különbség elképzelhető, hogy a minták nagyságának különbségéből is adódik. 

 

 

40. ábra: magyarországi és a határon túli magyar mintában, a férfiasság kontra nőiesség indexének 

összehasonlítása. 

2. A második legmagasabb érték a határon túli magyarság esetében a bizonytalanság 

kerülése index (UAI), amely a magyarországi mintában első helyen állt. Ahogy korábban 

fogalmaztunk, ez az index azt mutatja, hogy a kultúra tagjai milyen mértékben éreznek 

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_hungary.shtml
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fenyegetettséget bizonytalan, ismeretlen helyzetekben. Ez az érzés kifejezésre jut pl. a 

stressz állapotában, vagy az írott/íratlan szabályok, vagyis a kiszámíthatóság iránt 

felmerülő igényben. Az erős bizonytalanságkerülő társadalmakban, az életben 

elkerülhetetlenül jelen lévő bizonytalanság állandó fenyegetést jelent. Ez az eredmény 

teljesen megegyezik a Hofstede Központ adataival, csak azok az adatok Magyarországról 

szólnak, és nem az említett határon túli magyar régiókról. Az alábbi diagram bontását 

megnézve azt látjuk, hogy az ausztriai magyarok és a felvidéki magyarok adják a 

legmagasabb eredményeket, ami nagyon meglepő az erdélyi és a vajdasági magyarokhoz 

viszonyítva, hiszen a vajdasági magyarság, nem túl régen a Jugoszláv polgárháborúnak 

volt kitéve, ahol a kiszámíthatatlanság indexe nagyon magas lehetett – vagy ez az 

eredmény azt jelenti, hogy a vajdasági magyarság, a polgárháború borzalmain már túltette 

magát? 

 

41. ábra: magyarországi és a határon túli magyar mintában, a bizonytalanság kerülés indexének 

összehasonlítása. 

3. A harmadik legmagasabb érték, a határon túli magyarságot érintően, a hosszú távú 

orientáció (LTO) indexe, ami a magyarországi mintán a legalacsonyabb érték volt. Ez az 

index azt fejezi ki, hogy az adott kultúra időorientációja jellemzően rövid távú, a jelenre, 

vagy maximum a közeli jövőre koncentráló. Fontos jellemző, hogy a problémákat 
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hagyományos, megszokott módon közelítik meg, sokat adva a múlt tapasztalatai alapján 

kialakult módszereknek, eljárásoknak, tartózkodnak a hirtelen törésektől, változásoktól. 

Ez azt jelenti, hogy a határon túli magyarság, a mi mintánk alapján, inkább jövőorientált, 

jobban feldolgozta a közös történelmi traumákat, mint a magyarországi magyarok, akik 

inkább a múltban, kicsit a jelenben, és legkevésbé jövőorientáltan élnek. Kimagasló az 

ausztriai magyarok hosszú távú orientációjára vonatkozó index, ami azt jelenti, hogy a 

történelmi traumákat ők dolgozták fel legjobban, a diagramból pedig az is kiderül, hogy a 

felvidéki magyarság számára, a jövő tervezése még annyira sem megoldott, mint a 

magyarországiak számára. Érdekes ez az eredmény, ha abból a tényből indulunk ki, hogy 

a szlovákiai magyarság beolvadása a legújabb statisztikák szerint is, kimagasló a 

környező országokhoz viszonyítva. Úgy néz ki, hogy ennek az asszimilációs 

folyamatnak, mentálhigiénés szempontból, komoly ára van (Bordás – Lisznyai, 2007. 33-

49).  

 

42. ábra: magyarországi és a határon túli magyar mintában, a hosszú távú orientáció indexének 

összehasonlítása. 

4. A negyedik érték a hatalmi távolság indexének (PDI) értéke, ami megegyezik a 

magyarországi értékekkel, a helyezés szempontjából, de nem az abszolút eredményeket 

érintően. A hatalmi távolság dimenziója, ahogy korábban megfogalmaztuk, annak 
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mértéke, hogy az adott közösség alacsonyabb beosztású, kisebb hatalommal rendelkező 

tagjai mennyiben fogadják el a hatalom egyenlőtlen eloszlásának tényét. A kis hatalmi 

távolságú társadalmak az emberek közötti egyenlőtlenségek minimálisra való 

csökkentésére törekednek. A nagy hatalmi távolságú társadalmakban az emberek közötti 

egyenlőtlenségek természetesek, sőt ezeket tartják kívánatosnak. Ha abból a gondolatból 

indulunk ki, hogy ennél az indexnél a kultúra tagjai egymás között, az egyenlőtlenségek 

minimálisra való csökkentésére törekednek, akkor azt látjuk az eredményeink alapján, 

hogy a kultúrán belüli egyenlőtlenségek legkevésbé a felvidéki és az ausztriai magyarokat 

zavarja, sőt harmadikként az erdélyi magyarok is felzárkóztak, viszont a vajdasági 

magyarok, majdnem a tiszántúliak szintjén tesznek lépéseket azért, hogy ezek az 

egyenlőtlenségek minimálisra csökkenjenek. Ezek az adatok magasabbak a Hofstede 

Központ által mért adatoktól (http://www.geert-hofstede.com/hofstede_hungary.shtml, 

2014-02-24 adatok alapján), ami adódhat a célcsoportok különbségéből is. Náluk ez az 

érték a legalacsonyabb a magyarországi kultúrára vonatkozóan, ami azt is jelentheti, hogy 

az egyenlőtlenségekbe való bele nem törődés, társadalmi és belső konfliktusokat okozhat. 

 

43. ábra: magyarországi és a határon túli magyar mintában, a hatalmi távolság indexének 

összehasonlítása. 

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_hungary.shtml
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5. Meglepő módon az individualizmus – kollektivizmus index (IDV) került az ötödik helyre 

a határon túli magyar mintánk eredményeit illetően. A határon túli magyarság 

bontásában, viszont nagy eltérésekkel találkozunk. Az ausztriai és a vajdasági magyarok 

hoznak legnagyobb értékeket az IDV indexen, az individualizmus felé eltolódva, még az 

erdélyi magyarságot markánsan a kollektivista szemlélet jellemzi, a felvidéki magyarság, 

többnyire a magyarországi magyarokkal mutat azonos értéket az individualizmust 

érintően. Az ausztriai és az erdélyi magyarság szélső pólusai az IDV skálán a 

szocializációs folyamatokkal, és a többség hatásával is magyarázható, főleg Erdély 

esetében. Korábbi kutatásaink (Bordás, 2000) az erdélyi magyarság szegregációjáról 

számoltak be, melynek hatására a mi-kultúra bontakozott ki jobban, nem pedig az 

individualizmusnak kedvező én- kultúra. Az osztrák kultúra pedig inkább az 

individualizmushoz áll közelebb, melynek hatására az ausztriai magyarok 

szocializálódtak és inkább a laza egyéni kapcsolatokat preferálták, ahol mindenki 

elsősorban saját magát, illetve legszűkebb családját helyezte előtérbe. Bár a Hofstede 

Központ Ausztriát nem sorolja az erősen individualista országok közé, mivel a náluk 

kapott IDV index alapján inkább a harmadik, vagy a negyedik helyre sorolható. 

Kutatásaik alapján Ausztria erősen maszkulin kultúra, ahol a bizonytalanság kerülése a 

második helyen van, a harmadik helyet a hosszú távú orientáció foglalja el, és a negyedik 

helyen van az individualizmus indexe (http://www.geert-

hofstede.com/hofstede_austria.shtml, 2014-02-25 adatok alapján). 

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_austria.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_austria.shtml
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44. ábra: magyarországi és határon túli magyar mintában, az individualizmus - kollektivizmus 

indexének összehasonlítása. 

Hofstede Magyarság N átlag (0-20) Szignifikáns-e? 

hofstede_hatalmi 
Határon inneni 1047 14,0220 

nem 
Határon túli 209 15,0526 

hofstede_bizonytalanság 
Határon inneni 1047 16,9131 

nem 
Határon túli 209 17,4019 

hofstede_hosszú-távú 
Határon inneni 1047 13,8176 

nem 
Határon túli 209 14,1005 

hofstede_férfiasság 
Határon inneni 1047 15,1643 

igen 
Határon túli 209 17,9474 

hofstede_indiv_koll 
Határon inneni 1047 15,9924 

nem 
Határon túli 209 16,1770 

104. táblázat: összehasonlító táblázat a magyarországi és a határon túli magyar mintában s Hofstede indexeket 

érintően, a szignifikancia vonatkozásában. 

A piros, egymás alatti értékek között szignifikáns az eltérés, a többi esetben nem. Ezt a 

megállapítást az alábbi ábrán vizuálisan, különböző színek felhasználásával, szemléltetőbben 

láthatjuk. 
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45. ábra: összehasonlító ábra a magyarországi és a határon túli magyar mintában a Hofstede indexeket 

érintően.   

A diagramon a fenti megállapítások vizuálisan is nyomon követhetők. A lila oszlopok 

(férfiasság) magasságának, átlagértékének eltérése szignifikáns. 
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2.1.4. A magyar történelem megítélésének összehasonlítása a magyarországi és a határon 

túli magyar mintában 

 

A magyar történelem megítélése 

1-5-ös Likert skálán kellett a válaszadóknak elhelyezni a véleményüket: 1 = egyáltalán nem 

ért egyet az adott kijelentéssel az adott történelmi eseményre vonatkoztatva, és 5 = teljes 

mértékben egyetért. 

2.1.4.1. Ez az esemény a mai napig mély hatással van a magyarságra. (Mélyhatás) 

 

A napjainkhoz közelebbi vizsgált történelmi események máig tartó mély hatását a határainkon 

belüli magyarok ítélik meg nagyobb problémának (az eltérések nem szignifikánsak), míg a 

régebbieket a határon túli magyarság. Szignifikáns eltérés csak a tatárjárás megítélésében volt 

kimutatható, a külföldi magyarok jelentősen súlyosabb hatású eseménynek tekintik, mint a 

magyarországiak (2,4 >1,9). 

Magyarság mélyhatás       

 N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

magyarországi magyar 1047 1,9016 2,5463 3,2808 4,4164 4,1738 4,0898 

határon túli magyar 209 2,4306 2,7225 3,6890 4,5167 4,0574 3,9378 

szignifikáns-e?  igen nem nem nem nem nem 

105. táblázat: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a mély hatásra vonatkozóan. A piros, egymás alatti értékek között szignifikáns az 

eltérés. 

Ez a lényeges különbség az oszlopdiagram kék színű (tatárjárás máig terjedő mély hatása) 

oszlopainak magasságbeli eltérésében is látszik. 
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46. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a mély hatásra vonatkozóan. 

Matematikailag-statisztikailag nem helytálló összehasonlítani a vizsgált 3 magyarországi és 4 

külföldi régió eredményeit a jelentősen eltérő, és néhány esetben túl alacsony minta 

elemszámok miatt, de grafikusan mégis elemezzük a vizsgált történelmi események hatását, 

mert az átlagok eltérése így is érdekes információval szolgálhat. Az szignifikancia - 

vizsgálatok eredményei fenntartással kezelhetők! 

Lakóhely/régió Dunántúl 
Duna-

Tisza köze 
Tiszántúl Ausztria Erdély Felvidék Vajdaság 

Minta 

elemszám (fő) 
351 464 232 15 84 50 60 

106. táblázat: a magyarországi és a határon túli magyar minta elemszámai régióként. 

A tatárjárás napjainkig tartó mély hatását a határainkon belüli magyarok kevésbé élik át, mint 

a külföldiek. Legmélyebb benyomást a felvidéki magyarokra gyakorol a tatárjárás. 
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47. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta tatárjárásra vonatkozó régiónkénti 

megítélése.   

A török uralom hatását az erdélyi magyarok látják legnegatívabbnak (2,4 alatti átlag), a 

határainkon inneni magyaroknál kissé rosszabbnak. A Felvidék és a Vajdaság magyarsága 

ítéli meg legkevésbé romboló hatásúnak ezt az eseményt (3-as átlag). 

 

48. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta a török hódoltságra vonatkozó régiónkénti 

megítélése. 
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Az 1848-as forradalom és szabadságharc legmélyebb hatást a felvidéki magyarságra 

gyakorolt (4,25), őket követik az ausztriai és a vajdasági magyarság (3,75). Kevésbé tartják 

1848 befolyását a mai korra nézve nyomasztónak az erdélyi és a hazai magyarok (3,3 körüli 

átlagok). 

 

49. ábra: magyarországi és a határon túli magyar minta az 1848-as forradalomra vonatkozó 

régiónkénti megítélése. 

Trianon hatását leginkább drámainak a felvidéki és vajdasági, illetve a Dunántúlon élő 

magyarság tartja (4,6-os átlagok), kicsivel elmarad ettől az erdélyi és a tiszántúli magyarok 

átlaga (4,5 körül). Az Ausztriában élő magyarok érzik legkevésbé Trianon befolyását (4,1-es 

átlag). Ennél az eseménynél a legmagasabbak az átlagok. 
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50. ábra: magyarországi és a határon túli magyar minta a trianoni döntésre vonatkozó régiónkénti 

megítélése. 

A második világháborút követő kommunista diktatúra legmélyebb hatást a dunántúli 

lakosokra gyakorol (4,5-ös átlag), a határon túli magyarságon belül pedig az erdélyi és az 

ausztriai magyarságra (4,2-es átlagok).  A határon innen kevésbé tartja fontosnak a 

kommunista uralom hatását országunk középső régiójának lakossága (3,9 körüli átlag), ennél 

is kevésbé a határon túli felvidéki magyarság (3,7-es átlag). 
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51. ábra: magyarországi és a határon túli magyar minta a második világháború utáni kommunista 

diktatúrára vonatkozó régiónkénti megítélése. 

1956 hatása különösen mélyen érinti a határon innen a Dunántúl lakosait (4,3-as átlag), és a 

határon túl Ausztria, a Felvidék és a Vajdaság magyarságát (4,1 körüli átlagok). Legkevésbé 

az erdélyi magyarokra tesz mély benyomást 1956 (3,7 körüli átlag). 

 

52. ábra: magyarországi és a határon túli magyar minta az 1956-os forradalomra vonatkozó 

régiónkénti megítélése. 

A vizsgált történelmi események tragédiájának megítélésben a tatárjárás és 1848 esetében tér 

el szignifikánsan a határainkon belüli és a határainkon túli magyarság véleménye. Mindkét 

eseményt a külföldi magyarok tekintik nagyobb tragédiának. Például 1848 esetében a határon 

túli átlag 3,4, míg a belföldi, 2,8. 

A legmagasabb átlagok határon innen és túl is Trianon tragédiájának megítélésre adódtak: 

határon innen 4,2 és határon túl 4,4. 

2.1.4.2. Ez az esemény a magyarság történetének legnagyobb tragédiája. (Tragédia) 

 

Magyarság tragédia       

 N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

magyarországi magyar 1047 1,9035 2,2015 2,7794 4,1910 3,6313 3,5454 

határon túli magyar 209 2,2488 2,4498 3,3589 4,4019 3,5407 3,5024 

szignifikáns-e?  igen nem igen nem nem nem 
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107. táblázat: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a legnagyobb tragédiára vonatkozóan. A piros, egymás alatti értékek között 

szignifikáns az eltérés. 

A magyarországi magyarok a második világháborút követő kommunista diktatúrát és 1956 

eseményeit tragikusabbnak látják, mint a határon túli magyarok, a többi vizsgált eseménynél 

fordított a helyzet. Az eltérések nem jelentősek. 

Az oszlopdiagramon a kék színű oszlopok (tatárjárás tragédiája), és szürke színű oszlopok 

(1848 tragédiája) magassága tér el jelentősen a határon inneni és túli magyarok válaszának 

átlagai alapján, mindkét esetben a határon túli magyaroknál magasabbak. 

 

53. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a legnagyobb tragédiára vonatkozóan. 

A tatárjárás hatása a felvidéki magyarok számára a legtragikusabb (2,6-os átlag), a magyar 

régiók esetében minden más határon túli magyarlakta területnél alacsonyabbak az átlagok (1,9 

körüliek). 
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54. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a legnagyobb tragédiára vonatkozóan, a tatárjárást érintően. 

 

55. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a legnagyobb tragédiára vonatkozóan, a török hódoltságot 

érintően. 
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A török uralmat mélyebb traumaként a határon kívüliek élik meg, különösen a Felvidéken 

(2,8-as átlag), a hazai alacsonyabb, 2,2 körüli átlagokat az erdélyi magyarság produkálta még. 

 

56. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a legnagyobb tragédiára vonatkozóan, az 1848-as forradalmat 

érintően. 

1848 tragédiáját a határon túli magyarok sokkal jobban átérzik, különösen a Felvidéken (3,73-

ös átlag) és Ausztriában (3,5-ös átlag). A belföldi alacsonyabb átlagok közül a Duna-Tisza 

köze lakóié a minimum (2,5 körüli átlag). 
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57. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a legnagyobb tragédiára vonatkozóan, a trianoni békeszerződést 

érintően. 

Trianon tragédiájának megítélése nagy szórást mutat mind a hazai, mind a vizsgált külföldi 

magyar lakta régiókban. Az átlagok az összes történelmi esemény közül itt a legmagasabbak, 

határainkon túl az erdélyi magyarok, határainkon innen a Tisztán túliak esetében (Erdély 

4,55-ös, Tiszántúl 4,45-ös átlag). De mind itthon, mind külföldön vannak olyan magyarok, 

akik ennél sokkal kevésbé érzik tragikusnak Trianon befolyását: az Ausztriában élő 

magyarság és Magyarország középső régiója 3,9 körüli átlagot mutat csak. 
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58. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a legnagyobb tragédiára vonatkozóan, a második világháború 

utáni kommunista diktatúrát érintően. 

A második világháborút követő kommunista diktatúra tragédiájának átlagaiban szintén nagy a 

szóródás. A határon túl az ausztriai magyarok illetve a dunántúliak esetében a legmagasabb az 

érték (3,9 körüli), de a legalacsonyabb átlagok is megfigyelhetők határokon innen és túl is: 

Felvidék és Duna-Tisza köze 3,4-es átlagokat mutat. 
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59. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a legnagyobb tragédiára vonatkozóan, az 1956-os forradalmat 

érintően. 

 

1956 tragédiáját a hazai régiók sokkal hasonlóbban ítélik meg (3,4-3,7 közötti átlagok), mint a 

határon túliak. A legtragikusabbnak a felvidéki magyarok tartják (3,8-as átlag), és a 

legkevésbé tragikusnak az erdélyi magyarok (3,2-es átlag). 

 

2.1.4.3. Gyakran jut eszembe ez az esemény és az, amit a magyarság számára jelentett. 

(Eszembe) 

 

A vizsgált történelmi traumáink egytől egyig gyakrabban jutnak eszébe a határon túli 

magyaroknak, mint a hazaiaknak. Szignifikánsan magasabb átlagok adódtak a külföldi 

magyarok átlagaira a tatárjárás, 1848, Trianon és a második világháborút követően, a 

kommunista diktatúra létrejötte esetében. A legnagyobb az eltérés Trianon kapcsán, ahol 

egyébként mindkét átlag a legmagasabb: határon túl 4,0-as, míg határon innen 3,5-ös az átlag. 

Az 1956-os események felidézése nem tér el jelentősen a hazai és a külföldi magyarságot 

összehasonlítva (3,2-as átlagok). 



108 

Magyarság eszembe       

 N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

magyarországi magyar 1047 1,5110 1,8968 2,5349 3,4565 3,2588 3,2111 

határon túli magyar 209 1,7990 2,0718 3,0718 3,9569 3,3062 3,2249 

szignifikáns-e?  igen nem igen igen igen nem 

108. táblázat: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a gyakori emlékezésre vonatkozóan. A piros, egymás alatti értékek között 

szignifikáns az eltérés. 

Az oszlopok közül a lila és szürke színűek (Trianon és 1848) közötti magasságbeli különbség 

a legszembetűnőbb a határon inneni és a határon túli magyarok átlagait összehasonlítva, 

összhangban az előbb részletezett, pontos értékekkel. 

 

60. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a gyakori emlékezésre vonatkozóan. 

A tatárjárás felidézésében a két végletet a határon túli régióból a felvidéki magyarok (2,25-ös 

legnagyobb átlag) és a vajdaságiak (1,25-ös átlag) adják. 
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61. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a gyakori emlékezésre vonatkozóan a tatárjárást érintően. 

A török hódoltság emlékei a határon túl különösen az osztrák és a felvidéki magyaroknál 

számottevőek (2,4 és 2,2-es átlag), és minden külföldi vizsgált régióban magasabbak, mint 

belföldön.  
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62. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a gyakori emlékezésre vonatkozóan a török hódoltságot 

érintően. 

1848 eseményei sokkal többször jutnak eszébe a határon túli magyaroknak, különösen 

Ausztria és Felvidék magyarsága esetében (3,3-as átlagok), míg határainkon innen 2,3 és 2,7 

között szóródik a 3 régió átlaga. 

 

63. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a gyakori emlékezésre vonatkozóan az 1848-as szabadságharcot 

érintően. 

Trianon és az első világháborút követő kommunista diktatúra kialakulásának eseményeit 

többször idézik emlékezetükbe a határainkon kívüli magyarok, legtöbbször Erdély, és a 

Vajdaság lakói (4,1-es átlagok), jóval kevesebbszer Ausztria és Magyarországon, a Duna-

Tisza között élő magyarok (3,4 és 3,2-es átlagok). 
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64. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a gyakori emlékezésre vonatkozóan az 1848-as szabadságharcot 

érintően. 

 

A második világháborút követő kommunista diktatúra történéseinek felidézése, nagy szórást 

mutat határainkon innen és túl is. Többször jut eszükbe a dunántúli és az ausztriai, illetve 

erdélyi régió magyar lakosainak (3,5 körüli átlagok), és lényeges kevesebbszer a Duna-Tisza 

köze, valamint a Felvidék magyarjainak (3 alatti átlagok). 
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65. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a gyakori emlékezésre vonatkozóan a kommunista diktatúrát 

érintően. 

1956-os forradalomra az ausztriai magyarok többször emlékeznek (3,8-as átlag), 

legkevesebbszer a Duna-Tisza köze, Erdély és a Felvidék régiójának magyar lakosai (3-as 

körüli átlagok). 
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66. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a gyakori emlékezésre vonatkozóan az 1956-os forradalmat 

érintően.  

2.1.4.4. Ez az esemény jó és rossz következményekkel is járt a magyarságra nézve. 

(Ambivalens) 

A vizsgált történelmi események egytől egyig a határon túli magyarokban ébresztenek inkább 

olyan érzéseket, hogy a tragédiának jó és rossz hatása is volt a magyarságra. Minden esetben 

náluk adódtak magasabb átlagok. Ezek az eltérések azonban csak a Trianonnal kapcsolatos 

ambivalens érzelmeknél mutatkoztak szignifikánsnak.  

Magyarság ambivalens       

 N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

magyarországi magyar 1047 2,0420 2,5960 2,3849 1,9160 2,2006 2,1003 

határon túli magyar 209 2,0909 2,5885 2,5359 2,2297 2,4258 2,4354 

szignifikáns-e?  nem nem nem igen nem nem 

109. táblázat: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a jó és rossz következményekre vonatkozóan. A piros, egymás alatti értékek között 

szignifikáns az eltérés. 

Az oszlopok magasabbak a határon túli magyaroknál, minden szín, azaz esemény 

vonatkozásában, és csak a lila színű téglalapok (Trianon) magasságának eltérése jelentős. 
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67. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a jó és rossz következményekre vonatkozóan. 

A tatárjárás jó és rossz hatását leginkább és legkevésbé is a határon túli magyarok 

fogalmazzák meg, legnagyobb az átlag a Felvidéken (2,6), legkisebb Erdélyben (1,75). 

 

68. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a jó és rossz következményekre vonatkozóan, a tatárjárást 

érintően. 

 

A török hódoltság hatását többféleképpen értelmezik az ausztriai magyarok (3-as átlag), 

leginkább egyértelműen a Vajdaságban gondolnak rá (2,4-es átlag). 
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69. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a jó és rossz következményekre vonatkozóan, a török 

hódoltságot érintően. 

Az 1848-as eseményekre leginkább ambivalensen a Felvidék magyarjai tekintenek (3-as 

átlag), a többi vizsgált régió hasonlóan értékeli (2,4 körüli átlagok), legalacsonyabb a 

Dunántúlon (2,2-es átlag). 
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70. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a jó és rossz következményekre vonatkozóan, az 1848-as 

szabadságharcot érintően. 

Trianon kettős hatása a felvidéki magyarokban fogalmazódik meg legmarkánsabban (3-as 

átlag), a többi régió, határon innen és túl, kevésbé látja a jó oldalát (2-es körüli átlagok). 

Dunántúl és Erdély magyar lakóinál a legalacsonyabb az átlag (1,75 körüli). 

 

71. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a jó és rossz következményekre vonatkozóan, a trianoni 

békeszerződést érintően. 

Hasonló a helyzet a második világháborút követő kommunista diktatúra megítélésénél is: a 

Felvidéken ébreszt pozitív és negatív gondolatokat (3,1-es átlag), legtöbb régió 2,3 körüli, 

míg a Dunántúl a legalacsonyabb, 1,9-es átlaggal jellemezhető. 
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72. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a jó és rossz következményekre vonatkozóan, a második 

világháború utáni kommunista diktatúrát érintően. 

Végül az 1956-os forradalom is, hasonlóan nagy ambivalens érzelmeket vált ki Felvidék 

magyar lakóiból, a legmagasabb átlag itt adódott (3,1), a legalacsonyabb pedig Dunántúlon 

(1,8). A többi régió 2,2 körüli átlag értékekkel jellemezhető. 
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73. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a jó és rossz következményekre vonatkozóan, az 1956-os 

forradalmat érintően. 

 

2.1.4.5. Ez az esemény súlyosságában nem hasonlítható semmi máshoz, amit Európa más 

nemzetei elszenvedtek. (Egyedi) 

 

Legtöbb vizsgált történelmi eseményt a határainkon belüli magyarok értékelik úgy, hogy 

súlyosságában nem hasonlítható semmihez, amit más európai országok elszenvedtek. Ezek a 

török hódoltság, Trianon, a második világháborút követő kommunista diktatúra, és 1956 

eseményei. Míg a tatárjárás és 1848 egyediségének megítélése, a határon túli magyarságnál 

kapott nagyobb átlagokat az 1-től 5-ös skálán. 

Magyarság egyedi       

 N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

magyarországi magyar 1047 1,9446 2,2388 2,3954 3,7488 2,7985 3,0191 

határon túli magyar 209 2,1627 2,2201 2,6268 3,6794 2,7177 2,9330 

szignifikáns-e?  igen nem nem nem nem nem 

110. táblázat: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra 

adott válaszok eredményei alapján, a nemzet egyedi szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva. A 

piros, egymás alatti értékek között szignifikáns az eltérés. 

 

Az oszlopdiagramon nagyon hasonló az oszlopok magassága a magyarországi és a határon 

túli régiókban, ami azt jelzi, hogy az átlagok közötti eltérések nem jelentősek. Egyedül a 

tatárjárás súlyosságában tér el lényegesen a hazai és a külföldi magyarok véleménye (kék 

oszlopok), határainkon túliak vélik sokkal egyedibbnek bármely más európai történelmi 

traumánál, mint a belföldiek (2,1 > 1,9 az átlagok). Legsúlyosabbnak, minden magyar 

Trianon hatását találja (legmagasabbak a lila oszlopok), leszakadva követik ezt azonos 

nagyság szerinti sorrendben 1956-os forradalom, a második világháborút követő kommunista 

diktatúra, 1848-as szabadságharc, a török hódoltság és a tatárjárás időszaka.  
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74. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a nemzet egyedi szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva. 

A tatárjárás negatív hatását Európa más nemzeteinek elszenvedett eseményeihez hasonlítva, 

leginkább a Felvidéken és Ausztriában élő honfitársaink élik meg (2,6 körüli átlagok), 

legkevésbé a Duna-Tisza között élők, és a Vajdaság magyarjai (1,8-as átlagok). 
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75. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a nemzet egyedi szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva, a 

tatárjárás szempontjából. 

A török hódoltságot egyedibbnek ítélik meg más európai eseményeknél az ausztriai és a 

felvidéki magyarok (2,8 körüli átlagok), legkevésbé az Erdélyiek (1,9-es átlag). A határon túli 

magyarok véleményét nagyobb szórás jellemzi, mint a magyarországi magyarokét (1,9-2,8 

közötti illetve 2-2,4 közötti átlagok). 

 

76. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a nemzet egyedi szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva, a 

török hódoltság szempontjából. 

1848-at a felvidéki magyarok tartják összehasonlíthatatlanul súlyosabbnak Európa más 

eseményeinél (3,25-ös átlag), legkevésbé egyedinek pedig Erdély és közép Magyarország 

lakói (2,25-ös átlag). 
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77. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a nemzet egyedi szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva, az 

1848-as szabadságharc szempontjából. 

 

Trianon európai szintű súlyosságát inkább a magyarországi magyarok érzékelik (4-es körüli 

átlagok, kivéve közép Magyarország), ezzel csak a vajdasági honfitársaink értenek egyet a 

határon túl, legkevésbé tartja kontinens szintűen egyedinek Erdély és a Duna-Tisza köze (3,4-

es átlagok). 
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78. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a nemzet egyedi szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva, a 

trianoni békeszerződés szempontjából. 

 

A második világháborút követő, több évtizedes kommunista diktatúra, kontinens szintű 

súlyosságának megítélésében, nagy a szórás mind a magyarországi, mind a határon túli 

magyar mintában. Nagyon egyedinek vélik a Dunántúlon, Tiszántúlon, Ausztriában és a 

Felvidéken (2,95 körüli átlagok), ugyanakkor kevéssé tartják egyedinek a Duna-Tisza közén, 

Erdélyben és a Vajdaságban (2,6 körüli átlagok). 
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79. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a nemzet egyedi szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva, a 

második világháborút követő kommunista diktatúra szempontjából. 

1956-os forradalom súlyosságát sem látják egyértelműen a hazai és a külföldi magyarok, de a 

határainkon kívül nagyobb a szóródás. Nagyon egyedi történelmi eseménynek tartják az 

ausztriai és a felvidéki magyarok (3,15 körüli átlagok), ezzel szemben Erdélyben csak 2,7-es 

átlag adódott. 
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80. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a nemzet egyedi szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva, az 

1956-os forradalom szempontjából. 

 

2.1.4.6. A magyarság túllépett ezen az eseményen, és képes azt objektíven, történelmi 

távlatból szemlélni. (Túllépett) 

 

Az időben távolabbi három történelmi eseményen túllépett mind a határainkon inneni és túli 

magyarság (4-es körüli átlagok), de a határon túli magyarok kevésbé érzik ezt. Az eltérések 

nem szignifikánsak. Ugyanakkor továbbra sem tudják a magyarországi és a határon túli 

magyarok objektíven, történelmi távlatból szemlélni a XX. századi eseményeket, itt minden 

átlag alacsonyabb (2-3 közötti), és hasonlóan, a külföldi magyarság tudta legkevésbé túltenni 

magát rajtuk. Különösen Trianon hatását dolgozták fel legkevésbé, hiszen ebben az esetben 

legalacsonyabbak az átlagok (2,1 körüliek), de az eltérések nem szignifikánsak. 

Magyarság túllépett       

 N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

magyarországi magyar 1047 4,3018 4,2245 3,7889 2,0917 2,3505 2,4537 

határon túli magyar 209 3,9952 3,9856 3,6077 2,2057 2,6411 2,9474 

szignifikáns-e?  nem nem nem nem nem igen 

111. táblázat: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a traumák feldolgozottságát érintően. A piros, egymás alatti értékek között 

szignifikáns az eltérés. 

Egyedül 1956 vonatkozásában térnek el jelentősen az átlagok: a határainkon túli magyarok 

sokkal inkább túl tudtak lépni az ’56-os események hatásán, mint a hazaiak (2,5 < 2,9). Az 

oszlopdiagram jól mutatja, hogy a korábbi három eseménynél a határon túli oszlopok az 

alacsonyabbak, azaz ők tudták kevésbé feldolgozni a történelmi traumákat, míg a hozzánk 

közelebbi három eseménynél éppen ellenkezőleg – a magyarországi magyarok nem tudnak 

annyira átlépni a hatásukon. A legnagyobb eltérés a piros oszlopok, azaz 1956-os forradalom 

feldolgozásának megítélése között tapasztalható a határon inneni és túli válaszok alapján: a 

külföldi magyarok ezt lényegesen jobban fel tudták már dolgozni. 
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81. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a traumák feldolgozottságát érintően.  

A tatárjárás hatásán leginkább túllépett már a határainkon kívüli magyarság a Vajdaságban 

(4,2-es átlag), míg legkevésbé a Felvidéken (3,8-as átlag). 
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82. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a traumák feldolgozottságát érintően, a tatárjárás szempontjából. 

A török hódoltság esetében is ez a helyzet, a felvidéki magyarok a legérzékenyebbek, és 

kevésbé tudták túltenni magukat a traumán (3,9-es átlag), leginkább pedig a dunántúli 

magyarok dolgozták fel (4,35-ös átlag). 

 

83. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a traumák feldolgozottságát érintően, a török hódoltság szempontjából. 

Az 1848-as események objektívebb szemlélésre képesek a határainkon túl a Vajdaság 

véleményformálói (3,8-as átlag), amelyhez igazodnak a határainkon belüli válaszok, míg az 

Ausztriában élő magyar minta kevéssé képes erre (3,2-es átlag). 
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84. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a traumák feldolgozottságát érintően, az 1848-as szabadságharc 

szempontjából. 

Trianon hatásán nem nagyon tudják túltenni magukat a magyar véleményformálók. 

Határainkon túl legkevésbé Erdélyben és határainkon belül a Dunántúlon (1,9 körüli átlag). 

Akik képesek történelmi távlatból szemlélni ezt az eseményt, azok a Felvidéken élő magyarok 

(2,6-os átlag). 
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85. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a traumák feldolgozottságát érintően, a trianoni békeszerződés 

szempontjából. 

 

A második világháború utáni kommunista diktatúra eseményeit, a határainkon túli magyar 

véleményformálók megosztottabban látják: objektívebben képesek szemlélni a kommunizmus 

hatását a Felvidéken és a Vajdaságban, sokkal kevésbé Ausztriában (1,9-es átlag), ahova nem 

ért el a társadalmi rend ilyen változása. 

 

86. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a traumák feldolgozottságát érintően, a második világháború utáni 

kommunista diktatúra szempontjából. 

1956-os forradalmat, történelmi távlatból sokkal inkább képesek szemlélni a Felvidéken 

(3,25-ös átlag), sokkal kevésbé tudják túltenni magukat ennek hatásán az ausztriai magyarok 

(2,1-es átlag). 
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87. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a traumák feldolgozottságát érintően, az 1956-os forradalom szempontjából. 

 

2.1.4.7. Ez a történelmi esemény mély érzelmeket vált ki belőlem. (Érzelem) 

 

Erősebb érzelmeket generálnak a vizsgált történelmi események a határainkon túl élő magyar 

véleményformálókban (nagyobb átlagok). Legmélyebb érzelmeket határoktól függetlenül, 

Trianon vált ki belőlük (legmagasabb átlagok: 3,5-4 között). Szignifikáns eltérések a 

tatárjárás és Trianon esetében adódtak, ezek jelentősen komolyabb érzelmeket váltanak ki a 

határon túli véleményformálókból, mint a hazaiakból (tatár: 1,9 > 1,6 és Trianon: 3,9 > 3,5). 

Magyarság érzelem       

 N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

magyarországi magyar 1047 1,5826 1,7574 2,5587 3,4642 3,1318 3,2655 

határon túli magyar 209 1,8612 2,0144 3,0909 3,8947 3,2249 3,2871 

szignifikáns-e?  igen nem nem igen nem nem 

112. táblázat: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a történelmi trauma és a kiváltott érzelmeket érintően.  A piros, egymás alatti 

értékek között szignifikáns az eltérés. 

Az oszlopok magasabbak a határon túl (érzékenyebb hozzáállás), és a magasságuk nő, ahogy 

közeledünk időben napjainkhoz (a régebbi történelmi események kevesebb érzelmet váltanak 
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ki), kiugrik a sorból Trianon, ahol legmagasabbak az oszlopok (lila szín). Szignifikáns eltérés 

a kék és a lila színű oszlopok között van, azaz a tatár uralom és Trianon esetében, ahol a 

határon túli magyarok lényegesen emocionálisabban reagáltak. 

 

88. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a történelmi trauma és a kiváltott érzelmeket érintően. 

A tatárjárás legmélyebb érzelmeket a Felvidék véleményformálóiból vált ki (2,25-ös átlag), 

legkevésbé mélyet a Vajdaságban lakókból (1,25-ös átlag). 



131 

 

89. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a történelmi trauma és a kiváltott érzelmeket érintően, a tatárjárás 

szempontjából. 

A török uralom érzékenyebben érinti az ausztriai és a felvidéki magyarokat (2,6-os átlagok), 

sokkal kevésbé a vajdasági magyarokat (1,6-os átlag). 
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90. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a történelmi trauma és a kiváltott érzelmeket érintően, a török hódoltság 

szempontjából.  

1848 történelmi eseményeire legérzékenyebben a felvidéki véleményformálók reagálnak (3,6-

os átlag), legkevésbé a vajdaságiak (2,7-es átlag). Határainkon innen a Duna-Tisza közén 

élőkből még kevesebb érzelmet vált ki (2,4-es átlag). 

 

91. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a történelmi trauma és a kiváltott érzelmeket érintően, az 1848-as 

szabadságharc szempontjából.  

A Trianon kapcsán felszínre kerülő érzelmek szintén a Felvidéken a legmélyebbek (4-es 

átlag), minden további régió 3,8-4 közötti, kivéve a Duna-Tisza közét, ahol csak 3,2-es értéket 

ér el. 
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92. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a történelmi trauma és a kiváltott érzelmeket érintően, a trianoni döntés 

szempontjából. 

A második világháború és a kommunista uralom hatására legérzékenyebbek az Ausztriában 

élő magyar véleményformálók (4-es átlag), legkevésbé a vajdaságiak (2,75-ös átlag). Itt a 

legnagyobb a szóródása a határon túli válaszoknak. 
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93. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a történelmi trauma és a kiváltott érzelmeket érintően, a második világháború 

utáni kommunista diktatúra szempontjából. 

 

Az 1956-os események szintén az ausztriai magyarokból váltják ki a legnagyobb emóciókat 

(3,8-as átlag), jóval kisebbet a vajdaságiakból (3,1-es átlag). Határainkon belül enyhébb a 

szóródás. 

 

94. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a történelmi trauma és a kiváltott érzelmeket érintően, az 1956-os forradalom 

szempontjából. 

 

2.1.4.8. Fontos, hogy rendszeresen emlékezzünk erre az eseményre, levonjuk a tanulságait és 

megpróbáljuk helyrehozni az általa okozott kárt. (Emlékezés) 

 

A határainkon túli válaszadók minden esemény kapcsán fontosabbnak tartják, hogy 

emlékezzünk ezekre a történelmi traumákra, és levonjuk a tanulságait, valamint hogy 

próbáljuk meg helyrehozni az általa okozott károkat (határon túl magasabb átlagok). 

Legmagasabb átlagok Trianon kapcsán adódnak határoktól függetlenül (határainkon belül 4, 

határainkon túl 4,2). 
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Magyarság emlékezés       

 N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

magyarországi magyar 1047 2,3773 2,5482 3,5387 4,0105 3,8128 3,9943 

határon túli magyar 209 2,7273 2,8086 4,0048 4,2536 3,8804 4,0622 

szignifikáns-e?  nem nem igen nem nem nem 

113. táblázat: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a történelmi traumára való emlékezést érintően. A piros, egymás alatti értékek 

között szignifikáns az eltérés. 

Az eltérések csak az 1848-as események kapcsán szignifikánsak: határon innen 3,5, határokon 

túl 4,0. Az oszlopok magasságából jól látszik, hogy az időben hozzánk közelebbi 

eseményekre való emlékezést vélik fontosabbnak a válaszadók határoktól függetlenül. 

 

95. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a történelmi traumára való emlékezést érintően. 

A tatárjárásra történő emlékezést, a Felvidéken tartják leginkább szem előtt (3-as átlag), 

kevésbé a Vajdaságban és Magyarország nagy részén (2,3 körüli átlagok). 
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96. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a történelmi traumára való emlékezést érintően, a tatárjárás szempontjából.  

A török hódoltság tanulságait szintén a Felvidéken lakó véleményformálók tartják 

legfontosabbnak (3-as átlag), a többi határon túli régió lényegesebbnek gondolja, mint a Duna 

jobb és bal partján élő magyarok (2,5 körüli átlagok). 
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97. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a történelmi traumára való emlékezést érintően, a török hódoltság 

szempontjából. 

Az 1848-as eseményekből is a felvidéken élő magyarok tanulnának leginkább (4,25-ös átlag), 

legkevésbé a Duna-Tisza közének lakosai (3,3-as átlag). 

 

98. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a történelmi traumára való emlékezést érintően, az 1848-as szabadságharc 

szempontjából. 

Trianon tanulságainak levonása minden régió számára a legfontosabb a vizsgált történelmi 

események közül, különösen Erdélyben és a Vajdaságban (4,3-as átlagok). A Dunántúl, 

Tiszántúl és a Felvidék véleményformálói csaknem ugyanígy érzik (4,2-es átlagok), nagyon 

leszakadnak ettől Ausztria és a Duna-Tisza közének képviselői (3,8-as átlagok). 
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99. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a történelmi traumára való emlékezést érintően, a trianoni döntés 

szempontjából. 

 

A második világháborút követő kommunista diktatúra hatásait, a határon túl leginkább Erdély 

befolyásos emberei próbálják meg helyrehozni a rendszeres megemlékezéssel (4,2-es átlag), 

az ausztriai magyarok, és a Dunántúl válaszadói, csaknem ennyire fontosnak tartják (4,1-es 

átlagok). Legkevésbé a Vajdaságban és a Duna-Tisza közén foglalkoznak ezzel a kérdéssel a 

vizsgált régiók közül (3,6-os átlagok), de a 3-as fölötti átlagok azt mutatják, hogy inkább 

javítani akarják a kialakult szemléletet, mint tovább szítani az indulatokat. 
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100. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a történelmi traumára való emlékezést érintően, a második világháború utáni 

kommunista diktatúrára szempontjából. 

Az 1956-os forradalom, történelmi traumára való emlékezést, és a tanulságainak levonását, a 

határon túli magyarok hasonlóan látják (4,0 és 4,1 körüli átlagok), ennél többet foglalkozna a 

kérdéssel a határokon belül a dunántúli véleményformálók köre (4,2-es átlag), de lényegesen 

kevesebbet a Duna-Tisza közén élők (3,8-as átlag). 
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101. ábra: a magyarországi és a határon túli magyar minta összehasonlítása, a történelmi traumákra adott 

válaszok eredményei alapján, a történelmi traumára való emlékezést érintően, az 1956-os forradalom 

szempontjából. 

 

2.1.5. Közelség és távolságtartás, előítélet a különböző népcsoportokkal (Bogardus skála 

alapján) 

 

A Bogardus társadalmi távolságtartás skála azt méri, ahogy fentebb megfogalmaztuk, hogy 

legfeljebb milyen mértékű kapcsolatot alakítanának ki egy olyan személlyel, aki a megadott 

népcsoportba tartozik. Az 1-7-es Bogardus skálán, ahol a magasabb értékek a másik 

népcsoporttal való szorosabb kapcsolat megengedését jelzik, mind a határon inneni, mind a 

határon túli átlag magyar válaszok alapján, az osztrák nemzet tagjaival létesítenének 

legközelebbi kontaktust (jó barátság lehet, de házasság már nem), míg a romákkal a 

legtávolabbit (munkatársnak elfogadnák, de szomszédnak, jó barátnak, házastársnak nem). Az 

eltérések nem szignifikánsak. Mint ahogy a szlovákokkal szembeni távolságtartás esetében 

sem, akik előbbi két népcsoport között foglalnak helyet a szimpátiában (jó barátság és 

szomszédság között). 

Külföldi nemzet Magyarság N átlag (1-7) Szignifikáns-e? 

osztrák 
Határon inneni 1047 5,9351 nem 

Határon túli 209 6,0718 

szlovák 
Határon inneni 1047 5,3123 nem 

Határon túli 209 5,5789 

román 
Határon inneni 1047 4,8214 igen 

Határon túli 209 5,3206 

szerb 
Határon inneni 1047 4,8099 igen 

Határon túli 209 5,3254 

roma 
Határon inneni 1047 4,0019 nem 

Határon túli 209 4,2249 

114. táblázat: a magyarországi és a határon túli magyarok összesített válaszai a Bogardus skála alapján. A piros, 

egymás alatti értékek között szignifikáns az eltérés. 

 

Szignifikáns eltérés a románokkal és a szerbekkel való távolságtartásban mutatkozott meg. 

Mindkét nemzetett a Magyarországon élő magyarok kezelik jelentősen nagyobb 

fenntartásokkal (határon inneni magyar 4,8 < határon túli magyar 5,3). 
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102. ábra: a magyarországi és a határon túli magyarok összesített válaszai a Bogardus skála alapján. 

A diagramon az azonos színű oszlopok magasságában megjelenő eltérésekből szépen látszik, 

hogy a határon túli magyarság, minden vizsgált nemzettel szemben toleránsabb (magasabbak 

az átlag-oszlopok). A románok (szürke) és szerbek (lila) esetében tér el lényegesen a határon 

inneni és határon túli magyarok véleménye. A magyarországi magyarok viseltetnek jóval 

nagyobb fenntartásokkal velük szemben: szomszédnak még elfogadnák, de jó barátságot nem 

alakítanának ki velük. 

A régiós bontásban a minta elemszámai nem minden esetben felelnek meg a matematikai 

vizsgálat kívánalmainak (pl. az ausztriai magyarság csak 15 fős minta volt), mégis az 

Bogardus skála-átlagok grafikus megjelenítése mutat néhány érdekes eredményt. A 

statisztikai próbákat a hiányos minta elemszámok miatt nem volt itt ajánlatos elvégezni. 

Lakóhely/régió Dunántúl Duna-Tisza 

köze 

Tiszántúl Ausztria Erdély Felvidék Vajdaság 

Minta 

elemszám (fő) 
351 464 232 15 84 50 60 

115. táblázat: a minta elemszámai régiós bontásban. 
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103. ábra: a magyarországi és a határon túli magyarok választása a Bogardus skála alapján, az osztrák 

népcsoportot érintően. 

Az osztrákokat az Ausztriában élő magyarok engedik magukhoz legközelebb (6,3-as átlag), 

hasonlóan a Felvidék és a Vajdaság lakói is elképzelhetőnek tartják a legszorosabb, baráti 

vagy családi kontaktust velük szemben. A legtávolság-tartóbbak az osztrákokkal a Tiszántúl 

és Erdély lakói, de így is jó baráti viszonyt ápolnának velük. Minden átlag 5,8 fölötti. A 

nagyobb földrajzi távolság, valószínű az ismertség hiánya miatt, nagyobb társadalmi 

távolságot is mutat. 
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104. ábra: a magyarországi és a határon túli magyarok választása a Bogardus skála alapján, a szlovák 

népcsoportot érintően. 

A szlovákokkal a felvidéki magyarok rokonszenveznek leginkább, majd a vajdaságiak (5,8 

körüli átlagok), ami nem meglepő, hiszen Vajdaságban elég sok szlovák él, és ismerik 

egymást, hasonlóan, ahogy a felvidéki magyarok a Felvidéken élő szlovákokat (Bordás at. al. 

1995) . Magyarország területéről a Dunántúl lakói a szimpatizálnak velük leginkább, ennél 

kevésbé Ausztria és Erdély. Itt is a legtávolabbi körzet kapott a legalacsonyabb átlag értéket 

(szlovákok eredményei: Tiszántúl 4,7). Minden átlag 5,1 fölötti, az szlovákokkal szemben 

kissé előítéletesebbek a megkérdezettek, mint az osztrákokkal. 



144 

 

105. ábra: a magyarországi és a határon túli magyarok választása a Bogardus skála alapján, a román 

népcsoportot érintően. 

A románokkal szemben az erdélyi magyarok létesítenének szoros barátságot (5,75-ös átlag), 

Ausztria, a Felvidék és a Vajdaság magyar lakosai, valamint a Dunántúl lakói szomszédoknak 

fogadnák csak el, míg a tiszántúliak a munkatársi és szomszédi kapcsolat közötti távolságot 

tartanák velük szemben (4,75-ös átlag). Az átlagok 4,7 fölöttiek, az ausztriai és a felvidéki 

magyarok nagyobb távolságot tartanának a románokkal szemben, mint a magyarországi 

vizsgált régiók lakosai. 
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106. ábra: a magyarországi és a határon túli magyarok választása a Bogardus skála alapján, a szerb népcsoportot 

érintően. 

A szerbeket a vajdasági magyarok engedik magukhoz legközelebb (6-os átlag). Erdély 

magyarjai valamivel barátkozóbbak velük szemben (5,2-es átlag), mint a magyarországi, 

ausztriai és felvidéki magyarok (4,8 körüli átlagok). Utóbbi régióknál a munkatársi és a 

szomszédi viszony közötti távolság a jellemző.  
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107. ábra: a magyarországi és a határon túli magyarok választása a Bogardus skála alapján, a roma népcsoportot 

érintően. 

 

A legalacsonyabb átlagok a romákkal szemben adódtak (3,6 – 4,6 között). Velük szemben a 

legelfogadóbbak az erdélyi magyarok, akik a baráti viszonyt is kialakíthatónak tartanák, 

legtávolság-tartóbbak a Tiszántúl magyarjai, akik legfeljebb szomszédi vagy turista szerepet 

adnának a cigányoknak. 4-es alatt van még a felvidéki magyarság roma megítélése, 4 és 4,2 

között a Tiszától nyugatra lakó, illetve vajdasági magyaroké. Az ausztriai magyarok ennél 

kissé elfogadóbbak (4,4-es átlag). 
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3. A NÉGY KÖRNYEZŐ ORSZÁG JELLEMZŐI 

 

A környező országok közül Ausztria, Románia, Szerbia és Szlovákia szolgált a külföldi 198 

fős minta alapjául. Legtöbb válaszadót a román véleményformálók közül sikerült megnyerni 

(85 fő), sajnos a másik három országból adódó minták nagysága elmaradt a várakozásoktól 

(48 fős szerb, 50 fős szlovák), különösen az osztrák minta alacsony (15 fő).  Ezért a vizsgált 

környező országok véleményformálóinak meglátásai a magyar történelmi traumákról, nem 

általánosítható. És összehasonlításokat sem tudunk elvárt matematikai-statisztikai 

pontossággal helytállóan végezni. 

Ezek az adatok tájékoztató jellegűek, és egzakt következtetések nem vonhatók le belőlük. 

 

3.1. DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK 

 

A nemek szerinti megoszlás csak a románok esetében tolódik a férfiak felé (61% férfi a 85 

főből). A három másik ország közül legnagyobb a gyengébb nem aránya a szlovák mintában 

(72%), őket követik a szerbek (63%), és a felénél egy kicsivel nagyobb értékkel az osztrákok 

(53%). 

Nem osztrák román szerb szlovák 

  fő % fő % fő % fő % 

Nő 8 53,3 33 38,8 30 62,5 36 72 

Férfi 7 46,7 52 61,2 18 37,5 14 28 

Együtt 15 100 85 100 48 100 50 100 

116. táblázat: az osztrák, román, szerb, szlovák minta nemek szerinti bontásban. 
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A nemek megoszlása a négy országban 

 

108. ábra: az osztrák, román, szerb, szlovák minta nemek szerinti bontásban. 

Az életkor szerinti átlag érték az osztrákoknál a legmagasabb (48 év), a többi országban 

többnyire 43 év. 

 fő átlag (év) szórás (év 

osztrák 15 48,00 8,94 

szlovák 85 43,52 11,23 

szerb 48 42,79 8,49 

román 50 43,04 10,44 

117. táblázat: az életkor szerinti átlag értékek az osztrák, szlovák, szerb, román mintában. 

A környező országok nem magyar véleményformálóinak foglalkozás szerinti megoszlása 

A környező országok véleményformálói közül a papok aránya a legmagasabb az osztrák és a 

szlovák mintában (53% ill. 62%), a románoknál és a szerbeknél is számottevő (15% és 23%). 

Domináns még a vállalkozók szegmense, akik a román és a szerb mintában adják a 

legnagyobb szeletet (26% ill. 33%), de a másik két országban is a második leggyakoribb 

kategória. A nagyobb létszámú mintákban az orvosok és tanárok aránya 10-12% körül mozog, 

míg minden mintában a polgármesterek teszik ki a legkisebb értéket (románoknál 12%, 

szerbeknél 4%, osztrákoknál és szlovákoknál nincs). 
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Foglalkozás 

 
osztrák román szerb szlovák 

  fő % fő % fő % fő % 

Egyéb 2 13,3 19 22,4 8 16,7 11 22,0 

Polgármester vagy 

tisztviselő 
- - 10 11,8 2 4,2 1 2,0 

Pap 8 53,3 13 15,3 11 22,9 1 2,0 

Tanár - - 10 11,8 5 10,4 31 62,0 

Orvos 2 13,3 11 12,9 6 12,5 3 6,0 

Vállalkozó 3 20 22 25,9 16 33,3 3 6,0 

Együtt 15 100 85 100 48 100 50 100 

118. táblázat: az osztrák, román, szerb, szlovák minta foglalkozás szerinti megoszlása. 

 

109. ábra: az osztrák, román, szerb, szlovák minta foglalkozás szerinti megoszlása. 

A megkérdezett véleményformálók minden országban leginkább házasságban élnek (szlovák: 

76%, román: 73%, szerb 63%, osztrák 53%). Az elváltak aránya legmagasabb Ausztriában 

(20%), a többi országban 5% körüli. 

Családi állapot osztrák román szerb szlovák 

  fő % fő % fő % fő % 

Házas 8 53,3 62 72,9 30 62,5 38 76 

Nem házas 4 26,7 18 21,2 13 27,1 9 18 

Elvált 3 20 4 4,7 3 6,3 3 6 

Özvegy 

  

1 1,2 2 4,2 

  Együtt 15 100 85 100 48 100 50 100 

119. táblázat: az osztrák, román, szerb, szlovák minta családi állapot szerinti megoszlása. 
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Családi állapot szerinti megoszlás 

 

110. ábra: az osztrák, román, szerb, szlovák minta családi állapot szerinti megoszlása. 

A családokban országoktól függetlenül legjellemzőbb a 2 gyermek (arányuk 27% és 42% 

között szóródik). Érdekes, hogy míg a románoknál, szerbeknél, szlovákoknál az egy gyermek 

a második leggyakoribb kategória, addig az osztrákoknál a 3 gyermek (itt a 2 vagy 3 

gyermekes családok aránya egyaránt 27%), ugyanakkor Ausztriában legmagasabb a 

gyermektelen családok aránya (40%). 

Gyerekek száma osztrák román szerb szlovák 

 

fő % fő % fő % fő % 

0 6 40 23 27,1 12 25 10 20 

1 1 6,7 25 29,4 14 29,2 11 22 

2 4 26,7 28 32,9 19 39,6 21 42 

3 4 26,7 7 8,2 3 6,3 6 12 

4   2 2,4   2 4 

Együtt 15 100 85 100 48 100 50 100 

120. táblázat: az osztrák, román, szerb, szlovák minta gyermekek száma szerinti megoszlása. 

A válaszadóinak gyermekkori nyelve igazodik az országhoz, ahol élnek: szerbeknél mindenki, 

románoknál 85%, szlovákoknál 58%, míg az osztrákok esetében a felénél kevesebben - 40% - 

anyanyelve a lakóhely nyelve.  A magyar anyanyelv a másik jellemző kategória: osztrákok 

53%-a, szlovákok 42%-a, románok 15%-a vallja magát magyar születésűnek. 
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Gyerekkori nyelv osztrák román szerb szlovák 

  fő % fő % fő % fő % 

egyéb 
1 6,7 - - - - - - 

magyar 
8 53,3 13 15,3 - - 21 42 

német 
6 40 - - - - - - 

román 
- - 72 84,7 - - - - 

szerb - - - - 48 100 - - 

szlovák - - - - - 

 

29 58 

Együtt 15 100 85 100 48 100 50 100 

121. táblázat: az osztrák, román, szerb, szlovák minta gyermekkorban használt nyelv szerinti megoszlása. 

 

3. 2. VILÁGNÉZET 

 

Mindegyik vizsgált országban a hívők vannak többségben (osztrákok 93%-a, románok 88%-a, 

szlovákok 78%-a, szerbek 73%-a). A válaszmegtagadás a szerbek esetében volt a 

legmagasabb (15%, a többi országban 7-8 % körüli). 

A vallásosak aránya országonként (vallásos =” igen” válasz) 

Vallásos-e? osztrák román szerb szlovák 

  fő % fő % fő % fő % 

Nem kívánok válaszolni 1 6,7 4 4,7 7 14,6 4 8 

Igen 14 93,3 75 88,2 35 72,9 39 78 

Nem - - 6 7,1 6 12,5 7 14 

Együtt 15 100 85 100 48 100 50 100 

122. táblázat: az osztrák, román, szerb, szlovák minta vallásosság szerinti megoszlása. 
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111. ábra: az osztrák, román, szerb, szlovák minta vallásosság szerinti megoszlása. 

 

Felekezet szerinti hovatartozás megoszlása országonként 

A katolikus csak az osztrákoknál és a szlovákoknál a legnépesebb felekezet (87% ill. 74%), a 

másik két országban az egyéb keresztény vallás (szerbeknél 54%, románoknál 31%). A fel 

nem sorolt, egyéb felekezetek a román véleményformálók tetszését nyerte meg leginkább 

(44%), a válaszmegtagadás a szerbekre a legjellemzőbb (21%). 

 

Felekezet osztrák román szerb szlovák 

  fő % fő % fő % fő % 

Nem kívánok válaszolni 1 6,7 11 12,9 10 20,8 2 4 

Katolikus 13 86,7 9 10,6 8 16,7 37 74 

Református 1 6,7 2 2,4 1 2,1 1 2 

Evangélikus - - - - - - 4 8 

Egyéb keresztény - - 26 30,6 26 54,2 1 2 

Egyéb - - 37 43,5 3 6,3 5 10 

Együtt 15 100 85 100 48 100 50 100 

123. táblázat: az osztrák, román, szerb, szlovák minta felekezeti hovatartozás szerinti megoszlása. 
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112. ábra: az osztrák, román, szerb, szlovák minta felekezeti hovatartozás szerinti megoszlása. 

 

Politikai nézet szerinti hovatartozás megoszlása 

A politikai nézetét illetően a szlovák véleményformálók 48%, az osztrák véleményformálók 

esetében pedig 40%-a nem kívánt válaszolni erre a kérdésre. Ezekben az országokban a 

jobboldali pártszimpátia nagyjából minden negyedik válaszadót jellemez, és 10 

százalékponttal múlja felül a baloldalit. A román megkérdezettek csaknem fele nem tudta 

eldönteni, melyik politikai oldalt preferálja (47%), a román mintában kétszer akkora a 

jobboldaliak aránya, mint a baloldaliaké (jobb: 31%, bal: 13%). A szerbek véleménye 

gyökeresen eltér a többi vizsgált országétól: itt a legtöbb válaszadó baloldalinak tartja magát 

(38%), harmad annyian jobboldalinak (13%). Ugyanakkor a válaszadók fele nem tudott 

dönteni, vagy nem akart válaszolni erre a kérdésre (nem tudja 31%, nem válaszol 19%). 

Politikai nézet osztrák román szerb szlovák 

  fő % fő % fő % fő % 

Nem kívánok válaszolni 6 40 8 9,4 9 18,8 24 48 

Jobboldali 4 26,7 26 30,6 6 12,5 12 24 

Baloldali 2 13,3 11 12,9 18 37,5 7 14 

Nem tudom eldönteni 3 20 40 47,1 15 31,3 7 14 

Együtt 15 100 85 100 48 100 50 100 

124. táblázat: az osztrák, román, szerb, szlovák minta politikai nézet szerinti megoszlása. 
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113. ábra: az osztrák, román, szerb, szlovák minta politikai nézet szerinti megoszlása. 

 

Gazdaságpolitikai nézet szerinti hovatartozás megoszlása 

Az osztrák és szerb véleményformálók nagyobb része konzervatív gazdaságpolitikát követ 

(szerb 48%, osztrák 40%), nagyjából fele annyian liberálist (szerb 27%, osztrák 20%). 

Ausztriában számottevő a válaszmegtagadók aránya, 33%, míg ez a szerbeknél csak 10%. A 

románokra és a szlovákokra inkább a liberális gazdasági nézet a jellemző (47-46%). Amíg 

Romániában csak 14% a konzervatívok aránya és kb. 40% a nem válaszolóké, addig a 

szlovákoknál viszonylag magas a konzervatív tábor is (38%), és 16% nem adott vagy nem 

tudott válaszolni. 

Gazdasági nézet osztrák román szerb szlovák 

  fő % fő % fő % fő % 

Nem kívánok válaszolni 5 33,3 14 16,5 5 10,4 - - 

Konzervatív 6 40 12 14,1 23 47,9 19 38 

Liberális 3 20 40 47,1 13 27,1 23 46 

Nem tudom eldönteni 1 6,7 19 22,4 7 14,6 8 16 

Együtt 15 100 85 100 48 100 50 100 

125. táblázat: az osztrák, román, szerb, szlovák minta gazdaságpolitikai nézet szerinti megoszlása. 
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114. ábra: az osztrák, román, szerb, szlovák minta gazdaságpolitikai nézet szerinti megoszlása. 

 

Erkölcsi nézet szerinti hovatartozás megoszlása 

Minden vizsgált országot a konzervatív erkölcsi beállítottság jellemez: szerbeket és 

szlovákokat nagyobb dominanciával (56%), románokat és osztrákokat kisebbel (40%). 

Romániában van legközelebb a liberális erkölcsi nézet aránya a konzervatívhoz, ugyanúgy 

40%. Ugyanakkor Ausztriában 13, Szerbiában és Szlovákiában 20 százalékponttal múlja felül 

a konzervatív a liberális vélekedést. A válaszmegtagadás és a döntésképtelenség az 

osztrákoknál a legmagasabb (20+13%), a szlovákoknál a legalacsonyabb (10%). 

 

Erkölcsi nézet osztrák román szerb szlovák 

  fő % fő % fő % fő % 

Nem kívánok válaszolni 3 20 8 9,4 1 2,1 - - 

Konzervatív 6 40 33 38,8 27 56,3 28 56 

Liberális 4 26,7 34 40 17 35,4 17 34 

Nem tudom eldönteni 2 13,3 10 11,8 3 6,3 5 10 

Együtt 15 100 85 100 48 100 50 100 

126. táblázat: az osztrák, román, szerb, szlovák minta erkölcsi nézet szerinti megoszlása 
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115. ábra: az osztrák, román, szerb, szlovák minta erkölcsi nézet szerinti megoszlása. 

 

3.3. A HOFSTEDE – FÉLE DIMENZIÓK ÉRTÉKELÉSE ÉS 

ÉRTELMEZÉSE AZ OSZTRÁKOKRA, ROMÁNOKRA, SZERBEKRE 

ÉS SZLOVÁKOKRA VONATKOZÓAN 

 

A vizsgált mintasokaságunk alacsony száma, valamint a speciális célcsoport (csak 

véleményformálók csoportja) miatt, a kapott eredményeink fenntartással fogadhatók csak el. 

Ennek ellenére érdekes eredményeket kaptunk, sőt vannak olyan eredményeink is, melyek a 

nagyobb mintán történt kutatási eredményekkel megegyeznek. 

 

A Hofstede – féle dimenziók az osztrákokra vonatkozóan (n=15) 

 fő minimum maximum átlag szórás 

hofstede_hatalmi 15 10,00 19,00 13,2667 2,65832 

hofstede_bizonytalanság 15 14,00 21,00 18,0000 2,10442 

hofstede_indiv_koll 15 11,00 23,00 16,8667 3,48193 

hofstede_férfiasság 15 7,00 21,00 15,0667 3,59497 

hofstede_hosszú távú 15 11,00 19,00 14,8667 2,26358 

127. táblázat: Hofstede - féle dimenziók az osztrák mintára vonatkozóan. 

A legmagasabb érték az osztrák válaszadók esetében a bizonytalanság kerülésének (UAI) 

indexe volt, ami megegyezik a magyarországi eredményekkel, tehát ebben a mintában is azt 
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látjuk, hogy az osztrákok, ismeretlen, bizonytalan helyzetben, fenyegetettséget éreznek. A 

második legmagasabb eredményük az individualizmus – kollektivizmus index (IDV) volt, 

ami szintén erős individualizmusra utaló eredmény, és szintén megegyezik a magyarországi 

mintával. A harmadik legmagasabb eredmény a férfiasság kontra nőiesség értéke (MAS), 

szintén egyező eredmény a magyarországi rangsorral. A Hofstede Központ Ausztria esetében 

a MAS értéknél a legmagasabb eredményt kapta, tehát erősen maszkulin társadalomként 

jellemzi, ahol a férfiak magabiztosak, kemények, és az anyagi siker a legfontosabb számukra. 

A konfliktusok kezelése estében is inkább a versengő magatartás bontakozik ki, melynek 

gyakori megoldási sémája a nyertes-vesztes helyzet, ami újratermelheti a konfliktust. 

Negyedik helyre kerül a hosszú távú orientáció indexe (LTO), mely szerint az osztrák kultúra 

időorientációja inkább a közeli jövőre irányul. Legalacsonyabb eredményeket a hatalmi 

távolság indexénél (PDI) kaptunk, mintánk esetében, ami azt jelenti, hogy a kultúra tagjai, az 

egymás közötti egyenlőtlenségeket, minimálisra szeretnék csökkenteni, de az alacsony érték 

és az utolsó helyezés értelmében, ez nem nagyon zavarja az osztrákokat. Ez az eredményünk 

teljesen megegyezik a Hofstede Központ által mért eredményekkel. (http://www.geert-

hofstede.com/hofstede_austria.shtml, 2014.03.07). 

 

A Hofstede – féle dimenziók a románokra vonatkozóan (n=85) 

 fő minimum maximum átlag szórás 

hofstede_hatalmi 85 9,00 20,00 13,4588 2,23369 

hofstede_bizonytalanság 85 6,00 23,00 17,0588 2,80880 

hofstede_indiv_koll 85 10,00 23,00 16,7412 2,60107 

hofstede_férfiasság 85 6,00 20,00 13,4941 2,98657 

hofstede_hosszú távú 85 9,00 25,00 15,9765 3,30575 

128. táblázat: Hofstede - féle dimenziók a román mintára vonatkozóan. 

A táblázatból látjuk, hogy a románoknál is a két legmagasabb index a bizonytalanság kerülése 

(UAI) és az individualizmus – kollektivizmus index (IDV). Ezt követi a hosszú távú (LTO) 

orientáció indexe, ami azt jelenti, hogy nemcsak a közeli jövőre, hanem a távolabbi jövőre is 

terveznek. Negyedik helyen van a férfiasság- kontra nőiesség (MAS) index, és utolsó helyre 

kerül a hatalmi (PDI) index. A Hofstede Központ adatai alapján, az első helyen van szintén a 

bizonytalanság kerülése index, majd ezt követi a hatalmi távolság, a hosszú távú orientáció, a 

férfiasság – kontra nőiesség és az individualizmus – kollektivizmus indexe. 

(http://www.geert-hofstede.com/hofstede_romania.shtml, 2014.03.07).  A mi eredményeink 

megegyeznek a Hofstede Központ eredményeivel a bizonytalanság kerülése, a hosszú távú 

orientáció és a férfiasság kontra nőiesség indexekben, a románokra vonatkozóan. Különbség 

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_austria.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_austria.shtml
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_romania.shtml
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az individualizmus – kollektivizmus és a hatalmi távolság indexek esetében merültek fel, ami 

valószínű a véleményformáló célcsoport eredményeiből adódik, hiszen ők közelebb állnak 

már az individualista gondolkodáshoz, mint a széles népcsoportok, ennek megfelelően az 

emberek közötti egyenlőtlenségek, természetesebbek számukra. 

A Hofstede – féle dimenziók a szerbekre vonatkozóan (n=48) 

 fő minimum maximum átlag szórás 

hofstede_hatalmi 48 6,00 21,00 12,3542 2,71708 

hofstede_bizonytalanság 48 13,00 25,00 17,2292 2,31774 

hofstede_indiv_koll 48 9,00 22,00 15,7083 2,77495 

hofstede_férfiasság 48 5,00 23,00 12,5833 3,36966 

hofstede_hosszú távú 48 7,00 17,00 12,5208 2,68954 

129. táblázat: Hofstede - féle dimenziók a szerb mintára vonatkozóan. 

 

A szerb kultúra esetében szintén a bizonytalanság kerülése index (UAI) a legmagasabb, majd 

ezt követi az individualizmus – kollektivizmus index (IDV). Utána nagyon alacsony 

eredményekkel a férfiasság – kontra nőiesség (MAS), a hosszú távú orientáció (LTO), és a 

hatalmi távolság (PDI) indexe került. A Hofstede Központ eredményei a szerbekre 

vonatkozóan a következők: az első helyen szintén a bizonytalanság kerülése index áll, ahogy 

a mi kutatásunk esetében is, de a további sorrend már más, mivel a hatalmi távolság van a 

második helyen, melyet a hosszú távú orientáció, a férfiasság kontra nőiesség és az 

individualizmus követ (http://www.geert-hofstede.com/hofstede_serbia.shtml, 2014.03.07). 

Úgy tűnik, hogy a mi célcsoportunk, a Hofstede Intézet rétegezett mintavételes 

célcsoportjával a bizonytalanság kerülésének indexében egyezik meg, mely szerint a szerb 

kultúrának általánosságban az ismeretlen, váratlan helyzetek okoznak stresszes állapotokat. A 

szerbekre vonatkozó, általunk mért, magas individualizmus indexe, valószínű a vajdasági 

szerb véleményformáló célcsoportból adódik, ahol már találkozhatunk az egyénre jellemző 

individualizmussal, nem beszélve a kultúrák egymásra gyakorolt hatásáról.  

A Hofstede – féle dimenziók a szlovákokra vonatkozóan (n=50) 

 fő minimum maximum átlag szórás 

hofstede_hatalmi 50 6,00 18,00 12,9400 2,69853 

hofstede_bizonytalanság 50 12,00 25,00 18,0400 2,52304 

hofstede_indiv_koll 50 9,00 22,00 15,5200 2,80117 

hofstede_férfiasság 50 8,00 21,00 14,4800 3,05888 

hofstede_hosszú távú 50 10,00 23,00 15,9000 2,40111 

130. táblázat: Hofstede - féle dimenziók a szlovák mintára vonatkozóan. 

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_serbia.shtml


159 

A szlovákok esetében kiemelkedően magas értéket kaptunk a bizonytalanság kerülése (UAI) 

indexre. A kultúrák összehasonlításában is ez a legmagasabb eredmény, ami azt jelzi, hogy a 

szlovákok erősen bizonytalanságkerülő kultúra a mi mintánk esetében. Második helyen van a 

hosszú távú orientáció (LTO), majd az individualizmus – kollektivizmus (IDV), a férfiasság 

kontra nőiesség (MAS), és a hatalmi távolság (PDI) indexek. A Hofstede Központ, 

Szlovákiára vonatkozó adataitól eléggé eltértek a mi adataink. Náluk az első helyen a 

férfiasság kontra nőiesség (MAS) index áll, melyet követ a hatalmi távolság (PDI), a hosszú 

távú orientáció (LTO), az individualizmus - kollektivizmus (IDV), és a bizonytalanság 

kerülése (UAI) indexek (http://www.geert-hofstede.com/hofstede_slovakia.shtml, 

2014.03.07). Ezt az eltérést a kutatás célcsoportjával és az alacsonyabb mintával tudjuk 

magyarázni. 

 Összehasonlítva az általunk kapott eredményeket mind a négy kultúrára vonatkozóan, 

elmondhatjuk, hogy a véleményformálóknak legjobban az új, és váratlan helyzetek okoznak 

stresszes állapotokat, ebből következik, hogy a bizonytalanság állandó fenyegetést jelent 

számukra. Nincsenek kidolgozva számukra azok a megküzdési stratégiák, melyek a 

biztonságot jelentenék, és egy kiszámíthatósági helyzetet teremthetnének önmaguk és 

környezetük számára. Azokban a kultúrákban, ahol ez az index igen alacsony, ott a váratlan 

helyzetek, a bizonytalanság, az élet természetes velejárói és elfogadottak.  

Mivel véleményformálókkal dolgoztunk, számunkra érthetőek azok a különbségek, melyek a 

Hofstede Központ kutatási eredményeiből és a mi eredményeinkből adódtak, annak ellenére, 

hogy nagyon sok helyen megegyezéssel találkoztunk. Egyik ilyen különbség az 

individualizmus – kollektivizmus és a hatalmi távolság indexek esetében. Mi a románoknál, 

szerbeknél, szlovákoknál, osztrákoknál magasabb individualitásra (IDV) jellemző indexeket 

kaptunk, mit a Hofstede központ, ahol rétegezett mintavétellel dolgoztak. Véleményünk 

szerint ők már közelebb állnak az individualista gondolkodáshoz, mint a széles népcsoportok, 

ennek megfelelően az emberek közötti egyenlőtlenségek, hatalmi távolságok (a PDI index), 

természetesebbek számukra. 

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_slovakia.shtml
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3.4. A MAGYAR TÖRTÉNELEM MEGÍTÉLÉSE AZ OSZTRÁK, 

ROMÁN, SZERB ÉS SZLOVÁK VÉLEMÉNYFORMÁLÓK RÉSZÉRŐL 

 

1-5-ös Likert skálán kellett a válaszadóknak elhelyezni a véleményét: 1 = egyáltalán nem ért 

egyet az adott kijelentéssel az adott történelmi eseményre vonatkoztatva, és 5 = teljes 

mértékben egyetért. A kérdések száma a külföldiek esetében kevesebb volt ebben a 

témakörben, illetve egy olyan kérdés szerepelt, ami nem volt a magyar mintákban. 

 

3.4.1. Ez az esemény a mai napig mély hatással van a magyarságra. (Mélyhatás) 

 

Az időben hozzánk közelebbi négy történelmi eseménynél az osztrákok érzik leginkább azt, 

hogy máig tartó mély hatása van a magyarságra, míg a románok a legkevésbé. Legmagasabb 

átlag az 1-5-ös skálán Trianon esetében adódott a négy vizsgált ország közös 198 fős 

mintájában (3,399), de alig alacsonyabb a második világháborút követő kommunista diktatúra 

hatása (3,3636). Mindkét eseményt az osztrákok jóval átlag fölött érzik mély hatásúnak a 

magyarokra vonatkoztatva (3,9 és 4,0), jóval átlag alatt a románok (3,1). A szerb és szlovák 

válaszadók a két szélső vélemény között alakítják ki véleményüket, mindkét esetben az 

együttes átlag fölött (3,5 körüli átlagok). 

Mélyhatás        

 N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

osztrák 15 1,8667 2,4667 3,2000 3,9333 4,0000 3,6667 

román 85 2,1765 2,1529 2,6706 3,1412 3,0588 2,9176 

szerb 48 2,8750 2,7500 3,1875 3,4167 3,5625 3,4375 

szlovák 50 2,6800 2,8600 3,0800 3,6600 3,5000 3,3000 

Együtt 198 2,4495 2,5000 2,9394 3,3990 3,3636 3,1970 

131. táblázat: határon túli nem magyar minta, a magyar történelmi traumákra adott válaszok eredményei 

alapján, a mély hatásra vonatkozóan. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az adott oszlopban 

(történelmi esemény kapcsán) a legmagasabb, a dőlt betűvel jelölt alcsoport értéke pedig a legalacsonyabb. 

Az 1956-os események hatása kapcsán adódott még 3-as fölötti együttes átlag (3,2), az 

osztrákok vélik leginkább mély hatásúnak a történelmi esemény következményeit (3,7-es 

átlag), kevésbé, de átlag fölött a szerbek (3,4) és szlovákok (3,3), míg átlag alatt a románok 

(2,9). 
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116. ábra: határon túli nem magyar minta, a magyar történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a 

mély hatásra vonatkozóan. 

A színes grafikonon jól látszik, hogy Trianon és a második világháborút követő kommunista 

diktatúra esetében a legmagasabbak az oszlopok, tehát ez a két esemény van a környező 

vizsgált országok szerint legmélyebb hatással még ma is a magyarságra. A kék színű, osztrák 

és a vörös színű, román oszlopok adják a két szélső magasságot, véleményt. Ez a jellemzés 

igaz 1956 és 1848 esetében is. 

A tatárjárás és a török uralom kevésbé hat már ránk – vélik a környező országok 

véleményformálói -, a szerbek és szlovákok nagyobb hatásúnak tartják, mint az osztrákok 

vagy a románok. Itt már 3-as alatti átlagok szerepelnek (együttes átlag mindkét eseménynél 

2,5), a legalacsonyabb a legrégebbi eseménynél. Például a tartárjárásnál az osztrákok részéről 

1,9-es átlag adódott. 

Az osztrákok a második világháborút követő kommunizmus hatását értékelik 

legdrasztikusabbnak, legkevésbé a tatárjárást. Trianon megítélése a leginkább egyértelmű a 15 

válaszadó véleménye alapján, itt a legkisebb a szórás a boxplot elemzések alapján. A románok 

Trianon hatását vélik legnyomasztóbbnak, a török hódoltságét a legkevésbé tartják már 

súlyosnak. A szerbek és a szlovákok is hasonlóan vélekednek a románokhoz, de nagyobb a 

vélemények szóródása. 
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3.4.2. Ez az esemény a magyarság történetének legnagyobb tragédiája. (Tragédia) 

 

A vizsgált országok véleményformálói szerint, a legnagyobb magyar tragédia Trianon (3,2-es 

együttes átlag), kicsivel leszakadva tőle a második világháborút követő kommunista diktatúra, 

és 1956 (3,0-as átlagok). A korábbi vizsgált történelmi események minél régebbiek, annál 

kisebb tragédiának számítanak a határon túli nem magyar válaszok alapján. A legalacsonyabb 

értékeket a román minta szolgáltatja. Trianon tragédiáját a szlovákok értékelik 

legsúlyosabbnak (3,7-es átlag), a közös átlag fölött vannak még az osztrákok (3,3), 

legalacsonyabb érték a románok esetében adódott (3,0, ami azonban a legmagasabb a többi 

eseményhez viszonyítva a románok részéről). 

A magyarság legnagyobb tragédiájának 1956-ot és a második világháborút követő 

kommunista diktatúrát tartják az osztrákok (3,6-as és 3,3-os átlagok), a románok ezeket az 

eseményeket legkevésbé tartják a magyarság szempontjából a legnagyobb tragédiának. 

Tragédia        

 N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

osztrák 15 1,9333 2,4000 2,7333 3,2667 3,2667 3,6000 

román 85 2,0471 2,1059 2,4471 2,9765 2,8000 2,6588 

szerb 48 2,5208 2,7292 2,9792 3,1458 3,1250 3,1042 

szlovák 50 2,2800 2,6600 2,6000 3,6600 3,0600 3,1400 

Együtt 198 2,2121 2,4192 2,6364 3,2121 2,9798 2,9596 

132. táblázat: határon túli nem magyar minta, a magyar történelmi traumákra adott válaszok eredményei 

alapján, a legnagyobb tragédiára vonatkozóan. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az adott oszlopban 

(történelmi esemény kapcsán) a legmagasabb, a dőlt betűvel jelölt alcsoport értéke pedig a legalacsonyabb. 

Az 1848-as szabadságharcot, a török és a tatár történelmi eseményeket, minden ország kisebb 

traumaként érzékeli, itt a szerbek mutatnak a legmagasabb átlagot a másik három országhoz 

képest. 
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117. ábra: határon túli nem magyar minta, a magyar történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a 

legnagyobb tragédiára vonatkozóan. 

A boxplot elemzések alapján az osztrákok a legnagyobb tragédiának 1956-os forradalom 

leverését tartják, és időben visszafelé haladva, egyre kevésbé tragikusak az események, 

alacsonyabbak az átlagok. A két legmegosztóbb esemény 1956 és Trianon, itt nagy a szóródás 

(hosszabbak a szakaszok). A románok Trianont mondják a legtragikusabb eseménynek, ezt 

követi a második világháborút követő kommunizmus, majd 1956-os forradalom. Innentől 

hasonló a helyzet, mint az osztrákoknál, az idővel egyenesen korrelálnak a régebbi 

események. A szerbek a románokhoz hasonló véleményt fogalmaznak meg, a szóródás 

azonban nagyobb az ő esetükben. A szlovákoknál kiugrik Trianon tragédiája (3,7-es átlag), az 

1956-os forradalom és a kommunizmus csak 3,1-es átlaggal követi. A török uralom nagyobb 

tragédia volt szerintük a magyarságra nézve, mint az 1848-as szabadságharc. 

 

3.4.3. Ez az esemény jó és rossz következményekkel is járt a magyarságra nézve. 

(Ambivalens) 

 

A vizsgált történelmi események mindegyike hasonló mértékben járt jó és rossz 

következményekkel a magyarságra nézve a 198 külföldi véleményformáló szerint, az együttes 

átlagok 2,6 és 2,9 között szóródnak az 1-5-ös skálán. A második világháborút követő 

kommunista diktatúra és az 1956-os forradalom kapták a legmagasabb átlagértékeket (2,9), 

különösen magasat a szerbektől és az osztrákoktól, utalva arra, hogy sokat tanulhatunk 
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ezekből az eseményekből. A szlovákok átlag alatt pontozták az időben hozzánk közelebb álló 

három történelmi traumát, ugyanakkor a régebbi háromra éppen ők adták a legmagasabb 

értékeket. 

Ambivalens        

 N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

osztrák 15 2,0000 2,3333 2,6000 3,0000 2,8000 3,0667 

román 85 2,6588 2,8235 2,7412 2,7529 2,9529 2,9412 

szerb 48 2,6875 2,6875 2,8750 3,1667 3,1250 2,9583 

szlovák 50 2,7000 3,1000 3,0600 2,7400 2,7400 2,7800 

Együtt 198 2,6515 2,8333 2,8687 2,8687 2,9242 2,9091 

133. táblázat: határon túli nem magyar minta, a magyar történelmi traumákra adott válaszok 

eredményei alapján, jó és rossz következményekre vonatkozóan. A tábla pirossal jelöli azt az 

átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legmagasabb, a dőlt betűvel jelölt 

alcsoport értéke pedig a legalacsonyabb. 

A hármas körüli átlagok jelezhetik azt is, hogy a válaszadók nem igazán tudták értelmezni ezt 

a kérdést.  

 

118. ábra: határon túli nem magyar minta, a magyar történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, jó 

és rossz következményekre vonatkozóan. 

Boxplot elemzések alapján, az osztrákokban legtöbb ambivalens érzelmet az 1956-os 

forradalom leverése, és Trianon váltott ki, a többi esemény minél régebbi, annál kevesebbet. 

A románok szerint 1956-nak és a második világháborút követő kommunista diktatúrának van 

leginkább kettős hatása, a szerbek szerint Trianonnak és a második világháborút követő 

kommunizmusnak. A szlovákok lényegesen más állásponton vannak a másik három 

országhoz képest: ők éppen az időben közelebbi eseményekre utalnak kevésbé ambivalensen, 
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azaz valószínű csak negatív következményeket tulajdonítanak Trianonnak, a második 

világháborút követő kommunizmusnak és az 1956-os forradalomnak. 

 

3.4.4. Ez az esemény súlyosságában nem hasonlítható semmi máshoz, amit Európa más 

nemzetei elszenvedtek. (Egyedi) 

 

Európai szinten legsúlyosabb eseménynek Trianont, a második világháború utáni kommunista 

diktatúrának Magyarországra gyakorolt hatását tekintik a külföldi véleményformálók, 

azonban a 2,9-es együttes átlag azt jelzi, hogy az 1-5-ös skálán nem tartják különösen 

egyedinek, ezt inkább a 4 és 5 közötti értékek mutatnák. Trianont a szlovákok érzik a 

kontinensünk különösen súlyos eseményének (3,2-es átlag), 1956-ot ugyanakkor az osztrákok 

(3-as átlag), a kommunizmus hatását pedig a szerbek (2,8-as átlag). Érdekes, hogy a románok 

adnak legalacsonyabb értékeket minden vizsgált történelmi eseményre, azaz szerintük a 

legkevésbé súlyosak – összevetve a többi ország véleményével. 

 

Egyedi        

 N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

osztrák 15 3,7333 3,5333 3,6000 2,8667 2,7333 3,0000 

román 85 2,2706 2,3765 2,4000 2,8000 2,4588 2,5529 

szerb 48 2,4583 2,7083 2,8125 2,8958 2,8125 2,7917 

szlovák 50 2,5000 2,3800 2,6400 3,2400 2,6800 2,6000 

Együtt 198 2,3535 2,4545 2,5758 2,9495 2,6263 2,6616 

134. táblázat: határon túli nem magyar minta, a magyar történelmi traumákra adott válaszok eredményei 

alapján, a nemzet egyedi szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva. A tábla pirossal jelöli azt az 

átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legmagasabb, a dőlt betűvel jelölt alcsoport 

értéke pedig a legalacsonyabb. 

 

Az oszlopdiagramon jól látszik, hogy az osztrákok sokkal egyedibbnek tartják a tatár, a török 

és 1848 eseményeit, mint a XX. században történteket. Az is, jól kivehető, hogy a románok 

(barna oszlopok) vélik legkevésbé egyedinek a vizsgált eseményeket. 
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119. ábra: határon túli nem magyar minta, a magyar történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a 

nemzet egyedi szenvedéseit érintően, más nemzetekhez viszonyítva.  

 

A boxplot elemzések, itt is nagy szórásokat jeleznek, különösen a szerb válaszok esetében. A 

leghasonlóbb válaszok a szlovák véleményformálókat jellemzik. A szlovákoknál és 

románoknál kiugrik Trianon súlyossága a többi esemény közül kontinens szinten, a 

szerbeknél is Trianon kapott legmagasabb értéket, de nem nagy az eltérés a többi XIX. és XX. 

századi történelmi traumától. Az osztrákok sokkal összehasonlíthatatlanabbnak tartják más 

európai történelmi tragédiákhoz képest a tatárjárást, a török uralmat és 1848-as szabadságharc 

eseményeit, mint a XX. században történt eseményeket. 

 

3.4.5. A magyarság túllépett ezen az eseményen, és képes azt objektíven, történelmi távlatból 

szemlélni. (Túllépett) 

 

A mintául szolgáló országok véleményformálói szerint a XX. századot megelőző történelmi 

traumáinkon sokkal inkább túlléptünk már (tatárjárás, török hódoltság, 1848-as 

szabadságharc: 3,6 és 3,4 közötti átlagok az 1-5-ös skálán). Legkevésbé Trianon hatását 

sikerült szerintük feldolgoznunk (2,8-as legalacsonyabb együttes átlag). 
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Túllépett        

 N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

osztrák 15 2,1333 2,1333 2,6000 2,4667 2,0667 2,0667 

román 85 3,6706 3,6235 3,4118 2,7412 3,1765 3,3765 

szerb 48 3,3125 3,3750 3,3125 3,1042 3,1458 3,1875 

szlovák 50 3,7200 3,5600 3,4000 2,5000 3,3400 3,2200 

Együtt 198 3,6010 3,5404 3,3990 2,7778 3,1768 3,2626 

135. táblázat: határon túli nem magyar minta, a magyar történelmi traumákra adott válaszok eredményei 

alapján, a traumák feldolgozottságát érintően. A tábla pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az adott oszlopban 

(történelmi esemény kapcsán) a legmagasabb, a dőlt betűvel jelölt alcsoport értéke pedig a legalacsonyabb. 

 

Az osztrákok adtak legkisebb átlagértéket minden történelmi eseményre, azaz ők nem érzik 

úgy, hogy sikerült már feldolgoznunk a hatásukat, a sérelmeket ma is cipeljük. A románok 

átlagai három esemény kapcsán is a legmagasabbak (török hódoltság, 1848-as szabadságharc, 

1956-os forradalom), szerintük tehát a legtöbb traumát már sikerült objektíven szemlélni a 

magyarságnak.  

 

120. ábra: határon túli nem magyar minta, a magyar történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, a 

traumák feldolgozottságát érintően. 

Az oszlopdiagram látványossá teszi az osztrák nézőpont különbözőségét a másik három 

országtól, a legrövidebb kék oszlopok jelzik, hogy szerintük nem igazán tette túl magát a 

magyarság a traumákon. A legkisebb eltérés Trianon megítélésében van az országok között, 

itt a legrövidebbek a téglák, ez a történelmi esemény még most is a legfeldolgozatlanabb. A 

válaszok szóródása, a boxplot elemzés alapján, különösen magas az osztrákok és a szerbek 

esetében, itt kevésbé gondolkodnak hasonlóan a válaszadók. A románoknál és szlovákoknál 
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kiugrik Trianon, mint a legkevésbé feldolgozott történelmi trauma. Ez a két ország nagyon 

hasonlóan ítéli meg a többi eseményt is a történelmi távlat szempontjából. A szerbeknél is 

Trianon az alsó pólus, de az eltérések mérsékeltebbek a többi XX. századi eseménytől. Az 

osztrákok másképp gondolják: szerintük éppen 1848 és Trianon eseményeire tudunk 

objektívebben tekinteni, a többi eseményt kevésbé dolgoztuk fel. 

 

3.4.6. A magyarság megérdemelte az elszenvedett történelmi eseményt. (Megérdemelt) 

 

Ezt a kérdést az osztrák mintának nem tettük fel. Az együttes átlagértékek 2,1 és 2,4 körül 

szóródnak az 1-5-ös skálán, ezek a hármas alatti adatok inkább az empátiát mutatják a 

környező országok részéről, közelebb vannak az alsó pólushoz, azaz a kevéssé megérdemelt 

kategóriához. A legmagasabb átlag Trianon esetében adódott (2,35), azaz az első világháború 

lezárását vélik leginkább megérdemelt következménynek a magyarság számára a vizsgált 

történelmi események közül. De ez az érték is három alatti! 

Megérdemelt        

 N (fő) tatár török 1848 Trianon 2. VH. 1956 

osztrák 15 - - - - - - 

román 85 2,0941 2,0235 2,2000 2,3176 2,1059 2,1059 

szerb 48 2,2500 2,2708 2,2917 2,3958 2,3125 2,1875 

szlovák 50 2,1400 2,2600 2,2800 2,3400 2,2000 2,3000 

Együtt 198 2,1465 2,1515 2,2727 2,3535 2,1768 2,1717 

136. táblázat: határon túli nem magyar minta, a magyar történelmi traumákra adott válaszok eredményei 

alapján, abból a szempontból, hogy a magyarság megérdemelte az elszenvedett történelmi eseményt. A tábla 

pirossal jelöli azt az átlagértéket, ami az adott oszlopban (történelmi esemény kapcsán) a legmagasabb, a dőlt 

betűvel jelölt alcsoport értéke pedig a legalacsonyabb. 

A legszigorúbbak hozzánk a szerbek voltak, az 1956-os forradalmat kivéve, minden 

történelmi kudarcot leginkább ők tartanak a magyarság számára megérdemeltnek, 1956 

következményeit viszont a szlovákok. A legempatikusabbnak a románok bizonyultak, minden 

esemény kapcsán ők adtak a legalacsonyabb átlagokat, szerintük kevésbé érdemeltük meg a 

történelmi balsikereket. 
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121. ábra: határon túli nem magyar minta, a magyar történelmi traumákra adott válaszok eredményei alapján, 

abból a szempontból, hogy a magyarság megérdemelte az elszenvedett történelmi eseményt. 

A válaszok szóródása a szlovákoknál a legnagyobb, a románoknál a legkisebb a boxplot 

elemzések alapján. Mindhárom ország szerint Trianont érdemelte ki a magyarság leginkább, 

ez a románoknál ugrik ki lényegesen a többi esemény megítélése közül. A románoknál 

második helyen 1848-as szabadságharc hatása áll, a szerbeknél a második világháborút 

követő kommunista diktatúra. míg a szlovákoknál az 1956-os forradalom. 

 

3.5. KÖZELSÉG ÉS TÁVOLSÁGTARTÁS, ELŐÍTÉLET A 

KÜLÖNBÖZŐ NÉPCSOPORTOKKAL, A HATÁRON TÚLI NEM 

MAGYAR MINTÁBAN (BOGARDUS SKÁLA ALAPJÁN) 

 

A Bogardus féle társadalmi távolságtartás skála azt méri, hogy legfeljebb milyen mértékű 

kapcsolatot alakítanának ki egy olyan személlyel, aki a megadott népcsoportba tartozik (lásd 

fentebb). A mintában szereplő, négy országban használt kérdőív esetében, a Bogardus skála 

kategóriáit másképpen kódoltuk, mint a magyarországi és a határon túli magyaroknál. Itt a 

legszorosabb kapcsolat, a házasság az 1-es kódot kapta, míg a magyar válaszadóknál ez a 7-es 

kóddal rendelkezik! (Az eredmények szempontjából nem jelent változást). 
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Osztrák válaszadók (n=15 fő) 

 

7. boxplot ábra: az osztrákok távolságtartása más népcsoportokkal. 

Az osztrák véleményformálók nagyon toleránsak. Minden vizsgált népcsoport esetén szerepel 

a minimum értékként az 1-es, azaz a házasságkötést, a legszorosabb kapcsolatot is 

elképzelhetőnek tartják, kivéve a romákat. A maximum érték az 5-ös, a romákkal szemben 

szerepel csak (más népcsoportoknál a legmagasabb érték a 3-as), eszerint van olyan 

válaszadó, aki csak turistaként látná szívesen őket, közelebb nem engedné magához. 

 fő minimum maximum átlag szórás 

szlovák 15 1,00 3,00 1,6667 0,61721 

szerb 15 1,00 3,00 1,8000 0,56061 

román 15 1,00 3,00 1,8000 0,56061 

roma 15 1,00 5,00 2,7333 1,33452 

magyar 15 1,00 2,00 1,5333 0,51640 

137. táblázat: az osztrákok távolságtartása más népcsoportokkal. 

A legnagyobb távolságtartás a romákkal szemben áll fenn az osztrákok részéről (2,7-es átlag), 

jellemzően szomszédságnál nem tartanának szorosabb kapcsolatot. Itt a legnagyobb a szórás, 

tehát szélsőségesen ítélik meg a romákat, nem egységesen. Az osztrákok legtoleránsabbak a 

magyarokkal szemben (1,5-ös átlag), őket követik a szlovákok (1,7-es átlag), és kicsivel 

lemaradva a szerbek és a románok (1,8-as átlag). Ezek az átlagok a jó barátsághoz állnak 

legközelebb, a házasságkötés az átlagos vélekedés szerint már nem fér bele az elképzelésekbe. 
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Román válaszadók (n=85 fő) 

A vizsgált országok közül a román válaszadók a leginkább intoleránsak, náluk a 

legmagasabbak az átlagértékek, melyek között nincs 1-sel kezdődő. A válaszok 

egységesebbek, mint az osztrákoknál, kisebbek a szórások. Igaz ugyan, hogy a minimum 1-es 

is szerepel minden népcsoport esetében, de az 1-7-es skálán a maximális 7-es (kiutasítás az 

országból) is megjelent a szlovákokkal, szerbekkel és romákkal szemben. A románok a 

legnagyobb távolságot a romákkal szemben tartják, esetükben kiugróan magas az átlag a többi 

néphez képest: a 4,6-os érték azt jelzi, hogy átlagban még munkatársnak sem fogadnák el 

őket, csak turistaként tartanák elfogadhatónak a jelenlétüket az országukban. A romák 

esetében a legnagyobb a válaszok szóródása. 

 

8. boxplot ábra: a románok távolságtartása más népcsoportokkal. 

A románok is a magyarokat engednék magukhoz a legközelebb (2,1-es átlag), és ez a 

legegységesebb válasz a többihez képest. A házasság, ha az átlagot nézzük, itt sem fér bele, de 

a szoros barátság már igen. Ez a kategória jellemzi még az osztrákokkal szembeni viszonyt is, 

bár itt kissé nagyobb az átlag (2,4). 

 fő minimum maximum átlag szórás 

osztrák 85 1,00 5,00 2,4235 1,44236 

szlovák 85 1,00 7,00 2,8000 1,36974 

szerb 85 1,00 7,00 3,1294 1,62414 

roma 85 1,00 7,00 4,5765 1,99629 

magyar 85 1,00 5,00 2,0706 1,28904 

138. táblázat: a románok távolságtartása más népcsoportokkal. 
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A magyarok és az osztrákok után következnek a szlovákok (2,8-as átlag), és a szerbek (3,1-es 

átlag), őket a szomszédságban tudja elképzelni egy átlagos román véleményformáló, jó 

barátságot már nem alakítana ki velük. 

 

Szerb válaszadók (n=48 fő) 

Az osztrákok után a szerbek élnek a legkisebb előítélettel a vizsgált népcsoportokkal 

szemben. Az 1-7-es skálán minden nemzet esetében szerepel az 1-es minimumérték, a 

legszorosabb kapcsolat, a házasságkötés. A skála maximuma, a 7-es, csak a romákkal 

szemben fordul elő. 

 

9. boxplot ábra: a szerbek távolságtartása más népcsoportokkal. 

A szerbek a legnagyobb távolságot szintén a romák esetében fogalmazzák meg a Bogardus 

skála segítségével. Az átlag (3,4), a szomszéd és munkatárs közötti viszonyt jelez, közelebb 

kicsit a szomszédhoz. A válaszok szóródása itt a legmagasabb. A szerbek is a magyarokkal 

tudnak elképzelni legszorosabb kapcsolatot a vizsgált nemzetek közül. Az 1,3-as átlag a 

házasság lehetőségét is elképzelhetőnek mutatja az átlagember számára. Ilyen közelség a 

magyarok iránt a többi nemzet esetében nem képzelhető el, mint a vizsgált szerb 

véleményformálók részéről. 
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 fő minimum maximum átlag szórás 

osztrák 48 1,00 5,00 1,6042 0,98369 

szlovák 48 1,00 5,00 1,6875 1,05500 

román 48 1,00 6,00 2,4792 1,62415 

roma 48 1,00 7,00 3,3750 1,67109 

magyar 48 1,00 3,00 1,3125 0,55183 

139. táblázat: a szerbek távolságtartása más népcsoportokkal. 

A szerbek az osztrákokkal és a szlovákokkal szemben hasonlóan toleránsak, az 1,6 és 1,7 

átlagok jó barátság ápolását jelzik. A románokkal kissé távolságtartóbbak (2,5-ös átlag), ami a 

barátság és a jó szomszédság közötti véleményt fogalmazza meg. Itt is nagy a válaszok 

szóródása, csakúgy, mint a romákkal szemben, akik a sor végére szorulnak a 3,4-es átlaggal. 

 

Szlovák válaszadók (n=50 fő) 

A szlovák véleményformálók a románok mögött a második leginkább távolságtartó véleményt 

fogalmazzák meg. Minden népcsoporttal szemben elképzelhető a házasság is, azonban a „nem 

engedném be az országba” kategória három nemzettel szemben szintén szerepel (roma, 

román, osztrák). 

 

10. boxplot ábra: a szlovák válaszadó távolságtartása más népcsoportokkal. 

Az átlagokat elemezve, a legnagyobb intolerancia itt is a romákkal szemben él (4,3-as átlag), 

az átlag szlovák munkatársi viszonynál nem engedné közelebb magához a cigányokat. A 
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válaszok szórása itt a legnagyobb, az átlagos vélekedéstől nagy eltérések figyelhetők meg. A 

legközelebb a magyarokat engedik magukhoz a szlovákok is (1,7-es átlag), házasság ugyan 

nem fér bele a válaszadóink gondolkodásába, de jó baráti viszony mindenképp. Ennél 

alacsonyabb átlagot mértünk az osztrákok (1,5) és a szerbek esetében (1,3). 

 fő minimum maximum átlag szórás 

osztrák 50 1,00 7,00 1,9000 1,28174 

szerb 50 1,00 5,00 3,2000 1,57791 

román 50 1,00 7,00 3,4800 1,74075 

roma 50 1,00 7,00 4,3200 2,05476 

magyar 50 1,00 5,00 1,6800 1,16829 

140. táblázat: a szlovák válaszadó távolságtartása más népcsoportokkal. 

Az osztrákokkal szemben szintén a jó baráti viszony jellemzi az átlag szlovák 

véleményformálót (1,9-es átlag) a mintánk alapján, de itt nagyobb az átlag, mint a magyarok 

esetében. A szlovákok a szerbekkel és a románokkal szemben hasonló távolságtartást 

fogalmaznak meg. A szerbeket ugyan kicsit közelebb engedik magukhoz (3,2-es átlag), mint a 

románokat (3,48-as átlag, kissé magasabb szórással), de mindkét esetben a szomszédi 

viszonyt preferálná az átlagos véleményformáló. 

Összességében elmondható, hogy a négy vizsgált környező ország véleményformálói a 

legnagyobb távolságot a romákkal szemben, legkisebbet a magyarokkal szemben 

fogalmaznak meg. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Hat történelmi trauma kutatását tartottuk fontosnak a pályázat tervezése kapcsán (lásd 

a 2. mellékletet), nevezetesen: a tatárjárást, a török hódoltságot, az 1848-as forradalmat, az 

1920-as trianoni döntést, a második világháború utáni kommunista diktatúra létrejöttét, 

valamint az 1956-os forradalmat. A Holocaust kutatását, akkor nem terveztük, hiszen 

számtalan korábbi kutatás szólt már erről a magyarságot is érintő történelmi traumáról, de 

utólag úgy látjuk, hogy a megnevezett traumát, a vizsgált traumák összehasonlításában is 

érdemes lenne elvégezni, ezért, a későbbiekben a Holocaust kutatására, szándékunk van 

visszatérni. Felvetődött, az 1989-es rendszerváltást traumaként kezelni, hiszen vannak 

társadalmi rétegek, melyeknek 1989 traumát, lecsúszást, elszegényedést jelentett. Tekintettel a 

célcsoportra, mely kifejezetten véleményformálókból állt, valószínű nem lett volna objektív a 

kapott eredmény, hiszen ők 1989-re, valószínű nem traumaként tekintenek, más lett volna a 

helyzet pl. rétegezett mintavételű célcsoport esetében. 

Jelen tanulmány a kérdőívek eredményeivel foglalkozik, a mélyinterjúkból kapott 

eredményekkel nem. Ennek azaz oka, hogy az interjúk kapcsán sok olyan információt 

kaptunk, melyek a később kidolgozásra kerülő konfliktuskezelési programba kerülnek 

alkalmazásra, majd abban a tanulmányban az interjúk eredményeit is részletesen ismertetjük, 

másrészt óriási terjedelme lett volna ennek a tanulmánynak. Egyébként az interjúkból kapott, 

történelmi traumáinkra vonatkozó válaszok, nagymértékben megegyeznek a kérdőív 

eredményeinek válaszaival. 

A kérdőívek kiértékelésénél szembetűnő a viszonylag magas arányszám, egyes meg 

nem válaszolt kérdésekre vonatkozóan, annak ellenére, hogy kérdőívünk anonim jellegű volt. 

Ez az arány, a válaszadó által „kényesnek” vélt kérdéseknél, az egyharmad fölé is emelkedett 

például a politikai beállítottság kérdése esetében. De több mint 20%-a a válaszadóknak nem 

válaszolt azokra a kérdésekre, hogy vallásos-e, melyik felekezethez tartozik, és hisz-e 

Istenben? Nagyfokú bizalmatlanságnak foghatjuk fel ezt az eredményt, melynek gyökerei a 

második világháború után létrejött kommunista diktatúra, és az 1956-os forradalmat követő 

sötét időszakoknak az eredménye, ahol a másként gondolkodók komoly üldöztetésnek voltak 

kitéve. A történelmi emlékezet, a szocializációs folyamatoknak köszönhetően, a 

kommunikációs rendszereken, és narratívákon keresztül, a kultúra történelmi eseményeit, 

traumáit, generációkon keresztül továbbviszi, és megjeleníti a jelenben (Halbwachs, 2000). Ez 

a bizalmatlanság Fukuyama felfogásában a társadalmi tőke hiányát jelenti, mivel véleménye 
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szerint, egy társadalomban a társadalmi tőke nagysága, egyenlő a társadalomban kialakult 

bizalom nagyságával (Fukuyama, 2007). Ez a magas bizalmatlanság azért is hordoz komoly 

veszélyt, mert a magyar társadalom véleményformáira jellemző. A határon túli magyar 

véleményformálók 30%-a nem válaszolt a politikai hovatartozás kérdésére, ami többnyire 

megegyezik a magyarországi minta válaszaival, ugyanakkor a többi kérdésben jóval 

nyitottabbak, tehát nagyobb bizalommal rendelkeznek a helyzettel kapcsolatban. A határon 

túli magyarok válaszaiból nagyobb bizalmatlansági tényezőre számított a kutató, főleg a 

történelmi hányattatásaik miatt, különösen a trianoni döntés óta. Szerencsére nem ezt az 

eredményt kaptuk, ami mögött komoly pozitív elvárások lehetnek a magyar nemzet jövőjére 

vonatkozóan. 

Hofstede dimenziókra vonatkozó indexei sok információt hordoznak a magyar 

kultúrára vonatkozóan. Első helyen a bizonytalanság kerülése index áll (UAI). A 

magyarországi mintából látjuk, hogy a kultúra tagjai komoly fenyegetettséget éreznek a 

bizonytalan, az ismeretlen, az új helyzetek létrejöttekor, melyre komoly stresszel reagálnak, 

mivel ezek a helyzetek számukra komoly fenyegetettséget jelentenek. Sajnos ezt erősítik meg 

a pszichoszomatikus megbetegedések következtében kialakult halálokok, hiszen régen vezet 

Magyarország a szív és érrendszeri megbetegedések, valamint a daganatos megbetegedések 

következtében kialakult halálokok miatt (Kopp – Kovács, 2006). A határon túli magyar mintát 

érintően, ez az index a második helyen van, ami a fenti állítások esetén, főleg a szlovákiai 

magyarok esetében, teljes mértékben bizonyított (Bordás – Lisznyai, 2007). Itt megint egy 

olyan jelenséggel találkozunk, ami a kommunista diktatúra, és 1956 utáni sötét időszakainak 

tudható be, nevezetesen annak az elvnek, ami akkor érvényesült, és a széles néprétegre 

kiterjesztették, hogy:” ne változtass, ne légy önálló, mi adunk neked munkát, lakást, kenyeret, 

ennek fejébe azt teszed, amit mi mondunk”. 1989 után a fenti szólamnak, a fordítottja jött, 

amihez nagyon sokan nem voltak képesek alkalmazkodni. 

A dimenziókat érintően második helyen az individualizmus- kollektivizmus (IDV) áll, 

tehát a magyar társadalom jelentős mértékben individualista. Ennek a dimenziónak 

jelentőségét már fentebb bővebben kifejtettük, itt csak azt állapítjuk meg, hogy 1989 után, a 

magyar kultúra mind jobban kezdi visszaszerezni azt az egészséges individualizmusát, ami a 

dualizmus korától a második világháborút követő kommunista diktatúra létrejöttéig tartott, 

majd az erőszakos kollektivizálódás visszakényszerített egy alacsonyabb fejlettségi szintre. 

Ennek negatív eredményeit láttuk a magas öngyilkossági mutatókban is, melyek mára már 

visszaszorulóban vannak és Magyarországot a 9. helyre szorította vissza, ezt az eredményt az 
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alábbi linken jól látjuk: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate, 2014-

03-30. 

A harmadik helyre a Hofstede dimenziókat érintően, a férfiasság kontra nőiesség 

(MAS) dimenzió került, ami azt jelenti, hogy kifejezetten maszkulin a magyarországi 

társadalom. A Hofstede Központ Magyarországot a maszkulinitás területén első, vagy 

második helyen méri általában. Eltérést a mi eredményeinktől valószínű a mi célcsoportunk 

adja, mivel mi véleményformálókkal dolgoztunk, ők pedig rétegezett mintavétellel. Ahogy 

fentebb fogalmaztunk a maszkulin társadalmakban a konfliktuskezelési programokat kell 

forszírozni, így Magyarországon is oktatási programként kell beépíteni a középiskolák, 

egyetemek tananyagába a konfliktuselméleteket, konfliktuskezelési technikákat. Fontosnak 

tartanánk a politikai életben több nő jelenlétét, hiszen a feminin társadalmakban a 

konfliktuskezelési stratégiát érintően, a győztes-győztes helyzet kerül preferálásra, nem pedig 

a győztes-vesztes helyzet, amely újratermeli a konfliktust. 

A történelmi traumák megítélésében kiemelkedő helyet kap, szinte mind a nyolc 

esetben a trianoni békeszerződés, sok tekintetben ezt követi a második világháború után 

kialakult kommunista diktatúra, majd az 1956-os forradalom leverése. Ezekben az esetekben, 

az a gondolatmenet, hogy a régebben történt dolgokra kevésbé emlékezünk, mint a később 

történtekre, nem igazolódott be, hiszen a magyar kultúrában, mondhatjuk határoktól 

függetlenül, Trianon traumája jelentősen jelen van az emberek gondolatvilágában, annak 

ellenére, hogy időben korábban történt, mint a kommunista diktatúra létrejötte, vagy az 1956-

os forradalom. A kommunista diktatúra súlyossági megítélése is hasonló helyzetben van, mint 

a trianoni megítélés, hiszen időben korábban történt, mint az 1956-os forradalom, mégis 

súlyossági szintben megelőzi 1956-ot.  

A régebbi három, a magyar kultúrára vonatkozó történelmi trauma megfelel a fenti 

elvárásnak, nevezetesen annak, hogy az időben régebben történtek, inkább feledésbe 

merülnek a később történtekhez viszonyítva, súlyossági szempontból is. Tehát a tatárjárást, a 

török hódoltságot és az 1848-as szabadságharcot, kevésbé súlyosnak ítélik meg az időben 

később létrejött történelmi traumákhoz viszonyítva.  

Ez azt jelenti, hogy politikai, szociálpszichológiai, oktatási, mind pedig pszichológiai 

szinten többet kell foglalkozni: 1. a trianoni trauma, 2. a kommunista diktatúra, 3. az 1956-os 

forradalom traumájának feldolgozásával, ebben a súlyossági sorrendben.  

Az összesített magyarországi és határon túli magyar ábrákon tendenciákban, nagyon 

hasonló eredményeket kaptunk, mind a Hofstede dimenziói, mind pedig a magyar kultúra 

történelmi traumái megítélése szempontjából. Ez az eredmény igazolni látszik azon korábbi 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate
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állításainkat, melyek szerint létezik felvidéki magyar, és erdélyi magyar identitás, azzal, hogy 

a közös történelmi, kulturális, tudományos múlttat felvállalja az ottani magyarság, 

ugyanakkor elhatárolódik egyes mai magyarországi értékektől, viselkedési sémáktól (Bordás 

at al, 1995, Csepeli – Örkény - Székelyi, 1995). Ezt az eredményt, a mindenkori 

magyarországi politikai elitnek figyelemmel kellene kísérnie, és nem megkérdezésük nélkül 

dönteni, számukra fontos dolgokról. 

Érdemes kiemelni azokat az eredményeket, melyek a magyar kultúra történelmi 

traumáinak feldolgozásáról szólnak, a minta különböző bontásában. Nehezen dolgozzák fel az 

említett traumákat az idősebbek, a jobboldali, valamint a konzervatív gazdasági 

beállítottságúak, és a vallásosak. A baloldali beállítottságúakat érzelmileg sem érintették meg 

a történelmi traumák olyan mértékben, amely a jobboldaliakra jellemző, sőt a vállalkozók a 

történelmi traumákra a legérzéketlenebbek, és véleményük szerint teljesen felesleges ezekre a 

dátumokra történő emlékezés. Korábbi kutatásaink is igazolták (Bordás at all, 1995), hogy a 

vállalkozókat a profit érdekli, a történelmi nemzeti háttér, a nemzeti identitás legkevésbé.  

A Bogardus skála, mind a magyarországi, mind pedig határon túli magyar és nem 

magyar mintában, nagyon komoly elhatárolódást mutat a roma etnikummal szemben. Ezt a 

problémát politikai, szociálpolitikai, oktatási és szociálpszichológiai szinten kellene kezelni. 

A romák integrációjának egyik legfontosabb feladata lenne az oktatás. Fontosak a toleranciára 

nevelő konfliktusmegoldó tréningek is (Bordás at al, 2004), de véleményünk szerint a roma 

véleményformáló réteg kiművelését kell célnak tekinteni, hiszen, ahogy fentebb már 

megfogalmaztuk, a modelleknek óriási szerepe van a személyiség, az identitás kialakulásában.   

Fontosnak tarjuk a magyar kultúrára vonatkozó vezeklés és dicsőség napjainak 

megfogalmazását, esetleg újrafogalmazását. Történelmi traumáink elszenvedését 

hatékonyabban tudjuk feldolgozni, ha a magyar történelemre vonatkozó dátumokat 

megfelelően értelmezzük. Ha indokolt a történelmi esemény kapcsán a dicsőség, akkor 

ünnepeljünk, ha viszont veszteséget, traumát éltünk át, akkor vezekeljünk, ha kell, 

gyászoljunk. Pszichológus szemével ünnepeink nem mindig egyértelműek, és az idő 

múlásával, az évszámoknak lesz nagyobb jelentősége, nem mindig a dátumoknak, hiszen nem 

mindenki ismeri részletesen a magyar történelmet, különösen, ha a határon túli magyarok 

oktatási lehetőségeire gondolunk. Nem beszélve arról a lélektani jelenségről, melyet 

ambivalenciának nevezünk, és nagyon veszélyes lehet, különösen egy történelmi dátum 

megítélése kapcsán, amikor nem tudni, hogy most vezekelni, vagy örülni kellene.  
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Valószínű több magyar ember számára egyértelmű: 

 augusztus 20.-a I. István magyar király szentté avatása. Tehát ez a nap, a dicsőség 

napja, ezért ünnepnap. 

 Hasonlóan egyértelmű kellene, hogy legyen a nándorfehérvári csata, amely 1456. 

július 4-21. közötti időben zajlott, amikor a magyar seregek, más keresztény 

seregekkel megverik a törököket. Tehát július 22.-ét nyilvánították a dicsőség 

napjának, ezért ünnepnap, és ezért a déli harangszó.  

 1848. március 15.- e egyértelműen dicsőség napja, ezért ünnep. A forradalmat 

viszont leverik, és itt van két dátumunk is, melyen vezekelnünk kellene 1849. 

augusztus 13, amikor Görgey leteszi a fegyvert, és 1849. október 6.- a, az aradi 

vértanúk napja. Eléggé hangsúlyozott ez a két utóbbi dátum a vezeklés, és a gyász 

feldolgozásának szempontjából? Tehát 1848 dicsőség és ünnep, majd 1849 

trauma, ezért vezeklés kell, hogy legyen. 

 Trianoni békeszerződés, 1920. június 4.- e, a legnagyobb traumánk a felmérés 

szerint is. Tehát június 4. –e, a vezeklés napja. 

 A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 1947. február 25. Tehát február 

25.-e, a vezeklés napja, és nem ünnepnap. Ennél a dátumnál a magyar társadalom 

nyilván komoly megosztottságnak van és lesz kitéve. A felmérésekből is látni, 

hogy a magyar kultúra történelmi traumáit a magukat baloldalinak és liberálisnak 

valló véleményformálók, teljesen másként ítélik meg, mint a jobboldaliak és 

konzervatívak. A jobboldaliak és konzervatívok válaszai szerint, szignifikánsan 

magasabb értékeket kaptunk a trauma kultúrát ért mély hatására, a legnagyobb 

traumára, valamint a traumára történő gyakori emlékezésre, tehát mélyebben 

érinti meg őket, mint a baloldaliakat és liberálisokat. A baloldaliak mondják azt, 

hogy a felsorolt történelmi traumáknak pozitív hatása is volt a magyar kultúrára 

vonatkozóan, kivéve az 1956-os forradalmat.   

 1956. október 23.-a a dicsőség napja, ünnepnap, mert elindult a forradalom, egy új 

és szabad Magyarország reményében, de 1956. november 4.-e már a vezeklés 

napja, mert az orosz csapatok már ekkor leverték a forradalmat, annak ellenére, 

hogy harcok még november közepéig voltak. Lélektani szempontból erősen 

ellentmondásos év, különösen október, november, majd az azt követő 

megtorlások, ezért 1956-ot összességében traumaként kellene értelmeznünk és 

vezekléssel kellene feloldanunk a trauma következtében kialakult gyászt. 
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 1989. október 23. A Magyar Köztársaság kikiáltásának napja – dicsőség napja, 

ezért ünnepnap. A magyar kultúrának, világnézeti, politikai és felekezeti 

hovatartozást nem számítva, meg kellene egyezni abban, hogy 1989. október 23.-a 

dicsőség napja, ezért ünnepelni kell. 

Fenti eredményeink többnyire megegyeznek Gereben Ferenc (Gereben,1999) kutatási 

eredményeivel, amikor pozitív és negatív történelmi események, valamint pozitív és 

negatív történelmi személyiségek meghatározása szempontjából folytatott kutatásokat 

1992-1995 között, hét ország nemzetiségének véleménye alapján. Hangsúly, a 

dátumokhoz köthető trauma feldolgozásán van, vezeklés formájában, illetve az 

ünneplésen, amennyiben győzelemhez köthető dátumokról beszélhetünk. 

Nagyon fontos lenne a magyar történelemből több olyan dátum megkeresése a 

történészek részéről, melyek a magyar kultúra dicsőségéről szólnak, és ezek 

ünnepnapjaival erősíteni a kultúra önbizalmát. Ennek a területnek pontos feltárása, a 

tudomány oldaláról is elvárt, hiszen bővelkedünk kiemelkedő eredményeket elért 

kutatókban, tudósokban. 
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MELLÉKLET 1. 

 

A célminta megoszlása a három régió és a foglalkozás szerint 

 
polgármester pap vállalkozó tanár orvos ∑ 

Győr-Moson-Sopron 8 7 14 9 7 45 

Vas 5 6 4 7 4 26 

Zala 5 5 8 6 4 28 

Nyugat-Dunántúl  
Fejér 9 8 10 9 7 43 

Komárom-Esztergom 6 7 9 6 3 31 

Veszprém 6 5 10 9 6 36 

Közép-Dunántúl 
 

Baranya 6 5 10 11 6 38 

Somogy 5 5 11 6 5 32 

Tolna 5 4 4 6 4 23 

Dél-Dunántúl 
 

Dunántúl 55 52 80 69 46 302 

 Borsod-Abaúj-Zemplén 9 10 20 21 9 69 

Heves 6 5 9 6 5 31 

Nógrád 5 3 5 5 2 20 

Észak-Magyarország 
 

Budapest 25 25 75 25 25 175 

Pest 17 16 40 28 22 123 

Közép-Magyarország 
 

    

0 

Bács-Kiskun 9 9 15 12 7 52 

Duna-Tisza köze 71 68 164 97 70 470 

 Hajdú-Bihar 8 9 14 13 11 55 

Jász-Nagykun-Szolnok 9 8 7 9 6 39 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 
11 

9 15 14 8 57 

Észak-Alföld 
 

Békés 7 6 8 9 6 36 

Csongrád 8 9 10 8 6 41 

Tiszántúl 43 41 54 53 37 228 

 Magyarország 169 161 298 219 153 1 000 
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MELLÉKLET 2. 

  

 

A Társadalmi konfliktusok - Társadalmi jól-lét és biztonság - 

Versenyképesség és társadalmi fejlődés 

„TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069” projekt 4. alprojektjének MAGYARORSZÁGI 

kérdőíve. 

A 4. alprojekt megvalósítója: Kodolányi János Főiskola 

 

 

Jelige: 

Az Ön neme: 

a.) férfi 

b.) nő 

 

Az Ön életkora: … év 

 

Foglalkozása: 

a.) polgármester vagy más tisztviselő 

b.) pap 

c.) tanár 

d.) orvos 

e.) vállalkozó 

f.) egyéb 

 

Családi állapota: 

a.) nős/férjezett 

b.) nőtlen/hajadon 

c.) elvált 

d.) özvegy 
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Gyermekeinek száma: 

a.) 1 

b.) 2 

c.) 3 

d.) több 

e.) nincs gyermekem 

 

Ön hisz Istenben? 

a.) igen 

b.) nem 

c.) nem kívánok válaszolni 

 

Az Ön felekezeti hovatartozása: 

a.) katolikus 

b.) református 

c.) evangélikus 

d.) egyéb keresztény 

e.) izraelita 

f.) egyéb 

g.) nem kívánok válaszolni 

 

Ön (saját megítélése szerint) inkább jobb- vagy baloldali politikai nézeteket vall? 

a.) jobboldali 

b.) baloldali 

c.) nem tudom eldönteni 

d.) nem kívánok válaszolni  
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Gazdaságpolitikai kérdésekben sokszor azokat nevezik konzervatívnak, akik az erős 

államban, és magasabb adóterhekért cserébe több ingyenes állami szolgáltatásban, 

erősebb szociális hálóban hisznek. Liberálisnak ezzel szemben azokat nevezik, akik 

inkább minimális állami szerepvállalást, az alacsony adókat, és ezért kevesebb állami 

szolgáltatást tartanak kívánatosnak. Egy ilyen felosztásban gazdasági nézeteit tekintve 

Ön inkább konzervatív, vagy inkább liberális? 

a.) konzervatív 

b.) liberális 

c.) nem tudom eldönteni 

d.) nem kívánok válaszolni 

 

Erkölcsi kérdésekben – például a hagyományos családmodell, a nemi szerepek, a 

hagyományos vallásos és világi etikai szokások, előírások megítélésében – Ön inkább 

konzervatív, vagy liberális? 

a.) konzervatív 

b.) liberális 

c.) nem tudom eldönteni 

d.) nem kívánok válaszolni 

 

Kérem, válaszoljon saját meglátásainak megfelelően arra, mennyire ért egyet a 

következő, a hatalom és a társadalom működésével kapcsolatos állításokkal! Az állítások 

arra a társadalomra vonatkoznak, melyben Ön él. Kérem, 1-től 5-ig terjedő skálán 

határozza meg, mennyire ért egyet ezekkel a kijelentésekkel. Válaszoljon 1- el, ha 

egyáltalán nem ért egyet az adott kijelentéssel, és válaszoljon 5-tel, ha teljes mértékben 

egyetért. 

 

Nagyon fontos, hogy a csoport tagjai elfogadjanak bennünket.  1 2 3 4 5 
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A beosztottak nem ellenkezhetnek a vezető döntéseivel. 1 2 3 4 5 

A férfiak általában logikai analízist alkalmaznak problémamegoldás során, míg a nők 

általában intuíciót alkalmaznak 1 2 3 4 5 

Fontos, hogy az elvárások, és instrukciók pontosan, érthetően hangozzanak el, hogy a 

beosztottak mindig tudják mit várnak el tőlük. 1 2 3 4 5 

A legtöbbször nem az azonnali eredmények a legfontosabbak 1 2 3 4 5 

A beosztottak saját céljaik elérésében nem mindig kell, hogy alárendeljék magukat a csoport 

elvárásainak. 1 2 3 4 5 

A vezetőnek gyakran ki kell kérnie a beosztottak véleményét. 1 2 3 4 5 

Nem mindig a legjobb a régi, bevált módszereket alkalmazni. 1 2 3 4 5 

Időnként szükséges, hogy a vezető autoritást és hatalmat gyakoroljon, amikor a beosztottakkal 

egyezkedik. 1 2 3 4 5 

A történelemből hozott értékeink nélkül nem boldogulnánk. 1 2 3 4 5 

Nem mindig az a legjobb, ha a dolgozók standard eljárási műveleteket 

hajtanak végre.  1 2 3 4 5 

Fontosnak tartom a horatiusi „Élj a mának” jelszót. 1 2 3 4 5 

A vezető joggal várja el a beosztottaktól, hogy mindig betűre pontosan kövessék az 

instrukciókat és az előírt feladatokat. 1 2 3 4 5 

A férfiak számára sokkal fontosabb, hogy professzionális  

karrierjük legyen, mint a nőknek.  1 2 3 4 5 

A szabályok és rendszerezések fontosak, mert informálják a beosztottakat, hogy a szervezet 

mit is vár el tőlük. 1 2 3 4 5 

A szervezeti problémák megoldása nem mindig követeli meg azt az aktív, erőteljes 

hozzáállást, ami a férfiakra jellemző. 1 2 3 4 5 

A csoport jóléte sokkal fontosabb, mint az egyéni érdekek. 1 2 3 4 5 

A beosztottak jó munkavégzéséhez nem mindig az instrukciók pontos betartása a 

legfontosabb. 1 2 3 4 5 
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Az értekezletek lebonyolítása sokkal hatékonyabb, ha férfi vezeti. 1 2 3 4 5 

A szégyenérzet fontos egy munkahelyen. 1 2 3 4 5 

A legtöbb döntésnél nem fontos, hogy a vezetővel konzultáljunk.  1 2 3 4 5  

Magas pozíciók betöltésénél nem részesítik előnyben a férfiakat.  1 2 3 4 5 

A változtatás nagy veszélyeket hordoz.  1 2 3 4 5 

Néha szükséges, hogy a vezető fontos feladatokat is átruházzon a beosztottakra.  1 2 3 4 5 

Az egyén sikere fontosabb, mint a csoporté.  1 2 3 4 5 

 

 

A magyar történelem megítélése 

 

Kérem, töltse ki az alábbi táblázatot! A táblázat első oszlopában kijelentéseket olvashat. 

Kérem, 1-től 5-ig terjedő skálán határozza meg, mennyire ért egyet ezekkel a kijelentésekkel a 

magyar történelem, különböző – többnyire negatív – eseményeivel kapcsolatban. A történelmi 

eseményeket a táblázat első sorában találja. Kérem, válaszoljon 1- el, ha egyáltalán nem ért 

egyet az adott kijelentéssel az adott történelmi eseményre vonatkoztatva, és válaszoljon 5-tel, 

ha teljes mértékben egyetért. 
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A 

tatárjárás 

A török 

hódoltság 

Az 1848-as 

szabadság-

harc 

leverése 

A trianoni 

béke-

szerződés 

A 2. 

világháború 

utáni 

kommunista 

hatalom-

átvétel 

Az 1956-os 

forradalom 

leverése 

Ez az esemény a mai 

napig mély hatással 

van Magyarországra. 

      

Ez az esemény 

Magyarország 

történetének 

legnagyobb 

tragédiája. 

      

Gyakran jut eszembe 

ez az esemény és az, 

amit Magyarország 

számára jelentett. 

      

Ez az esemény jó és 

rossz 

következményekkel 

is járt Magyarország 

számára. 

      

Ez az esemény 

súlyosságában nem 

hasonlítható semmi 

máshoz, amit Európa 

más nemzetei 

elszenvedtek. 

      

Magyarország 

túllépett ezen az 

eseményen, és képes 

azt objektíven, 

történelmi távlatból 

szemlélni. 

      

Ez a történelmi 

esemény mély 

érzelmeket vált ki 

belőlem. 

      

Fontos, hogy 

rendszeresen 

emlékezzünk erre az 

eseményre, levonjuk 

a tanulságait és 

megpróbáljuk 

helyrehozni az általa 

okozott kárt. 
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Kérem, töltse ki a következő táblázatot, amelyben arra kell válaszolnia, legfeljebb 

milyen mértékű kapcsolatot alakítana ki egy olyan személlyel, aki a megadott 

népcsoportba tartozik. 

 

 osztrák szlovák román szerb roma 

Akár házasságot is 

kötnék vele. 
     

Jó barátom lehetne és 

bemutatnám a baráti 

körömnek. 

     

Elfogadnám 

szomszédnak. 
     

Elfogadnám 

munkatársnak. 
     

Turistaként 

ellátogathatna hazám 

földjére. 

     

Jobb volna, ha nem 

élne abban az 

országban, ahol én. 

     

Nem engedném be az 

országba. 
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MELLÉKLET 3. 

  

 

A Társadalmi konfliktusok - Társadalmi jól-lét és biztonság - 

Versenyképesség és társadalmi fejlődés 

„TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069” projekt 4. alprojektjének HATÁRON TÚLI 

MAGYAR kérdőíve. 

A 4. alprojekt megvalósítója: Kodolányi János Főiskola 

 

 

Jelige: 

Az Ön neme: 

a. férfi 

b. nő 

 

Az Ön életkora: … év 

 

Foglalkozása: 

a.) polgármester vagy más tisztviselő 

b.) pap 

c.) tanár 

d.) orvos 

e.) vállalkozó 

f.) egyéb 

 

Családi állapota: 

a.) nős/férjezett 

b.) nőtlen/hajadon 

c.) elvált 

d.) özvegy 
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Gyermekeinek száma: 

a.) 1 

b.) 2 

c.) 3 

d.) több 

e.) nincs gyermekem 

 

Milyen nyelv(ek)en beszéltek otthon gyermekkorában? 

a.) magyar 

b.) szlovák 

c.) szerb 

d.) német 

e.) román 

f.) egyéb 

 

Ön hisz Istenben? 

a.) igen 

b.) nem 

c.) nem kívánok válaszolni 

 

Az Ön felekezeti hovatartozása: 

a.) katolikus 

b.) református 

c.) evangélikus 

d.) egyéb keresztény 

e.) izraelita 

f.) egyéb 

g.) nem kívánok válaszolni 
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Ön (saját megítélése szerint) inkább jobb- vagy baloldali politikai nézeteket vall? 

a.) jobboldali 

b.) baloldali 

c.) nem tudom eldönteni 

d.) nem kívánok válaszolni  

 

Gazdaságpolitikai kérdésekben sokszor azokat nevezik konzervatívnak, akik az erős 

államban, és magasabb adóterhekért cserébe több ingyenes állami szolgáltatásban, 

erősebb szociális hálóban hisznek. Liberálisnak ezzel szemben azokat nevezik, akik 

inkább minimális állami szerepvállalást, az alacsony adókat, és ezért kevesebb állami 

szolgáltatást tartanak kívánatosnak. Egy ilyen felosztásban gazdasági nézeteit tekintve 

Ön inkább konzervatív, vagy inkább liberális? 

a.) konzervatív 

b.) liberális 

c.) nem tudom eldönteni 

d.) nem kívánok válaszolni 

 

Erkölcsi kérdésekben – például a hagyományos családmodell, a nemi szerepek, a 

hagyományos vallásos és világi etikai szokások, előírások megítélésében – Ön inkább 

konzervatív, vagy liberális? 

a.) konzervatív 

b.) liberális 

c.) nem tudom eldönteni 

d.) nem kívánok válaszolni 

 

Kérem, válaszoljon saját meglátásainak megfelelően arra, mennyire ért egyet a 

következő, a hatalom és a társadalom működésével kapcsolatos állításokkal! Az állítások 

arra a társadalomra vonatkoznak, melyben Ön él. Kérem, 1-től 5-ig terjedő skálán 

határozza meg, mennyire ért egyet ezekkel a kijelentésekkel. Válaszoljon 1- el, ha 

egyáltalán nem ért egyet az adott kijelentéssel, és válaszoljon 5-tel, ha teljes mértékben 

egyetért. 
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Nagyon fontos, hogy a csoport tagjai elfogadjanak bennünket.  1 2 3 4 5 

A beosztottak nem ellenkezhetnek a vezető döntéseivel. 1 2 3 4 5 

A férfiak általában logikai analízist alkalmaznak problémamegoldás során, míg a nők 

általában intuíciót alkalmaznak 1 2 3 4 5 

Fontos, hogy az elvárások, és instrukciók pontosan, érthetően hangozzanak el, hogy a 

beosztottak mindig tudják mit várnak el tőlük. 1 2 3 4 5 

A legtöbbször nem az azonnali eredmények a legfontosabbak 1 2 3 4 5 

A beosztottak saját céljaik elérésében nem mindig kell, hogy alárendeljék magukat a csoport 

elvárásainak. 1 2 3 4 5 

A vezetőnek gyakran ki kell kérnie a beosztottak véleményét. 1 2 3 4 5 

Nem mindig a legjobb a régi, bevált módszereket alkalmazni. 1 2 3 4 5 

Időnként szükséges, hogy a vezető autoritást és hatalmat gyakoroljon, amikor a beosztottakkal 

egyezkedik. 1 2 3 4 5 

A történelemből hozott értékeink nélkül nem boldogulnánk. 1 2 3 4 5 

Nem mindig az a legjobb, ha a dolgozók standard eljárási műveleteket 

hajtanak végre.  1 2 3 4 5 

Fontosnak tartom a horatiusi „Élj a mának” jelszót. 1 2 3 4 5 

A vezető joggal várja el a beosztottaktól, hogy mindig betűre pontosan kövessék az 

instrukciókat és az előírt feladatokat. 1 2 3 4 5 

A férfiak számára sokkal fontosabb, hogy professzionális  

karrierjük legyen, mint a nőknek.  1 2 3 4 5 

A szabályok és rendszerezések fontosak, mert informálják a beosztottakat, hogy a szervezet 

mit is vár el tőlük. 1 2 3 4 5 

A szervezeti problémák megoldása nem mindig követeli meg azt az aktív, erőteljes 

hozzáállást, ami a férfiakra jellemző. 1 2 3 4 5 

A csoport jóléte sokkal fontosabb, mint az egyéni érdekek. 1 2 3 4 5 

A beosztottak jó munkavégzéséhez nem mindig az instrukciók pontos betartása a 

legfontosabb. 1 2 3 4 5 
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Az értekezletek lebonyolítása sokkal hatékonyabb, ha férfi vezeti. 1 2 3 4 5 

A szégyenérzet fontos egy munkahelyen. 1 2 3 4 5 

A legtöbb döntésnél nem fontos, hogy a vezetővel konzultáljunk.  1 2 3 4 5  

Magas pozíciók betöltésénél nem részesítik előnyben a férfiakat.  1 2 3 4 5 

A változtatás nagy veszélyeket hordoz.  1 2 3 4 5 

Néha szükséges, hogy a vezető fontos feladatokat is átruházzon a beosztottakra.  1 2 3 4 5 

Az egyén sikere fontosabb, mint a csoporté.  1 2 3 4 5 

 

 

A magyar történelem megítélése 

 

Kérem, töltse ki az alábbi táblázatot! A táblázat első oszlopában kijelentéseket olvashat. 

Kérem, 1-től 5-ig terjedő skálán határozza meg, mennyire ért egyet ezekkel a kijelentésekkel a 

magyar történelem, különböző – többnyire negatív – eseményeivel kapcsolatban. A történelmi 

eseményeket a táblázat első sorában találja. Kérem, válaszoljon 1- el, ha egyáltalán nem ért 

egyet az adott kijelentéssel az adott történelmi eseményre vonatkoztatva, és válaszoljon 5-tel, 

ha teljes mértékben egyetért. 
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A 

tatárjárás 

A török 

hódoltság 

Az 1848-as 

szabadság-

harc 

leverése 

A trianoni 

béke-

szerződés 

A 2. 

világháború 

utáni 

kommunista 

hatalom-

átvétel 

Az 1956-os 

forradalom 

leverése 

Ez az esemény a mai 

napig mély hatással 

van a magyarságra. 

      

Ez az esemény a 

magyarság 

történetének 

legnagyobb 

tragédiája. 

      

Gyakran jut eszembe 

ez az esemény és az, 

amit a magyarság 

számára jelentett. 

      

Ez az esemény jó és 

rossz 

következményekkel 

is járt a magyarságra 

nézve. 

      

Ez az esemény 

súlyosságában nem 

hasonlítható semmi 

máshoz, amit Európa 

más nemzetei 

elszenvedtek. 

      

A magyarság 

túllépett ezen az 

eseményen, és képes 

azt objektíven, 

történelmi távlatból 

szemlélni. 

      

Ez a történelmi 

esemény mély 

érzelmeket vált ki 

belőlem. 

      

Fontos, hogy 

rendszeresen 

emlékezzünk erre az 

eseményre, levonjuk 

a tanulságait és 

megpróbáljuk 

helyrehozni az általa 

okozott kárt. 
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Kérem, töltse ki a következő táblázatot, amelyben arra kell válaszolnia, legfeljebb 

milyen mértékű kapcsolatot alakítana ki egy olyan személlyel, aki a megadott 

népcsoportba tartozik. 

 

 osztrák szlovák román szerb roma 

Akár házasságot is 

kötnék vele. 
     

Jó barátom lehetne és 

bemutatnám a baráti 

körömnek. 

     

Elfogadnám 

szomszédnak. 
     

Elfogadnám 

munkatársnak. 
     

Turistaként 

ellátogathatna hazám 

földjére. 

     

Jobb volna, ha nem 

élne abban az 

országban, ahol én. 

     

Nem engedném be az 

országba. 
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MELLÉKLET 4. 

  

 

A Társadalmi konfliktusok - Társadalmi jól-lét és biztonság - 

Versenyképesség és társadalmi fejlődés 

„TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069” projekt 4. alprojektjének HATÁRON TÚLI 

NEM MAGYAR kérdőíve. 

A 4. alprojekt megvalósítója: Kodolányi János Főiskola 

 

 

Jelige: 

Az Ön neme: 

a.) férfi 

b.) nő 

 

Az Ön életkora: … év 

 

Foglalkozása: 

a.) polgármester vagy más tisztviselő 

b.) pap 

c.) tanár 

d.) orvos 

e.) vállalkozó 

f.) egyéb 

 

Családi állapota: 

a.) nős/férjezett 

b.) nőtlen/hajadon 

c.) elvált 

d.) özvegy 
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Gyermekeinek száma: 

a.) 1 

b.) 2 

c.) 3 

d.) több 

e.) nincs gyermekem 

 

Milyen nyelv(ek)en beszéltek otthon gyermekkorában? 

a.) magyar 

b.) szlovák 

c.) szerb 

d.) német 

e.) román 

f.) egyéb 

 

Ön hisz Istenben? 

a.) igen 

b.) nem 

c.) nem kívánok válaszolni 

 

Az Ön felekezeti hovatartozása: 

a.) katolikus 

b.) református 

c.) evangélikus 

d.) egyéb keresztény 

e.) izraelita 

f.) egyéb 

g.) nem kívánok válaszolni 
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Ön (saját megítélése szerint) inkább jobb- vagy baloldali politikai nézeteket vall? 

a.) jobboldali 

b.) baloldali 

c.) nem tudom eldönteni 

d.) nem kívánok válaszolni  

 

Gazdaságpolitikai kérdésekben sokszor azokat nevezik konzervatívnak, akik az erős 

államban, és magasabb adóterhekért cserébe több ingyenes állami szolgáltatásban, 

erősebb szociális hálóban hisznek. Liberálisnak ezzel szemben azokat nevezik, akik 

inkább minimális állami szerepvállalást, az alacsony adókat, és ezért kevesebb állami 

szolgáltatást tartanak kívánatosnak. Egy ilyen felosztásban gazdasági nézeteit tekintve 

Ön inkább konzervatív, vagy inkább liberális? 

a.) konzervatív 

b.) liberális 

c.) nem tudom eldönteni 

d.) nem kívánok válaszolni 

 

Erkölcsi kérdésekben – például a hagyományos családmodell, a nemi szerepek, a 

hagyományos vallásos és világi etikai szokások, előírások megítélésében – Ön inkább 

konzervatív, vagy liberális? 

a.) konzervatív 

b.) liberális 

c.) nem tudom eldönteni 

d.) nem kívánok válaszolni 
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Kérem, válaszoljon saját meglátásainak megfelelően arra, mennyire ért egyet a 

következő, a hatalom és a társadalom működésével kapcsolatos állításokkal! Az állítások 

arra a társadalomra vonatkoznak, melyben Ön él. Kérem, 1-től 5-ig terjedő skálán 

határozza meg, mennyire ért egyet ezekkel a kijelentésekkel. Válaszoljon 1- el, ha 

egyáltalán nem ért egyet az adott kijelentéssel, és válaszoljon 5-tel, ha teljes mértékben 

egyetért. 

 

Nagyon fontos, hogy a csoport tagjai elfogadjanak bennünket.  1 2 3 4 5 

A beosztottak nem ellenkezhetnek a vezető döntéseivel. 1 2 3 4 5 

A férfiak általában logikai analízist alkalmaznak problémamegoldás során, míg a nők 

általában intuíciót alkalmaznak 1 2 3 4 5 

Fontos, hogy az elvárások, és instrukciók pontosan, érthetően hangozzanak el, hogy a 

beosztottak mindig tudják mit várnak el tőlük. 1 2 3 4 5 

A legtöbbször nem az azonnali eredmények a legfontosabbak 1 2 3 4 5 

A beosztottak saját céljaik elérésében nem mindig kell, hogy alárendeljék magukat a csoport 

elvárásainak. 1 2 3 4 5 

A vezetőnek gyakran ki kell kérnie a beosztottak véleményét. 1 2 3 4 5 

Nem mindig a legjobb a régi, bevált módszereket alkalmazni. 1 2 3 4 5 

Időnként szükséges, hogy a vezető autoritást és hatalmat gyakoroljon, amikor a beosztottakkal 

egyezkedik. 1 2 3 4 5 

A történelemből hozott értékeink nélkül nem boldogulnánk. 1 2 3 4 5 

Nem mindig az a legjobb, ha a dolgozók standard eljárási műveleteket 

hajtanak végre.  1 2 3 4 5 

Fontosnak tartom a horatiusi „Élj a mának” jelszót. 1 2 3 4 5 

A vezető joggal várja el a beosztottaktól, hogy mindig betűre pontosan kövessék az 

instrukciókat és az előírt feladatokat. 1 2 3 4 5 

A férfiak számára sokkal fontosabb, hogy professzionális  

karrierjük legyen, mint a nőknek.  1 2 3 4 5 

A szabályok és rendszerezések fontosak, mert informálják a beosztottakat, hogy a szervezet 

mit is vár el tőlük. 1 2 3 4 5 
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A szervezeti problémák megoldása nem mindig követeli meg azt az aktív, erőteljes 

hozzáállást, ami a férfiakra jellemző. 1 2 3 4 5 

A csoport jóléte sokkal fontosabb, mint az egyéni érdekek. 1 2 3 4 5 

A beosztottak jó munkavégzéséhez nem mindig az instrukciók pontos betartása a 

legfontosabb. 1 2 3 4 5 

Az értekezletek lebonyolítása sokkal hatékonyabb, ha férfi vezeti. 1 2 3 4 5 

A szégyenérzet fontos egy munkahelyen. 1 2 3 4 5 

A legtöbb döntésnél nem fontos, hogy a vezetővel konzultáljunk.  1 2 3 4 5  

Magas pozíciók betöltésénél nem részesítik előnyben a férfiakat.  1 2 3 4 5 

A változtatás nagy veszélyeket hordoz.  1 2 3 4 5 

Néha szükséges, hogy a vezető fontos feladatokat is átruházzon a beosztottakra.  1 2 3 4 5 

Az egyén sikere fontosabb, mint a csoporté.  1 2 3 4 5 

 

 

A magyar történelem megítélése 

 

Kérem, töltse ki az alábbi táblázatot! A táblázat első oszlopában kijelentéseket olvashat. 

Kérem, 1-től 5-ig terjedő skálán határozza meg, mennyire ért egyet ezekkel a kijelentésekkel a 

magyar történelem, különböző – többnyire negatív – eseményeivel kapcsolatban. A történelmi 

eseményeket a táblázat első sorában találja. Kérem, válaszoljon 1- el, ha egyáltalán nem ért 

egyet az adott kijelentéssel az adott történelmi eseményre vonatkoztatva, és válaszoljon 5-tel, 

ha teljes mértékben egyetért. 
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A 

tatárjárás 

A török 

hódoltság 

Az 1848-as 

szabadság-

harc 

leverése 

A trianoni 

béke-

szerződés 

A 2. 

világháború 

utáni 

kommunista 

hatalom-

átvétel 

Az 1956-os 

forradalom 

leverése 

Ez az esemény a mai 

napig mély hatással 

van a magyarságra. 

      

Ez az esemény a 

magyarság 

történetének 

legnagyobb 

tragédiája. 

      

Ez az esemény jó és 

rossz 

következményekkel 

is járt a magyarságra 

nézve. 

      

Ez az esemény 

súlyosságában nem 

hasonlítható semmi 

máshoz, amit Európa 

más nemzetei 

elszenvedtek. 

      

A magyarság 

túllépett ezen az 

eseményen, és képes 

azt objektíven, 

történelmi távlatból 

szemlélni. 

      

A magyarság 

megérdemelte ezt a 

történelmi fordulatot. 
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Kérem, töltse ki a következő táblázatot, amelyben arra kell válaszolnia, legfeljebb 

milyen mértékű kapcsolatot alakítana ki egy olyan személlyel, aki a megadott 

népcsoportba tartozik. 

 

 osztrák szlovák román szerb roma magyar 

Akár házasságot is 

kötnék vele. 
      

Jó barátom lehetne és 

bemutatnám a baráti 

körömnek. 

      

Elfogadnám 

szomszédnak. 
      

Elfogadnám 

munkatársnak. 
      

Turistaként 

ellátogathatna hazám 

földjére. 

      

Jobb volna, ha nem 

élne abban az 

országban, ahol én. 

      

Nem engedném be az 

országba. 
      

 

 

EZ A KÉRDŐÍV KERÜLT FORDÍTÁSRA NÉMET, ROMÁN, SZLOVÁK ÉS SZERB 

NYELVRE. ÉRTELEMSZERŰEN A BOGARDUS SKÁLA, SAJÁT 

NÉPCSOPORTJÁRA VONATKOZÓ OSZLOPA, NEM LETT A TÁBLÁZATBA 

BEEMELVE. 


