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1. Elméleti háttér 
A HIV vírust amerikai kormányzati laboratóriumokban fejlesztették ki szándékosan annak 
érdekében, hogy a fekete közösségben elterjesszék a halálos kórt. A Szeptember 11-i, a Word 
Trade Center leomlását előidéző terrormerényletek mögött nem muszlim szélsőségesek és 
Oszama Bin Laden, hanem az amerikai kormány állt, amely be akarta betonozni saját 
hatalmát és jövedelmező háborúba akart kezdeni a Közel-Keleten. A H1N1 vírus létezése 
csak mese, a védőoltással azonban olyan nanotechnológiával kifejlesztett mikrocsipet ültetnek 
belénk, amely nemcsak információkat gyűjt rólunk, de „távirányíthatóvá” is tesz bennünket. 
Mindez csupán néhány példa az elmúlt évtizedek nagy hatású és széles körben elterjedt 
összeesküvés-elméleteiből. A szkeptikus laikusok és a téma kutatói számára a fő kérdések 
régóta változatlanok: miért hiszünk ilyen elméletekben, mi „hasznunk” származik belőlük? 
Miért jó olyan világot képzelni magunk köré, amelyet rosszindulatú hatalmak népesítenek be, 
amelyek totális kontrollt gyakorolnak az életünk felett, az életünkre törnek és folyamatosan 
megvezetnek bennünket a médián keresztül? Minek köszönhető az összeesküvés-elméletek 
makacssága egyrészről, rendkívüli népszerűsége másrészről? A disszertáció ezen általános 
kérdésekre igyekszik konkrét vizsgálatokon keresztül választ adni. 
 
A dolgozatban az összeesküvés-elméleteket (korábbi szakirodalmi definíciókat felhasználva: 
pl. Zonis és Joseph, 1994). olyan hiedelemként határozhatjuk meg, mely szerint több 
nagyhatalmú szereplő titkos együttműködést folytat egy olyan terv megvalósítása érdekében, 
mely a saját csoportra nézve ártalmas lehet, és melynek célja, hogy az adott csoport felett 
valamilyen gazdasági-politikai hatalomra tegyen szert.  
 
Mivel ez a definíció is túlzottan tágan hagyja az összeesküvése-elméletek körét, további 
szempontokkal is szűkítjük az általunk kutatásra érdemesnek tartott hiedelmek körét:  

 Népszerűség: az összeesküvés-elméletek közül azok érdemesek különösen a 
vizsgálatra, melyek a társadalom szélesebb körében elterjedtek, hiszen ezek 
társadalmi-politikai jelentősége és hatóképessége is jóval nagyobb.  

 Veszélyesség (Sunstein and Vermeule, 2009 nyomán): az összeesküvés-elméletek 
körül azok érdemesek az alaposabb vizsgálatra, melyek valóban jelentős társadalmi 
veszélyt hordoznak vagy hordozhatnak (például az egyik népcsoporttal szemben 
megfogalmazott összeesküvés-elméletek. 

 Valószerűtlenség (Aaronovitch, 2009 nyomán): azon összeesküvés-elméletekkel 
érdemes foglalkozni, melyek jelenlegi tudásunk szerint a valóság leírásának kevésbé 
valószerű módjai – még ha tévességüket a priori módon legtöbb esetben nem is 
igazolhatjuk.  

Az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatos három, gyakorta előkerülő előítélet – mely szerint 
az összeesküvés-elmélet 1) öncélú és hasztalan, 2) a pszichopatológiai háttérrel rendelkezik, 
illetve 3) az emberi butaság és műveletlenség terméke – felülvizsgálatra szorul. Dolgozatunk 
kulcsfogalmát, a kollektív motivált megismerést ebből a három fogalomból bontjuk ki.  
 
Az összeesküvés-elméleti gondolkodást kollektív motivált megismerésként  jellemezzük. 
Hiedelemként, ami olyan módon segíti a világ megértését, hogy illeszkedik a csoport 
jellegzetes identitásához, gondolkodásához és motivációihoz, így a saját csoport számára 
pszichológiailag kielégítő magyarázatot nyújt a társadalmi-politikai világ jelenségeire. Az 
összeesküvés-elmélet motivációk és érzelmek által vezérelt és társas kontextusba ágyazódik. 
Megközelítésünk a “motivált társas megismerés” fogalmára (Webster és Kruglanski, 1994; 



 3

Jost, Glaser, Kruglanski, Sullaway, 2003), illetve a „forró kogníció” és a „motivált érvelés” 
koncepciójára (Kunda, 1990) épít. A motivált társas megismerés koncepcióján saját 
megközelítésünk annyival nyúlik túl, hogy nem csak a megismerés társas kontextusát és 
orientáltságát hangsúlyozza, hanem annak társadalmi, kollektív természetét, két szempontból 
is:  
1) az elméletek hordozói is csoportok, amelyek szociális identitásában gyökereznek ezen, az 
ingroup és az outgroup között éles határvonalat húzó elméletek (ld. pl. Kramer és Jost, 2002),  
 
2) az összeesküvés-elméletek nem más individuumok, hanem más társadalmi csoportok 
viselkedéséről és szándékairól, illetve a teljes társadalmi-politikai rendszer működéséről szóló 
elképzelések. Megközelítésünk annyiban is épít azonban motivált társas megismerés 
fogalmára, hogy hangsúlyozza az összeesküvés-elméletek szituációs meghatározottságát.  
 
Az összeesküvés-elméletek több pszichológiai előnnyel is kecsegtetnek:  

 a csoport (és benne az egyén) védelme;  
 a szokatlan, atipikus jelenségek magyarázata, illetve  
 meggyökerezett státuszhierarchiák meggyengítése.  

 
Ezekhez az alapvető funkciókhoz, melyek a motivált kollektív megismerés fogalmához 
kapcsolódnak, alfunkciók is társulnak.   
 

2. Kérdésfeltevés és a vizsgálatok felépítése  
Vizsgálatunkban az alábbi hat kérdésre igyekeztünk választ kapni:  
 
K1. Széles körben elterjedtek-e az összeesküvés-elméleti attitűdök (a mai a magyar 

társadalomban)? Elvárásunk szerint igen. Korábbi, más országokban végzett 
reprezentatív vizsgálatok (pl. Saad, 2003; Public Policy Polling, 2013; BBC; 2006) 
alapján úgy véljük, hogy az összeesküvéses világnézet akár a lakosság többségét is 
jellemezheti.  

K2. Jobban magyarázzák-e a társadalmi hierarchiával kapcsolatos, illetve a 
csoportidentitáshoz kapcsolódó attitűdök az összeesküvés-elméleti gondolkodást, mint 
az egyéni szintű pszichológiai változók? Előzetes elvárásunk szerint igen. (funkció: 
csoportvédelem és státuszhierarchiák gyengítése). 

K3. A státuszhierarchiát erősítő, vagy azt gyengítő attitűdökkel (esetleg egyikkel sem) függ 
össze az összeesküvés-elméleti gondolkodás? Elvárásunk szerint inkább a 
státiuszhierarchiát gyengítő attitűdökkel (funkció: státuszhierarchiák gyengítése). 

K4. Jobban magyarázzák-e az összeesküvés-elméleteket a pszichológiai, mint a szociológiai 
változók? Elvárásunk szerint igen (funkció: csoportvédelem, atipikus jelenségek 
megértése, státuszhierarchia gyengítése). 

K5. Összefügg-e az összeesküvés-elmélet azzal az igénnyel, hogy egy váratlan, atipikus 
eseményre magyarázatot kapjanak az egyének? Elvárásunk szerint igen (funkció: 
atipikus jelenségek magyarázata). 

K6. Magasabb vagy alacsonyabb szorongásszinttel jár együtt az összeesküvés-elméleti 
gondolkodás? Milyen típusú félelmekkel és szorongással jár együtt az összeesküvés-
elméleti világnézet? Elvárásunk szerint magasabb szintű, alapvetően „kollektív”, és 
kevésbé egyéni szorongásokkal kapcsolódik össze (funkció: csoportvédelem, atipikus 
jelenségek magyarázata). 
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Az alábbiakban bemutatott három kutatás alapvetően ezen kérdésekre igyekszik válaszokat 
adni. (ld. 1. ábra).   
 

1. ábra: A disszertáció részét képező kutatások bemutatása 
Vizsgálat Felvétel 

időpontja 
Elemszám Mintavétel jellege 

Összeesküvés-
elméletek a 
gazdasági válság 
kontextusában  

2009. október  N=1200 reprezentatív országos 
(személyes 
megkérdezéssel, 
Medián-omnibusz) 

Összeesküvés-
elméletek az 
iszapkatasztrófa 
magyarázatára  

2010. október-
2010. 
december 

N=302 kényelmi   

Összeesküvés-
elmélet és a 
jogrendszer  

2011. április  N=1000 reprezentatív országos, 
személyes 
megkérdezéssel  

 

3. A vizsgálatok bemutatása 
 
 
1. VIZSGÁLAT: ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK A VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN  

Első vizsgálatunk olyan áttekintő jellegű vizsgálat, mely bevezeti és teszteli a kutatásokban 
használandó mérőeszközt, képet ad az összeesküvéses nézetek elterjedtségéről, és kijelöli a 
további kutatások irányvonalait. A kutatás jellege (egy reprezentatív Omnibusz-vizsgálatba 
beillesztett skálakérdések) legfőbb előnye, hogy lehetőséget ad arra, hogy az összeesküvés-
elméletek elterjedtségéről pontos képet kapjunk a magyar társadalomban, illetve arra is, hogy 
ezen nézetek kapcsolatát megvizsgáljuk a „kemény” szocio-demográfiai változókkal. A 
vizsgálat a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet standard havi Omnibusz-
vizsgálatának keretén belül történt. A felmérést az intézet 2009. október 2. és 6. között 
készítette az ország több mint 100 településén véletlenszerűen kiválasztott 1200 felnőtt 
állampolgár személyes megkérdezésével. A minta átlagéletkora 46,8 év, a nők aránya 53,2%, 
a férfiaké 46,8%. A legmagasabb iskolai végzettség megoszlása a következő: legfeljebb 8 
általánost 25,1%, szakmunkásképzőt 31,4% végzett, érettségit 29,9%, és diplomát 13,5% 
szerzett. 
 
Ebben a vizsgálatban alkalmaztuk először mérőeszközünket, az Összeesküvéses Világnézet 
Skálát, mely jó pszichometriai mutatókkal bírt (egy faktoros struktúra, α=0,81). Az 
eredményeket a 2., 3., 4., 5., 6. ábra foglalja össze.  
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2. ábra: Az első vizsgálat eredményei: vizsgálati kérdések, hipotézisek és teljesülésük.  
Kutatási kérdés  Hipotézis  Teljesülés  

K1. Széles körben elterjedt-e az 
összeesküvés-elméleti világnézet (a mai a 
magyar társadalomban?)  
 

H1: A iskolázottság szintje nem lesz 
összefüggésben az összeesküvés-elméleti 
világnézettel. 

Teljesült. 

H2: Az összeesküvés-elméleti világnézet 
széles körben elterjedt: legalább a lakosság 
egyharmadánál  megjelenik. 

Teljesült. 

K2. Jobban magyarázzák-e a társadalmi 
hierarchiával kapcsolatos, illetve a 
csoportidentitáshoz kapcsolódó attitűdök 
az összeesküvés-elméleti gondolkodást, 
mint az egyéni szintű pszichológiai 
változók?  

H3: Az ország helyzetével kapcsolatos, 
„kollektív” aggodalmakkal az 
összeesküvés-elméleti világnézet erősebb 
összefüggést mutat, mint a saját 
háztartással kapcsolatos aggodalmakkal. 

Nem igazolódott1.  

K3: A státuszhierarchiát erősítő, vagy azt 
gyengítő attitűdökkel függ össze az 
összeesküvés-elméleti világnézet?  

H4: Az összeesküvés-elméletek és az 
intézményes bizalom mutatói között 
negatív irányú kapcsolatot találunk. 

Beigazolódott (a 
médiára 
vonatkozóan). 

H5: Feltételezésünk szerint az 
összeesküvéses világkép az uniós tagság 
megítélésével negatívan fog összefüggeni. 

Beigazolódott. 

H6: A pártok közül leginkább a Jobbik 
szavazói körében várunk magas 
összeesküvés-elméleti világnézetet.   

Közvetlenül nem 
teljesült.2 

H7: Kelet-Magyarországon jelentősebb 
összeesküvés-elméleti gondolkodást 
találunk majd (Közép- és Nyugat-
Magyarországon viszont enyhébbet 

Részben teljesült: 
Közép-
Magyarországon 
alacsonyabb az 
összeesküvéses 
világnézet; Kelet-
Magyarország hatása 
azonban a modellben 
nem maradt benne.  

K4. Jobban magyarázzák-e az 
összeesküvés-elméleteket a pszichológiai, 
mint a szociológiai változók?  

H8: Elvárásunk szerint a pszichológiai 
változók összességében a variancia 
nagyobb részét magyarázzák, mint a 
szocio-demográfiai változók. 

Igazolódott (az 
egyetlen, a 
modellben bent 
maradt szocio-
demográfiai változó, 
a régió a variancia 
kevesebb, mint négy 
százalékáért felelős). 

K6. Magasabb vagy alacsonyabb 
szorongásszinttel jár együtt az 
összeesküvés-elméletekben gondolkodás? 

H9: A jövővel kapcsolatos aggodalmak 
erősebb összefüggést mutatnak majd az 
összeesküvéses világnézettel, mint a múlt 
kedvezőtlen megítélése. 

Igazolódott.  

 

                                                
1 Nem regressziós eljárással ugyanakkor némi szignifikáns összefüggés tapasztalható. 
2 A Jobbik hatása önmagában vizsgálva szignifikáns az összeesküvéses világnézetre. Továbbá. nem is csak 
önmagában vizsgálva: amennyiben a fenti modellből kivesszük az MCF-et az elutasítható pártok listájáról, a 
regresszió-analízis a Jobbik elutasítását fordítottan (és az SZDSZ elutasítását egyenesen) beépíti az 
összeesküvéses világnézet prediktorai közé. Úgy tűnik tehát, hogy a Jobbik politikájának inherens részét képező 
cigányellenesség az, mely semlegesíti a Jobbikkal kapcsolatos elutasításnak/ szimpátiának a hatását. Ennek 
alapján valójában a pártválasztás „ideológiai” tartalma (cigányellenesség és antiliberalizmus), és nem maga a 
pártválasztás ténye a meghatározó.  
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Az eredmények alapján egyértelműen igazolódott a H1 hipotézis (A iskolázottság szintje 
nincs összefüggésben az összeesküvés-elméleti világnézettel), a H2 hipotézis (széles körű 
elterjedtség), a H4 hipotézis (intézményi bizalom és a konspirációs összefüggés negatív 
összefüggése – a médiára vonatkozóan) és a H5 hipotézis (Uniós tagsággal szembeni 
elégedettség negatív összefüggése), a H9 hipotézis (a jövővel kapcsolatos aggodalmak 
komolyabb szerepe a múlt megítélésénél), és talán legfontosabbként, a H8 hipotézis (a 
pszichológiai – attitüdinális – változók nagyobb szerepe az összeesküvéses világnézet 
bejóslásában, mint a szocio-demográfiai változóké). Részben igazolódott a H7 hipotézis 
(regionális egyenlőtlenségek). Nem igazolódott ugyanakkor a „kollektív” félelmek egyéni 
félelmeket felülíró hatása (H3) és a Jobbik párttámogatás meghatározó szerepe (H6). 
 
 
 
 
 
 
  
 

3. ábra: A következő 1 év és az előző 1 év 
értékelése az összeesküvés-elméleti hiedelmek 
függvényében 

4. ábra: Az összeesküvéses világnézet az 
európai uniós tagság támogatottsága 
függvényében   

5. ábra: Összeesküvés-elméleti világnézet a 
pártelutasítások függvényében. 

6. ábra: Az összeesküvéses világnézet (CWS) 
értéke Magyarország fejlődési irányának 
megítélése függvényében 
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2. VIZSGÁLAT: ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK VÁRATLAN, TRAGIKUS ESEMÉNYEK 

MAGYARÁZATÁRA 

Második vizsgálatunkra 2010. október és 2010. december között került sor. Az adatfelvétel 
október 15-én, az október 4-i vörösiszap-katasztrófa bekövetkeztét követően indult. 
Vizsgálatunk célja az volt, hogy a) ellenőrizzük, hogy a váratlan, tragikus események 
magyarázata esetében (ráadásul politikailag felfokozott kontextusban, közvetlenül az 
önkormányzati választásokat követően) egyes elméletek (pl. Groh, 1987; Glick, 2005) 
sugallatainak megfelelően valóban megjelennek-e ez az összeesküvés-elméletek; b) 
megvizsgáljuk egy specifikus összeesküvés-elmélet magyarázatában az általános 
összeesküvéses világnézet szerepét; c) feltérképezzük az összeesküvés-elméletek hátterét, és 
abban összehasonlítsuk a személyiségjellemzők, attitűdjellemzők, és esemény-specifikus 
változók szerepét; illetve d) igazoljuk, hogy  a csoportidentitáshoz kapcsolódó változóknak 
nagyobb szerepe van az összeesküvés-elméleti világkép és a konkrét eseménnyel kapcsolatos 
összeesküvés-elméleti elképzelések magyarázatában, mint az egyéni szintű (személyiség-) 
változóknak). 
 
A kérdőíves vizsgálatba összesen 302 személy került be. A vizsgálati személyek kiválasztása 
az ELTE PPK pszichológia BA képzésén belül zajló szociálpszichológiai műhelymunka 
kurzus résztvevőinek segítségével zajlott, 2010 őszén. A minta a hagyományos egyetemi 
mintavételnél valóban heterogénebb lett (de természetesen nem reprezentatív). A nemi 
összetétel viszonylag kiegyenlített, és a szokásos egyetemi mintákkal szemben enyhe férfi 
túlsúllyal (158 férfi és 138 nő). Az átlagéletkor 31,2 év (SD=11,31). A legmagasabb iskolai 
végzettség is heterogén mintavételt tükröz. A résztvevők a következőképpen nyilatkoztak 
(zárójelben a teljes mintán belüli arányuk): 9 fő (3%) végzett általános iskola 8 osztályt vagy 
annál kevesebbet, 27 fő (8,9%) szakmunkásképzőt,  64 fő (21,2%) szakközépiskolát vagy 
technikumot, 79 fő (26,2%) gimnáziumot, 100 fő (37,1%) főiskolát vagy egyetemet, és 1 fő 
(0,3%) phd-t. 10 fő (3,3%) nem nyilatkozott erről a kérdésről. Lakóhely tekintetében a minta 
46,7%-a, 94 fő volt budapesti, a többi lakos országon belüli megoszlása meglehetősen 
heterogén. A minta egyhatoda, 51 fő Veszprém megyéből származott, ahol a tragédia történt.  
 
Ebben a vizsgálatban a két összeesküvéses skálát alkottunk. Az Összeesküvéses Világnézet 
Skála (Conspiracy Wordview Scale II, CWSII) az első vizsgálatban használt mérőeszköz 
bővített verziója. A 9 tételből súlyozatlan átlagolással skálát alkottunk (M=2,93, α=0,88, 
SD=0,87). Az Iszapkatasztrófával kapcsolatos összeesküvéses vélekedéseket mérő, 13 tételes 
skálát szintén súlyozatlan átlagolásával alkottuk, ami által egy magas belső konzisztenciájú 
mérőeszközt kaptunk (α=0,9; M=2,1; SD=0,9). A résztvevők 9 opcióból (melyek mind a 
témával kapcsolatban megjelent összeesküvés-elméletekben megjelenő lehetőségeket 
tartalmazták) kiválaszthatták azt is, hogy szerintük kinek állhatott érdekében az 
iszapkatasztrófa előidézése. Ez segíthetett abban, hogy azonosítsuk, hogy az összeesküvés-
elméleti tételek mögött milyen szereplők titkos machinációját sejtik a válaszadók. A 
legtöbben, a minta 79 százaléka a „senkinek sem” opciót választotta. azok körében, akik 
választottak maguknak csoportot, a leggyakoribb válaszok a zsidók (11,3%) a Mal riválisai 
(9,9%), illetve az IMF (8%) voltak (7. ábra).  
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7. ábra. Ön szerint kinek lehetett érdeke az iszapkatasztrófa előidézése? A válaszok eloszlása 
azok körében, akik választottak csoportot. 

 
 
A vizsgálat legtöbb hipotézise egyértelmű igazolást nyert az adatok tükrében. A hipotézisek 
teljesülésével kapcsolatos adatokat a 8. ábra foglalja össze: 
 

8. ábra: A 2. vizsgálatban megfogalmazott hipotézisek és teljesülésük 
Kutatási kérdés  Hipotézis  Teljesülés  
K3. A státuszhierarchiát erősítő, 
vagy azt gyengítő attitűdökkel 
(esetleg egyikkel sem) függ össze 
az összeesküvés-elméleti 
gondolkodás? (funkció: 
státuszhierarchiák gyengítése). 

H1. Az összeesküvéses 
világnézetre és az 
iszapkatasztrófával kapcsolatos 
összeesküvéses attitűdökre 
egyaránt negatív irányú 
összefüggést mutatnak a 
rendszerigazolás és az igazságos 
világba vetett hit változói. 

Részben igazolódott: az útmodell 
közvetlen kapcsolatot mutatott ki a 
két változó és a RSCCS között.  

H2. A „rendszerellenes” jobbikos 
pártpreferencia az összeesküvéses 
világnézettel és az 
iszapkatasztrófával kapcsolatos 
összeesküvéses attitűdökkel is 
összefügg.  

Részben igazolódott: a jobbikos 
pártpreferencia a CWS-en 
keresztül hat az RSCCS-sel. 

H3. Az RSCCS és a CWS negatív 
irányú összefüggést mutat az 
intézményes bizalommal. 

Részben igazolódott: a bizalom 
közvetett kapcsolatban áll az 
RSCCS-sel.  

H4: A szubjektív kontroll negatív 
előjelű kapcsolatban áll a CWS-sel 
és az RSCCS-sel.  

Részben igazolódott: szubjektív 
kontroll közvetlen kapcsolatban áll 
az RSCCS-sel.  

K6. Magasabb vagy alacsonyabb 
szorongásszinttel jár együtt az 
összeesküvés-elméletekben való 
hit?  Milyen típusú félelmekkel és 
szorongással jár együtt az 
összeesküvés-elméleti világnézet? 
(funkció: atipikus jelenségek 
magyarázata).   

H6: az üggyel kapcsolatos észlelt 
ambivalencia (információs 
bizonytalanság) negatív előjellel 
függ össze az RSCCS-sel.  
 

Igazolódott: közvetlenül és 
közvetetten is kapcsolódik.  

H7: A kritikai érzék negatív 
előjellel függ össze az RSCCS-sel.  

Részben igazolódott: a regressziós 
modellben prediktor szerepe 
egyértelmű volt (és pozitív 
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irányú!), az útmodellből azonban 
kiesett a változó.  

H8: Az esemény miatt érzett düh 
pozitívan hat RSCCS-re.  

Igazolódott  

H9: az esemény miatt érzett 
félelem pozitívan hat RSCCS-re. 
 

Részben igazolódott: a regressziós 
modell egyértelmű közvetlen, az 
útmodell pedig közvetett hatást 
mutatott ki. 

K5. Összefügg-e az összeesküvés-
elmélet azzal az igénnyel, hogy 
egy atipikus eseményre 
magyarázatot kapjanak az 
egyének?  (funkció: atipikus 
jelenségek magyarázata) 

H10: Az összeesküvéses világnézet 
összefüggést mutat az 
iszapkatasztrófa magyarázatára 
születő összeesküvés-elméletekkel 
való egyetértéssel, ugyanakkor 
azonban a variancia nagyobb részét 
mégsem fogja magyarázni. 

Igazolódott.  

K2. Jobban magyarázzák-e a 
társadalmi hierarchiával 
kapcsolatos, illetve a 
csoportidentitáshoz kapcsolódó 
attitűdök az összeesküvés-elméleti 
gondolkodást, mint az egyéni 
szintű pszichológiai változók? 
(funkció: csoportvédelem és 
státuszhierarchiák gyengítése). 
 

H11: a csoportidentitáshoz 
kapcsolódó attitűdváltozók 
(összeesküvéses világnézet, 
rendszerigazolás, intézményi 
bizalom, igazságos világba vetett 
hit, jobbikos pártpreferencia, 
kontroll) összesített hatása a 
vörösiszap-katasztrófával 
kapcsolatos összeesküvéses 
hiedelmekre meghaladja a 
személyiségtényezők (Big Five 
Paranoia, Ellenségesség, 
Önértékelés) prediktor szerepének 
mértékét.  

Igazolódott  

 
A teljes modell az iszapkatasztrófa-összeesküvéselméletekbe vetett hit 54 százalékát képes 
megmagyarázni. Mind a közvetlen, mind a közvetett (rendszerigazolás) utak szerepét sikerült 
igazolni (ld. 9. ábra).  
 
A modell, mely a függő változó 54 százalékát magyarázza, illeszkedési mutatói megfelelőek 
(χ2(45)=87,3; p=0,000; NFI=0,928; CFI=0,962; TLI=0,924; RMSEA=0,63). 
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3. VIZSGÁLAT: ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK A VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN 

Jelen vizsgálatban alapvetően azt igyekeztünk feltárni, hogyan függ össze az összeesküvés-
elméletekbe vetett hit a társadalmi hierarchiaviszonyok észlelésével, a „fent” és a „lent” lévő 
csoportokkal szembeni attitűdökkel. A kutatás lehetőséget adott továbbá az államszervezettel 
és a jogrendszerrel kapcsolatos összeesküvés-elméleti közgondolkodás dimenziónak a 
korábbiaknál részletesebb feltárására is. A kutatás az ELTE PPK-n zajló, az MTA-ELTE 
Kommunikációelméleti Kutatócsoport által lefolytatott, Hunyady György és Pörzse Katalin 
által vezetett kutatás része volt. Az adatfelvétel nemre, korra, településtípusra reprezentatív 
mintán, 1000 ember személyes megkérdezésével, a Népességnyilvántartó Hivataltól vett 
címlista alapján zajlott. 2011 áprilisában. A minta átlagéletkora 48,3 év, a férfi-nő arány a 
mintában 52,3% és 47,7%. Az legmagasabb iskolai végzettség eloszlása: 23% legfeljebb 8 
általános, 27% szakközép, 33,1% érettségi, és 16,8% százalék diplomás.  
 
A vizsgálat során a hipotézisek többsége beigazolódott (ld. 10. ábra). Az eredmények alapján 
egyértelműnek tűnik, hogy az igazságos világba vetett hittel az első hipotézisnek megfelelően  
negatív, az országgal szembeni fenyegetésekkel kapcsolatos aggodalmakkal pedig a hatodik 
hipotézisnek megfelelően pozitív irányú összefüggést mutat (ld.11. ábra) az összeesküvés-
elméleti világnézet. A harmadik hipotézissel összhangban az intézmények észlelt 
tisztességtelensége függött össze az összeesküvés-elméletekkel, míg az észlelt kompetenciája 
nem – ugyanakkor a hipotézissel összefüggésben az észlelt függetlenségnek sem volt 
szignifikáns szerepe. Az értékkonzervativizmussal az összeesküvés-elméleti világnézet nem 
mutatott szignifikáns összefüggést, ugyanakkor a klaszteranalízis az egyes csoportok közt 
mutatott ki némi differenciát. A szociálisdominancia-orientációval ugyanakkor a második 
hipotézissel ellentétben az összeesküvés-elméleti világkép pozitív irányú együttjárást 
mutatott.  
 

10. ábra: A harmadik vizsgálat eredményei a hipotézisek tükrében 

Kutatási kérdések Hipotézisek A hipotézis teljesülése 
K3. A státuszhierarchiát erősítő, 
vagy azt gyengítő attitűdökkel 
(esetleg egyikkel sem) függ össze 
az összeesküvés-elméleti 
gondolkodás? 

H1: Az igazságos világba vetett hit 
negatív összefüggést mutat az 
összeesküvéses világnézettel.  

Teljesült  

H2: A szociálisdominancia-
orientációval rokon 
„szociáldarwinizmus” skálával az 
összeesküvés-elméletek nem 
mutatnak pozitív összefüggést.   

Nem teljesült (pozitív irányú 
összefüggést találtunk). 

H3: Az intézményekbe vetett 
bizalom dimenziói közül várható, 
hogy az összeesküvés-elméleti 
világkép elsősorban az észlelt 
tisztességtelenséggel és a 
függetlenség hiányával mutat majd 
összefüggést, nem pedig az 
intézmények észlelt 
hatékonyságával.    

Részben teljesült (csak az észlelt 
tisztességtelenséggel mutatkozott 
szignifikáns összefüggés).  

H4:  Arra számítunk, hogy az 
értékekben megragadható 
„konzervativizmus” az 
összeesküvés-elméleti 
gondolkodással pozitív irányú 
összefüggést mutat – tekintettel 
arra, hogy az összeesküvés-
elméletek a modernitással 

Részben teljesült (az összeesküvés-
es világnézetre az attitűd-
konzervativizmus nem hatott, 
ugyanakkor a klaszterek között 
szignifikáns különbség mutatkozott 
ebben a dimenzióban). 
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szembeni ellenállásként is 
értékelhetőek (ld. pl. Graumann és 
Moscovici, 1987).  

K6. Magasabb vagy alacsonyabb 
szorongásszinttel jár együtt az 
összeesküvés-elméleti világnézet? 
Milyen típusú félelmekkel és 
szorongással jár együtt az 
összeesküvés-elméleti világnézet? 

H5: Az összeesküvés-elméletek 
kollektív jellegéből fakadóan arra 
számítunk, hogy az összeesküvés-
elméleti világnézet a nemzettel 
szembeni fenyegetésekkel függ 
össze, míg a személyes 
(megélhetéstől, bűnözéstől, 
személyes szabadságtól) 
félelmekkel kevésbé.  

Teljesült. (ld. 10. ábra).  

 
 
11. ábra: Összeesküvéses Világnézet (CWS) pontszámok a kollektív aggodalom függvényében 
(„Mennyire aggódik Ön amiatt, hogy esetleg veszélybe kerül maga Magyarország, illetve a 

magyar nemzet?”)  

 
 

Az eredmények értelmezése  
 
A vizsgálatokat megelőzően hat általánosabb kutatási kérdést tettünk fel, melyekre a 
kutatások során választ szerettünk volna kapni. Most a három vizsgálat adatait „összeolvasva” 
igyekszünk ezen kérdésekre választ adni. Összességében elmondható, hogy a vizsgálatok előtt 
megfogalmazott kérdésekre válaszokat kaptunk az adatokból, a megfogalmazott hipotézisek 
többsége teljesült, és az eredmények egyben ki is jelölik az új kutatások irányait. 
 
K1. Széles körben elterjedtek-e az összeesküvés-elméleti attitűdök (a mai a magyar 
társadalomban)?  
Elvárásunk ebben az esetben nagyrészt beigazolódott, mind a két reprezentatív minta alapján. 
Az első, 2009-es vizsgálatban a válaszadók több mint kétharmada inkább egyetértett az 
összeesküvéses világnézetet kifejező skálákkal. A harmadik vizsgálatban ez az arány jóval 
alacsonyabb volt: kevesebb, mint a minta egyharmada, és a klaszteranalízis is elsősorban egy 
csoportban (a teljes minta 13 százalékát kitevő „rendszertagadók” csoportjában) talált 
„megélt”, tudatos összeesküvéses világnézetet (a „konformistákat”, akik szintén magas 
pontszámot értek el az Összeesküvéses Világnézet faktoron, nem soroljuk ide). Mint azt 
fentebb kifejtettük, a különböző arányokért véleményünk szerint elsősorban a társadalomban 
2009 és 2011 között végbement közhangulat-változás lehet felelős. A két adatsor így 
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véleményünk szerint egyszerre mutatja az összeesküvés-elméletek széles társadalmi 
elterjedtségét egyrészről, változékonyságát másrészről. Ez az eredmény összhangban van a 
sztereotípiákat és az előítéleteket történelmileg meggyökeresedettnek és 
megváltoztathatatlannak tartott nézőponttal szemben egyre inkább előtérbe kerülő, 
sztereotípiák politikai–történeti kontextusra érzékenységét és akár kifejezetten gyors 
változásait hangsúlyozó nézőponttal (ld. pl. Hunyady, 1996; Haslam és mtsai, 1992). 
 
K2. Jobban magyarázzák-e a társadalmi hierarchiával kapcsolatos, illetve a 
csoportidentitáshoz kapcsolódó attitűdök az összeesküvés-elméleti gondolkodást, mint az 
egyéni szintű pszichológiai változók?  
Előzetes elvárásunkat a csoportidentitáshoz kapcsolódó változók nagyobb szerepéről (mely az 
összeesküvés-elméletek csoportvédő és státuszhierarchia-gyengítő funkcióihoz tartozik) az 
első vizsgálatunk még nem igazolta, a második kutatás azonban igen, kiemelve például a 
nemzettel kapcsolatos észlelt fenyegetések szerepét. Ennek alapján úgy tűnik, hogy igazolódik 
egy másik nagyon fontos előfeltevésünk is: az összeesküvés-elmélet inkább 
szociálpszichológiai mint individuálpszichológiai jelenség, mely inkább a társadalmi és 
csoportközi, és nem az egyéni pszichológiai feszültségekkel mutat összefüggést. Látni kell 
továbbá, hogy itt a nem „biztonsági játékot” játszottunk, hogy hipotéziseiket mindenképpen 
igazoljuk, hiszen olyan közeli változókat választottak az összeesküvés-elméletekhez (például 
paranoia, ellenségesség), melyek láthatóan nagyon komoly hatást gyakoroltak a (specifikus) 
összeesküvés-elméleti hiedelmekre.  
 
K3. A státuszhierarchiát erősítő, vagy azt gyengítő attitűdökkel (esetleg egyikkel sem) függ 
össze az összeesküvés-elméleti gondolkodás?  
Az adataink többsége az elvárásokkal összhangban azt támogatja, hogy az összeesküvés-
elméletek a státuszhierarchiát gyengítő attitűdökkel – avagy Sidanius és Pratto (2005) 
kifejezésével élve: hierarchiagyengítő legitimáló mítoszokkal – állnak összefüggésben. Az 
intézményes bizalommal, a rendszerigazolással és az igazságos világba vetett hittel pozitív 
összefüggést mutat az összeesküvés-elméleti gondolkodás, a konzervativizmussal pedig nem 
áll kapcsolatban. A harmadik vizsgálat érdekes eredménye ugyanakkor, hogy a szociális 
dominancia-orientációra tartalmában rímelő szociáldarwinizmus erős volt az összeesküvéses 
hiedelmeket is elfogadó rendszertagadók körében. Azt gondolhatnánk ugyanis, hogy a 
szociáldarwinizmus alapvetően a magasabb észlelt státuszú csoportok ideológiája – itt 
azonban nem erről volt szó. Az összeesküvéses világnézet külön változóként vizsgálva is 
összefüggést mutatott a szociáldarwinizmussal mint hierarchiaerősítő legitimáló mítosszal.  
Erre a paradoxonra a magyarázat ideológiai természetű lehet: a rendszertagadó csoportban 
messze legmagasabb a Jobbikot támogatók aránya, és az összeesküvés-elméleti hiedelmek a 
második vizsgálatban is összefüggtek a Jobbik-támogatottsággal.  
 
K4. Jobban magyarázzák-e az összeesküvés-elméleteket a pszichológiai, mint a szociológiai 
változók? (funkció: csoportvédelem, atipikus jelenségek megértése, státuszhierarchia 
gyengítése). 
A kutatások – összhangban korábbi vizsgálatok eredményeivel (pl. Goertzel, 1994) – 
egyértelműen azt mutatták ki, hogy az összeesküvés-elméletek minden társadalmi csoportban 
megtalálhatóak, nem „lokalizálhatóak” egyértelműen például az alacsony státuszú csoportok 
tagjaira. Az egyes vizsgálat csak a régiók szerinti lakóhely és az összeesküvéses világnézet, a 
harmadik vizsgálat az életkor, az iskolázottság és a szubjektív anyagi helyzet és a klaszterek 
között talált szignifikáns különbséget. A harmadik vizsgálat eredménye alapján kijelenthetjük 
tehát, hogy a szocio-demográfiai változók hatása nem tűnik teljesen jelentéktelennek, 
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ugyanakkor a konspirációs klaszterek között jóval karakteresebb attitüdinális, mint szocio-
demográfiai különbségeket láthatunk.  
 
K5. Összefügg-e az összeesküvés-elmélet azzal az igénnyel, hogy egy váratlan, atipikus 
eseményre magyarázatot kapjanak az egyének? (funkció: atipikus jelenségek magyarázata). 
A második vizsgálat alapján kijelenthető: az összeesküvés-elméleteknek jelentős szerepe van 
az olyan, váratlan, érzelmileg felkavaró események magyarázatában, mint például az 
iszapkatasztrófa. Az esemény által kiváltott düh, félelem, illetve az észlelt ambivalencia 
egyenes irányú összefüggést mutatott az összeesküvés-elméletekben való hittel (az esemény 
észlelt fontossága ugyanakkor nem). További (vélhetően kísérletes) kutatásoknak kell 
ugyanakkor tisztázni, hogy pontosan milyen környezeti tényezők azok, melyek egy váratlan, 
nagy hatású eseményt követően (pl. Groh, 1987, Inglehart, 1987, Glick, 2005) az 
összeesküvéses magyarázat vonzerejét felerősítik.  
 
K6. Magasabb vagy alacsonyabb szorongásszinttel jár együtt az összeesküvés-elméleti 
gondolkodás? Milyen típusú félelmekkel és szorongással jár együtt az összeesküvés-elméleti 
világnézet? (funkció: csoportvédelem, atipikus jelenségek magyarázata). 
Elvárásunk az volt, hogy az összeesküvésekben való hit a szorongások, félelmek, aggodalmak 
(ezen érzelmi reakciók között itt a vizsgálatban nem tettünk különbséget) magasabb szintjével 
jár együtt. Ez az eredmény egyértelműen, mind a három vizsgálatban beigazolódott. A 
harmadik vizsgálat azt is alátámasztotta, hogy magasabb szintű, alapvetően „kollektív”, és 
kevésbé egyéni szorongásokkal függ össze az összeesküvés-elméletekben való hit (például, 
magasabb szintű aggodalom amiatt, hogy „esetleg veszélybe kerül maga Magyarország, 
illetve a magyar nemzet”, mint a megélhetéssel kapcsolatos aggodalmak.).  
Itt felmerül azonban egy fontos kérdés: az ok-okozat problémája. Kutatásunk során abból 
indultunk ki, hogy az összeesküvés-elméleti magyarázat szorongáscsökkentő hatású, vagy 
legalábbis fontos szerepe van a szorongás menedzselésében. Így azt feltételezzük, hogy a 
magasabb szorongásszintre adott reakció az összeesküvéselmélet-képzés, mely hiányában a 
szorongás még erősebb lenne. Az ok-okozati viszony azonban többféle lehet, és ezt csupán 
komplex kísérletes, vizsgálatok tudnák egyértelműen eldönteni: 

1) Az összeesküvés-elméleti hiedelmek elfogadása a szorongásra és félelemre adott 
reakció, mely csökkenti annak hatását (pl. Groh, 1987). 

2) A megmagyarázatlan, indokolatlan félelem (pl. az iszapkatasztrófát közvetlenül át nem 
élt válaszadók esetében) racionalizációjában játszhat szerepet az összeesküvés-
elmélet. Ez esetben azonban a hiedelem nem csökkenti a félelem- és szorongásszintet, 
csak megmagyarázhatóvá teszi azt (ez a magyarázat következne pl. Festinger [2000] 
elméletéből). 

3) Maguk a fenyegető összeesküvés-elméleti hiedelmek eredményezik a magasabb 
félelmet és szorongást (korábbi kutatások közül pl. Butler és munkatársai [1995] 
eredménye ezt a megközelítést támogatja). 

 
Összességében, a vizsgálatok megítélésünk szerint igazolják az összeesküvés-elmélet mint 
„kollektív motivált megismerés” fogalmának alkalmazását. Az összeesküvés-elmélet kollektív, 
mivel alapvetően a csoportidentitást kifejező és a társadalmi rendszert magyarázó, értelmező 
attitűdváltozókkal függ össze; motivált, mivel hozzájárul a csoport pszichológiai jóllétének 
megőrzéséhez, a csoportszintű szorongáskezeléshez és a csoportközi hierarchiaviszonyok 
meggyengítéséhez; és megismerés, mivel alapvető célja a szokatlan társadalmi helyzetek és 
jelenségek magyarázata.  
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