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ÖSSZEFOGLALÓ

Kutatásunk fókuszában egy, a politikai pszichológiai vizsgálatok szempontjából háttérbe 
szorult csoport – a nyugdíjasok – állnak. Jelen tanulmány pilotként szolgál egy tervezett 
kutatáshoz, melynek célja, hogy társadalmi, politikai, ideológiai témák tekintetében infor-
mációval szolgáljon az idős korosztály gondolkodásmódjáról, véleményéről és annak for-
málódásáról. Munkánkhoz az idősödést a társadalmi involváltság szempontjából vizsgáló 
szakirodalmat tekintjük át, szem előtt tartva többek között a speciális történelmi-társadal-
mi kontextus befolyásoló szerepét is.
 Az adatgyűjtés 2011–2012-ben zajlott, papír alapú kérdőív csoportos kitöltésével. 195 fős 
budapesti mintánkat 60 és 86 év közötti felnőttek (M = 70,74, SD = 5,96) alkották. A kér-
dőív a klasszikus ideológiai önbesorolási kérdések mellett tartalmazta a kutatócsoportunk 
saját, jelenleg még fejlesztés alatt álló 48 tételes skáláját is, amely a bal- és jobboldali ideo-
lógiák összetett tartalmát kívánja mérni. 
 Eredményeink szerint a mintán eltolódás fi gyelhető meg a politikai baloldal, illetve a 
konzervatív ideológia felé, ami egybecseng a szakirodalom alapján is várható eredmények-
kel, mind az idősödési folyamatok, mind a kontextuális tényezők tekintetében. A skálán-
kon alkalmazott feltáró faktorelemzés azt mutatja, hogy a rendet és az állami beavatkozást, 
valamint a vallás és a nemzeti érzelem szerepét leíró faktorok jelennek meg, amelyek közül 
csupán a ’Vallás’ korrelál pozitívan a bal-jobb, és a liberális-konzervatív önbesorolással. 
Érdekes módon a ’Rend és beavatkozás’ faktor nem mutat korrelációt az önbesorolással 
mért politikai orientációval. 
 A nyugdíjasok politikai véleményformálásáról alkotott képet tovább árnyalja az általuk 
meg nem válaszolt tételek szisztematikus tartalmi mintázatának feltárása. A kapott ered-
ményekből levonhatjuk azt a következtetést, hogy vannak olyan – ideológiai szempontból 
ma a politikai szereplők és az általános közvélemény által is fontosnak tartott – témák (pl. 
bevándorlók, zsidóság szerepe, kettős állampolgárság, határon túli magyarok kérdése), 
amelyekben azonban nem feltétlenül jelenik meg az idős korosztály markáns véleménye.
 A nyugdíjasok politikai gondolkodási dimenzióinak és ideológiai álláspontjuknak az is-
merete közelebb vihet minket ahhoz, hogy érdemben, relevánsan tudjuk kérdezni és meg-
érteni a véleményüket politikailag fontos témák esetén.

Kulcsszavak: bal-jobb ideológia  liberális-konzervatív 
ideológia  nyugdíjasok  politikai véleménynyilvánítás
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ELMÉLETI BEVEZETŐ

Az itt bemutatásra kerülő kutatás célja, hogy többszempontú (pszichológiai, 
politológiai, szociológiai) megközelítésével, módszertani sokszínűségével to-
vábbvihető eredményekkel, elemzési szempontokkal szolgáljon a későbbi ku-
tatások számára. A minta diverzitása már önmagában számos érdekes elem-
zési lehetőséggel kecsegtet, melyekre ugyanakkor a kis elemszám miatt jelen 
tanulmány keretei között nincs mód. Saját fejlesztésű skálánk próbája is ez a 
vizsgálat, amelynek segítségével közelebb kerülhetünk a nyugdíjasok és más 
társadalmi csoportok értékekről és ideológiákról alkotott véleményének meg-
ismeréséhez.

Számos makro szintű társadalmi folyamat, az idősek helyzetének változá-
sáról – vagy éppen régóta tartó statikus voltáról – szóló adat bizonyítja, hogy 
ez a csoport jelentős fi gyelmet érdemel kutatási szempontból is. Ugyan Kelet-
Közép Európában a várható élettartam alacsonyabb Európa más részeihez ké-
pest, az ötven évre előrevetített tendenciákat vizsgálva az élettartam növeke-
dése éppen ebben a régióban lesz a legjelentősebb. A társadalom öregedését 
jelentő problémát a függőségi rátával lehet ábrázolni, amely a 65 év fölöttiek-
nek a munkaképes korú lakosság (15-64 év) számához viszonyított arányát 
mutatja meg. Míg például Hollandiában a száz időskori nyugdíjasra jutó kere-
sők száma 338 fő volt 2012-ben, addig Magyarországon csupán 131 főt tett ki. 
Az előrejelzések szerint a kelet-közép európai régióban az eltartók száma na-
gyobb arányban fog növekedni Nyugat-Európához képest (Szelewa, 2013). Az 
öregedés kérdése nagy részben a nyugdíjrendszereken keresztül válik politikai 
kérdéssé is. A Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjasok, nyugdíjak 2011 című 
kiadványában közétett adatok alapján Magyarországon a lakosság 29%-a ré-
szesül a nyugellátás valamilyen formájában. Egy 2012 májusában megjelent 
uniós jelentés pedig azt vetíti előre, hogy 2060-ra minden harmadik európai 
uniós állampolgár nyugdíjas lesz. Az idősödés azonban nemcsak a szociális 
ellátórendszerek szempontjából jelent társadalompolitikai kihívást, hanem 
számos más, a csoportra jellemző problematikus faktor miatt is. Ezek közül 
csak néhányat említve elmondható, hogy a magyarországi 65 éven felüli fér-
fi ak és nők várhatóan csupán 30-40%-a számíthat hátralévő életéveiben egész-
ségügyi szempontból korlátozásmentes évekre; az egyszemélyes, csak idős 
személyekből álló háztartások száma közelíti az egymilliót, ami ennek a kor-
osztálynak az elszigeteltségéről tanúskodik; a családon belüli segítő kapcso-
latok ingatagsága az általános biztonságérzet csökkenését eredményezheti 
(Idősek Akadémiája, 2010; Udvari, 2013). Ugyan az 55–64 évesek foglalkozta-
tási rátája 2000 és 2010 között nőtt Magyarországon is, az EU régebbi tagálla-
maihoz képest még mindig jelentős elmaradást mutat (Hegyi, 2011). Ezek mind 
olyan tényezők, amelyek befolyásolják e korosztály politikai-ideológiai gon-
dolkodását és magatartását.
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Mindezek ellenére a külföldi és magyar társadalomtudományi kutatások 
csak ritkán fókuszálnak az idősekre, különösen az idősek komplex véleményé-
re a különböző politikai kérdések tekintetében. Sok esetben megmaradnak 
egyetlen olyan konkrét intézkedésre adott reakció elemzésénél, amiben vár-
ható a korosztály személyes érintettsége (tipikus példája ennek az egészségügy 
– ld. pédául Weaver, 1976; Campbell, 2003). Ha azonban a fent említett adato-
kat, az idősek, illetve nyugdíjasok teljes lakosságra vonatkoztatott arányát is 
számításba vesszük, akkor joggal merül fel az igény, hogy összetettebb képet 
alkossunk a politikai attitűdjeikről.

A korosztály több szempontból is speciális kutatási terepet biztosít. Egy-
részt az öregedés folyamata számos változással járhat a politikai kérdésekben 
való involváltság, a részvételi viselkedés terén. Másrészt Magyarország eseté-
ben nem feledkezhetünk meg arról a körülményről sem, hogy a nyugdíjas kor-
osztály politikai szocializációja a volt szocialista rendszer alatt ment végbe, 
ezért feltételezhetően mind az elmúlt rendszer, mind az azt követő rendszer-
váltás hatással volt a politikai nézeteikre.

Mindezek tükrében először azt vizsgáljuk meg, hogy milyen általános gon-
dolkodásmódbeli változásokkal járhat az öregedés, és ennek tükrében mi jel-
lemzi az idősek gondolkodását társadalmilag fontos kérdésekről, általában 
hogyan alakulnak az attitűdjeik; ha változnak, milyen irányban.

A szakirodalomban megjelenő számos, idősödésről alkotott teória közül az 
1960-as években kitüntetett fi gyelmet kapott az ún. szétkapcsolódás-elmélet 
(Cumming és Henry, 1961). Ez a funkcionalista elképzelés az idősekről való 
gondolkodás fókuszát az egyéntől a társadalmi rendszer felé tolja el, így az válik 
az idősödési folyamat legfőbb magyarázójává. E szerint egy adott rendszer a 
sikeres egyensúly fenntartása érdekében „lekapcsolja” magáról az időseket, 
azaz elvárja tőlük, hogy fokozatosan vonuljanak vissza a produktív tevékeny-
ségekből. Az elméletet számos kritika érte a nehezen operacionalizálható fo-
galmai és az univerzalitás hangsúlyozása miatt, azonban véleményünk szerint 
létezhet olyan társadalmi közeg, ahol főbb elemeit tekintve megállja a helyét. 
Míg a fejlettebb, nyugati hagyományokat követő országokban nagyobb rele-
vanciája lehet az aktivitás- és folyamatosság-elméleteknek, valamint az élet-
hosszig való tanulás koncepciójának (Pfeiffer, 1974; Rowe és Kahn, 1987), addig 
egy közép-kelet-európai országban merőben más képpel találkozhatunk. Nem-
zetközi összehasonlítás alapján elmondható, hogy Magyarországon kiemelke-
dően alacsony a munkaképesség szempontjából aktív lakosok aránya (az EU 
72%-os arányához képest Magyarországon ez 62%), és ehhez nagymértékben 
hozzájárul a nyugdíjasok csoportja: míg uniós viszonylatban az inaktivitást e 
tényező 6%-ban, addig Magyarországon 10%-ban magyarázza (Medve, 2010).

Cumming, Dean, Newell és McCaffrey (1960) tanulmánya mindemellett 
azzal is foglalkozik, hogy ezt az eltávolodást hogyan észlelik az idősek. Az in-
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terakciók és a szociális élettér csökkenésének észlelése maga után vonja a szelf-
percepció változását is, aminek eredményeképpen inkább én-központú visel-
kedés fog megjelenni, nem pedig a közügyekre irányuló fi gyelem és cselekvé-
si hajlandóság.

Gergen és Back (1966) továbbá úgy gondolták, hogy az idősödő emberek 
valószínűbben adnak bizonytalan válaszokat (pl. „Nincs véleményem.”, „Sem-
leges.”) a közvélemény-kutatások és egyéb attitűdmérő kérdőíves kutatások 
során, hajlamosabbak kerülni az egyértelmű állásfoglalást. Ennek egyik lehet-
séges magyarázata a politikai cinizmus, amely szintén összekapcsolható az 
életkorral: minél idősebb valaki, annál hajlamosabb elidegenedésre, beletörő-
désre például társadalmi kérdésekkel kapcsolatban is (Agger, Goldstein és Pearl, 
1961). Az idősödés ugyanakkor felerősítheti a változással kapcsolatos ellenál-
lást is, ami arra enged következtetni, hogy a korosodással egyre hajlamosab-
bak lehetnek az idősek a konzervatív nézetek elfogadására (Weaver, 1976).

Összességében azt láthatjuk, hogy az attitűdök tekintetében több elképze-
lés is született arról, hogy hogyan változnak az egyén nézetei a különböző 
életszakaszokban. A fentiek tükrében inkább azt láthatjuk, hogy a különböző 
életszakaszok meghatározzák a nézetek alakulását (ld. még Sears, 1981; Kros-
nick és Alwin, 1989). Viszont léteznek olyan vélemények is, amelyek szerint az 
attitűdök nem függenek a kortól, az emberek például minden életszakaszban 
nyitottak lehetnek a változásra (Tyler és Schuller, 1991). Azonban nemcsak az 
attitűd- és gondolkodásmódbeli jellegzetességeket tárgyaló szakirodalomban 
találkozhatunk ellentmondásos elméletekkel, hanem a vélemények, szándé-
kok viselkedésben való megjelenését áttekintő kutatásokban is. 

Ezt vizsgálva először is azt érdemes szétválasztani, hogy mit tekintünk 
egyáltalán a politikai érdeklődés viselkedésben megjelenő releváns formáinak. 
A kutatások egy nagyobb hányada az idősekre jellemző konkrét szavazói ma-
gatartással foglalkozik. A legtöbb vizsgálat szerint az idősekre alacsonyabb 
szavazói részvétel a jellemző, ami a róluk általánosan elmondható alacsonyabb 
aktivitással köthető össze (Nie, Verba és Kim, 1974). Mások szerint az, hogy 
az idősek kevésbé aktívak politikailag, egy szociális konstrukció. Különböző 
sztereotípiáink vannak az öregkorról (Löckenhoff és mtsai, 2009), amibe be-
letartozik az is, hogy az idősek már elvesztették magas pozíciójukat a családon 
és a társadalmon belül is, nehéz őket mobilizálni, könnyen manipulálhatók 
(Kam, 2000). Ezt a társadalmi képet ugyanakkor hajlamosak internalizálni, 
ami egyes részvételi formákat illetően tényleges passzivitáshoz vezethet 
(Goerres, 2007a). Azonban a szavazási hajlandóságuk olykor nagyobb, mint 
más korcsoportoké. Például a 2012-es Magyarországra vonatkozó ESS adatok 
alapján a 65 és 75 év közöttiek nagyobb arányban (75,56%) vallották azt, hogy 
szavaztak a megelőző országgyűlési választáson, mint a fi atalabb korcsopor-
tok (pl. 25–35 év közöttiek esetében ez a szám 67,04%).1 Ezt magyarázhatja az, 
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hogy a nyugdíjasok úgy vélhetik, hogy ha a politikát jelentősen nem is tudják 
befolyásolni, mégis kiállnak az olyan politikusok mellett, akik az ő érdekeiket 
is képviselik (Kam, 2000; Vincent, 2003). Goerres (2007b) szerint is konzisz-
tens jelenség, hogy az idősebb korosztály inkább megy el szavazni, mint a fi -
atalok: már megszokták, normává vált nekik ez a viselkedés. Könnyebben is 
döntenek a korábbi tapasztalataik alapján. Ez a részvétel azonban eltér a fi a-
talokétól: az ő politikai preferenciájukat sokkal inkább az adott generációs tag-
ság, mintsem az egyéni életutak határozzák meg (Goerres, 2007a).

A kutatások egy másik része az önszerveződésre, a formális választásokon 
kívüli véleménynyilvánításra helyezi a hangsúlyt, amelyek esetében szintén 
többféle eredménnyel találkozhatunk. Egyesek szerint az idős korosztály már 
nem igazán áll ki az őket is érintő kérdésekben, nem képes érvényre juttatni 
elképzeléseit, mivel nincs egységes csoporttudatuk, ami ezt erősítené (Miller, 
Gurin, Gurin és Malanchuk, 1981). Egy ellentétes vélemény azonban azt állít-
ja (Weaver, 1976), hogy az őket érintő fontos kérdésekben (pl. egészségügy) 
közösséget alkotnak, egy korosztályra jellemző koherens, öntudatos reakciót 
adnak; túllépnek az ideológián, pártpreferenciákon – nem az határozza meg 
a politikai döntéseiket – saját érdekeik és igényeik egyre tisztábban körvona-
lazódó közösségévé válnak. 

Kérdésfeltevés
A fenti eredményekből kitűnik, hogy a kor – ha nem is közvetlenül és egye-
düli változóként, hanem az egyén körülményei által befolyásoltan és a társa-
dalom általános kontextusába ágyazottan –, de feltételezhetően összefüg gésben 
van a politikai kérdések iránti érdeklődéssel, bevonódással. Ennek mérhető 
változói például a válaszadások aránya és jellegzetességei a közvélemény-ku-
tatásokban, választói viselkedés, egyéb nem formális, politikai, társadalmi je-
lentőségű aktivitások (pl. demonstráció, levélírás). Az említett összefüggés fel-
tárását célul kitűző tanulmányok azonban mind a kiinduló álláspontok, mind 
a bemutatott eredmények tekintetében különböznek. Nem teljesen világos, 
hogy az érdeklődés megváltozása milyen irányú, milyen mértékű, illetve spe-
ciális kérdésekre fókuszál-e.

Az áttekintett szakirodalom alapján feltételezzük, hogy az idős korosztály 
nem utasítja el teljes mértékben az állásfoglalást különböző társadalmi, poli-
tikai kérdésekben, viszont válaszadásukban megjelenhet egyfajta szelekció. 
Ennek kapcsán úgy gondoljuk, hogy abban, hogy milyen témák, kérdések 
mentén várhatunk markánsabb véleménynyilvánítást, illetve ezek a vélemé-
nyek milyen politikai orientációt, attitűdöket jeleznek, felfedezhetők többek 
között a politikai szocializáció nyomai (Mannheim, 2000). Az általunk vizs-
gálni kívánt korosztály egy olyan társadalmi környezetben nőtt fel, és szerez-
te meg első politikával kapcsolatos tapasztalatait, ahol sokáig ismeretlen volt 
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a többpártrendszer, a demokrácia, a kapitalizmus, a meritokrácia, a szabad vá-
lasztás fogalma és gyakorlata; a status quót az egyenlőség-elvű kommunizmus 
vagy szocializmus jelentette, a jobboldal pedig teljesen hiányzott a politikai 
palettáról. Ez alapján joggal feltételezhetjük, hogy a különböző érték- és ide-
ológia-felfogások posztkommunista országokban megjelenő jellegzetességei, 
más nyugati országoktól való különbözőségei a mai nyugdíjas korosztály gon-
dolkodásán, viselkedésén tetten érhetőek. Ilyen speciális jellemző például a 
gazdasági konzervativizmus és a baloldal összefüggése Lengyelországban 
(Golec, 2001), a szocializmus és a konzervativizmus együttes jelentkezése Ma-
gyarországon (Enyedi és Todosijevic, 2002), valamint a politikai jobboldalnak 
az egyenlőtlenség elfogadásával és a szabálykövetéssel való gyenge, azonban 
a nyitottsággal való erősebb kapcsolata a posztkommunista kelet-európai régió-
ban (Thorisdottir, Jost, Liviatan és Shrout, 2007). Mindezek ellenére leegyszerű-
sítés lenne az állítani, hogy a magyarországi szocialista időszak egy irányban 
formálta egy korosztály gondolkodásmódját, és emiatt az ekkor szocia lizációs 
élményt szerzett személyek determináltan egyfajta ideológiai álláspontot kép-
viselnek. A család, a tágabb közösség, az egyéni élmények, személyes érdek-
lődés, társadalmi-gazdasági pozíció stb. mind aktív befolyásoló tényezők, 
amelyről a kiterjedt politikai szocializációs irodalom részletes képet nyújt. Kö-
vetkezésképpen azt feltételezzük (Mannheim nemzedéki összefüggés-elmé-
letére alapozva), hogy a mai időseknek hasonló tematikák, társadalmi prob-
lematikák mentén alakultak ki a tudattartalmaik, ezért bizonyos kérdésekben 
inkább, míg másokban kevésbé számíthatunk markáns véleményükre. 

Végül megjegyeznénk, hogy a vizsgálatok eredményei olykor külön elővi-
gyázatosságra intenek, hiszen interpretálásukkor számba kell venni a lehető-
séget, hogy például a kérdőíves kutatások esetén jelentkező válaszmegtagadás 
nem csupán az érdeklődés hiányát vagy csökkenését jelentheti, hanem más 
tényezők hatását is (pl. együttműködési hajlandóság alakulása, amit az idősö-
déssel együttjáró fi zikai, szellemi változások is nagymértékben befolyásolhat-
nak). 

Mindezek tükrében célunk a kutatások során kevés fi gyelmet kapó nyug-
díjas korosztály társadalmi-politikai kérdésekről való gondolkodásának vizs-
gálata, illetve a válaszadásukban megjelenő jellegzetességek azonosítása.

MÓDSZER

Minta
Összesen 195 fő vett részt a kutatásban, akik a főváros hét pesti és egy budai 
kerületének összesen kilenc nyugdíjasklubjából kerültek ki, kényelmi minta-
vétellel.2
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1. táblázat: Kerületi megoszlás

Fő Százalék

VIII. kerület 10 5,1

XI. kerület 11 5,6

XIV. kerület 14 7,2

XVII. kerület 28 14,4

XIX. kerület 18 9,2

XX. kerület 58 29,7

XXIII. kerület 40 20,5

Nem ismert 16 8,3

Összes 195 100,0

A nagymértékű válaszmegtagadás és a hiányos kitöltések aránya3 miatt a 
faktorelemzés során 149 fő adatát tudtuk felhasználni. A kimondottan hiányos 
kitöltésre koncentráló elemzések során 91 fő válaszait elemeztük.. 

A nemi megoszlást tekintve a minta nem tekinthető kiegyenlítettnek:4 
A résztvevők 86,6 %-a (N = 129) nő és mindössze 12,1%-a (N = 18) férfi  (2 fő 
adata hiányzik). Az életkort tekintve a legfi atalabb kitöltő 60, a legidősebb 86 
éves volt (M = 70,74; SD = 5,96) (4 fő adata hiányzik). Az iskolai végzettséget 
tekintve a 147 fő (2 fő adata hiányzik) közül 18% rendelkezik felsőfokú (főis-
kolai vagy egyetemi) végzettséggel, míg a maradék 82%-nak érettségije, vagy 
annál alacsonyabb szintű iskolai végzettsége van. 

Eszközök
A kérdőív első fele nemre, életkorra, iskolai végzettségre és lakóhelyre vonat-
kozó demográfi ai kérdéseket tartalmaz, ezután következnek az ideológiai né-
zőpontokat feltáró kérdések.

A bal–jobb, a liberális–konzervatív, illetve a mérsékelt–radikális politikai 
orientáció mérésére a nagy reprezentatív mintás kutatások (pl. Eurobarometer, 
ESS) által is használt szemantikus differenciál önbesorolási skála esetünkben 
hét válaszlehetőséget tartalmazó változata szerepel a kérdőívben (ahol az „1” 
jelenti a bal, a liberális, illetve a mérsékelt, a „7” pedig a jobb, a konzervatív, 
illetve a radikális álláspontot). 

Mivel azonban úgy gondoljuk, hogy az ideológiai beállítódás ilyenformán 
csupán egy-egy tétellel való mérése vitatható (Szabó, Fehér, Miklós, Szabó és 
Fodor, 2011), ezért a politikai gondolkodás komplexebb megragadására saját 
fejlesztésű kérdőívünket5 (a továbbiakban PIK-kérdőív; Fehér, Fodor és Szabó, 
2011) alkalmazzuk. Ennek 48 tételes változata különböző társadalmi értékek-
kel, ideológiákkal kapcsolatos nézeteket tár fel; 23 tétel a politikai bal-, míg 25 
tétel a politikai jobboldalhoz köthető. A skála tartalmaz például gazdasági té-
májú állításokat („A gazdaságban a szabad piaci versenynek kell érvényesül-
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nie.”), a toleranciára rákérdező tételeket („Mindenki nyerhet azzal, ha külön-
böző kultúrák együtt élnek.”), a vallással, vallásossággal, egyház szerepével 
kapcsolatos kérdéseket („Vallás nélkül az ember élete nem teljes.”). A vizsgá-
lati személyeknek a 6-fokú Likert-skálán kell megítélniük, hogy mennyire ér-
tenek egyet az egyes tételekkel (a kérdőívet ld. a Függelékben). Jelen esetben 
a Cronbach-alfa értéke a baloldali tételekből alkotott skálákra nézve 0,673, a 
jobboldali tételekből alkotott skálákra nézve pedig 0,875, amit mindkét eset-
ben elfogadható. Ez a különbség már korábbi elemzésünknél (Fehér, Fodor és 
Szabó, 2012) is megfi gyelhető. Ennek egyik lehetséges oka lehet jelen esetben 
az, hogy a klasszikus értelemben baloldalhoz köthető, az állam gondoskodó 
és beavatkozó szerepét leíró tételek az egyébként jobboldali értékekkel szim-
patizálók számára is fontosak lehetnek. 

Az eljárás
Az adatfelvétel több hullámban történt – első körben 2011 tavaszán, majd 2012 
februárjában, az ELTE-PPK Kutatásetikai Bizottságának engedélyével. A nyug-
díjasklubok elérésében egy átfogó központi szervezet képviselője segített ne-
künk. 

A kérdőívek kitöltése papír-ceruza módszerrel történt, az adott klub össze-
jövetelének helyszínén, előre egyeztetett időpontban. Mind a klub vezetője, 
mind a vizsgálatban részt vevő személyek kimerítő tájékoztatást kaptak a ku-
tatás céljáról, a kérdőív tartalmáról, kitöltésének módjáról. Külön felhívtuk a 
fi gyelmet az olyan sarkalatos pontokra, mint a politikai semlegesség, a kitöltés 
önkéntessége és anonimitása, valamint az adatok bizalmas kezelése. 

EREDMÉNYEK

Önbesorolások
A kérdőívben alkalmazott mindhárom önbesorolási skála esetén a válaszadók 
többsége a skála középpontjába helyezte magát (Bal–Jobb skála esetén 42,4%, 
Liberális–Konzervatív skála esetén 31,3%, Mérsékelt–Radikális skála esetén 
34,7%).

A Bal–Jobb skála esetében a második leggyakoribb választás a skála első 
pontja volt („Baloldal” végpont) 25,3%-kal. Az első három helyen összesítve 
37,7% helyezkedik el, míg a skála jobboldalán összesen 20,2%. 

A Liberális–Konzervatív skála esetében a második leggyakoribb választás 
a skála hetedik pontja volt (a skála „Konzervatív” végpontja) 15,6%-kal. Az 
első három helyre a résztvevők 31,3%-a helyezte el magát, míg a az utolsó 
három helyre 37,4%. 
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A Bal–Jobb és Liberális–Konzervatív skála szignifi káns, közepes erősségű 
és pozitív irányú kapcsolatot mutat (r = 0,559, p<0,000), azonban egyik sem 
korrelál a Mérsékelt–Radikális skálával. 

Faktorelemzés
Az adatállomány mögött húzódó esetleges látens struktúra felfedése érdeké-
ben a következő lépés a PIK-kérdőív faktorelemzése volt. A lejtődiagram tö-
réspontja alapján két- vagy háromfaktoros szerkezet áll az adatok hátterében, 
a továbbiakban mindkét elemzést ismertetni fogjuk. A faktorok kivonásához 
az elemzés során mindvégig a Maximum Likelihood-módszert alkalmaztuk, 
a forgatáshoz pedig a ferdeszögű Oblimin-rotációt.6 

Kétfaktoros szerkezet
A kétfaktoros változat lefuttatása során kapott KMO-mutató 0,779, a Bartlett-
féle szfericitás-teszt szignifi káns (khi2 = 736,714; df = 153; p<0,000). A kezde-
ti megmagyarázott variancia 25,32% volt, ezután az alacsony kommunalitású 
(0,25 alatti) itemeket lépésenként kizártuk, a legalacsonyabb értékkel rendel-
kezővel kezdve, az itemszelekció végére 19 tétel maradt, ezzel a megmagyará-
zott variancia 41,36%-ra emelkedett. Mivel a ferdeszögű forgatás megengedi, 
hogy a faktorok korreláljanak egymással, így csupán egyetlen további tétel ki-
zárására volt szükség, amely közel azonos súllyal ült mindkét faktoron. A meg-
maradt 18 tétel két faktorba rendeződött (ld. 2. táblázat), amelyek közül a kér-
dőív készítésekor megtörtént besorolás szerint 15 jobboldali ideológiai tartal-
mat ír le. A fennmaradó három baloldali tétel (amelyek kivétel nélkül az első 
faktorhoz tartoznak) egyaránt az állam szerepét hangsúlyozza. 

Látható, hogy az első faktorba tartozó tételek tartalmukat illetően három 
témakört érintenek: állami beavatkozás, jobboldali gazdaságpolitika, valamint 
a rend fontossága. A faktoron legnagyobb súllyal ülő tételek az állam és a (szi-
gorú) rend szerepét emelik ki. 

A második faktorba öt tétel került, amelyek közül három a vallással kap-
csolatos item. A két legkisebb súllyal ülő tétel („Nem igazi magyar, aki nem 
tűz kokárdát március 15-én.” illetve „Minden magyarnak szívügye kell legyen 
a trianoni határok visszaállítása”) eltér a faktor fő tartalmától, hiszen ez két, 
nemzeti érzelmeket leíró item. 

Az első faktor tételeiből alkotott skála Cronbach-alfa mutatója .846, míg a 
második faktorból alkotott skáláé .836.
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2. ábra. Kétfaktoros változat

Faktor

Rend és 
beavatkozás Vallás

PIK33: Olyan kormányra van szükség, amely fenntartja a 
rendet.

,738

PIK43: Szigorú jogrendre van szükség. ,677

PIK45: A munkahelyteremtés az állam feladata. ,635

PIK38: A gazdaság stabilitását állami beavatkozással kell 
biztosítani.

,634 ,168

PIK41: A hazai ipar termékeit védeni kell. ,627

PIK35: Az ország problémáit állami beavatkozással kell 
megoldani.

,589

PIK24: A vidéki kistelepüléseket, falvakat, tanyákat támogat-
ni kell.

,567

PIK23: A fejlődés érdekében radikális változásokra van 
szükség.

,537

PIK13: A család a házasság intézményén alapul. ,535

PIK11: Egy szülőnek alapvető feladata az engedelmességre és 
fegyelemre nevelés.

,521

PIK21: A kisebbségnek kötelessége alkalmazkodni a 
többséghez.

,514

PIK20: Az államnak támogatnia kell a nagycsaládokat. ,457

PIK40: A tradíciók és hagyományok megőrzése kiemelten 
fontos.

,413 -,247

PIK46: Társadalmi kérdésekben fontos az egyház szerepvál-
lalása.

-,247 -,923

PIK28: Vallás nélkül az ember élete nem teljes. -,756

PIK42: Az iskolának fontos feladata a keresztény értékekre 
nevelés.

,164 -,703

PIK32: Nem igazi magyar, aki nem tűz ki kokárdát 
március 15-én.

-,558

PIK25: Minden magyarnak szívügye kell, hogy legyen a 
trianoni határok visszaállítása.

,186 -,522

Háromfaktoros szerkezet
A forgatás nélküli háromfaktoros változat futtatása esetén a kezdeti megma-
gyarázott variancia-arány 29,47%, mely az alacsony kommunalitású tételek 
kizárása után 40,18%-ra emelkedett. (KMO-mutató értéke 0,770, Bartlett-teszt 
szignifi káns [khi2 = 1114,83, df = 351, p<0,000]). Három tétel esetében elmond-
ható, hogy kettő – vagy az egyik esetben három – faktorral is közel azonos 
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súlyú kapcsolatot mutatnak, így ezek a faktorok interpretáláskor kevésbé ve-
hetők fi gyelembe.

Mint a 3. táblázatban is látható, az első két faktor nagyon hasonló a két-
faktoros változatban szereplőkhöz képest, bár tartalmuk némileg homogé-
nebbnek tekinthető. A harmadik megjelenő faktor mindössze öt tételt foglal 
magába, amelyek egyrészt a segélyezés és támogatás, másrészt a hagyomány-
követés témájához kapcsolódnak, a faktor azonban nem alkot tartalmilag kon-
zisztens egységet. Nehéz interpretálhatósága és a megmagyarázott varianci-
ához hozzáadott értéke (mindössze 1%) miatt a további elemzések során a 
kétfaktoros változat használata mellett döntöttünk.

3. ábra. Háromfaktoros változat

Faktor

Rend és 
beavatkozás Vallás Segély

PIK45: A munkahelyteremtés az állam feladata. ,672

PIK12: A szocializmusban jobb volt az élet. ,593

PIK21: A kisebbségnek kötelessége alkalmazkodni a 
többséghez. ,571

PIK22: Fontosabb a jövő, mint a hagyományokhoz való 
ragaszkodás. ,563

PIK35: Az ország problémáit állami beavatkozással kell 
megoldani. ,556

PIK19: A lopásért több börtön kéne, hogy járjon. ,540 -,229

PIK11: Egy szülőnek alapvető feladata az 
engedelmességre és fegyelemre nevelés. ,521

PIK38: A gazdaság stabilitását állami beavatkozással 
kell biztosítani. ,512 ,199

PIK23: A fejlődés érdekében radikális változásokra van 
szükség. ,496

PIK33: Olyan kormányra van szükség, amely 
fenntartja a rendet. ,493 ,402

PIK41: A hazai ipar termékeit védeni kell. ,488 -,156 ,293

PIK43: Szigorú jogrendre van szükség. ,455 -,166 ,386

PIK13: A család a házasság intézményén alapul. ,441 ,161

PIK46: Társadalmi kérdésekben fontos az egyház 
szerepvállalása. -,850

PIK28: Vallás nélkül az ember élete nem teljes. -,744

PIK42: Az iskolának fontos feladata a keresztény 
értékekre nevelés. ,294 -,743
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Faktor

Rend és 
beavatkozás Vallás Segély

PIK25: Minden magyarnak szívügye kell, hogy legyen 
a trianoni határok visszaállítása.

,179 -,522

PIK39: Minden rászorulót megfelelő segélyben kell 
részesíteni.

,654

PIK1: A kettős állampolgárság minden határon túli 
magyarnak jár.

-,189 ,584

PIK6: A társadalmi változtatásoknál fi gyelembe kell 
venni a hagyományokat és a tradíciókat.

,550

PIK40: A tradíciók és hagyományok megőrzése 
kiemelten fontos.

-,155 ,546

PIK20: Az államnak támogatnia kell a nagycsaládokat. ,203 ,529

PIK24: A vidéki kistelepüléseket, falvakat, tanyákat 
támogatni kell.

,378 ,380

Faktorok és önbesorolások viszonya
Következő lépésként a kétfaktoros változat elmentett faktorszkórjai és az ön-
besorolási skálák összefüggéseit vizsgáltuk. Az első faktor („Rend és beavat-
kozás”) nem mutat kapcsolatot egyetlen önbesorolási skálával sem, aminek 
oka lehet a faktor politikai szempontból széleskörűbb tartalma, ahogy arra már 
fentebb is utaltunk. A második faktor („Vallás”) a Bal–Jobb és a Liberális–Kon-
zervatív skálával is szignifi kánsan korrelál, a kapcsolat erősnek mondható (BJ 
esetén: r = -0,419; p = 0,001; LK esetén: r = -0,427; p = 0,001). A Vallás faktor 
által megragadott attitűdökkel való egyetértés annál inkább növekszik, minél 
inkább jobboldali a politikai orientáció. A Rend faktor esetén ez az összefüg-
gés korántsem mutat ilyen egyértelmű mintázatot.7

A kerületek összehasonlítása
Elemzésünket egy mind a minta jellegzetességeit alaposabban feltáró, mind 
inkább elméleti szempontból érdekes aspektussal igyekeztünk bővíteni. Mint-
egy kontrollváltozóként megvizsgáltuk, hogy van-e jelentős eltérés a külön-
böző kerületekből származó adatokban; felfedezhető-e a társas miliő hatása a 
politikai, ideológiai véleményekben. Az önbesorolások közül a bal–jobb skála 
szignifi káns különbséget (khi2 = 15,477; df = 6; p = 0,017) mutat a kerületek 
között. A leginkább jobboldali kerületnek a tizenhetedik, a legkevésbé jobb-
oldalinak a nyolcadik kerület mondható. A mérsékelt–radikális beállítódásban 
szintén jelentősnek mondható az eltérés (khi2 = 13,139; df = 6; p = 0,041). A 
minta XIV. kerületi része tűnik a leginkább radikálisnak, a leginkább mérsé-
keltek pedig a XI. kerületi megkérdezettek. 

A kerületek közötti különbségek feltárásakor szignifi káns eltérést találtunk 
a Rend és beavatkozás faktor mentén (F[6; 44,9] = 2,644; p = 0,028).8 A post hoc 
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összehasonlítások alapján az látható, hogy a XI. kerületi válaszadók tértek el 
szignifi kánsan a XVII., XIX., XX. és XXIII. kerületiektől a rend és beavatkozás 
iránt mutatott gyengébb attitűdjükkel. 

Hiányzó válaszok elemzése
A korábbiakban is ismertetett nagy arányban megjelenő hiányzó válaszok miatt 
indokolt volt ellenőrizni ezek esetleges mintázatát. A 195 fős minta 90%-a a 
kérdőív tételeinek legalább kétharmadát megválaszolta, ugyanakkor tételen-
ként átlagosan 20 kitöltő nem adott érvényes választ. 

A mintázat ellenőrzéséhez több lépésben szükséges volt mind a minta, mind 
a kérdőív bizonyos elemeinek szűrése. A szelekció szerzők által felállított kri-
tériumainak és folyamatának részletes leírását ld. a Függelékben. 

A szelekció után 85 fő maradt a mintában, illetve összesen 10 tételpárt si-
került kiemelni, amelyeknek egymással való korrelációs együtthatói 0,355 és 
0,494 között mozognak. A leggyakrabban – egyenként háromszor – megjelenő 
tételek a bevándorlókkal, a zsidósággal, az egyén vs. család szerepével, vala-
mint a hagyományőrzés kérdésével foglalkoznak. Az együttjáró tételek rész-
letes összefoglalását a 4. táblázat tartalmazza. 

4. táblázat. Hiányzó válaszok elemzése – tételek együttjárása

Korreláló tételek
Korrelációs 

együttható (r)

PIK1 PIK5 0,466

„A kettős állampolgárság minden 
határon túli magyarnak jár.” 

„Az államnak támogatnia kell 
a bevándorlók letelepülését.”

 

PIK5 PIK8 0,466

„Az államnak támogatnia kell 
a bevándorlók letelepülését.”

„A gazdasági problémákban nagy 
a zsidóság szerepe.”

 

PIK5 PIK9 0,355

„Az államnak támogatnia kell 
a bevándorlók letelepülését.”

„A társadalom alapvető egysége 
az egyén, nem pedig a család.” 

 

PIK8 PIK9 0,489

„A gazdasági problémákban nagy 
a zsidóság szerepe.”

„A társadalom alapvető egysége 
az egyén, nem pedig a család.” 

 

PIK8 PIK40 0,418

„A gazdasági problémákban nagy 
a zsidóság szerepe.”

„A tradíciók és hagyományok 
megőrzése kiemelten fontos.”

 

PIK9 PIK40 0,396

„A társadalom alapvető egysége 
az egyén, nem pedig a család.” 

„A tradíciók és hagyományok 
megőrzése kiemelten fontos.”
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Korreláló tételek
Korrelációs 

együttható (r)

PIK18 PIK29 0,444

„Aki munkára alkalmas, de nem 
dolgozik, az ne kapjon segélyt.”

„Több állami juttatásra 
van szükség, 

még ha több adóval is jár.” 

 

PIK35 PIK38 0,470

„Az ország problémáit állami 
beavatkozással kell megoldani.”

„A gazdaság stabilitását állami 
beavatkozással kell biztosítani.” 

 

PIK38 PIK40 0,444

„A gazdaság stabilitását állami 
beavatkozással kell biztosítani.” 

„A tradíciók és hagyományok 
megőrzése kiemelten fontos.”

 

PIK46 PIK47 0,494

„Társadalmi kérdésekben fontos az 
egyház szerepvállalása.”

„Az egyénnél fontosabb a 
közösség.” 

 

r>0,350; p<0,001

DISZKUSSZIÓ

Mint ahogy az elméleti bevezetőben részletesen tárgyaltuk, keveset tudunk 
az idősek politikai ideológiákról alkotott képéről – holott jelentős réteget ké-
peznek társadalmunkban –, ezért fontosnak találtuk, hogy ezt a csoportot he-
lyezzük kutatásunk középpontjába. Ráadásul joggal vizsgálható az is, hogy a 
sok esetben nekik tulajdonított válaszmegtagadás, inaktivitás, politikai, tár-
sadalmi kérdésektől való elzárkózás milyen lehetséges mintázatai azonosítha-
tók, és ennek okait milyen mértékben kereshetjük az öregedéssel együttjáró 
változásokban, illetve a politikai szocializációban.

Elsőként az ideológiai önbesorolási skálákra adott válaszokat értelmezzük. 
A kérdőívben alkalmazott hétfokú skálák mindegyikén a válaszadók legna-
gyobb hányada középre helyezte magát, ami egybevág a nagy nemzetközi 
vizsgálatok adataival. Ezen kívül szembetűnő a bal–jobb skálán a válaszok bal 
végpont felé való eltolódása, amely nagy valószínűséggel a minta összetételé-
nek is lehet az eredménye (a budapesti nyugdíjasok hagyományosan jelentős 
részét képezik a politikai baloldal támogatóinak). 

Azonban ahogy már korábban is utaltunk rá, a mai nyugdíjasok politikai 
szocializációjára nagy hatással volt a szocializmus, az egyoldalú pártrendszer, 
amely markánsan tükröződhet az önbesorolásra adott válaszaikban. Ezt bizo-
nyítja egy friss kutatási eredmény is: 2011-ben látott napvilágot a Krekó–Ju-
hász–Molnár által kidolgozott DEREX-index, ami a szélsőjobboldal iránti ke-
resletet hivatott mérni az European Social Survey adataira alapozva. Ebben a 
tanulmányban kimutatják, hogy minden korcsoportban nőtt a jobboldali ér-
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tékorientáció, kivéve a 60 év fölöttiek körében, ahol 38,9%-ról 33,2%-ra esett, 
tehát ők nem a jobb oldal felé orientálódtak (Krekó és mtsai, 2011). Mi is ha-
sonló eredményt találtunk a középiskolások és a nyugdíjasok önbesorolását 
vizsgálva (Pálinkás, Miklós, Fehér, Erdélyi és Szabó, 2012). Míg a nyugdíjas 
minta 39%-át (N = 41) teszik ki azok, akik a hétfokú önbesorolási skálán balra 
helyezik magukat (tehát az 1-es, 2-es vagy a 3-as számot jelölik), addig a kö-
zépiskolás mintán ugyanekkora arányú a magukat jobb oldalra helyezők ará-
nya (N = 80). 

Egy másik érdekes és markáns eredmény, nevezetesen a válaszok konzer-
vatív irányba tendálása a liberális–konzervatív skálán (illetve a jobboldali té-
telek markáns túlsúlya a faktorokban) is igényel egy részletesebb magyaráza-
tot. Az idősek körében megjelenő konzervatívabb attitűdök egyrészt lehetnek 
a korral együttjáró, a korosztályra általánosan jellemző vonások (Weaver, 1976), 
amely nem csak politikai témák kapcsán fi gyelhető meg. Azonban egyes vé-
lemények és kutatási eredmények (Glenn, 1974; Braungart és Braungart, 1986; 
Schatz, 2002; Danigelis, Hardy és Cutler, 2007) nagy hangsúlyt fektetnek a 
különböző kohorszok hatásaira is, és ezzel cáfolják azt a sokak által elfogadott 
álláspontot, hogy az idősödéssel szükségszerűen együtt jár a konzervatívabbá 
válás. Azok a nyugat-európai emberek például, akik a második világháború 
alatt nőttek fel, hajlamosabbak a konzervativizmusra, mint azok, akik mind-
ezt a háború utáni viszonylagos bőség időszakában élték meg (Szabo, 1983). 

Magyarország esetében az idősek konzervativizmusán szintén felfedezhet-
jük az elmúlt rendszer nyomait. Egy olyan társadalmi, politikai közegben, ahol 
a hatalom az élet gyakorlatilag minden színterét intézményes keretek közé he-
lyezi, szabályozza, és ez a rendszer legitimációt is nyer, a szocializáció során 
könnyen kialakulhatnak konzervatív attitűdök. (Ennek a feltevésnek jogossá-
gát több, posztszocialista országban végzett kutatás is alátámasztotta, például: 
Golec, 2001; Enyedi és Todosijevic, 2002; Duriez, Van Hiel és Kossowska, 2005; 
Hunyady, 2008). 

Jelen kutatás eredményei azonban azt is mutatják, hogy azok a személyek, 
akik magukat baloldalinak vallják, a liberális–konzervatív skálán inkább a li-
berális végpont felé helyezik el magukat. Ennek egyik magyarázata lehet, hogy 
az imént említett kutatások óta már eltelt több mint egy évtized, amely során 
a magyar politikai színtéren is feltűntek olyan szereplők, akik magukat balol-
dalinak vallották, és egyben liberális felfogásukat hangsúlyozták. Ugyanakkor 
ez a megállapítás további vizsgálatra szorul. 

A faktoranalízis (melyet az eredeti és a becsült adatokkal kiegészített adat-
táblán egyaránt lefuttattunk) tanulságai legegyszerűbben a faktorok tartalma 
mentén foglalhatók össze. Elsőként az igen robusztus faktort, a Rend és be-
avatkozást érdemes szemügyre venni. A renddel kapcsolatos itemek rímelnek 
az idősebbek körében tapasztalható nagyobb változásnak való ellenállást és 
konzervativizmust bizonyító eredményekre. A liberális–konzervatív skála ese-
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tében is tapasztalható a konzervatív végpont irányába tolódás; valószínűleg 
korspecifi kus tényezőnek tekinthető a rend iránti nagyobb igény (rend a ne-
velésben, házasság, jogrend, szigorúbb büntetések, stb.). Az állami beavatko-
zás szerepét hangsúlyozó tételek szintén markáns faktorkifeszítőnek bizonyul-
tak. A szocialista rendszerben szocializálódott korosztály számára egyértel-
műen meghatározó az állam szerepe a politikai ideológiai gondolkodásban. A 
kérdőív eddigi összes mintán való alkalmazásakor (Fehér és mtsai, 2012; Fehér, 
2012) és a nyugdíjasok körében is megjelent a Vallás faktor. Ez összecseng azzal 
az eredménnyel, hogy a szintén posztkommunista Horvátországban és Szer-
biában a bal–jobb orientációt konzisztensen befolyásolják a vallási nézetek 
(Jou, 2010). 

A skálát fejlesztése során középiskolás és egyetemi diákokkal, aktív dolgo-
zó és nyugdíjas felnőttekkel egyaránt felvettük. A korosztályhoz köthető spe-
cifi kumok felismerése érdekében a többi mintán kapott faktorstruktúrákra is 
érdemes vetni egy pillantást. Míg a felnőttek körében a Gazdaság és Toleran-
cia faktorok is kimutathatóak voltak, ez sem a középiskolások, sem a nyugdí-
jasok körében nem volt jellemző. Ugyanakkor a középiskolások esetében meg-
jelent a Nemzeti elköteleződés faktor, az idősek esetében mindössze a Vallás 
faktor kevésbé meghatározó részeként, két tétel formájában jelent meg ilyen 
tartalom (Pálinkás és mtsai, 2012). 

A fentiek, a bizonyos esetekben kiemelkedő plusz faktorok a korosztályra 
vonatkozó adatokkal is összecsengenek. A legszélesebb politikai érdeklődést/
tájékozódást az aktív korú felnőttek korcsoportjától várhatjuk, az idősek ke-
vesebb témában és kisebb mértékben tartják fontosnak az állásfoglalást (Cum-
ming és Henry, 1961; Nie és mtsai, 1974; Kam, 2000; Campbell, 2003), ezt ké-
sőbb jelen kutatásban is láthatjuk a hiányzó adatok mennyiségéből és a vá-
laszmegtagadás mintázatából.

Az önbesorolási skálák és a faktorok között megfi gyelhető összefüggés 
szintén fi gyelmet érdemel, amely a saját skála tartalmi validitása szempontjá-
ból is fontos összefüggésekre világít rá . Míg a Vallás a bal–jobb és liberális–
konzervatív önbesorolási skálával szignifi káns pozitív kapcsolatot mutat, tehát 
a Vallás faktoron kapott magasabb pontszám a bal–jobb skála jobb és a libe-
rális–konzervatív skála konzervatív végpontjához közelebbi választásokat tesz 
valószínűvé, addig a Rend és beavatkozás egyik önbesorolási skálával sem 
korrelál. Feltételezhetően ezek a tartalmak politikai orientációtól – legalább 
részben – függetlenül határozzák meg az ideológiai gondolkodást a kutatá-
sunkban résztvevő nyugdíjasok körében. 

A Tárki egy 2013-as tanulmányában felhívja a fi gyelmet arra, hogy hazánk-
ban továbbra is nagy az állami gondoskodás igénye és az állami megoldások 
preferálása. Nem véletlen tehát, hogy a skálánk faktorelemzése során benn-
maradó mindössze három baloldali item mind az állam szerepét hangsúlyoz-
za, és ahogy a korrelációs elemzés is rámutat, az ezekkel való egyetértés füg-
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getlen az önbesorolási skálán való elhelyezkedéssel. Ehhez hozzájárult az is, 
hogy a jobboldali FIDESZ hangsúlyos szerepet szán az állami szerepvállalás-
nak és beavatkozásnak.

A minta összetételében már a kutatásunk kezdetén is sejthető eltolódás in-
dokolttá tette a kerületek szerinti elemzést, bár továbbra is hangsúlyozzuk az 
összehasonlítás gyenge általánosíthatóságát, ami miatt ennek a szempontnak 
a beemelése leginkább későbbi kutatások számára nyújt kiindulási alapot. 

 Kijelenthetjük, hogy a kutatásunkat képező kerületek között számottevő 
különbségek húzódnak a lakosság életkori és gazdasági szempontú összeté-
telében, a munkaerő-piaci és kulturális lehetőségekben, ami a politikai néze-
tekre is kihatással lehet. Az eredményekre refl ektálva elmondható, hogy a XVII. 
kerületi nyugdíjasok kiemelkedően rendpárti és jobboldali, illetve a többiekhez 
képest kissé vallásosabb attitűdjén felfedezhető a családközpontú, kisvárosias 
miliő és az átlagosnál jobb szociális körülmények hatása. A XVII. kerület át-
lagéletkorát tekintve fi atalabb, mint Budapest teljes lakónépessége, valamint 
több a házasságban élők és kevesebb az elváltak száma. Az is elmondható, 
hogy az aktív korú lakosság munkaerő-piaci helyzete a főváros többi kerüle-
téhez viszonyítva kedvezőbb (Rákosmente Integrált Városfejlesztési Stratégia, 
2008). Ezen jellemzőkből következhet a jobboldali ideológiai preferencia. Ezzel 
szemben a XI. kerületi – azon belül is Gazdagréten lakó – nyugdíjasok inkább 
baloldali preferenciáját a hagyományos lakótelepi életvitel és szocializáció, a 
szociális biztonság nagyobb igénye, a szocialista hagyományokhoz való nosz-
talgikus kötődés is magyarázhatja. Továbbá a kerület népessége a fővárosi át-
lagnál magasabban kvalifi kált, emiatt hosszabb életű és a jövedelmi helyzetük 
országos viszonylatban is kiemelkedő (Újbuda Kulturális Városközpont Integ-
rált Városfejlesztési Program Végleges Akcióterületi Terve, 2010). A másik négy 
kerülethez viszonyított liberálisabb, a szigorú tradíciókhoz kevésbé ragaszko-
dó hozzáállás talán ezen tényezőkkel is magyarázható. 

Kutatásunk kétségtelenül egyik legszembeötlőbb tanulsága a mintában 
előforduló válaszmeg tagadások kiugró aránya. Ahogy Gergen és Back (1966) 
is felveti, a hiányzó válaszok megjelenése a kor előrehaladtával egyre gyako-
ribbá válik. Saját adataink esetében is tapasztaltuk a fenti összefüggést: annak 
ellenére is, hogy a mintán belül az életkor szórása kicsi (SD = 6,125), a hiányzó 
adatok mennyiségével közepesen erős pozitív kapcsolatban áll (r = ,233; p<0,001).
Elhamarkodott lenne azonban ezt az elszakadási hipotézis egyértelmű bizo-
nyítékaként tekinteni. Mindenekelőtt azonban szeretnénk felhívni a fi gyelmet 
azokra a korspecifi kus és a felvétel körülményeiből fakadó tényezőkre, ame-
lyek befolyásolhatták ezt a tendenciát. A korosztályból érthetően következik, 
valamint a felvétel során magunk is tapasztaltuk, hogy sok esetben azért volt 
nehéz a kitöltés, mert a vizsgálati személyek nem látták rendesen a papírt, 
esetleg nem hallották pontosan az utasításokat, vagy nem tudták értelmezni 
a  kérdéseket. Ezen felül a tesztszorongás is szerepet játszhatott a felvétel során, 



102

MIKLÓS NÓRA–PÁLINKÁS RÉKA

hiszen az idősebb emberek viszonylag ritkán találkoznak efféle kérdőívvel, 
vagy esetleg nincsenek jó tapasztalataik vele kapcsolatban. 

A továbbiakban a válaszmegtagadásban megmutatkozó mintázatok azo-
nosítását és interpretálását tűzzük ki célul. A meg nem válaszolt tételek értel-
mezését egy példán keresztül mutatjuk be: eredményeink tükrében az a sze-
mély, aki a bevándorlókkal kapcsolatos tételre nem válaszolt, feltehetőleg a 
zsidósággal, illetve a kettős állampolgársággal kapcsolatos itemekre se adott 
választ. Ezen (és a mellékelt táblázatban bemutatott többi) együttjárásra lehet 
magyarázat az a feltevés, hogy ezek a tételek főleg aktuálpolitikához kapcso-
lódó kérdéseket vetnek fel (mint például más etnikumok, más országból jövők, 
más országban élő magyarok, stb.), amelyek talán kínos témákat feszegetnek, 
és így esetleg tabunak számítanak. További magyarázat lehet, hogy az ő fi a-
talkori politikai szocializációjuk során ezek a témák nem számítottak minden-
napi kérdéseknek, idős korban pedig már kevésbé motiváltak, hogy érdemben 
foglalkozzanak velük. Mindemellett adja magát az a magyarázati lehetőség is, 
miszerint a véleményleplezés a rendszerváltás előtti időszak egyik hosszú távú 
befolyása, amely egyfajta történelemi beidegződésként máig érinti az időseket. 

Eredményeink fényében mégis úgy látjuk, hogy az idősek is megfogalmaz-
zák véleményüket a politikai kérdések kapcsán, azonban ezt a fi atalabb felnőtt 
lakossághoz képest szűkebb, specifi kusabb területen teszik meg, és hajlamo-
sak a számukra valamilyen okból nem releváns témák kikerülésére.

Mindezek alapján elmondható, hogy mind a politikai orientációban, mind 
az ideológiai gondolkodásban megjelenő főbb elemek jellegén, de még a vá-
laszmegtagadás tendenciáin is jól nyomon követhető az elmúlt rendszerben 
végbemenő politikai szocializáció hatása. Ezt mindenképpen érdemes szem 
előtt tartani, ha a nyugdíjas korosztály politikai kérdésekben alkotott vélemé-
nyét kérdezzük.

KITEKINTÉS, KORLÁTOK

Jelen kutatás legnagyobb erényének azt tartjuk, hogy sokszínű, több oldalról 
is megtámogatott szempontokat nyújt a Budapesten élő nyugdíjas korosztály 
társadalmi kérdésekről alkotott véleményének vizsgálatához. Az ennek kap-
csán bemutatott és viszonylag kevésszer alkalmazott hiányzó válaszok elem-
zésével újszerű, a további kutatások során is megfontolandó elemzési aspek-
tust vetünk fel. Mindezen felül tisztában vagyunk a minta korlátaival, ezért 
nem is célunk egy általános képet alkotni a budapesti nyugdíjasok politikai 
gondolkodásáról, véleményformálásáról. Ugyanakkor ez arra ösztönöz min-
ket, hogy az első adatfelvételi hullám eredményei alapján további vizsgála tokat 
végezzünk. A minta nagyobb kiegyenlítettsége érdekében több budai kerü let, 
illetve férfi  válaszadó bevonása is szükségesnek látszik. A további kutatások 
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során érdekes szempontnak ígérkezik mind a kerületek közötti össze hasonlító 
elemzés, mind kohorszok elkülönítése az önmagában relatíve nagy életkori 
szórást megengedő nyugdíjas mintán belül.

Végül a továbbiak számára fontos tapasztalat, hogy a nagy arányban meg-
jelenő hiányzó adatok okán elvégzett kifejezetten erre fókuszáló elemzés az 
előzetes célokon túlmenően a kérdőívfejlesztésben is segítséget nyújt. Bár az 
interpretációnak kétségtelenül tág teret enged, mégis remekül rámutat a kér-
dőív egyes tételeinek hiányosságaira is. 

FÜGGELÉK

1. Kérdőív

Az alábbiakban felsorolva látja azokat a társadalmi értékeket, nézeteket meg-
ragadó tételeket, amelyeket meg kell ítélnie egy 1-től 6-ig, az alapján, hogy 
mennyire ért egyet a bennük foglaltakkal. A tapasztalatok szerint nem érde-
mes túl sokáig gondolkodni a válaszokon. Általában az első megérzésekre ér-
demes hagyatkozni.
1 = Egyáltalán nem értek vele egyet 4 = Inkább egyetértek vele 
2 = Nem értek vele egyet   5 = Egyetértek vele 
3 = Inkább nem értek vele egyet  6 = Teljes mértékben egyetértek vele 

1 A kettős állampolgárság minden határon túli magyarnak jár. 1  2  3  4  5  6

2 „Elsősorban ember vagyok, és csak másodsorban magyar”. 1  2  3  4  5  6

3 Erősíteni kell a szakszervezeteket. 1  2  3  4  5  6

4 A cigánybűnözés komoly probléma Magyarországon. 1  2  3  4  5  6

5 Az államnak támogatnia kell a bevándorlók letelepülését. 1  2  3  4  5  6

6 A társadalmi változtatásoknál fi gyelembe kell venni a 
hagyományokat és a tradíciókat.

1  2  3  4  5  6

7 Az abortusz elfogadható megoldás a nem kívánt terhesség 
megszüntetésére. 

1  2  3  4  5  6

8 A gazdasági problémákban nagy a zsidóság szerepe. 1  2  3  4  5  6

9 A társadalom alapvető egysége az egyén, nem pedig a család. 1  2  3  4  5  6

10 A nemzeti jelképeket nem szabad a politikába belekeverni. 1  2  3  4  5  6

11 Egy szülőnek alapvető feladata az engedelmességre és fegyelemre 
nevelés

1  2  3  4  5  6

12 A szocializmusban jobb volt az élet. 1  2  3  4  5  6

13 A család a házasság intézményén alapul. 1  2  3  4  5  6

14 A társadalom minden tagja egyenlő. 1  2  3  4  5  6
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15 A gazdaságban a szabad piaci versenynek kell érvényesülnie. 1  2  3  4  5  6

16 Mindenki nyerhet azzal, ha különböző kultúrák együtt élnek. 1  2  3  4  5  6

17 Egyenlő jogokat kell biztosítani a melegeknek és leszbikusoknak. 1  2  3  4  5  6

18 Aki munkára alkalmas, de nem dolgozik, az ne kapjon segélyt. 1  2  3  4  5  6

19 A lopásért több börtön kéne, hogy járjon. 1  2  3  4  5  6

20 Az államnak támogatnia kell a nagycsaládokat. 1  2  3  4  5  6

21 A kisebbségnek kötelessége alkalmazkodni a többséghez. 1  2  3  4  5  6

22 Fontosabb a jövő, mint a hagyományokhoz való ragaszkodás. 1  2  3  4  5  6

23 A fejlődés érdekében radikális változásokra van szükség. 1  2  3  4  5  6

24 A vidéki kistelepüléseket, falvakat, tanyákat támogatni kell. 1  2  3  4  5  6

25 Minden magyarnak szívügye kell, hogy legyen a trianoni határok 
visszaállítása. 

1  2  3  4  5  6

26 Jövőnket a fejlett nyugati országokhoz kell igazítanunk. 1  2  3  4  5  6

27 Az országnak nem a nyugat elvárásaival kell törődnie, hanem a 
saját útját járnia.

1  2  3  4  5  6

28 Vallás nélkül az ember élete nem teljes. 1  2  3  4  5  6

29 Több állami juttatásra van szükség, még ha több adóval is jár. 1  2  3  4  5  6

30 A gyermekvállalás kötelesség a társadalommal szemben. 1  2  3  4  5  6

31 Ahhoz, hogy az ország fejlődjön, el kell szakadnunk a múlttól. 1  2  3  4  5  6

32 Nem igazi magyar, aki nem tűz ki kokárdát március 15-én. 1  2  3  4  5  6

33 Olyan kormányra van szükség, amely fenntartja a rendet. 1  2  3  4  5  6

34 Az egyháznak nincs keresnivalója a politikában. 1  2  3  4  5  6

35 Az ország problémáit állami beavatkozással kell megoldani. 1  2  3  4  5  6

36 Az ember nem Isten teremtménye, hanem az evolúció során 
fejlődött ki. 

1  2  3  4  5  6

37 A volt MSZMP tagok ne tölthessenek be fontos pozíciókat. 1  2  3  4  5  6

38 A gazdaság stabilitását állami beavatkozással kell biztosítani. 1  2  3  4  5  6

39 Minden rászorulót megfelelő segélyben kell részesíteni. 1  2  3  4  5  6

40 A tradíciók és hagyományok megőrzése kiemelten fontos. 1  2  3  4  5  6

41 A hazai ipar termékeit védeni kell. 1  2  3  4  5  6

42 Az iskolának fontos feladata a keresztény értékekre nevelés. 1  2  3  4  5  6

43 Szigorú jogrendre van szükség. 1  2  3  4  5  6

44 A trianoni kérdés nem kell, hogy napirenden legyen az 
aktuálpolitikában. 

1  2  3  4  5  6

45 A munkahelyteremtés az állam feladata. 1  2  3  4  5  6

46 Társadalmi kérdésekben fontos az egyház szerepvállalása. 1  2  3  4  5  6

47 Az egyénnél fontosabb a közösség. 1  2  3  4  5  6

48 Nem lehet senkit elítélni azért, ha nem vállal gyereket. 1  2  3  4  5  6
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2. A hiányzó válaszok elemzése

A kitöltők szelektálása
A teljes mintából (n = 195) azon személyek adatait dolgoztuk fel, akik a PIK-
kérdőív tételeinek legalább 2/3-ára választ adtak. A torzítások elkerülése érde-
kében egy kiegészítő kritériumot is alkalmaztunk: kiszűrtük azokat a személye-
ket, akik bár válaszoltak elegendő itemre a kérdőívből, ugyanakkor a hiányzó 
adatok szisztematikusan jelentek meg. Erre lehet példa, ha egy kitöltő egy pon-
tig minden kérdésre válaszolt, azután viszont egyetlen tételre sem (tehát félbe-
hagyta a kitöltést). Sok esetben támaszkodtunk mind a kitöltő, mind az adatokat 
bevivő személy megjegyzéseire is (Pl.: „Nem értek egyet a kérdőívvel!”). 

A PIK-kérdőív tételeinek szelektálása
Azokat a tételeket vontunk be a missing értékekkel kapcsolatos elemzésbe, 
amelyek esetében a hiányzó válaszok gyakorisága legalább tíz volt (15 tétel). 
A teljes mintaelemszám és a válaszmegtagadások aránya alapján ez a kritéri-
um mutatkozott megfelelőnek. 

Annak érdekében, hogy ellenőrizzük, bármely tétel esetében adott válasz/
nem válasz együttjárt-e más tételek esetében adottal, a kérdőív minden iteméből 
létrehoztunk dichotóm variánsokat (1 – bármilyen valid válasz esetén; 0 – min-
den hiányzó adat esetén). A dichotóm változatokból alkotott korrelációs mát-
rixban ismételten két kritériumot alkalmaztunk az értelmezendő összefüggé-
sek kiválasztásához: (a) a 99%-os konfi dencia mellett megjelenő eredményeket 
vettük fi gyelembe, ahol (b) a korrelációs együttható értéke nagyobb, mint 0,35. 
A kritériumok kiválasztásában az játszotta a fő szerepet, hogy elkerülhető le-
gyen a korrelációs elemzés természetéből fakadó műterméknek tekinthető 
eredmények bevonása az értelmezésbe. 

JEGYZETEK

1 Ugyan a válaszadás önbevallásos természete miatt ez nem tekinthető teljesen objektív adatnak, 

referenciaként szolgálhat.
2 A vizsgálat pilot jellegéből fakadóan nem volt célunk a teljes budapesti nyugdíjas korosztály le-

képezése. A mintavételkor, az adatok elemzésekor és az eredmények értelmezésekor igyekez-

tünk mindvégig szem előtt tartani az egyes kerületek olykor nagyon eltérő társadalmi-gazda-

sági jellegzetességeit. Ugyanakkor az alacsony és nem kiegyenlített alminta-elemszám miatt a 

különbségek mentén történő összehasonlításoknak kevés tere van.
3 Az idős korosztály csoportos kérdőívkitöltés céljából történő elérésére a nyugdíjasklubok felke-

resése mutatkozott a legadekvátabb módszernek, ez azonban nem küszöbölte ki az említett 

problémákat.
4 Ha a korosztályra jellemző specifi kumokból indulunk ki, akkor ez az eltolódás nem meglepő. 
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Magyarországon (2011-es adatok alapján) a nők születéskor várható élettartama 78,23 év, míg 

a férfi aké 70,93 év. Ezen kívül még lehetséges ok lehet a nyugdíjasklubok jellege is – ezek több-

nyire nők számára ajánlanak programokat, szabadidő eltöltési lehetőséget.
5 Fontos megjegyeznünk, hogy a skála validálási folyamata még nem zárult le. Különböző min-

tákon teszteltük alkalmazhatóságát egy potenciális látens struktúra meghatározása és a tételek 

redukciója céljából. A faktoranalízis során a középiskolásoknál megjelent a Nemzeti elkötele-

ződés, a Vallás és a Rend és állami beavatkozás elnevezésű faktor, az egyetemista mintán pedig 

az utóbbi kettő mellett a Tolerancia faktor. A kérdőívünk jelen nyugdíjas mintán való tesztelését 

is a kérdőívfejlesztés egy jelentős állomásának tartjuk. 
6 A módszer megengedi, hogy a faktorok egymással korreláljanak, ami a mai kapcsolódó kuta-

tások alapján védhető álláspont, hiszen pszichológiai és politikai tényezők esetében várhatjuk, 

hogy összefüggésben állnak egymással (Székelyi és Barna, 2002).
7 A Rend és beavatkozás faktor heterogén tartalma miatt felmerül a kérdés, hogy további kom-

ponensekre bontva megjelenne korreláció az önbesorolási skálákkal. A faktor tartalmát továb-

bi elemzésnek alávetve azonban azt találtuk, hogy így sem mutat együttjárást a bal–jobb és a 

liberális–konzervatív skálákkal.
8 A Vallás faktor esetében tendencia-szintű összefüggés mutatkozott – F(6) = 1,827; p = 0,096. Ez 

alapján leginkább a tizenhetedik, legkevésbé a tizenegyedik kerületi alminták mondhatók val-

lásosnak.
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