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Köszönetnyilvánítás 

Ennek a dolgozatnak a megírása nem lett volna lehetséges számos ember segítő 

közreműködése nélkül. Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, 

Hunyady Györgynek, nem csak a dolgozat megírásához nyújtott szellemi segítségéért és 

bátorításért, a vonatkozó adatbázisok rendelkezésemre bocsátásáért és azért a türelemért, 

melyet a dolgozat megírásának hosszadalmas folyamatában irántam tanúsított; hanem a már 

csaknem egy évtizedes, sokoldalú szakmai támogatásért és szellemi inspirációért is, melyek 

nélkül ez a dolgozat nem születhetett volna meg.  

Szeretnék továbbá köszönetet mondani az ELTE PPK Társadalom- és Neveléslélektan 

Tanszékén dolgozó munkatársaknak (különös tekintettel Kiss Paszkálra) illetve más, az ELTE 

PPK-n dolgozó munkatársaknak (például Kovács Mónikának és Fülöp Mártának), hogy 

konferenciákon és más alkalmakkor hasznos visszajelzéseket adtak a dolgozat alapjául 

szolgáló vizsgálatokra és előadásokra, ezzel nagyban segítve azok fejlesztését. Hálával 

tartozom továbbá Berkics Mihálynak és Prazsák Gergelynek, hogy statisztikai kérdésekben 

segítségemre voltak. Köszönöm kollégáimnak a Political Capital Institute-nál, hogy közös, 

ezen témában is folytatott kutatásainkkal hozzájárultak a dolgozat gondolati fejlődéséhez.  

Nagy segítségemre volt a megírásban felségem, Detti, nem csak azzal, hogy bábáskodott a 

disszertációm témájának megszületésénél (az ötlet Antwerpen utcáin együtt sétálva született 

meg), hanem azzal is, hogy a megírás viszontagságos folyamatában végig velem volt és 

észrevételeivel sokban segítette a dolgozat véglegesítését is. Bár a megíráshoz vezető szellemi 

folyamatban kevesebb közvetlen segítséget nyújtott most kétéves fiam, Márk (aki néha a 

számítógép billentyűzetére tenyerelve járult hozzá a dolgozat terjedelmének bővítéséhez), az 

ő rajongó szeretetéből sokszor merítettem erőt a dolgozat megírásához. Nagyon hálás vagyok 

nővéremnek, Juditnak, nemcsak a bátorításért, amit irántam tanúsított, de a türelemért is, 

mellyel az iránt viseltetett, hogy a dolgozat megírása miatt sajnos néhány hónapig jóval 

kevesebb időt tudtam a családra fordítani, mint szerettem volna.  

Végül, nagyon sokat köszönhetek édesanyámnak, Ildikónak, és édesapámnak, Bélának, akik 

mindig is hittek bennem és bátorítottak (teljesítménybeli hullámvölgyektől nem mentes) 

általános- és középiskolai, majd egyetemi tanulmányaim során. Lelkesítően támogattak a 

doktori tanulmányokkal kapcsolatban is, mind gondolatébresztő közös beszélgetésekkel, mind 

biztonságot adó szeretetükkel. Ezt a dolgozatot már egyikük sem tudja elolvasni. Viszont a 

dolgozatot nekik is, értük is írtam, hogy támogatásuk és szeretetük ne maradjon hiábavaló. 

Ami érték ebben az írásban van, azt mindenekelőtt nekik köszönhetem.    
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Bevezetés 

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. 

A repülőgépek által húzott kondenzcsík valójában szennyező anyagot tartalmaz, mellyel 

idegen hatalmak próbálják megmérgezni a lakosságot.
1
 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?  

Az összeesküvés-elméletekkel foglalkozó szociálpszichológiai írások szinte kötelező felütése 

volt korábban (ld. Goerzel, 1994; Abalakina-Paap, 1999; Swami, 2009), hogy az összesküvés-

elméletek fontosságukhoz és elterjedtségükhöz képest érdemtelenül csekély figyelmet kapnak 

a szociálpszichológusok részéről. Mivel azonban az elmúlt években jóval több kutatás 

foglalkozott ezzel a témával (lásd az 1.1. alfejezetet a történeti áttekintésről), mint a korábbi 

évtizedekben együttesen, így ma már elmondható: a szociálpszichológiának ha nincsenek is 

tökéletes válaszai a fenti kérdésekre, több és jobb válasza van, mint korábban.  

Az összeesküvés-elméletek iránti növekvő érdeklődés egyszerre köszönhető olyan 

véletlenszerű tényezőknek, mint az erre a területre tévedt tehetséges és termékeny kutatók 

egyidejű megjelenése, illetve olyan tudopmánytörténeti tendenciáknak, mint a 

szociálpszichológia újraéledt érdeklődése az érzelmekkel és motivációkkal átitatott kognitív 

folyamatok iránt. Az összeesküvés-elméletek ugyanis – szemben például más laikus 

elméletekkel (pl. Furnham, 1988; Kiss, 2003), melyek vizsgálatában az erősen kognitív 

megközelítés dominál – nem vizsgálhatóak „steril” megismerési folyamatokként, és a 

kutatásokban sem jellemzően így jelennek meg.  

Jelen dolgozat bizonyításra váró kiindulópontja, hogy az összeesküvés-elmélet (az azzal 

kapcsolatos meggyőződés, hogy több szereplő titkos, a saját csoportra nézve potenciálisan 

káros terv kivitelezésén munkálkodik) nem feltétlenül extremitás és nem pszichopatológia, 

hanem rendkívül elterjedt, csoportidentitáshoz kötődő társadalomlélektani jelenség. Az 

összeesküvés-elméletek “mindannyiunk számára folyamatos kísértést jelentenek” (Groh, 

1987, p 2.), mivel a jelenségek széles körére kínálnak magyarázatot, és érzelmi kielégítést 

                                                 

1
 Ez utóbbi témában már írásbeli kérdés is megfogalmazódott az Országgyűlés elnökének irányában: 2012. 

május 15.; K/7170:  „Meddig permetezik vegyszerekkel hazánk lakosságát, mint a csótányokat?” Korondi 

Miklós (Jobbik) beadványa. http://www.parlament.hu/irom39/07170/07170.pdf 

http://www.parlament.hu/irom39/07170/07170.pdf
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nyújtanak azáltal, hogy pszichológiailag komfortos választ adnak arra az alapvető kérdésre: 

“miért történnek rossz dolgok jó emberekkel?“. Ez persze nem jelenti azt, hogy az 

összeesküvés-elméletek ne jelenthetnének komoly fenyegetést akár konkrét csoportokra nézve 

is. A XX. század bővelkedett a tömegmészárlásba fajult konspirációs teóriákban, mint például 

a Holokauszt ideológiai igazolásául szolgáló zsidó világösszeesküvés-elmélet (ld. pl. Cohn, 

1993), vagy éppen Pol Pot „khmer” Kambodzsájának Nyugatellenes összeesküvés-elméletei 

(Robins és Post, 1997). Csak ez a két eset, melyekben kristálytisztán kimutatható az 

összeesküvés-elméletek oki szerepe, nyolcmillió ember halálát követelte.  

Ezek alapján talán nem véletlen, hogy összeesküvés-elméletek a hétköznapi életben, a 

politikai közbeszédben és a társadalomtudományokban egyaránt igen rossz hírnévnek 

„örvendenek”. A kifejezést gyakran a zavaros és veszélyes tévhit szinonimájaként 

alkalmazzák. Az összeesküvés-elmélet a demokratikus társadalmak többségében egyfajta 

stigmatizált tudásként (Barkun, 2003; Wood és Douglas, 2013), van jelen, amit hívői annak 

ellenére – vagy éppen azért! – fogadnak el, hogy a „valóságot” a „tévedésektől” elkülöníteni 

hivatott tekintélyes társadalmi intézmények (pl. egyetemek, tudományos kutatóintézmények, 

minőségi sajtó) igyekeznek azokat marginalizálni és eljelentékteleníteni. Az „összeesküvés-

elmélet” maga gyakorta használt pejoratív érveléstechnikai címke is, amellyel az ellenfelek 

mondanivalója irracionális, megalapozatlan, és cáfolatot nem is érdemlő állításként 

minősíthető.  

Hogy ez az eljelentéktelenítési kísérlet közel sem mindig sikeres, mi sem mutatja jobban, mint 

hogy az összeesküvés-elméletek rendkívüli népszerűségnek örvendenek világszerte (ld. pl. 

Moscovici, 1987, Groh, 1987, Swami és Coles, 2010, Swami et al, 2009). Az Egyesült 

Államokban a lakosság 75-80 százaléka gondolta például egy évtizeddel ezelőtt, hogy a 

Kennedy-gyilkosság hivatalos, Warren-jelentésbe foglalt verziója, a „magányos gyilkos” 

elmélet nem fedi a valóságot, és valamilyen összeesküvés áll a gyilkosság hátterében (Saad, 

2003). Az amerikaiak 62 százaléka gondolta egy 2007-es kutatásban, hogy a kormány tudott a 

szeptember 11-i terrormerényletekről, csak szándékosan elhallgatta azokat (Scripps News, 

2007). Egy öt muszlim ország lakosságának körében végzett vizsgálat szerint a lakosság 

csaknem 80 százaléka gondolta, hogy nem az arabok egy csoportja követte el a szeptember 

11-i merényletet, hanem Izrael és az Egyesült Államok kormányai állnak mögötte (Gentzkow 

and Shapiro, 2004). Néhány évvel ezelőtt a britek egyharmada gondolta, hogy Diana halála 

nem baleset, hanem tervezett merénylet volt (BBC, 2006).  

Az ilyen hiedelmeket a tömegkulturális termékként terjesztett, izgalmas és borzongató 

összeesküvés-elméletek is széles körben erősítik, hozzájárulva ezzel rendkívüli 

népszerűségükhöz. Az utóbbi évek egyik legnagyobb bestsellere, a 2009-ig világszerte 80 

millió példányban elkelt és 40 nyelvre lefordított Da Vinci Kód maga is egy világméretű 

összeesküvésről szól (mellyel kapcsolatban vizsgálat is készült: Newheiser, Farias, Tausch, 

2011), melyben a katolikus egyház eltitkolja, hogy Jézus Krisztusnak Mária Magdolna a 

felesége volt, és a házaspárnak gyermekei is voltak.  Ráadásul a regény írója, Dan Brown 

szerint könyve csak félig fikció, a regény megírásához felhasznált források szerinte 

bizonyítják a könyv középpontjában álló, „az elmúlt két évezred legnagyobb 

összeesküvéséről” szóló elmélet érvényességét (Reading Group Guides, 2013). Ilyen és ehhez 
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hasonló formákban a tömegkultúra nem csak lenyomata, de oka is az összeesküvés-elméletek 

elterjedtségének. A kutatások például egyértelműen az összeesküvés-elméletek növekvő 

vonzerejét mutatták ki Oliver Stone népszerű, a Kennedy-gyilkosság mögötti összeesküvésről 

szóló filmjének, a JFK-nek 1991-es bemutatását követően (Saad, 2003). Sőt, a konspirációs 

teóriák iránti tudományos érdeklődés is leginkább ezen film bemutatását követően erősödött 

fel. Vizsgálatok igazolták, hogy a film erősítette az összeesküvésekben való hitet és rontotta a 

kormány iránti bizalmat a nézők körében (Butler, Koopman és Zimbardo, 1995).  

Jelen dolgozatnak, amellett, hogy megpróbál magyarázattal szolgálni az összeesküvés-

elméletek kiemelkedő népszerűségére, célja az is, hogy árnyalja az összeesküvés-elméletekről 

kialakult, a fentiekben ismertetett leegyszerűsítően negatív képet. Bár meggyőződésünk, hogy 

a modern világban jóval több az összeesküvés-elmélet, mint az összeesküvés és az 

összeesküvés-elméleteknek több társadalmi kára van, mint haszna (Krekó, 2012), az 

összeesküvés-elméletek a priori elutasítása és tartalomtól független diabolizálása sem 

indokolt. Egyrészről, mert az összeesküvés-elméletek egy része kifejezetten ártalmatlan 

(gondoljunk például a népszerű, a földönkívüliekkel és paranormális jelenségekkel 

kapcsolatos információkat eltitkoló amerikai kormányzat manipulációiról szóló X-akták 

sorozatra). Másrészről, mert a világban valóban vannak összeesküvések. A politikában a 

puccsok, a gazdaságban a kartellek, a sportban a bundák például kimerítik az összeesküvés 

fogalmát, így az összeesküvés-elméletek egy része igaz is lehet. Harmadrészt, mivel az 

eszkalálódott csoportközi konfliktusokban az összeesküvés nem ritka, az gyanakváson alapuló 

összeesküvéselmélet-gyártás a túlélés záloga is lehet, hiszen tényleges fenyegetésektől 

óvhatja meg az üldöztetésnek kitett saját csoportot.   

Miért fontos az összeesküvés-elméletek vizsgálata? Elterjedtségük mellett azért is, mert 

megjelenítik egyes csoportok konfliktusait és félelmeit, az észlelt társadalmi 

dominanciaviszonyokat és az ennek megváltoztatására irányuló tendenciákat. Ezek mellett 

viselkedésirányító szerepük sem elhanyagolható: a gyógyszeripar „emberkísérleteivel” 

kapcsolatos összeesküvés-elméletek például széles körben idéztek már elő maladaptív 

egészségviselkedést (ld. pl. Goertzel, 2010). Ezen példa is jól mutatja, hogy az összeesküvés-

elméletek céltáblái azok „rendszertagadó” logikájából fakadóan nem csak politikai szereplők 

lehetnek, hanem bármilyen, a hagyományok alapján autoritással rendelkező társadalmi 

intézmény. Ez alól pedig nem képez kivételt a tudomány sem. Az összeesküvés-elméletek 

gyakran kérdőjelezik meg a hagyományos „szakértelem” mítoszát, és a tudományos 

intézmények (egyetemek, kutatóintézetek) által előállított tudást, ami komoly rombolást vihet 

végbe a tudomány presztízsében is, messzemenő következményekre vezetve (Goertzel, 2010, 

Diethelm és Mckee, 2009, Kalichman, 2009)– elég például a globális járványokkal vagy a 

globális felmelegedéssel kapcsolatos szkepszist hangoztató összeesküvés-elméletekre 

gondolni. A sokszor tudatosan gerjesztett szakértelem- és a tudományellenes összeesküvés-

elméleteknek pedig a pszichológia és a pszichiátria is áldozata. Már nem csak a klasszikus 

antipszichiátriai irányzat vádolja a pszichiátereket és pszichológusokat manipulatív 

összeesküvéssel, de például a szcientológiai egyház is, mely a közelmúltban rendezett tárlatán 

a „halálipar” ügynökeiként láttatta a pszichológusokat és pszichiátereket (Stöckert, 2010).  



9 

 

Az összeesküvés-elméletek vizsgálata során fontos megkülönböztetni az elméletalkotókat a 

„befogadóktól” –bár az összeesküvés-elméletek „folkloroisztikai” jellegéből fakadóan ez nem 

mindig egyszerű.  Jelen dolgozatban mi elsődlegesen nem az elméletalkotókra, hanem az 

elméletek elfogadóira összpontosítunk – kiemelve ugyanakkor, hogy ezen hatalomellenes 

elméletek létrehozásban és terjesztésében paradox módon az elitcsoportoknak és annak 

részeként a politikai szereplőknek is komoly szerepe van. A konspirációs teóriák éppen azért 

veszélyesek, mert eszközként felhasználhatóak politikai erők kezében elnyomás vagy éppen 

terrorcselekmények igazolására. Egyes politikai csoportok és szervezetek pedig ténylegesen 

érdekeltek lehetnek abban, hogy a társadalomban meglévő és egyes esetekben megerősödő 

igényeket felhevítve és kiaknázva fenyegetést lássanak és láttassanak ott is, ahol valójában 

nincsen fenyegetés. Kevés olyan jó tömeg-mobilizációs és csoportkohézió-teremtő eszköz van 

ugyanis, mint az összeesküvés-elmélet.   

Graumann (1987) írta, hogy kettős meglepetés éri a szociálpszichológust, amikor az 

összeesküvés-elméletek területére téved vizsgálódni. Egyrészről, számos érdekes és új 

eredményekkel kecsegtető lehetséges kutatási témába ütközik. Másrészről, megdöbbentően 

színvonalas pszichológiai elemzésekkel találkozhat más diszciplínákat képviselő szerzők 

(történészek, politológusok, néprajztudósok, stb.) tollából. És valóban, az összeesküvés-

elméletekkel kapcsolatos, egyre gyarapodó kutatások már a kezdetekben sem voltak csak egy 

területhez köthetőek. Így az összeesküvés-elméletek kutatásának szociálpszichológiai 

elemzése sem állhatna elő más igénnyel, mint hogy a területen felhalmozódott tudást a maga 

multidiszciplinaritásában igyekezzen megragadni – annak minden előnyével és hátrányával 

együtt. Előnye, hogy a terület heterogén és színes szakirodalmának köszönhetően sokféle 

elméleti megközelítésből lehet meríteni és azok szintézisével újfajta megközelítéseket alkotni. 

Hátránya ugyanakkor, hogy kínzóan hiányzik az egységesítő elmélet és szemléleti keret, és 

ezért a téma szakirodalma némileg töredezett és nélkülözi a kumulativitást, és még a 

fogalomhasználat is meglehetősen sokféle és esetleges.  

Mindezt szem előtt tartva dolgozat első fejezetében (1. Bevezetés) kétféle logika mentén is 

áttekintjük az összeesküvés-elméletek pszichológiai szempontú szakirodalmát. McGuire 

(2001) megkülönböztetését követve – aki különbséget tett a szociálpszichológia, mint 

folyamat és a szociálpszichológia, mint termék között. Először az összeesküvés-elméletek 

kutatásának folyamatát, azaz a szociálpszichológiai relevanciájú szakirodalmának történetét, 

az irányzatokat és azok változását, az elméletekből kibontakozó kutatásokat tekintjük át. Ezt 

követően a kutatásokat termékként is rendszerezzük – arra a tudásanyagra fókuszálva, mely az 

összeesküvés-elméletek funkcióival, hordozóival, és az azokat kitermelő jellegzetes 

társadalmi-politikai körülményekkel kapcsolatban az utóbbi évtizedekben felhalmozódott. Ez 

utóbbi részben a szakirodalmat az alábbi négy kérdés mentén vizsgáljuk meg: mi a jelenség, 

amit vizsgálunk?  (definíció); miért hiszünk az összeesküvés-elméletekben? (funkciók), kik 

hisznek az összeesküvés-elméletekben? (támogatók), és mikor erősödik fel az összeesküvés-

elméletekben való hit? (környezet).  

A második fejezetben (2. Kutatási kérdések) azokat a tágabb vizsgálandó problémákat 

definiáljuk, melyekre a következő fejezetben (3. a vizsgálatok bemutatása) az empirikus 

adatok tükrében megpróbálunk választ adni. Ez utóbbi fejezetben három, részben egymásra 
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épülő, az összeesküvés-elméletekbe vetett hit elterjedtségét és korrelátumait feltáró 

vizsgálatot mutatunk be: két reprezentatív mintás, személyes kérdezésen alapuló kutatást 

(egyet 2009-ből, egyet 2011-ből) és egy kérdőíves, kényelmi mintavételen alapuló vizsgálatot 

2010-ből. Az általános szakirodalmi kánon szerint társadalmi kataklizmák, gazdasági, 

politikai és társadalmi válságok idején még jelentősebb lehet a kísértés, hogy az eseményeket 

összeesküvésekkel magyarázzuk (pl. Inglehart, 1987, Moscovici 1987). Így az adatok 

értelmezésekor azt is figyelembe kell vennünk, hogy ezen vizsgálatokra egy olyan időszakban 

és  közegben került sor (éppen a gazdasági válság és mélyreható politikai változások 

időszakában), amikor feltételezhetjük, hogy az összeesküvéses gondolkodásra társadalom-

szerte erős hajlam mutatkozik. Az eredményekből az általánosabb elméleti következtetéseket 

az utolsó fejezetben (4. Diszkusszió) vonjuk le, és az összeesküvés-elméletekről való saját 

adatok tükrében már arra a gyakorlatias kérdésre is meg tudunk majd fogalmazni néhány 

óvatos választ, mely szerint kell-e, és ha igen, mit érdemes tenni az összeesküvés-elméletek 

visszaszorításának érdekében.  
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1. Elmélet  

1.1. Az összeesküvés-elméletek kutatásának története 

 

Az összeesküvés-elméletek eddigi szociálpszichológiai szakirodalmát első ránézésre, a 

szakirodalmi források relatív szűkössége miatt könnyű feladatnak tűnik áttekinteni, az erre 

vállalkozó kutatónak azonban több nehezítő tényezővel is szembe kell néznie. Egyrészről, a 

szakirodalomban aránylag kevés a nyílt vita, így nehezebben elkülöníthetőek egymástól az 

egyes szakmai irányzatok és a hozzájuk tartozó szakirodalmi források. Másrészről, ritka a 

„tisztán” tipizálható szakirodalmi forrás – a legtöbb (főleg kortárs) szerző többféle 

megközelítésből is merít. Harmadrészt, nincsenek olyan egyértelmű (tudomány- vagy 

politika-) történelmi dátumok, amelyek a kronológiai áttekintésben segítséget nyújtanának.  

Így az áttekintés (ami persze minden tudománytörténeti vizsgálódásra igaz) szükségképpen 

önkényes, azonban mégiscsak segítségünkre lehet abban, hogy lássuk: milyen időhorizonton 

milyen elméleti megközelítések éreztették hatásukat a kutatásban.  

A történeti áttekintéshez – melynek összefoglalását az 1. ábra mutatja – csak olyan 

szakirodalmi forrásokat használunk fel, melyek expliciten vagy impliciten pszichológiai 

okokkal (is) magyarázzák az összeesküvés-elméleteket, és melyekben megjelenik az igény az 

újszerű elméleti magyarázatra.  A magyarázatok többfélék lehetnek – ezeket a lenti táblázat 

soraiban láthatjuk. Az összeesküvéselmélet-gyártás és elfogadás feltételezett okai lehetnek az 

egyén vagy csoport tudattalan vagy csak részben tudatos indulatai, elfojtásai és az ebból 

fakadó szorongásai (pszichodinamikus megközelítés), a világ magyarázata iránti vágy 

(kognitív megközelítés), a külső hatásokra előálló pszichológiai állapot (szituációs 

megközelítés), a társadalmi struktúrában a társadalmi hierarchiában elfoglalt hely és a 

társadalmi változások (szociológiai megközelítés), illetve a szélesebb kulturális környezet és a 

történelmi hagyományok (kulturális-történelmi megközelítés). Mivel sok szerző többféle okot 

is megemlít az összeesküvéselmélet-gyártás hátterében, a besorolásnál azt vesszük 

figyelembe, melyik a leghangsúlyosabb ezen magyarázati elvek közül.   

Az alábbiakban három korszakra bontva tekintjük át a kutatásokat (melyeket az oszlopok 

mutatnak): 1) a második világháborútól a Szovjetunió bukásáig terjedő időszak, 2) a 

kilencvenes évek elejétől az ezredfordulóig terjedő időszak, illetve 3) az ezredfordulótól 

napjainkig terjedő időszak.  

Az ábra gyors áttekintése alapján néhány kezdeti megállapítás meg is fogalmazható. Egyrészt, 

a pszichodinamikus magyarázatok az összeesküvés-elméletek tudományos szakirodalmának 

főleg kezdetben, de még napjainkban is fontos és befolyásos magyarázóelvét adják, ami a 

legtöbb szociálpszichológiai téma esetében nem mondható el. Másrésztől, meglehetősen 

kevés az olyan szakirodalmi forrás, mely kizárólag szituacionista keretben gondolkodna az 

összeesküvés-elméletekről. Jóval hangsúlyosabbak, főleg napjainkban, azok a 

megközelítések, melyek az összeesküvés-elméleteket kognitív (interakcionista) keretben 

értelmezik és elemzik. A kutatások történetének áttekintésekor nem lehet nem megemlíteni a 

Graumann és Moscovici (1987) által szerkesztett kötetet, mely számos, különböző (főleg 
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történeti, néprajzi és szociálpszichológiai) megközelítéssel élő szerző témával kapcsolatos 

eredeti gondolatait vonultatja fel; továbbá ez az alkotás máig az egyetlen komoly, szerkesztett 

szociálpszichológiai kötet a témában. Harmadrészt, a szakirodalmi források dinamikájából jól 

látszik, hogy az összeesküvés-elméletek iránti tudományos érdeklődés alapvetően három 

ponton élénkült fel: a kilencvenes években (mely a Szovjetunió bukásán kívül Oliver Stone 

JFK című filmjének 1991-es bemutatása miatt is fontos), az ezredforduló idején (részben a 

millenialista mozgalmakkal kapcsolatos érdeklődés miatt), illetve napjainkban, a 2010 óta 

tartó időszakban, ami leginkább egyes kutatók kiemelt aktivitásával magyarázható. Jelenleg 

négy, kivétel nélkül európai szociálpszichológiai műhelyben zajlik komoly és termékeny 

tudományos kutatómunka az összeesküvés-elméletek témájában, dominánsan fiatal kutatók 

részvételével: a kenti egyetem kutatói, Karen M. Douglas és Robbie M. Sutton elsősorban az 

összeesküvés-elméletek mint attitűdök működésmódját, hatását és ellentmondásait vizsgálják. 

A londoni Westminster egyetemen dolgozó Viren Swami és munkatársai főképp az 

összeesküvés-elméleti attitűdök rendszerszerűségére, illetve személyiséghátterének feltárására 

fókuszálnak. A kölni egyetemen dolgozó Roland Imhoff, illetve a varsói egyetemen dolgozó 

Miroslaw Kofta és Michal Bilewicz elsősorban a csoportközi viszonyok és a csoportidentitás 

kontextusában vizsgálják az összeesküvés-elméleteket. Az érdekes téma azonban olyan 

kutatókat is bevonz, mint például a laikus elméletek kutatásáról közismert Adrian Furnham 

(ld. pl. Furnham. 2013). 
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1. ábra: Az összeesküvés-elméletek magyarázatainak történeti áttekintése 

Megközelítés 1945-1990 1991-2001 2002-2013 

Pszichodinamikus és 

személyiségközpontú 

Cohn 

(1967/1993) 

Volkan (1985, 

1988) 

Wulff (1987) 

Zonis és Joseph (1994) 

Robins és Post (1997) 

Abalakina-Paap és mtsai 

(1999) 

Benvenuto (2004).  

Newheiser, Farias Tausch (2011)  

de Zavala és Cichocka (2012) 

Darwin és mtsai (2013) 

 

Szituációs Zimbardo és 

mtsai (1981)  

Butler és mtsai (1995) 

 

Gentzkow és Shapiro (2004) 

Douglas és Sutton (2008) 

Mulligan és Habel (2013) 

Kognitív   McCauley és 

Jacques (1979) 

Kruglanski 

(1987) 

Groh (1987) 

 

Goertzel (1994) 

McHoskey (1995) 

Kramer (1998) 

 

Kramer és Jost (2002) 

Glick (2005)  

Kofta ésSedek (2005) 

Leman és Cinnirella (2007) 

Bilewicz és Krzemisnki (2010) 

Swami, Chamorro-Premuzic és 

Furnham (2010) 

Douglas és Sutton (2011) 

Swami, Coles, Stieger (2011) 

Wood, Douglas, Sutton (2012) 

Bruder, Haffke, Neave (2013) 

Franks, Bangerter, Bauer (2013) 

Imhoff, Bruder (2013) 

Leman és Cinnirella (2013) 

Wood és Douglas (2013) 

Szociológiai- 

szociográfiai (+ a 

szociális identitás-

elmélet) 

Hofstadter 

(1965) 

Inglehart (1987) 

Turner (1993)  

Sasson, T. (1995). 

Crocker, Luhtanen és 

mtsai (1999) 

Klonoff, Landrine (1999) 

Parsons, Simmons,  

Shinhoster, Kilburn 

(1999) 

Lakatos László (2000) 

Parish és Parker (2001) 

Bogart, ThornBurn (2005)  

Imhoff és Bruder (2013)  

 

Kulturális/történelmi, 

Humanisztikus 

(diszkurzív-narratív)  

Moscovici 

(1987) 

Pipes (1998) 

Melley (2000) 

Fenster (1999) 

Goldberg (2001) 

Pratt (2001) 

Byford (2002, 2012) 

Barkun (2003)  

West és Sanders (2005) 

Raab, Ortlieb, Auer, Guthmann, Carbon 

(2013). 

Sapountzis és Condor (2013) 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Raab%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847576
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ortlieb%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847576
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guthmann%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847576
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carbon%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847576
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1.1.1. PSZICHODINAMIKUS MEGKÖZELÍTÉSEK  

A pszichoanalitikus hatásokat is felvonultató elméletekre egyfajta antropológiai pesszimizmus 

jellemző: rendszerint abból a felismerésből indulnak ki, hogy az emberben felgyülemlett 

feszültségek és elfojtott indulatok rejlenek, melyek rendre felszínre kerülnek – néha destruktív 

erőkként – és adott esetben, összeesküvés-elméletek formájában. Ezen korábbi felismeréseket 

persze sokan igazoltnak látták a második világháború eseményeit követően. Cohn 

(1967/1993) például a Holocaust ideológiai felhatalmazásául szolgáló zsidó 

világösszeesküvés-elmélet, a Cion bölcseinek jegyzőkönyve alapjául szolgáló mítoszokat 

vizsgálta történelmi visszatekintésben. Ezen elméletek történelmi folytonossága és a 

Jegyzőkönyvek minden cáfolatnak ellenálló makacs népszerűsége mögött azonban a szerző 

mintha mélyebb, az emberi természetben rejlő okokat sejtene, vagyis a pszichológiai 

„mélyréteg” időszakos felszínre törését: „a zsidók kiirtására irányuló késztetés egy kvázi-

démonológiai babonából fakad (…) Létezik egy olyan földalatti világ, melyben a gondolatnak 

álcázott patológiás fantáziákat öntik magukból a sarlatánok és félművelt fanatikusok a 

tudatlanok és a babonások nagy örömére. (…). És vannak  olyan időszakok, amikor ez a 

földalatti világ felszínre kerül és hirtelen elkápráztatja és magával ragadja és eluralja az 

egyébként normális és felelős emberek sokaságát, akik ezáltal maguk mögött hagyják 

normalitásukat és a felelősségüket.” (Cohn, 1967/1993; XII-XIV.)  

Ez a pesszimizmus még erősebben megjelenik Vamik Volkan (1983) ciprusi török 

származású pszichiáter elméletében. Volkan szerint az ember természetében alapvetően benne 

rejlik a barátok és ellenségek éles különválasztása iránti szükséglet, mely szerinte minden 

politikai pszichológiának az alapját képezi. Wulff (1987) alapvetően paranoid tévképzetként, 

egyéni szinten vizsgálja az összeesküvés-elméleteket. Robins és Post (1997), az amerikai 

kormányzatnak politikusi profilokat is készítő, szintén pszichiátriai képzettséggel is 

rendelkező szerzőpáros ezzel az egyén szintjén messze túlnyúlva, társadalmi jelenségek 

magyarázatára is használja a „politikai paranoia” fogalmát. A szerzők úgy látják: ezen, az 

emberi természetbe mélyen beágyazott paranoid politikai jelenségeknek van egy nagyon 

fontos közös vonása: a projekció. Zonis és Joseph (1994) szintén nagy hatású írásában a 

Közel-Keleten elterjedt összeesküvés-elméleti képzeteket elemzi pszichoanalitikus 

eszközökkel, rámutatva a gyermeknevelési szokások, a szexualitással kapcsolatos attitűdök 

vagy éppen a titkosság szerepére a közel-keleti összeesküvés-elméleti univerzumban. 

Benvenuto (2000/2004) a városi legendákat vizsgálva jut számos, az összeesküvés-

elméletekre nézve is releváns megállapításra. Megközelítése szerint a szóbeszéd és a városi 

legenda  „A kollektív tudat közszemlére nem bocsátható alvilága és szennyízcsatornája” (u.o, 

10.oldal), és az álmokhoz vagy éppen a tévcselekményekhez hasonlóan pszichológiai (de 

kollektív pszichológiai) jelentéssel, és sokszor vágyteljesítő funkcióval bír, és jelentése  

megfejthető. Abalakina-Paap és munkatársai (1999) pedig a téma egyik első empirikus 

vizsgálatában jutottak arra az eredményre, hogy az összeesküvés-elméletképzés hátterében a 

tekintélyelvűségnek és az ellenségességnek jelentős szerepe van, az előbbi a külső 

csoportokra való felelősség-áttolásban, az utóbbi a negatív érzések segítheti az egyént.  

Ezzel összefüggő módon egy frissebb empirikus kutatás (Darwin és mtsai, 2013) a paranoid 

ideáció, illetve a szkizotípia szerepét mutatta ki az összeesküvés-elméletek hátterében. Más 

kortárs kutatók ugyanakkor nem egyéni, hanem csoportszintű pszichodinamikai folyamatokat 
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sejtenek az összeesküvés-elméletek hátterében. Lengyel kutatók (Golec de Zavala és 

Cichocka, 2012) például a kollektív nárcizmus jelentőségét mutatták ki az antiszemita 

összeesküvéses sztereotípiák mögött. Newheiser, Farias és Tausch (2011) írása a Da Vinci 

Kód-összeesküvésben való hitről pedig pedig azért sorolható a pszichodinamikus ihletettségű 

kutatások közé, mert a szerzők a haláltól való félelem és az összeesküvéses hiedelmek között 

kerestek és találtak összefüggést – a pszichoanalitikus hatásokat gazdagon magába építő 

terrormenedzsment elméletre (Simon és mtsai, 1997) támaszkodva.  

 

1.1.2. SZITUÁCIÓS MEGKÖZELÍTÉSEK  

Az összeesküvés-elméletek szituációs megközelítéseinek fő jellemzője, hogy az 

összeesküvés-elméleteket helyzeti tényezők által kiváltott pszichológiai reakciókként 

azonosítják.  

Ennek a szemléletmódnak talán a legtöbbet hivatkozott vizsgálata Zimbardo és munkatársai 

(1981) nevéhez fűződik, akik a Science-ben publikált tanulmányukban bebizonyították, hogy 

kísérletileg (hipnotikus szuggesztióval) indukált hallási deficit erősítheti a paranoid 

gondolkodást a kísérleti személyek körében. Bár ez a vizsgálat nem kifejezetten a társadalmi 

összeesküvés-elméletekről szól, több szerző (pl. Kramer és Jost, 2002) is olyan 

tanulmányként idézi, melynek relevanciája messze túlmutat az egyéni szintű paranoián. 

Butler, Koopman és Zimbardo (1995) tanulmányukban Oliver Stone a Kennedy-gyilkosság 

összeesküvés-elméleti verzióját népszerűsítő JFK filmjének jelentős hatását igazolták. Ezzel 

egybehangzó módon, és az „erős média” elméleteinek kilencvenes évekig divatos 

hagyományát követve (ld. pl. McGuire, 1998), Gentzkow és Shapiro (2008) a médiában 

látható hírek, Mulligan és Habel (2003) pedig a fiktív tartalmak (pl. játékfilmek) politikai 

attitűdökre – és azon belül az összeesküvés-elméleti attitűdökre – kifejtett erős hatását 

mutatták ki. Sőt, Douglas és Sutton (2008) vizsgálatában azt is kimutatta, hogy az 

összeesküvés-elméletek úgy gyakorolnak jelentős hatást az egyének attitűdjeire, hogy ennek a 

hatásnak nincsenek is tudatában.   

 

1.1.3. KOGNITÍV MEGKÖZELÍTÉSEK  

Az összeesküvés-elméletek kognitív megközelítése nevéhez híven elsősorban a megismerési 

folyamatokra helyezi a hangsúlyt az összeesküvés-elméletek magyarázatában, 

megalkotásának és elfogadásának folyamatában. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy teljesen 

száraz, „steril” kognitív folyamatokról lenne szó: az információfeldolgozási paradigma 

például ezt a kutatási területet teljességgel érintetlenül hagyta, és szinte minden szerző 

hangsúlyozza az érzelmek és a megismerésen túlmutató motívumok szerepét. A kognitív 

megközelítésben többé-kevésbé közös vonás az interakcionista megközelítés (a szituáció és az 

egyéni jellemzők együttes figyelembe vétele a kutatásban), illetve az, hogy az összeesküvés-

elmélet szerintük elsősorban az ismeretek megszerzésében és rendszerezésében segíti az 

egyént. Ez az irányzat az összeesküvés-elméletekkel foglalkozó kezdeti írásokban egyáltalán 

nem volt hangsúlyos, mára azonban egyértelműen dominánssá vált.  
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A kutatások egyik vonulata kezdetektől fogva azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy mennyiben 

tekinthető téves következtetésnek az összeesküvés-elmélet? McCauley és Jacques (1979) a 

téma egyik első kísérleti vizsgálatában azt találta, hogy az összeesküvéselmélet-gyártás 

alapvetően nem az ok-okozat közti szimmetriateremtés irracionális vágyának, hanem logikus 

következtetésnek az eredménye: az összeesküvés révén, több ember által elkövetett 

merényletek sikeresebbek lehetnek, mint a magányosan elkövetett akciók. A többi szerző 

azonban rendszerint nincs ilyen jó véleménnyel az összeesküvés-elméletekről. Groh (1987) 

korai írásában abban látta az összeesküvés-elméletek vonzerejét, hogy egyszerű, dichotóm 

logikán alapuló magyarázatot kínálnak a világ eseményeire, csökkentik a disszonanciát és a 

komplexitást, és stresszhelyzetben felszabadítják az egyént a valóság szorításából – mindezt 

azonban a valóság torzításának árán. Leman és Cinnirella (2007) három évtizeddel későbbi 

vizsgálatában szintén a heurisztikák és a torzítások szerepét hangsúlyozta az ok-okozattal 

kapcsolatos naiv gondolkodásban. Kruglanski (1987) korai munkájában a laikus 

ismeretelmélet fogalmához kapcsolódóan a „hibáztató séma” („place-blaming schemata”) egy 

típusaként, egyfajta attribúciós hibaként aposztrofálja az összeesküvés-elméletet. Ezzel 

egybecsengő módon Clarke (2002) másfél évtizeddel később az összeesküvés-elméletet a – 

belső tényezők szerepét túlhangsúlyozó és a környezeti faktorok szerepét figyelmen kívül 

hagyó – alapvető attribúciós hiba termékeként értelmezte. Franks, Bangerner és Bauer (2013) 

az összeesküvés-elméleteket kvázi-vallásos mentalitásként határozza meg, ezzel részben  a 

makacs irracionalitás világába száműzve azokat. Wood, Douglas és Sutton (2012) frappáns 

vizsgálatban kimutatta, hogy az emberek egymásnak logikailag ellentmondó összeesküvés-

elméletekben is hajlamosak hinni: például abban, hogy Osama Bin Laden még él, és abban, 

hogy már halott volt, mikor az amerikai katonák rátaláltak. Ugyanez a szerzőpáros (Douglas 

és Sutton, 2011) ugyanakkor egy némileg megengedőbb., racionális magyarázatot is 

megfogalmaz az összeesküvés-elméletekkel szemben: az egyének saját konspiratív 

szándékaikból indulnak ki, amikor másoknak összeesküvő hajlamot tulajdonítanak.  

A kutatások másik, az előzőre rímelő iránya az összeesküvés-elméletek rendszerszerűségét 

vizsgálja. Goertzel a kilencvenes években (1994) az egyik legtöbbet hivatkozott írásában 

empirikus adatokra hivatkozva fejti ki, hogy az összeesküvés-elméletek többsége 

monologikus, zárt rendszerbe szerveződik, így a logikailag nem összetartozó 

összeesküvésekben való hiedelmekben (például az ufók, illetve a Kennedy-gyilkosság) között 

is összefüggés található az emberek fejében. Ezt a megállapítást az összeesküvés-elméletek 

kutatóinak jelentős része magáévá tette (pl. Swami, Chamorro-Premuzic, Furnham, 2010; 

Swami, Coles, Stieger, 2011; Leman és Cinnirella, 2013; Wood és Douglas, 2013; Bruder, 

Haffke, Neave és mtsai 2013).  

Egy harmadik fontos kutatás-csokor a külső csoportok vonásainak, szándékainak és 

társadalmi pozíciójának észlelésével összefüggésben vizsgálja az összeesküvés-elméleteket. 

Kofta és Sedek (1995) az összeesküvéses sztereotípiákat vizsgálva jutott arra a 

következtetésre, hogy a másik csoport entitativitásának észlelése jelentős szerepet játszik 

abban, hogy feltételezzük-e erről a csoportról a konspiratív hajlamot. Glick (2002/2005) a 

kollektív bűnbakképzés tipikus célpontját a másik csoportot erősnek és fenyegetőnek láttató 

„irigykedő sztereotípiában” találja meg (Bilewicz és Krzemisnki, 2010 ennek a modellnek az 



17 

 

érvényességét erősítette meg empirikus vizsgálataiban). Kramer (1998), Kramer és Jost 

(2002) a „paranoid kogníció”, illetve az „outgroup-paranoia” fogalmát vezetik be, és 

vizsgálják annak egyéni, társas és társadalmi meghatározóit hierarchikusan szerveződő 

társadalmi rendszerekben. Imhoff és Bruder (2013) szintén az (észlelt) hierarchia szerepét 

vizsgálva jutnak arra a következtetésre, hogy az összeesküvés-elméletek a magas státuszú 

csoportokkal szembeni előítéletekkel függnek össze, és így a status quo ellenében 

mozgósíthatják a saját csoportot.  

 

1.1.4. SZOCIOLÓGIAI-SZOCIOGRÁFIAI MEGKÖZELÍTÉSEK  

Ezen megközelítések közös vonása, hogy az összeesküvés-elméletekben való hiedelmeket 

alapvetően a társadalmi struktúrában, illetve a státuszhierarchiában elfoglalt hellyel, továbbá 

az átfogó társadalmi átalakulásokkal hozzák összefüggésbe. Hofstadter (1965) munkáját 

alapvetően azért soroljuk ide, mert ő az amerikai politikai rendszerben és társadalomban 

végbement mély változásokból (például az állami újraelosztás szerepének növekedése) illetve 

az amerikai jobboldal ennek nyomán előálló szubjektív deprivációjából, hatalomtól való 

megfosztottság-érzéséből vezeti le az amerikai társadalomban elharapózó „paranoid stílust”.  

Parish (2001) a fentiekkel egybehangzó módon úgy véli, hogy a modernitás az az alapélmény, 

amely (a fragmentáció és a folyamatos átalakulás érzése révén) vonzóvá teszi az 

összeesküvés-elméleti magyarázatokat. 

A „szociologizáló” és szociográfiai megközelítés talán legnépesebb vonulata az a kilencvenes 

és a kétezres években aránylag termékeny kutatási irány, mely az amerikai feketék körében 

elterjedt összeesküvés-elméleteket vizsgálja. Turner (1993) etnográfiai módszerekkel 

vizsgálta ugyan a feketék körében terjedő összeesküvés-elméleteket és szóbeszédeket, 

kiindulópontja azonban alapvetően szociológiai volt. A feketék társadalmi helyzetéből 

(anyagi depriváció, politikai üldözöttség) vezette le ugyanis elsősorban az olyan történetek 

iránti fogékonyságukat, miszerint például egyes, fehérek által gyártott üdítőitalok 

hozzájárulnak a feketék sterilizálásához. Ezt a hagyományt folytatva számos olyan publikáció 

született, mely a feketék hatalomnélküliségéből, rendszerrel szembeni ellenérzéseiből, és 

kedvezőtlen társadalmi pozíciójából vezette le az összeesküvés-elméletek iránti 

fogékonyságukat (pl. Crocker, Luhtanen és mtsai, 1999), és ennek hatását az 

egészségviselkedésükre (Parsons, Simmons, Shinhoster, Kilburn, 1999; Klonoff, Landrine 

1999; Sasson,1995; Bogart, Thornburn 2005).  

A téma kiváló, sajnos nemrégiben elhunyt kutatója, Lakatos László (2000) naiv szociológiai 

elméletként értelmezte és elemezte az összeesküvés-elméleteket, melyek kialakulásában a 

társadalmi tényezőknek szintén nagy szerepet tulajdonított. 
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1.1.5. KULTURÁLIS/TÖRTÉNELMI MEGKÖZELÍTÉSEK  

Ezen megközelítések közös jellemzője, hogy a szélesebb kulturális és történelmi kontextus, 

avagy a „korszellem” szerepét hangsúlyozzák az összeesküvés-elméletek kibontakozásában.  

Ezen szakirodalmi „hagyomány” alapvetően az Egyesült Államokban bontakozott ki, az 

ezredforduló környékén. A kivételek közé tartozik Moscovici (1987), aki a nyolcvanas évek 

végén megjelent írásában az összeesküvéses mentalitást a huszadik század jellegzetes, 

prototipikus gondolkodásmódjaként azonosította, mely egyrészt épít a kultúra archaikus 

rétegeiben megbúvó képzetekre, másrészt az aktuális történelmi kor realitásaira.  

Az ezredforduló környékén számos olyan kötet jelent meg, mely a második világháború után 

elharapózott amerikai „konspirációs kultúráról” szólt. Goldberg (2001) arról a jelenségről írt, 

ahogy a hidegháborús Egyesült Államokban a sokszor virtuális külső-belső ellenségek a 

politikai folyamatok állandó szereplőivé váltak. Melley (2000) ezt a jelenséget a 

„kiszolgáltatottsági pánikkal”
2
 magyarázza, mely egy „intenzív szorongás az autonómia 

látszólagos elvesztésétől; meggyőződés, hogy az egyén tevékenységei mások irányítása alatt 

állnak, illetve hogy az egyént nagyhatalmú, külső ágensek «konstruálják»”. Ez a félelem 

Melley szerint egy a második világháború utáni Amerikára jellemző kulturális jelenség. 

Annak a tradicionális, romantikus felfogásnak a válsága, ahogyan az amerikaiak az egyéni 

autonómiáról, egyéniségéről és individualizmusról hagyományosan gondolkodnak
3
. Melley 

ennek kapcsán arra a felismerésre jut, hogy az összeesküvéselmélet-gyártás révén az egyén 

éppen a ránehezedő elnyomás ellen tiltakozik, és az összeesküvés „felismerése” az első lépés 

az önvédelem irányába: az egyén visszaszerzi a saját maga feletti ellenőrzést a társadalmi 

rendszertől
4
. Barkun (2003) alapvetően a „millenialista”, apokaliptikus konspirációs 

ideológiákat vizsgálta – illetve ezek összekapcsolódását az „ufológiai”  irányzatokkal. Bár 

Barkun számos fontos megállapítást tesz az összeesküvés-elméletek természetéről általában, 

vizsgálódásának fókuszában jellegzetesen amerikai kulturális és politikai kontextushoz kötött 

jelenségek állnak. Pratt (2001) szerint a háború utáni Amerikában a paranoid képzetek 

elszaporodása a filmművészetben és filmiparban egyfajta tudattalan kollektív szimbolikus 

reakció az állami kontrollt gyakorló szervek észlelt túlterjeszkedésére. West és Sanders 

(2005) az összeesküvés-elméleteket mint a modernizációtól való elidegenedés kulturális 

                                                 

2
 eredetiben: „agency panic” 

3
 Ebbe a megközelítésbe ugyanis nem fér bele annak felismerése, hogy az emberek hagyományosan, társadalmi 

mivoltukból és a társadalmi intézmények hatásából fakadóan hasonlóan gondolkodnak számos jelenségről – ezt a 

hatást pedig a tömegkommunikáció fejlődése csak jobban felerősítette. Ez a felismerés pedig alapvetően rengeti 

meg az individuum egyediségébe és eredetiségébe vetett hitét. 

4
 Melley gondolatai egyébként némileg egybecsengenek Stanley Milgram (1974) elméletével, aki szerint az 

egyének kétféle „üzemmódban” tevékenykedhetnek: a „kiszolgáltatott állapotban” (Agentic state) alapvetően 

mások akaratának engedelmeskednek, míg az „autonóm állapotban” saját maguk belső parancsszavának. 

Milgram azt állította, hogy amellett, hogy az engedelmeskedésre evolúciós hajlamunk is van, ennek gyakori 

megjelenésében komoly szerepe van annak a társadalomnak, mely alapvetően a tekintélynek való 

engedelmességre nevel és azt jutalmazza. Ebből a szempontból Milgram még egy lépéssel tovább is megy, 

hiszen azt mondja: társadalmi rendszerünk bizonyos fokig valóban a represszióra épít.  
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kifejezésmódjait értelmezték és elemezték antropológiai szempontból. Bár ez az irányzat 

hagyományosan is némileg „elnézőbb” az összeesküvés-elméletekkel szemben, Fenster 

(1999) ebből az irányzatból is kilóg kifejezetten optimista összeesküvés-elmélet-

szemléletével. Fenster szerint az összeesküvés-elméleteknek mint kulturális reakcióknak 

komoly szerepe lehet az amerikai demokrácia megerősítésében, mivel jobb és átláthatóbb 

kormányzást követelnek ki.  

A kulturális megközelítést alkalmazó írásokban az összeesküvés-elméletekkel szemben 

„megértőbb” attitűd mellett jellemző az összeesküvések intuitívabb elemzése, az elméletek 

történeti-társadalmi beágyazottságának és egyedi kontextusának vizsgálata is. Ide sorolhatóak 

azon narratív és diszkurzív megközelítések is, melyek egyszerre gyakorolnak módszertani 

kritikát az összeesküvés-elméletek kvantitatív, kontextusra érzéketlen elemzései és elméleti 

kritikát az összeesküvés-elméleteket csak egyöntetűen társadalmi veszélyként beállító 

megközelítések felett  (Raab, Ortlieb, Auer, Guthmann, Carbon, 2013; Sapountzis és Condor, 

2013).  

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Raab%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847576
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ortlieb%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847576
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guthmann%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847576
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carbon%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847576
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1.2. Az összeesküvés-elméletek definíciója, típusai és jellemzői   

„A világ egyetlen jelensége, egyetlen hang, egyetlen leírt vagy kimondott szó sem azt jelenti, 

amit jelenteni látszik, hanem valamiféle Titokról szól. Egyszerű a jelszó: gyanakodni, mindig 

csak gyanakodni.” Umberto Eco (2008). Foucault-inga. 458. o. 

1.2.1. AZ ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK DEFINÍCIÓJA 

Az összeesküvés-elméletek szakirodalmának az előző fejezetben már említett elméleti 

sokszínűsége törvényszerűen együtt jár egyfajta (bizonyos szintig termékeny, ám az 

empirikus kutatások szempontjából inkább zavaró) terminológiai sokféleséggel és 

pontatlansággal. Kis túlzással azt mondhatjuk: ahány diszciplína, annyiféle definíciója és 

értelmezése létezik az összeesküvés-elméleteknek. A szociálpszichológiai szakirodalomban 

ugyanakkor az utóbbi években kialakult egy többé-kevésbé konszenzusos értelmezés, ami 

lehetővé teszi a területen folytatott kutatások összehasonlítását.  

Az alábbiakban először bemutatjuk a leginkább közkeletű, illetve analitikus szempontból 

legfontosabb meghatározásokat.  A definíciókat az általuk alkalmazott kritériumok 

(differentia specifica-k) alapján csoportosítjuk (ld. 2. ábra), a „legminimalistább” (azaz a 

legkevesebb feltételt tartalmazó) a megközelítéstől a „legmaximalistább” (azaz a legtöbb 

feltételt tartalmazó) meghatározás felé haladva. Ezt követően a létező meghatározások 

elemeiből építkezve alkotjuk meg saját munkadefiníciónkat. 

Az összeesküvés szó etimológiai eredete a con spirare („közös légzés”) kifejezés, melynek 

összeesküvéssel kapcsolatos jelentése a titkosan, sötétben való közös suttogás, vagy a 

merényletet megelőző közös csendes légzés lehet (Pipes, 2007; Coady, 2006). Coady (2006) 

szerint az összeesküvés emberek egy csoportjának titkos együttműködése. Az elmélet pedig a 

szerző meghatározásában pedig olyan hiedelem, melyre kevés, vagy semmilyen bizonyíték 

nincs, tehát episztemológiai státusza bizonytalan. Ettől ugyanakkor még igaz is lehet – és 

Coady erre hivatkozva kifejezetten szorgalmazza is az „összeesküvés-elmélet” fogalmának 

megszabadítását a hagyományosan pejoratív jelentéstartalomtól. Ez az elmélet tehát 

mindössze két kritériumot tartalmaz (mely a szó eredeti jelentésében szervesen benne van): a 

titkosságot, illetve a titokban cselekvők kollektivitását. Ebben az értelmezésben az 

összeesküvés-elméletek nem csak hogy igazak lehetnek, de jóindulatúak is: a születésnapi 

meglepetésparti szervezése (illetve az ezzel kapcsolatos gyanú megfogalmazása), vagy éppen 

a Mikulásban való hit  például maradéktalanul kimeríti a fenti meghatározást. Coady 

mindazonáltal hozzáteszi azt is: az összeesküvés-elmélet fogalmának köznyelvi használata 

másképpen értelmezi az összeesküvés-elmélet fogalmát: olyan magyarázatként, mely 

szembehelyezkedik az adott kontextusban hivatalosnak minősülő állásponttal
5
. 

                                                 

5
 E szempont fontosságára példaként a Szeptember 11-i terrortámadást hozza, ahol minden magyarázat (a 

„hivatalos” és az azzal szembehelyezkedő ”összeesküvés-elmélet”) egyaránt egy titkos terv megvalósításáról, 

tehát egy összeesküvés-elméletről szólt. Azt is hozzáteszi ugyanakkor, hogy a hivatalos verziót megkérdőjelező 

teória általában magában foglalja annak feltételezését, hogy a hivatalos források tudatosan titkolják el az 

igazságot a közvélemények elől. A szűkebb „köznyelvi” értelemben vett összeesküvés-elméletek tehát egyben 

formai értelemben is összeesküvés-elméletek. ennek fordítottja ugyanakkor nem igaz. 
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A szakirodalomban az egyik leggyakrabban idézett definíció szerint az összeesküvések 

cselekvők egy csoportjának együttműködése egy titkos megállapodás keretében, mely 

valamilyen törvénytelennek vagy rosszindulatúnak tartott, rejtett terv megvalósítására irányul. 

Az összeesküvés-elméletek pedig az ilyen összeesküvések létezésével kapcsolatos laikus 

hiedelmek (Zonis and Joseph, 1994). Itt tehát megjelenik egy további szempont is: az 

összeesküvések ártalmas, rosszindulatú természete.  

Az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatos talán legnépszerűbb könyv újságíró szerzője, 

Daniel Pipes (1999, 39.) az összeesküvésre vonatkozóan egy jogi meghatározást, a Black’s 

Law Dictionary definícióját (Black, H. C., 1951, id.: Pipes, 1999, 39.) idézi: „az összeesküvés 

kettő vagy több személy egyesülése vagy szövetsége, akik azért álltak össze, hogy közös 

erőfeszítéssel valamely törvénytelen vagy büntetendő cselekményt kövessenek el”.  

Pipes azonban további szemponttal egészíti ki ezt a definíciót: az összeesküvés-elmélet a meg 

nem történt összeesküvés, mely csak a képzeletben létezik, így per definitionem a valósággal 

ellentétes. Ezt az egyértelmű kijelentést a társadalomtudományos szakirodalom többnyire 

kerüli ‒ talán nem véletlenül. A szintén népszerű „Vudu-történelem” című könyv szintén 

újságíró szerzője, Aaronovitch (2010, 15 oldal) ennél jóval finomabb, és óvatosabb 

megközelítéssel él: „akkor beszélünk konspirációelméletről, amikor valaki szándékosságot 

tételez fel olyan történések mögött, amelyek inkább véletlenszerűnek, szándéktalannak 

látszanak. Tovább finomítva ezt a definíciót, azt tekinthetjük konspirációs teóriának, amikor 

valakinek a titkos cselekedeteivel magyarázunk egy olyan történést, amely mások kevésbé 

álcázott és kevésbé összetett közreműködésével sokkal hihetőbben magyarázható. 

Összeesküvés-elméletnek tehát a magam részéről az olyan teóriákat nevezem, amelyek 

szükségtelenül folyamodnak a konspiráció föltevéséhez más, valószínűbb magyarázatok 

helyett. ”  

Ez a magyarázat csak annyit állít, hogy az összeesküvés-elmélet az események olyan 

magyarázata, mely kevésbé valószínű, mint a ne összeesküvéses magyarázatok. A 

valószínűségi döntésben pedig az intuitív benyomásokon alapuló következtetések helyett egy 

a társadalomtudományokban is kedvelt eszközt javasol: Occam borotváját, melynek 

értelmében két hipotézis közül az a valószínűbb, melyhez egyszerűbben, kevesebb 

előfeltételezéssel jutottunk el
6
 

Az összeesküvés-elméletek egyik legkomplexebb definícióját Lakatos László (2000, 4. oldal) 

adja. Lakatos szerint az összeesküvés „egy szervezett csoport titkos és bűnös tevékenysége, 

amelynek célja a társadalmi világ (vagy annak egy része) feletti illetéktelen kontroll 

megszerzése vagy megtartása a csoport magánérdekeinek érvényesítése érdekében".  

Az illetéktelen kontroll feltételezése annyiban fontos, hogy Lakatos szerint az összeesküvés-

elméletek a hatalomról szóló laikus szociológiai elméletek, és ezekben egyértelműen 

                                                 

6
 Barkun, 2003 érdekes módonéppen ezzel ellentétes állásponton van: az összeesküvés-elméletek nagyon 

„takarékos” magyarázatok tudnak lenni, és a valóság sokszor sokkal bonyolultabb, mint az összeesküvés-

elméletek feltételezik.  
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megjelenik annak az elképzelése, hogy a hatalmat nem a „hivatalos” politikai intézmények 

gyakorolják. Lakatos, Coady-hoz hasonlóan az „elmélet” definiálása kapcsán amellett érvel, 

hogy az összeesküvés-elméletek valóságtartalma nem ellenőrizhető. Az összeesküvés-

elméletek és a valóság viszonyának minden, a témával foglalkozó szakértő számára kínzó 

dilemmáját pedig a következőképpen fogalmazza meg (u.o., 10. oldal): 

„A történelem számos sikeres és sikertelen összeesküvésről tud, a valódi összeesküvésekről 

szóló tudományos beszámolókat azonban nem szoktuk összeesküvés-elméleteknek hívni. Az 

tudomány; pl. történettudomány. Meghatározásunk tehát – és ez rendkívül fájdalmas, de 

valószínűleg nem tudunk rajta segíteni – nem zárja ki a valódi összeesküvésekről alkotott 

tudományos elméleteket, (…) Összeesküvés-elméletnek általában csak a vélt 

összeesküvésekről szóló spekulációkat, áltudományos elméleteket hívjuk. Hogy milyen nagy a 

baj, arra némiképp következtethetünk abból, hogy az „elmélet” szó maga is kétértelmű: 

utalhat megalapozott, biztos tudásra, de bizonytalan alapokon nyugvó spekulációra is. (…) Ez 

a pejoratív értelem az elmélet és a valóság, az elmélet és a gyakorlat szembeállításán 

nyugszik. "Más az elmélet és a más a valóság", mondjuk, ha egy magyarázatnak nem akarunk 

hitelt adni. Vagy elfogadjuk tehát, hogy az ilyen módon definiált kategóriába beletartoznak a 

valódi összeesküvésekről szóló tudományos beszámolók is, vagy teljesen önkényesen úgy 

döntünk, hogy csak a vélt összeesküvésekről szóló elméleteket tekintjük “valódi” 

összeesküvés-elméletnek. Önkényesen, mert milyen alapon döntjük el, hogy egy állítólag 

létező összeesküvés valóban létezik-e vagy sem? Mindkét megoldás kényelmetlen, ráadásul 

nem is valódi alternatívával állunk szemben, ahol lehetőségünk lenne a kisebbik rossz 

választására: a helyzet ugyanis az, hogy bármelyiket válasszuk is, mindenképpen szükségünk 

lesz egy megbízható eljárásra, amelynek segítségével különbséget tudunk tenni a valódi és a 

vélt összeesküvésekről szóló elméletek között. Tudva azt, hogy az emberi tudás közismerten és 

sajnálatosan korlátozott, már most gyaníthatjuk, hogy igazán megbízható eljárás erre a célra 

nem létezik.” 
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2. ábra: Az összeesküvés-elmélet tartalmi kritériumai különböző szerzők definícióiban  

 Titkosság 

(az 

együttmű-

ködés és a 

terv)  

Több szereplő 

együttműkö-

dése (terv 

megvalósítá-

sára) 

Amoralitás 

(törvény-

telen/ 

önző/ártó 

szándékú) 

Nagyhatal-

mú erők 

követik el  

Nem 

létezik 

(fiktív) 

Nem 

való-

színű  

Szembehe-

lyezkedik a 

„hivatalos” 

magyarázat-

tal 

Célja 

illeték-

telen 

kontroll 

megszer-

zése, 

megtar-

tása 

Ártal-

mas 

Coady (2006) 

- a formális  

X X        

Coady (2006) 

– köznyelvi  

(X) (X)     X   

Zonis és 

Joseph (1994) 

X X X       

Pipes (2007) 

(2000) 

X X X  X     

Lakatos 

(2000) 

X X X   (X)  X  

Aaronovitch 

(2010) 

X X (X)   X    

Sunstein and 

Vermeule 

(2009) 

X X (X) X (X)    X 

 

Sunstein and Vermeule (2009), akik alapvetően amellett érvelnek, hogy logikailag 

kristálytiszta meghatározás nem létezik, összeesküvés-elméletként végső soron az általuk 

relevánsnak tartott összeesküvés-elméleteket határozzák meg, melyeknek a „kötelező” 

elemeken (kollektivitás és titkosság) túl az alábbi elemek is részei: mindig nagyhatalmú erők 

ármánykodását feltételezik, ártalmasak, és tévesek.   

Az összeesküvés-elméletek elméletei nagy változatosságot mutatnak abból a szempontból, 

hogy milyen szigorúan vonják meg azokat a kategóriákat, melyek alapján egy hiedelemről 

eldönthető, hogy összeesküvés-elmélet vagy sem (ld. a 2. ábrát). Milyen definíció lehet a 

legjobb a kutatás szempontjai céljából? Egy elméleti és pragmatikus szempontoknak 

egyszerre megfelelő elmélet nem lehet túlzottan „laza” – hiszen ebben az esetben túl tágra 

hagyja a vizsgálandó jelenségek körét, és a fogalom elveszti magyarázóerejét és relevanciáját 

– ugyanakkor abból a szempontból nem lehet túlzottan szigorú sem, hogy a vizsgált 

jelenségeknek a definíció egyes elemeit valóban ellenőrizhető módon ki kell meríteni.  

Ez utóbbi megfontolásból mindenképpen el kell vetnünk azt a Pipes (2007), illetve Sunstein 

and Vermeule (2009) által képviselt álláspontot, mely szerint az összeesküvés-elméletek 

szükségszerűen tévesek – azon egyszerű okból kifolyólag, hogy sok esetben nincs erről 

megalapozott tudásunk. Egyszerű tudományos tényekkel bebizonyítani a például a 

Holokauszt-tagadásról, hogy téves hiedelem, ugyanakkor ezt közel sem lehet ilyen 
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magabiztosan kijelenteni egyes óvatosabb, a Kennedy-gyilkossággal vagy éppen 9/11-gyel 

kapcsolatos kormányzati részvételt feltételező összeesküvés-elméletek esetében.    

Szociálpszichológiai megközelítésből ráadásul azt is mondhatjuk: nem feltétlenül az  alényeg, 

hogy egy elmélet igaz-e vagy sem, hanem hogy igaznak tartják-e.   Ez határozza meg ugyanis, 

hogy milyen hatása van az egyén és a csoport gondolkodására, érzelmeire és motivációira. A 

másik szemponttal, a „hivatalos” magyarázattal való szembehelyezkedéssel pedig azért nem 

vagyunk elégedettek, mert ez kivenné a lehetséges vizsgálódás köréből azokat az eseteket, 

amikor a „hivatalos”, állami szervek által képviselt verzió az összeesküvés-elmélet. Ez 

gyakran előfordul totalitárius rezsimek esetében (ld. pl. Robins és Post, 1997) de általános a a 

közel-keleti országokban is (ld. Zonis és Joseph, 1994; Pipes, 1998). 

A fenti szempontok felhasználásával saját munkadefiníciónkba az alábbi feltételeket építjük 

be:  

 Titkosság: az összeesküvés-elmélet mindig titokban lévő machinációkat feltételez.  

 Kollektivitás: az összeesküvők mindig többen vannak.  

 Amoralitás: az összeesküvés- elméletek rosszindulatú és/vagy törvénytelen akciók 

tervezett elkövetését feltételezik a saját csoport ellen (fontos ugyanakkor, hogy 

csoport az összeesküvés tárgya: ez különíti el az összeesküvés-elméletet a paranoid 

téveszmétől).  

 Nagyhatalmú erők követik el: az összeesküvés-elméletek hívői jellegzetesen komoly 

anyagi, politikai, társadalmi, illetve intellektuális erőforrásokkal rendelkező 

csoportokat feltételeznek elkövetőként.  

 Célja illetéktelen kontroll megszerzése és megtartása: az összeesküvések politikai 

célokat tűznek ki abban az értelemben, hogy valamilyen szempontból uralkodni 

akarnak másokon.  Az összeesküvés-elmélet voltaképpen az illegitim kontroll 

gyakorlásáról szóló politikai elmélet. 

Ennek alapján az összeesküvés-elméletet 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 szűkítjük a 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 
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valószerű módjai - még ha tévességüket a priori módon legtöbb esetben nem is 

jelenthetjük ki
7
.  

Saját munkadefiníciónk elemeit és kritériumait a 3. ábra tartalmazza. 

3. ábra: A jelen dolgozatban alkalmazott munkadefiníció 

 Titkosság 

(az 

együttmű-

ködés és a 

terv)  

Több szereplő 

együttműkö-

dése (terv 

megvalósítá-

sára) 

Amoralitás 

(törvény-

telen/ 

önző/ártó 

szándékú) 

Nagyha-

talmú erők 

követik el  

Nem 

létezik 

(fiktív) 

Nem 

való-

színű  

Szembehe-

lyezkedik a 

„hivatalos” 

magyarázat-

tal 

Célja 

illeték-

telen 

kontroll 

megszer-

zése, 

megtar-

tása 

Ártal-

mas 

Nép-

szerű/

elter-

jedt 

Krekó 

(2013)  

X X X X  (X)  X (X) (X) 

Magyarázat: X: egyértelmű feltétele a definíciónak. (X): implikált (nem expliciten rögzített) része a definíciónak, 

mely a vizsgálatra érdemes összeesküvés-elméleteket jelöli ki.  

 

1.2.2. VANNAK-E ÖSSZEESKÜVÉSEK? 

Ahogy az összeesküvés-elméletek definícióiból is egyértelműen látszott: az összeesküvés-

elméletek kutatói (és persze az irántuk érdeklődő szélesebb közösség) számára az egyik 

legfontosabb kérdés ezeknek az elméleteknek a valósághoz való viszonya.  

Hogy milyen gyakori az összeesküvés a világban, empirikus módszerekkel nehezen 

eldönthető kérdés. Nem véletlen, hogy a téma kiterjedt filozófiai viták tárgyát képezi (ld. pl. 

Coady, 2006). Ezt a vitát még Karl Popper (2001., 280-283) indította el egyik leghíresebb 

könyvének, a Nyitott társadalom és ellenségei című írásának két oldalas, a témának szentelt 

eszmefuttatásával. Mivel ez az elmélet a témáról folytatott diskurzusok egyik legtöbbet 

idézett és vitatott forrása, érdemes bemutatására egy kis időt szentelni.  

Popper fő állítása, hogy létezik a társadalomtudományok valódi céljával ellenkező 

megközelítés, „a társadalom összeesküvés-elmélete”, melynek lényege, hogy minden 

társadalmi és történelmi jelenséget valamilyen csoportok vagy emberek szándékos, tervszerű, 

az érdekeiknek megfelelő összeesküvés idézett elő.  Ez a téves szemlélet abból indul ki, hogy 

a világban minden kedvezőtlen jelenség (szegénység, munkanélküliség, nélkülözés, stb.) 

néhány nagyhatalmú egyén vagy csoport tervezett cselekvésének eredménye, és a jelenségek 

megértése csak a tervet megalkotó rejtett csoportok azonosítását jelenti. Ez a megközelítés 

Popper szerint teljesen figyelmen kívül hagyja a világban inherensen benne rejlő 

kiszámíthatatlanságot és esetlegességet, továbbá teljesen negligálja a módszertani 

individualizmust, amikor a csoportokat is mint individuumot kezelik, melyeket egyéni célok 

                                                 

7
 A szerző maga ugyanakkor abban hisz, hogy nyugodt, békés, alapvetően demokratikus körülmények között élő 

társadalmakban jóval kevesebb az összeesküvés, mint az összeesküvés-elmélet. ennek a gondolatnak a 

publicisztikai kifejtését ld. More conspiracy theories than conspiracies, Budapest Times, 2011. October 10. 

http://www.budapesttimes.hu/2012/10/01/more-conspiracy-theories-than-conspiracies/ 

http://www.budapesttimes.hu/2012/10/01/more-conspiracy-theories-than-conspiracies/
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és érdekek vezérelnek, és nem számolnak azzal, hogy a kollektívumokon belül is 

érdekkonfliktusok léphetnek fel.  

Popper szerint az összeesküvés-elmélet a „vallási babona szekularizációjának jellegzetes 

következménye” (u.o, 281.), melyben az istenek helyét átveszik a mindenható személyek/ 

csoportok. Popper sem tagadja, hogy vannak sikeres összeesküvések (például Lenin 

forradalma, Hitler háborúja), az összeesküvők azonban csak meglehetősen ritkán viszik 

sikerre az összeesküvéseket. Ennek fő oka Popper szerint, hogy a társadalmi folyamatokat 

alapvetően a szándékolt emberi cselekvések nem szándékolt utóhatásai” (u.o., 282) formálják. 

Ezt az ingatlanárak emelkedésével példázza: az az ember, aki vevőként jelentkezik a 

lakáspiacon, azzal, hogy növeli a keresletet, maga is hozzájárul az ingatlanárak 

emelkedéséhez – mikor leendő vásárlóként éppen ennek ellentettjében érdekelt. A társadalmi-

történeti folyamatok tehát alapvetően nem érthetőek meg csupán a szándékokból, melyek csak 

áttételesen és tökéletlenül érvényesülnek a valóságban. Popper fő állítása: „a történelemnek 

nincs értelme” (u.o., 443.). 

Poppernek ezzel a radikálisan összeesküvéselmélet-szkeptikus álláspontjával többen is vitába 

szálltak. Pigden (2006) szerint bár Popper vádolja babonával az összeesküvések hívőit, az a 

hiedelem, hogy összeesküvések hívői mind babonásak, maga is megalapozatlan babona. 

Pigden szerint a popperi megközelítés egyik fő problémája, hogy „intellektuális füstködbe 

borította a jobboldali konspirátorokat, amely mögött el tudják tussolni konspiratív 

ügyeskedéseiket.” (u.o, 41.) „A konspiráció finnyás ellenzői vulgárpopperiánusok, abban az 

értelemben, ahogyan Popper szerint Marx számos követője vulgármarxista. ” (u.o.39) mondja 

ki a verdiktet a szerző. Szerinte az összeesküvések igenis formálják a történelmet 

(összeesküvés indította el például a második világháborút), és a nem tökéletes összeesküvések 

is jelentősen formálják a történelmet: például a Gorbacsov elleni puccs, mely ugyan nem volt 

sikeres, de előmozdította a Szovjetunió bukását.  

 Az összeesküvés-elméletek másik filozófiai védelmezője, Coady (2006) ezzel összecsengő 

módon azt állítja, hogy mivel az összeesküvés-elméletek valóban elterjedtek a világban, 

episztemológiai megközelítésből a gyanakvás sokszor célravezetőbb és hasznosabb, mint az 

összeesküvésekkel szembeni totális szkepszis és elutasítás. Coady példaként az iraki háború 

példáját idézi, amikor is véleménye szerint az USA és Nagy-Britannia kormányai 

szándékosan félrevezették a közvéleményt, és a hivatalos casus belliről, nevezetesen a 

tömegpusztító fegyverek létezéséről egyértelműen bebizonyosodott, hogy csak kitaláció. Ez 

az eset a szerző szerint azt példázza, hogy az összeesküvésekben való hit igenis felvértezheti 

az állampolgárokat a politikai manipulációval szemben. Coady szerint a kétféle lehetséges 

ismeretelméleti hiba – az összeesküvésekbe vetett túlzott hit és teljes, naiv elutasítás – közül 

az utóbbi manapság az utóbbi a gyakoribb, és egyben a veszélyesebb is. 

Ezen a ponton érdemes egy pár szót ejteni arról, hogy a „mennyire jellemző az összeesküvés a 

világban?” vita  legalább annyira világnézeti, mint amennyire ismeretelméleti természetű. Az 

összeesküvés-elméletek teoretikusai és apologétái sokszor a liberális, szabadversenyes, 

Egyesült Államok által dominált kapitalista globális rendszer bal-vagy jobboldali kritikusai, 

akik a hatalommal és annak működésével kapcsolatos bizalmatlanságuk és a rendszer 
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deklarált (pl. demokratikus) működési elveivel kapcsolatos szkepszisük okán fogadják el ezen 

elméletek létjogosultságát. Ezzel szemben az összeesküvés-elméletek leghangosabb kritikusai 

(többnyire deklaráltan is, mint maga Popper) a liberális demokráciák és a globalizált rendszer 

híveiként és szószólóiként kérdőjelezik meg a rendszerkritikus narratívák létjogosultságát.  

Léteznek ebben a vitában ugyanakkor „megengedőbb”, kevésbé ideologikus közbülsőbb 

állítások is: Keeley (1999) szerint például az összeesküvések olyanok, mint a Hume-i csodák: 

lehet, hogy soha nem lehet bizonyítani a nem létezésüket, ettől függetlenül el kell vetni őket. 

Basham (2003) szerint pedig tanult agnoszticizmussal kell viszonyulnunk az összeesküvés-

elméletekhez: egyrészről azért, mert sokszor egyszerűen nem vagyunk annyi információ 

birtokában, hogy egyértelműen megerősítsük vagy cáfoljuk őket, másrészt pedig azért, mert 

mivel úgy sem tudunk semmit sem tenni az esetleges összeesküvések megakadályozása 

érdekében, praktikusabb úgy élni az életet, mint ha nem is léteznének.  

Egyes helyzetekben a tudományban is nagy szerepre tehetnek szert az összeesküvés-

elméletek, és komoly karriert futnak be. Groh (1987) például idézi Carl Schmitt egyes, maguk 

korukban meglehetősen népszerű összeesküvés-elméleti konstrukcióit. Az összeesküvés-

elméletek híveinek egyik sokat idézett teoretikusa, Noam Chomsky pszicholingvisztikai 

felfedezései után társadalomtudósként egyre inkább az amerikai politikai rendszer és 

intervencionalizmus, illetve a globális kapitalizmus kritikájával vetti észre magát
8
. Chomsky 

és Herman (1988) a modern kori propaganda működését bemutató „Manufacturing Consent” 

című könyvének bevezetőjében már maga is utal arra, hogy elméletét bizonyára sokan 

(jogtalanul) összeesküvés-elméletnek fogják majd nevezni. Coady (2006) rámutat továbá egy 

érdekességre: bár gyakran a globalizációkritikus baloldalt bélyegzik konspiracistának a 

szabad piac hívei, a gyökerek szintjén ez a szembeállítás nem állja meg a helyét. Marx például 

a személytelen struktúrák determinisztikus, személytelen irányításában hitt, ezért az 

összeesküvés-elméletek ellen érvelt, Adam Smith (idézi Coady, 2006, saját fordítás): viszont 

maga is összeesküvést vázol fel elmélete középpontjában: amikor azt mondja: „a hasonszőrű 

kereskedők gyakorta találkoznak egymással, akár csak szórakozás céljából, ennek eredménye 

pedig a közösség elleni összeesküvés”. 

Az összeesküvés-elmélet ugyanakkor napjainkban is befolyásos társadalom-tudományos 

értelmezési keret. Az események mögötti rejtett hatalmi hálózatok kutatása, a (sokszor 

nemzetközi, „transznacionális”) elitek rejtett befolyásának feltárása és elemzése a baloldali 

kritikai (pl. neomarxista, neogramsciánus) társadalomtudomány egyik fő programja és 

célkitűzése. A globális politikai és gazdasági folyamatokat elemző szerzők sokszor mindent 

behálózó rejtett hatalmi hálózatokat feltételeznek a „globális világrend” kialakításában és 

mozgatásában. Hazánkban is több, részben tudományos igénnyel fellépni próbáló szerző 

alkalmaz összeesküvés-elméleti keretet a globális folyamatok elemzésében. Pokol Béla (2005, 

2008) globális uralmi rendről szóló, Kees Van der Pijl elméletére alapozó munkái, Bogár 

                                                 

8
  Érdekes, hogy Chomsky az interneten leginkább a média manipulatív stratégiáit bemutató „tízparancsolatáról” 

híresült el, ami (bár kétségtelenül közel áll a szerző gondolataihoz) a sokszor terjesztett formájában valójában 

soha nem hangzott el Chomskytól (Silva, 2012).  
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László  (2007) „hálózatok világuralmáról” és a világot behálózó „globalómáról” szóló 

elméletei, illetve Drábik János írásai a globális pénzimpériumról (ld. pl. Drábik, 2007) a 

világrend működését jellegzetesen konspirációs magyarázati elvek mentén értelmezik. E 

megközelítések szerint gyakorlatilag minden nagy hatású politikai és gazdasági folyamat 

(köztük a rendszerváltások, merényletek, válságok) egy szűk globális háttérhatalom tervei 

mentén zajlik. Az ilyen és ehhez hasonló elképzelések semmiképpen sem nevezhetőek a 

társadalomtudomány „mainstreamjének”, de egyes időszakokban és politikai csoportok 

körében rendkívüli, tudományos munkákat ritkán megillető népszerűségre tehetnek szert.  

A kérdéssel foglalkozó kutató számára is központi jelentőségű a kérdés: mely összeesküvés-

elméleteket utasíthatja mel automatikusan? A népszerű, teljes világot behálózó 

összeesküvésről szóló elméletek létezését a priori alapon kizárhatjuk, ezek ugyanis technikai 

okoknál fogva nem megvalósíthatóak, és nem maradhatnának titokban (Keeley, 2006). Bíró 

Gáspár (2003. 56. o.) a nemzetközi viszonyokról írva meggyőzően fejti ki egyrészt, hogy az 

összeesküvés „munkamódszere” a diplomáciának, másrészt azonban a titkos szereplők 

titkoságuk okán nem formálhatják a világtörténelmet: „A titkos diplomácia, az államtitkok, s 

az azokat zároló és védő intézmények sokasága, a megtévesztés, a manipuláció, a nyilvánvaló 

tények cáfolata, nem utolsósorban a diszkréció a nemzetközi kapcsolatokban ma is létező 

jelenségek, és megannyi spekulációra adnak okot. S nemcsak a hírfogyasztók, de a nemzetközi 

politikai viszonyokkal hivatásszerűen foglalkozók számára is. (…) a nemzetközi politikai 

viszonyok aktorai számára a szereplői minőség elnyerésének sine qua non feltétele a 

nyilvánosság elé lépés. A kilencvenes években a nyilvánosság ebben az értelemben a 

nemzetközi politikai viszonyok igazi lételeme. Az okkult csoport nem szereplője a nemzetközi 

politikai viszonyoknak. Titkos társaságok, szervezetek, csoportok léteznek ugyan ma is, és 

léteztek a történelemben korábban is, de éppen titkosságuk akadályozza meg, hogy a 

nemzetközi politikai viszonyokban szereplőként tartsák őket számon”. 

Nem vitatva, hogy összeesküvések valóban léteznek, és társadalomformáló szerepük sem 

elhanyagolható, úgy tűnik, ezek gyakoriságát a demokratikus rendszerek működésének 

hátterében az összeesküvés-elméletgyártók jelentősen felülbecslik. Az olyan, lelepleződött 

összeesküvések, mint például a Nikon elnök bukásához vezető Watergate–botrány inkább az 

összeesküvések tökéletlenségére, az elkövetők esendőségére, így végső soron arra mutatnak 

rá: az összeesküvők tervei demokratikus keretek között könnyedén meghiúsulnak és 

nyilvánosságra kerülnek. Logikus feltételezés továbbá, hogy demokratikus rendszerekben, 

ahol az erőforrásokért (hatalom és anyagi javak) folytatott küzdelem kontrollált keretek között 

zajlik, az erőszak legtöbb formáját a hatóságok büntetik, újraelosztó mechanizmusok 

csökkentik a társadalmi különbségeket, a jog az állampolgárok számára többé-kevésbé azonos 

lehetőségeket biztosít, a hatalommegosztás elve érvényesül, és a hatalom ellenőrzését, illetve 

a politikai vezetés cserélődését intézményes mechanizmusok biztosítják, az összeesküvések 

nem tudnak tartós társadalomszervező erővé válni
9
 (Krekó, 2011). 

                                                 

9
 Ez persze konkrét vitahelyzetben nem feltétlenül hatásos érv, hiszen az összeesküvés-elméletek hívői a 

premisszát kérdőjelezik meg, azt állítva, hogy a látszat ellenére a hatalom felett nem létezik kontroll, és a 

demokrácia csak egy színfal. 
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Számos példa bizonyítja ráadásul, hogy amennyiben léteznek is a rendszer irányításában 

jelentős részt vállaló háttérhálózatok (például a maffia irányítása alatt áll a politika), azokra a 

hatalmi ellensúlyoknak és ellenérdekeknek köszönhetően könnyedén fény derülhet, ami maga 

alá temetheti az „összeesküvők” hálózatát. Jó példa erre a Tagentopoli-ügy (Giglioli, 1996).  

Olaszországban a kilencvenes években, ami a politika  és a maffia összekapcsolódásaira 

irányította a figyelmet, és végső soron az akkori kormánypártok, a kereszténydemokrata és a 

szocialista párt eltűnését eredményezte, és rendkívüli veszteségeket okozott magának a 

maffiának is.  Egy jellemző és sokak által idézett mondás szerint „azért még, mert paranoiás 

vagy, még nem biztos, nem akarnak elkapni”
10

. A fentiek értelmében azonban úgy is 

kiegészíthető ez a gondolat: „azért, mert egyesek el akarnak kapni, még nem biztos, hogy 

paranoiásnak kell lenned”. A hatalommal és az összeesküvés-elméletekkel szemben egyaránt 

indokolt lehet némi szkepszis.  

Deutsch (1973) szerint mind a bizalom, mind a bizalmatlanság lehet – szociálpszichológiai, és 

nem klinikai értelemben – patológiás. A patológiás és nem patológiás bizalmatlanság vagy 

bizalom között a fő különbség, hogy az utóbbi rugalmas és érzékeny a változó környezeti 

feltételekre, míg az előbbi merev, rugalmatlan és változatlan tendencia, ami változatlan és 

korrigálhatatlan viselkedést eredményez, ami érzéketlen az előfeltevéseket cáfoló vagy 

megerősítő bizonyítékokra. Ennek alapján sem a vak és feltétlen bizalom, sem a mindennel 

szembeni bizalmatlanság nem segíti az alkalmazkodást. Ennek megfelelően vannak olyan 

társadalmi-történeti konstellációk, melyben az összeesküvéses gondolkodásmód jóval 

könnyebben igazolható, és haszna az egyén és a csoport szempontjából egyértelműbb lehet. 

Az erős elnyomás, az autoriter vagy diktatórikus hatalomgyakorlás, az erős és történelmi 

múltra visszatekintő nagyfokú csoportközi (pl. vallási vagy etnikai) ellenségeskedés, az 

erőforrások krónikus hiánya és az azokért folytatott éles küzdelem, a belső vagy külső 

háborúk mind olyan helyzeti tényezők, melyek jelentősen növelik az összeesküvések esélyét 

és így plauzibilisebbé tehetik az összeesküvés-elméleti magyarázatokat is. 

Az összeesküvés-elméletek szociálpszichológiai megközelítésű vizsgálata logikailag hasonlít 

a sztereotípiák vizsgálatához. Feltételezhetjük, hogy az elméletek/sztereotípiák többsége nem 

igaz, és vannak is bizonyítékaink szisztematikus torzításokra, de nem áll rendelkezésünkre 

minden esetben olyan egyértelmű kutatási adat, melynek segítségével minden sztereotípiát 

meg tudnánk cáfolni. Akár van azonban részigazsága a sztereotípiának, akár nem; hívőik 

számára ez maga a valóság. Ugyanezek véleményünk szerint az összeesküvés-elméletek 

esetében is igazak. Mint ahogy ez továbbá a sztereotípiákról is elmondható, az összeesküvés-

elméletek  között is vannak teljesen ártalmatlan elképzelések – az ufókkal kapcsolatos 

elméletek többsége ilyen – az összeesküvés-elméletek azonban sokszor ártalmasak és 

társadalmilag károsak lehetnek – például a már emlegetett Holokauszt-tagadás.  

Az összeesküvés-elméletek „fogyasztói” oldalán, laikus szemszögből ez a dilemma 

egyszerűbben merül fel.  Konkrét összeesküvés-elméletek esetében sokszor nincs meg a kellő 

                                                 

10
 Az eredeti mondás valójában Kissingertől származik: „Egy paranoidnak is lehetnek ellenségei”. idézi: Time, 

Január 24,1977 
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történelmi, gazdasági, illetve egyéb szakmaspecifikus tudás annak eldöntésére, a konkrét 

összeesküvés-elméletet igazoló vagy cáfoló bizonyítékok erősebbek-e
11

. Így végső soron 

többnyire az dönti el, hogy egy adott csoport hisz-e az összeesküvés-elméletekben, hogy mit 

gondolunk a világ és abban a politika működéséről, és hogyan viszonyul azon szereplőkhöz 

(például a kormányhoz, a szabadkőművesekhez, a zsidókhoz), akiket az elmélet összeesküvés 

hírébe hozott.  

 

1.2.3. AZ ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK TÍPUSAI 

Az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatos tudományos diskurzust némileg nehezíti, hogy a 

különböző szerzők különböző típusú összeesküvés-elméleteket vizsgálnak, így a kapott 

megállapítások és eredmények eltérése sokszor ebből is fakadhat. Az alábbiakban röviden 

áttekintem azokat a tipizálásokat, melyek analitikus szempontból hasznosak lehetnek.  

Igazságtartalmuk szerint 

Lakatos (2000) szerint az összeesküvés-elméleteket alapvetően a szerint lehet csoportosítani, 

hogy maga a teória valódi vagy képzelt, illetve az elmélethez elvezető logikai út megalapozott 

vagy megalapozatlan. Ennek alapján Lakatos szerint négy féle összeesküvés-elmélet létezik:  

1) elmélet valódi összeesküvésről 

2) spekuláció valódi összeesküvésről 

3) elmélet vélt összeesküvésről 

4) spekuláció vélt összeesküvésről 

Lakatos szerint az 1-es tudomány, a 2-es a megtörtént eset hamis magyarázata, a 3-as 

tudományos tévedés, a 4-es pedig a tökéletes összeesküvés-elmélet. Ezzel a felosztással 

alapvetően az a probléma, amit fent is említettünk: az esetek többségében nincs kellő 

információnk ahhoz, hogy ezen tényezőkről egyértelműen véleményt alkossunk, így ez a 

felosztás analitikus célokra csak nagyon korlátozottan alkalmas.  

Lakatos (u.o.) javasol ugyanakkor egy megfontolandó szempontot, mely segíthet annak 

eldöntésében, hogy mennyire érdemes „komolyan venni” egy összeesküvés-elméletet. Az 

összeesküvés-elméletek három komponensét különíti el:  

 Amit meg akarunk magyarázni (explanandum - pl. AIDS, a Kennedy gyilkosság vagy 

az UFO-k) 

 Amivel magyarázunk (explanans ; az összeesküvés-elméleteknél nem meglepő módon 

mindig egy összeesküvés). 

 a kapcsolat az explanandum és az explanans között.  

                                                 

11
 A szeptember 11-gyel kapcsolatos összeesküvés-elméletek hívői és ellenzői például egy idő után már olyan 

technikai kérdésekről vitáztak, mint hogy mekkora terhelést bírhattak el az ikertornyok, hány méter magasságból 

lehet mobiltelefont használni, illetve mekkora darabokra szokott esni egy repülőgép egy épülettel való ütközése 

során. (ld., bővebben: Aaronovitch, 2010).  
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Lakatos, egyes esetekben valóban jobban használható javaslata az összeesküvés-elméletek 

episztemológiai státuszának eldöntéséhez a következő: „Az összeesküvés-elméletek esetében 

tehát először is azt a kérdést kell feltennünk, hogy igazolt-e az explanandum léte vagy csak 

feltételezett? Ezt a kérdést azután természetesen az explanansra vonatkozóan is feltesszük: 

igazolt-e az összeesküvés léte vagy csak feltételezett? Végül a kapcsolatra vonatkozóan: 

igazolt-e a kapcsolat megléte vagy csak feltételezésről van szó?” (u.o., 14.).  

Hatókör szerint  

Az összeesküvés-elméletek igazságtartalmának eldöntésében folyamodhatunk egy egyszerű, 

könnyen ellenőrizhető támponthoz: milyen széles körét akarja az összeesküvés-elmélet a 

jelenségeknek megmagyarázni, illetve milyen széles körű összeesküvést feltételez? Ennek 

alapján elkülöníthetünk globális, illetve lokális összeesküvés-elméleteket (Lakatos, 2000, 

Keeley, 2006/b, illetve Pipes, 2007: „kisszerű és világméretű” összeesküvés-elméletek.)       

Mivel ugyanakkor a világgal kapcsolatos eddigi tudásuk alapján világméretű, és az egész 

világra kiterjedő összeesküvés-elméleteket gyakorlati okokból nem lehet kivitelezni és 

végrehajtani, ez utóbbiakat (mint például a zsidó világ-összeesküvés népszerű teóriáját) a 

priori alapon elutasíthatjuk. Más a helyzet azonban a létező szereplőket felvonultató, lokális 

szintű összeesküvés-elméletekkel, ezek elutasítására csak a posteriori alapon kerülhet sor 

(Lakatos, 2000, Keeley, 1999)                                      

Barkun (2003) némileg eltérő, de logikájában ide kapcsolódó felosztást használ 

tipológiájában, melynek központi kérdése: milyen széles körét fedi le az eseményeknek az 

adott összeesküvés-elmélet.  

Barkun ennek alapján háromféle teóriát különít el:            

1)  konkrét eseményeket magyarázó elméletek (pl. JFK-merénylet).  

2) szisztematikus összeesküvés-elméletek, melyek azt feltételezik, hogy egy csoport 

uralkodni akar egy országon, régión, vagy akár az egész világon.  

3) szuperösszeesküvés-elméletek, amelyek komplex és hierarchikus viszonyt 

feltételeznek az összeesküvések között és egy teljes világképet építenek fel. 

Az összeesküvés-elméletek „hatóköre” a kutatások során, az operacionalizálásban is komoly 

szerepet játszik: Abalakina-Paap és munkatársai (1999) például különbségeket előfeltételezett 

és talált a specifikus összeesküvés-elméletekben való hit és az összeesküvésekben való 

általános hiedelmek között.  

Az összeesküvés-elmélet „hordozói” szerint  

Szintén Lakatos (2000) javaslata szerint elkülöníthetőek az a) „alul lévők” által a hatalom 

birtokosainak ellenében (pl. kormány, titkosszolgálatok, média, stb.) illetve b) a „felül lévők” 

által, a társadalom alul levő csoportjaival szemben posztulált összeesküvés-elméletek (például 

a Sztálini Szovjetunióban) illetve a c) az egyenrangú csoportok által látott összeesküvés-

elméleteket (például antiszemita összeesküvés-elméletek vagy más, környező országokkal 

szembeni összeesküvés-elméletek).  

Ennek a distinkciónak a gyakorlati szerepe miatt lehet komoly jelentősége: Lakatos helyesen 

arra mutat rá, hogy a hatalom birtokosai által osztott és terjesztett összeesküvés-elméletek 
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sokkal veszélyesebbek, hiszen hatásuk sokkal jelentősebb, mint a hatalommal nem 

rendelkezők által osztott összeesküvés-elméleteké. Ezt a kijelentést persze azzal árnyalhatjuk, 

hogy az észlelt hatalomtól való megfosztottság és elkeseredettség táptalajt nyújthat a 

szélsőséges ideológiáknak, mely elvezethet az erőszakos eszközök, például a terrorizmus 

alkalmazásához is (lásd például Berlet, 2009, illetve részletesebben az 1.5. alfejezetben).   

Fontos ugyanakkor, hogy az összeesküvés-elméletek pszichológiai „alapképlete” minden 

esetben az, hogy egy erős, komoly hatalommal rendelkező csoport fenyegeti az ártalmatlan, és 

bizonyos szempontból a hatalomtól megfosztott csoportot – ez pedig nem különbözik a „fent” 

és „lent” alkotott összeesküvések esetében.  Éppen azért vitathatóak azok a megközelítések, 

amelyek különbséget tesznek a hatalom birtokosaival szemben és a szociális rendszert 

kihasználó, hatalomnélküli csoportokkal (fogyatékosok, munkanélküliek, etnikai kisebbségek) 

szemben megformált összeesküvés-elméletek közt (pl. Wagner-Egger and Bangerter 2007).  

Mivel az összeesküvés-elmélet előfeltétele, hogy a célzott csoportot képesnek tartsák az 

összeesküvés eltervezésére, titokban tartására, illetve koordinált kivitelezésére, ezen teóriák 

kifejezetten a magas státusú csoportokat célozzák, amit a kutatások is visszaigazolnak (ld. 

erről bővebben Imhoff és Bruder, 2013, Bilewicz és Krzeminski, 2010, Glick, 2005). A 

hatalom nélküli kisebbségi csoportokkal szembeni ellenérzések lehetnek erősek ugyan, de 

rendszerint nem öltenek konspirációs formát. 

Politikai ideológiai tartalom szerint  

Pipes (2007) különbséget tesz a jobboldali, illetve a baloldali összeesküvés-elmélet között, 

attól függően, hogy az elmélet hordozója és terjesztője melyik politikai oldal képviselője. A 

gondolat abból a szempontból nyilvánvalóan fontos, hogy az összeesküvés-elméletek 

politikailag nem lokalizálhatóak kizárólag valamelyik oldalra (ezt később empirikus kutatások 

tükrében is vizsgáljuk), ugyanakkor abból a szempontból irreleváns, hogy ahogy arra maga 

Pipes is rámutat, jelentős tartalmi azonosság is lehet például a radikális baloldalon, illetve 

jobboldalon „gyártott” összeesküvés-elméletek között (ld. pl. a zsidó világösszeesküvés-

elméleteket, melyek a neonáci és az izraelkritikus globalizációellenes csoportok körében 

szinte azonos formában léteznek és virágzanak). Michael Kelly (idézi: Pipes, 2004) ezt a 

jelenséget nevezte „fúziós paranoiának”.  

1.2.4. AZ ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK FŐBB JELLEMZŐI  

Az összeesküvés-elméleteknek (különösen, ha rendszerbe szerveződnek) van néhány olyan 

jellemzőjük, mely pszichológiai szempontból is kifejezetten fontossá teszi őket. Mivel szinte 

minden, az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatos szerző megfogalmazza ezeket a 

jellemzőket, az alábbiakban csak azokat mutatjuk be, melyeket saját munkánk esetében 

elméletileg hasznosnak és előremutatónak tartunk. Négy jellemzőt emelünk itt ki: mechanikus 

világkép, füzérszerű szervezőódés, hasítás, és falszifikálhatatlanság.   

Mechanikus világkép   

Barkun (2003) szerint az összeesküvés-elméleti gondolkodás három fő axiómája a következő: 

1) semmi sem véletlen, azaz minden esemény előzetes tervek alapján kivitelezett; (ezt 

Taguieff, 2006 is hangsúlyozza)  
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2) semmi sem az, aminek látszik, azaz a „kézenfekvő” magyarázatok mindig tévesek, és 

a valóság mindig a háttérben rejlik; 

3) minden mindennel összefügg, azaz a látszólag egymással kapcsolatban nem lévő 

események között is szoros ok-okozati összefüggés lehet.  

Ezt mi egy egy negyedik szemponttal bővítenénk ki: a „kinek az érdeke?” (cui prodest?) 

következtetés alkalmazása az események okainak feltárásában. Ez a Karl Popper kapcsán fent 

is emlegetett szempont azt jelenti, hogy az összeesküvéses logika az események 

következményeiből következtet vissza az esemény elkövetőjére és magára a szándékra. ez 

nagyon hasonló a Jones és Davies (1965) által az attribúció-elméletek kapcsán alkalmazott 

megfelelési következtetéshez: a viselkedések és azok következményeinek okait vizsgálva az 

egyén arra törekszik, hogy stabil, belső jellemzőkre (egyének személyiségvonásaira) vezesse 

vissza az eseményeket.  

Ezen a ponton érdemes szólni az összeesküvés-elméletek paradox antipszichologizmusáról. 

Paradox, hiszen hogy lehet egy olyan elmélet antipszichológiai, amely minden esemény 

mögött szándékot és akaratot lát? Clarke (2002) helyesen jegyzi meg, hogy az összeesküvés-

elméletek voltaképpen az alapvető attribúciós hibát formálják ideológiává, hiszen a 

véletlenszerű, és helyzetileg meghatározott események mögött is mindig akaratot, szándékot, 

és végső soron belső diszpozíciókat látnak. Miért mondhatjuk mégis, hogy ezek az elméletek 

ignorálják a pszichológiai szempontokat? Legalább két okból. Ezen elméletek abból indulnak 

ki, hogy 1) az összeesküvők szándékai szinte mindig maradéktalanul érvényesülnek, 

számításaikba és a kivitelezésébe nem csúszik hiba: nem tévednek, és éleslátásukat nem 

homályosítják el érzelmek és egyéb „irracionális” pszichológiai folyamatok, 2) az 

összeesküvés-elméletek az összeesküvők néha komplex, sokszereplős csoportjait tökéletesen 

egységesnek (Hamilton, 2001 fogalmával élve: tökéletesen entitatívnak) és racionálisnak 

érzékelik. Ebből pedig az következik, hogy az összeesküvőktől idegenek a csoportokban 

gyakran megfigyelhető folyamatok, mint például a csoportpolarizáció, a csoportok tagjai 

közötti konfliktusok, a feketebárány-effektus, – melyeket az összeesküvők manipulatív 

technikáik során általában messzemenően kiaknáznak, amikor érdekeiknek megfelelően 

tudatosan ellenségeskedést, háborút szítanak, vagy éppen békekötést szorgalmaznak a 

különböző nemzetek között (vagy éppen nemzeteken belül). Ennek az 

antipszichologizmusnak a legjellegzetesebb példája A Cion bölcseinek jegyzőkönyvei című, 

egyes körökben ma is népszerű antiszemita röpirat (jelenkori hatásának elemzését lásd: Papp, 

2011), melyben a világ meghódításának tervét beszélik meg a világ zsidóságának vezetői 

(olyan elvek mentén, mint például „Manapság fontosabb lefegyverezni a népeket, mint 

háborúba vezetni; fontosabb előnyünkre kihasználni a lángra lobbantott szenvedélyeket, mint 

eloltani tüzüket”, miközben fel sem merül, hogy ezen vezetők között viszály, nézeteltérés 

vagy érdekkülönbség alakulhat ki. Az összeesküvők tehát a homo eoconomicus 

racionalitásával jellemezhető, hidegvérű, tudatos, emberek, akik bár önérdeküket képviselik, 

érdekkonfliktus köztük nem alakul ki. Az összeesküvők által irányított „nép” azonban 

merőben máshogy működik: manipulálható, impulzív, emocionális és tudatosan szított 

viszályok által megosztható.  
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Füzérszerű szerveződés 

Az összeesküvés-elméletek rendszerint nem önálló hiedelmekként léteznek, hanem 

rendszerbe szerveződnek, egyfajta konspirációs világnézetet alakítva ki. Aki hisz egy 

összeesküvés-elméletben, az rendszerint más összeesküvés-elméletekben is hajlamos hinni, az 

összeesküvés-elméletek szervesen egymáshoz kapcsolódnak. Ezekből az összekapcsolódó 

teóriákból építheti fel az egyén saját, összeesküvéseken alapuló laikus társadalomképét. Az 

összeesküvés-elméletek gyakran egymást magyarázó és egymást igazoló elemekből felépített, 

zárt, a külső információkra érzéketlen „monologikus” rendszert alkotnak (Goertzel, 1994). 

Nem véletlen, hogy az összeesküvés-elméletekbe vetett hit egyik legfőbb bejóslója a más 

összeesküvés-elméletekbe vetett hit (Swami és mtsai, 2010, Swami és Furnham, 2013). Így a 

teóriák sokszor körbeforgó érveléshez vezetnek, ami szinte lehetetlenné teszi a józan ésszel 

leginkább ellenkező teóriák cáfolatát is.  

Hasítás  

Moscovici (1987) és Berlet (2009) azt hangsúlyozzák, hogy az összeesküvés-elméletek egyik 

legfőbb jellemzője egyfajta „radikális dualizmus”, a jó-rossz éles különválasztásából fakadó 

manicheus gondolkodásmód. Az összeesküvés-elméleteknek ez a sarkított, a “Jók” és a 

“Gonoszak” heroikus küzdelmére építő logikája teszi lehetővé, hogy az összeesküvés-

elméletek a tömegmobilizáció eszközéül szolgálnak a populista és antidemokratikus politikai 

erők számára (Moscovici, 1987). 

Falszifikálhatatlanság 

Az összeesküvés-elméletek egyik legjellemzőbb vonása a makacsság és az észérveknek való 

ellenállás. Az összeesküvés-elméleteket valójában nem lehet megcáfolni, hiszen a cáfolat 

(ami rendszerint hagyományos hatalmi szerepeket elfoglaló szereplőktől: hatóságoktól, 

médiától, a tudomány képviselőitől származik, maga is hitelteleníthető, mint az összeesküvés 

része (ld., pl. Bartlett és Miller, 2010). Az összeesküvés-elméletek sémaszerű működésmódja 

kettős mércét alkalmaz az új információk felvételénél. Ami látszólag támogatja az elméletet, 

azt mind támogató bizonyítékot felhasználja, ezzel is erősítve a teória sikerességét. Az azt 

cáfoló bizonyítékokat ugyanakkor figyelmen kívül hagyja. Mivel a média is az ellenséges 

elitcsoportok által irányított, tehát az összeesküvés része, az ott megjelenő információk is a 

manipuláció részei, így az összeesküvés elfedését célozzák. Mivel maga a vélt összeesküvés 

titkosan zajlik, ha semmi jel, szemtanú, bizonyíték nem utal a létezésére, az éppen annak 

sikerét igazolja. Így válhat a bizonyíték teljes hiánya az összeesküvés létezésének legfőbb 

bizonyítékává. Mivel a csoportok és egyének motiváltak ezen teóriák fenntartására és sokszor 

kognitív és emocionális szinten is sokat „fektetnek” ezen elméletekbe, foggal-körömmel 

ragaszkodnak hozzájuk. Ez összefügg azzal is, hogy létezik egy olyan általános gondolkodási 

heurisztikánk, mely szerint amin sokat gondolkodunk, az bizonyosan igaz is  (Kramer, 1999). 

Az összeesküvés-elméletek tényeknek és cáfolatoknak való makacs ellenállása miatt a 

demokratikus diskurzusokba és vitákba bevonva is változatlanok maradnak, nemigen 

formálják és alakítják őket az ellenérvek (ld,. pl. Leman es Cinnirella, 2007). Ezzel pedig 

éppen a paranoid bizalmatlanság önfenntartó jellegéhez járulnak hozzá; a bizalmatlanságot 

ugyanis rendkívül nehéz, szinte lehetetlen tapasztalati úton étvényteleníteni (Gambetta, 1988).  
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Az összeesküvés-elméleteknek ez a falszifikálhatatlansága gyakran egyfajta tautologikus, 

körben forgó érvelésben is tetten érhető. Ha az összeesküvésnek nincs kézzelfogható 

bizonyítéka (és általában nincs), akkor maga az összeesküvés-elmélet igazolja az 

összeesküvés létét. Hogy a korábbi példához nyúljunk vissza: a Cion bölcseinek 

jegyzőkönyveinek védelmezői például azt mondják, hogy az elmélet igazságtartalmát az 

bizonyítja, hogy a valóságban éppen úgy történnek az események, mint ahogy az elméletből 

jósolni lehet (ld. pl. Papp, 2011). Ennek az érvelésnek a körbenforgó jellege azonban könnyen 

belátható. „Az összeesküvés-elmélet igaz, mert úgy történnek az események, ahogy az a 

könyvben le van írva” – miközben maga a Cion Bölcseinek jegyzőkönyve éppen a világ 

megfigyelhető eseményeit igyekszik összeesküvés-elméleti keretben magyarázni. Azért 

zajlanak tehát a világban úgy a dolgok, ahogy zajlanak, mert összeesküvés van a háttérben, és 

azért van összeesküvés a világban, mert úgy zajlanak a dolgok, ahogy az összeesküvés-

elmélet mondja.  
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1.3. Az összeesküvés-elmélet funkcionális megközelítése: a kollektív motivált 

megismerés  

Minek köszönhető az összeesküvés-elméletek makacssága egyrészről, rendkívüli 

népszerűsége másrészről? Ez a fejezet arra igyekszik választ adni, miért hisznek az 

összeesküvés-elméletekben az emberek, és mi ezen teóriák pszichológiai funkciója.  

1.3.1. TÉVHITEK AZ ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEKKEL SZEMBEN  

Az összeesküvés-elméletek rendkívül elterjedtek a modern nyugati társadalmakban, (ld. pl. 

Moscovici, 1987, Goertzel, 1994; Abalakina-Paap és munkatársai, 1999, Saad, 2003), de a 

Közel-Keleten is (ld. pl. Zonis és Joseph, 1994; Pipes, 1998), de széles körben elterjedtek 

olyan országokban, mint Malajzia (Swami, 2012), de praktikusan minden különböző 

kultúrában jelen vannak (West és Sanders, 2005).  

A széleskörű népszerűség alátámasztására a bevezetőben idézetteken kívül álljon itt néhány 

további adat. A Public Policy Polling Institute egy közelmúltban, az Egyesült Államokban 

készített felmérése szerint az amerikaiak csaknem egyharmada hisz abban, hogy titkos erők 

egy Új Világrend kialakításán dolgoznak, és egyharmada, hogy a globális felmelegedés csak 

kitaláció (Public Policy Polling Institute, 2013).  A hazai kutatások szintén az összeesküvés-

elméletek nagyfokú népszerűségét mutatják. A Progresszív Intézet és a Publicus Research 

2008-as adatai szerint (Publicus, 2008). a válaszadók 31 százaléka értett egyet azzal, hogy 

„életünk nagy részét titkos összeesküvések befolyásolják”. A Political Capital Institute és a 

Tárki 2013-as, reprezentatív mintás felmérése szerint a magyar felnőtt korú lakosság 42 

százaléka értett egyet azzal az állítással, hogy „valójában nem a kormány irányítja az 

országot, nem tudjuk, hogy ki mozgatja a szálakat a háttérből”. Ebben a széleskörű 

népszerűségben az is szerepet játszhat, hogy összeesküvés-elméletek rendszerint nem tudatos 

folyamatokon keresztül, „lopakodva” fejtenek ki erős hatást a gondolkodásra. Valójában 

sokkal erősebben hatnak, mint azt az elméleteknek kitett személyek gondolnák, és a legtöbben 

abba az illúzióba ringatják magukat, hogy ők maguk immunisak rájuk (Douglas és Sutton, 

2008).  

Ezek az adatok egyben rá is mutatnak arra, hogy az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatos 

három, gyakorta előkerülő köznapi hiedelem (ha úgy tetszik: tévhit vagy 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. 

Az alábbiakban ezen három vélekedést vizsgáljuk meg, és ezekből bontjuk ki saját 

megközelítésünket az összeesküvés-elméletekről.   

Az összeesküvés-elmélet öncélú és „hasztalan” 

Az összeesküvés-elméletet gyakorta szokás haszontalan és öncélú okoskodásként jellemezni. 

Ezzel szemben az az igazság, hogy az összeesküvés-elméletekhez paradox módon számtalan 

pszichológiai előny kapcsolódhat. A saját csoport számára pszichológiailag kényelmes 

magyarázatokat adnak nehezen megmagyarázható, váratlan és sokkoló eseményekre. 

Pszichológiailag kényelmesek azért, mert segítenek a „jó és a rossz” különválasztásában, 

megnevezik az „ismerős ellenségeket”, megszemélyesítve és csoporton kívül tolva az 

események felelőseit, és lehetővé téve az ellenséges érzelmek levezetését. Összeesküvés-
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elméleteink segítségével fenntarthatjuk azt a nézetünket, hogy a világ alapvetően igazságos, 

csak a Gonosz Mások tehetnek arról, hogy a világban jó emberekkel rossz dolgok történnek. 

Az összeesküvés-elmélet tehát motivált abban az értelemben, hogy szorosan kapcsolódik az 

egyént körülölelő csoport törekvéseihez és céljaihoz, sőt: adott esetben vágyteljesítő szerepe 

is lehet.   

Az összeesküvés-elmélet patológiás  

Az összeesküvés-elméletek sokszor olyannyira abszurdak, hogy erős a kísértésünk arra, hogy 

a bennük való hiedelmet pszichopatológiai okokkal magyarázzuk. Akik ezekben az 

elméletekben hisznek, bizonyára súlyosan pszichotikus egyének, akik paranoid 

szkizofréniában vagy paranoid személyiségzavarban szenvednek. Gyakori is az az elképzelés 

az összeesküvés-elméletek szakirodalmán belül, hogy az összeesküvés-elméletek voltaképpen 

a személyiségpatológia: paranoid szkizofrénia vagy paranoia (deluzív zavar) termékei (ld. pl. 

Kapur, 2003, McGowan, 2004). A magyarázat logikusnak és kézenfekvőnek tűnik, és 

megfelel azon hajlamunknak, hogy minden, tőlünk távol álló, morálisan vagy intellektuálisan 

nehezen elfogadható magyarázatot a pszichopatológia megnyugtatóan távoli, zárt világába 

száműzzük. Az összeesküvés-elméletek hatóköre azonban egyáltalán nem olyan szűk, ahogy 

azt ezen megközelítés alapján feltételezhetnénk. A paranoid szkizofrénia előfordulási 

gyakoriságát a különböző országokban végzett vizsgálatok 1%-nál is alacsonyabbra becsülik 

(ld. pl. Jablensky, 2000), jóval alacsonyabbra, mint ahogy arra a fentiek utalnak: egyes, 

empirikus szempontból teljesen megalapozatlan összeesküvés-elméletekben a társadalom 

nyolcvan százaléka is hihet. Vannak ugyanakkor olyan frissebb kutatások (például Darwin és 

munkatársai, 2011; Swami és munkatársai, 2013, Brotherton és munkatársai, 2013), melyek 

az összeesküvés-elméletek erős pszichopatológiai hátteréhez szolgáltatnak bizonyítékot, 

együttjárást mutatva ki a szkizotíp tendenciák, paranoid tévképzetek, paranormális 

képzelgések és az összeesküvés-elméletek között (ezen összefüggésekről később még 

részletesebben is lesz szó). Olyan vizsgálat azonban még nem készült, mely összehasonlította 

volna a személyiségtényezők és az attitűdtényezők szerepét az összeesküvés-elméletek 

magyarázatában.  

Egyes szerzők az összeesküvés-elméleteket kifejezetten és szigorúan a pszichoanalitikusan 

értelmezett pszichopatológiákból vezetik le (Wulff, 1987), ez a megközelítés ugyanakkor 

megtévesztő lehet. A túlzottan patologizáló megközelítésekből az következne, hogy az 

összeesküvés-elméletek hátterében olyan jelenségek állnak, mint a dopamin-túlműködés, 

melynek következtében az emberek túlzott jelentőséget tulajdonítanak a jelentéktelen 

dolgoknak is, és hogy ez a „betegség” valójában gyógyszerekkel és kognitív terápiával 

gyógyítható (McGowan, 2004). Mi azonban úgy véljük: noha az egyéni szintű paranoid 

tévképzetek és az összeesküvés-elméletek mutathatnak is hasonlóságokat, az összeesküvés-

elmélet alapvetően társadalmi-politikai jelenség, amit ilyen kontextusban is kell vizsgálni.  Az 

összeesküvés-elméleti gondolkodás tehát nem azonos, ugyanakkor logikájában és 

működésmódjában hasonló (izomorfikus) a paranoid gondolkodással (Zonis és Joseph, 1994). 

Az összeesküvés-elméletek és a paranoia közötti analógia társadalmi-politikai szempontból is 

alkalmazható (ld. pl.: “politikai paranoia”, Robins és Post, 1997, „paranoid stílus”, Hofstadter, 

1965, „paranoid társas gondolkodás” és „outgroup paranoia”, Kramer és Jost, 2002). 
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Strukturális hasonlóságok az összeesküvés-elméleti gondolkodás és az egyéni paranoiás 

tévképzetek között például a logikus érvelés képessége az elmélet mellett egyrészről, a logika 

kudarca az elméletnek ellentmondó információk alkalmazására másrészről (Groh, 1987). A 

társadalmi szempontból releváns összeesküvés-elméletek azonban az elterjedtségük mellett 

egy másik kardinális ponton is megkülönböztethetőek a személyiségpatológiai paranoid 

tévképzetektől. Nevezetesen hogy előbbi esetben az egyén, utóbbi esetben viszont egy, az 

egyént körülölelő csoport a vélelmezett összeesküvés céltáblája (Hofstadter, 1965, Barkun, 

2003).  

Az összeesküvés-elmélet „folyamatos kísértést jelent mindannyiunk számára” (Groh, 1987, 

2.) tehát nem egyéni, hanem kollektív pszichológiai termék. Politikai patológiának esetleg 

nevezhető (ld. pl. Robins és Post, 1997; illetve Mudde, 2007 „patológiás normalitás” 

fogalmát) de pszichológiai patológiának nem, hiszen hívőik közül a legtöbben nem 

patológiáik miatt hisznek bennük. Ezek a teóriák – attól függetlenül, hogy egyes személyek 

élen is járhatnak ebben – csoportokban keletkeznek, csoportidentitásokat tükröznek vissza, és 

csoportok hordozzák őket.  

Irracionalitás és emberi butaság  

Az összeesküvés-elméleteket sokan a határtalan emberi ostobaság termékének tartják.  

Gyakori feltételezés szerint azok hajlamosak hinni az összeesküvés-elméletekben (mint ahogy 

a babonákban és a más szóbeszédekben is), akiknek alacsonyabb az intelligenciája és 

iskolázottsága. Ezt az összefüggést azonban a kutatások többsége cáfolja (az intelligencioa 

esetében kivételt képez Swami és munkatársai, 2011 vizsgálata). Sőt, az amerikai feketék 

körében végzett vizsgálatok szerint éppen a magasabban iskolázottak körében terjedtek el 

szélesebb körben a fehérekkel és a zsidókkal kapcsolatos összeesküvés-elméletek. Olyanok 

például, mint hogy a fehérek/zsidók szándékosan butítják crack-kel a fekete közösségeket, az 

ételükbe és italukba vegyszereket kevernek, hogy sterilizálják a férfiakat, illetve hogy a fehér 

orvosok védőoltás helyett HIV vírussal fecskendezik be a fekete gyermekeket. Ezen teóriák – 

bármennyire hajmeresztőnek tűnnek is – éppen a politikailag legaktívabb, magasan képzett 

öntudatos feketéket jellemzik leginkább, akik körében a legerősebb az ideologikus, részben a 

fehérek és zsidók ellenében megfogalmazódó dühödt faji öntudat (Goldberg, 2001). Bár 

vannak olyan vizsgálatok, amelyek enyhe negatív korrelációt találtak az összeesküvés-

elméletek és az iskolázottság között (pl. Gombin, 2013 Franciaországban); más elemzések 

éppen ellenkező összefüggést kaptak (pl. Gyárfásová, 2013 Szlovákiában), vagy nem találtak 

összefüggést (pl. Goertzel, 1994 az Egyesült Államokban).  

Ennek alapján nem jelenthető ki, hogy az összeesküvés-elmélet feltétlenül irracionális. Mivel 

továbbá az összeesküvés-elméletek többsége rendkívül bonyolult és összetett, mely komplex 

következtetési mechanizmusokat igényel, azt sem jelenthetjük ki, hogy feltétlenül kizárólag 

érzelemvezérelt lenne. Sőt, egyes kutatások és szerzők kifejezetten azt hangsúlyozzák (pl. 

Groh, 1987, Inglehart, 1987, Kofta és Sedek, 2005, illetve Shibutani, 1966), hogy az 

összeesküvés-elméleteknek jelentős szerepe van a szokatlan, atipikus események 

magyarázatában. Az összeesküvés-elméletek ráadásul erős elméletek: mint a „dedukció 

pornográfiái” (Barkun, 2003), vagy ”mesternarratívák” (Melley, 2000, 8.) az események 

rendkívül széles körét képesek kevés premisszából megmagyarázni, és hatókörük tág. Az 
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összeesküvés-elmélet tehát olyan megismerő folyamat, melynek egyik funkciója, hogy 

segítsen eligazodni a világban és megadja a kontroll illúzióját azáltal, hogy (sokszor nem 

feltétlenül valósághű) magyarázatot ad a társadalmi világ működésére, illetve tipikus 

társadalmi-politikai eseményekre. 

 

1.3.2. A KOLLEKTÍV MOTIVÁLT MEGISMERÉS FOGALMA 

Az ember tehát ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy megismerje és megmagyarázza a 

körülötte lévő világot – de nem feltétlenül úgy, hogy tudása pontos és valósághű, hanem hogy 

pszichológiailag kényelmes legyen. Azaz kielégíthesse az adott csoport vágyait, összhangban 

legyen saját maga és az őt körülölelő csoport korábbi hiedelmeivel és világnézetével, továbbá 

megnevezze és egyben csoportján kívül helyezze a problémák felelőseit. Az elméleteknek 

nem kell igazaknak lenniük, a fontos, hogy megnyugtatóak és „hasznosak” legyenek.  

Mindezen megfontolások alapján az összeesküvés-elméleti gondolkodást motivált kollektív 

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; 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, előítélettel 

„fűtött” teóriák (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.  

 

1.3.3. AZ ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK FUNKCIÓI  

A kollektív motivált megismerés mint fogalom, véleményünk szerint alkalmas elemzési 

keretet nyújt az összeesküvés-elméletek funkcióinak azonosításához és kibontásához. Mint 

ahogy a sztereotípiák (ld. pl. Hunyady, 2001, Kovács, 2010) és az attitűdök (ld, pl. Katz, 

1979) esetében, úgy a funkcionális elemzés konkrét tárgyunk, az összeesküvés-elmélet 

esetében is éppen ahhoz nyújt lehetőséget, hogy – kilépve a monokauzális magyarázatok 

keretei közül – feltárja azt a sokféle pszichológiai szerepet, melyet az összeesküvés-elméletek 

betölthetnek, és a motívumoknak azt a változatosságát, mely mögöttük meghúzódhat.  

Az alábbiakban egy olyan szintetizáló funkcionális modell kidolgozására és bemutatására 

törekszünk, mely a különböző, általunk relevánsnak tartott szociálpszichológiai 
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megközelítéseket felhasználva azonosítja azokat a funkciókat (és motívumokat), melyek az 

összeesküvés-elméletek mögött meghúzódnak. Tudatában vagyunk megközelítésünk 

korlátainak, mely alapvetően két tényezőből fakad: 1) mivel az eddigiekben nem készült 

összegző, szintetizálásra törekvő modell, így a felosztás szükségszerűen tartalmazhat 

esetlegességeket, az egyes funkciók egymással is összefüggnek, így elválasztásuk néha 

nehézséget okoz; 2) tökéletes funkcionális elemzést csak egy olyan tökéletes taxonómia 

birtokában készíthetnénk, mely az összeesküvés-elméletek egyes típusaihoz társítja a 

különböző funkciókat – ilyen taxonómia azonban jelenleg nem áll rendelkezésünkre. Elméleti 

törekvésünk azonban ebben az esetben szerényebb: rendszerező áttekintést szeretnénk adni az 

összeesküvés-elméletek szakirodalmában fellelhető funkciókról, saját tényezőkkel kiegészítve 

azokat. Mindezt azzal a nem titkolt ambícióval is tesszük, hogy a funkcionális-motivációs 

elemzés a későbbiekben hozzásegíthet minket ahhoz is, hogy az összeesküvés-elméletek 

rendszerező tipológiáját megalkothassuk.  

Az összeesküvés-elméletek tipizálása során felvetődik egy alapvető kérdés, melyet városi 

fóbiás vagy üldöztetéses szóbeszédekről (mi definíciónk szerint összeesküvés-elméletekről) 

írt könyvében Sergio Benvenuto érzékletesen fogalmaz meg: „A szóbeszédek nagyobb 

részének tehát fóbiás vagy üldöztetéses, vagy mindkét féle tartalma van. Az alapkérdés tehát 

így szól: miért nem a boldog vég eufóriájára irányulnak a szóbeszédek (legalábbis Nyugaton), 

miért tűnik úgy, hogy inkább diszfóriát (szorongást vagy üldöztetést) váltanak ki a társadalmi 

csoportban?” (Benvenuto, 2004, 78.) Hofstadter ezt a gondolatot még tovább fűzi, mikor 

kijelenti: „Mindannyian szenvedünk a történelemtől, de a paranoid kétszer szenved: egyszer a 

való világtól., mint mindannyian, másrészt a saját fantáziáitól”.  Az persze nem újdonság, 

hogy az emberek sokszor a „rosszra vannak kihegyezve”. A negatív információs hatás régóta 

ismert jelenség a politikában is (ld. pl. Klein, 1998): a választók a negatív információkra 

jobban ügyelnek – ez pedig kiélezett fogékonyságot eredményezhet a potenciális 

összeesküvések iránt. Mégis valódi dilemma, hogy miért hiszünk az összeesküvés-

elméletekben, ha látszólag csak félelmet, rettegést és szenvedést okoznak?  

Alapvető tézisünk az, hogy az összeesküvés-elméletek több pszichológiai előnnyel is 

kecsegtetnek:  

1) a csoport (és benne az egyén) védelme;  

2) a szokatlan, atipikus jelenségek magyarázata, illetve  

3) a meggyökerezett státuszhierarchiák meggyengítése.  

Ezekhez a motivált kollektív megismerés fogalmához kapcsolódó alapfunkciókhoz alfunkciók 

is társulnak (ld. 4. ábra).  



41 

 

4. ábra: Az összeesküvés-elméletek pszichológiai funkciói 

 

Csoportvédelem (fizikai és pszichológiai) 

Az összeesküvés-elméletek, mint ahogy azt fent is hangsúlyoztuk, elsősorban csoport-

kontextusban, és azon belül is a csoportközi viszonyok és csoport-konfliktusok kontextusában 

értelmezhetőek. Nem egyéni „agyszülemények”, hanem csoporttermékek, szervesen 

beágyazódva egy adott csoport gondolkodásmódjába és világnézetébe, annak szociális 

identitásában gyökerező értékeibe és sztereotípiáiba, illetve konfliktusainak dinamikájába. 

Egyik fontos funkciójuk, hogy a saját csoportot megóvják a fizikai és szimbolikus 

fenyegetésektől.  

 Csoporthatárok megvonása és megerősítése. A Moscovici (1987) által az 

összeesküvés-elméletek kapcsán említett „manicheus” világkép, a „radikális 

dualizmus”, a Jó és a Gonosz, a Bűnös és az Ártatlan éles elválasztása alapvetően az 

ingroup-outgroup szembeállítás abszolutizálásán alapul. Volkan (1985) szerint ez egy 

olyan alapvető emberi szükségletből fakad, mely az embereket barátokra és 

ellenségekre osztja.  Robins és Post (1997, 90., saját fordítás) ugyanebből az 

antropológiai kiindulópontból vezeti le a „politikai paranoia” iránti gyakran, és széles 

körben tapasztalható fogékonyságot.„Hogy fenntartsuk a csoport és a szelf 
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koherenciáját, meg kell magunkat különböztetnünk az idegenektől. Az idegenek ezután 

szükségesek az öndefinícióhoz. Ha azt mondjuk: «ezek a dolgok jók és hozzánk 

tartoznak», azt is mondjuk: «ezek a dolgok viszont rosszak, és nem hozzánk, hanem 

másokhoz tartoznak». Mivel az ellenségek szükségesek az öndefiníciónkhoz, 

szükségünk van ellenségekre a közelünkben.”  

 Semmi sem alkalmasabb arra, hogy élesebben meghúzza a csoportok közti határokat, 

mint egy jól megformált összeesküvés-elmélet a külső csoportról. A csoport 

identitásának megerősítéséhez, biztonságának megőrzéséhez a belső „bomlasztóktól” 

és „árulóktól” való megtisztulás is része. Az összeesküvés-elméletek így éppen 

csoportvédő és csoportigazoló funkcióikból fakadóan gyakran fordulnak éppen a saját 

csoport egyes, értékrendszerében, kötődéseiben, viselkedésében a többségtől 

különböző tagjai, tehát a „csoporton belüli idegenek” ellen, és járulhatnak hozzá 

marginalizálásukhoz és morális vagy fizikai kirekesztésükhöz. (Zukier, 1987, Kofta és 

Sedek, 2005, Goldberg, 2001, Benvenuto, 2007). A külső-belső csoportok 

összeesküvéséről alkotott vélekedések ráadásul erősíthetik a csoportkohéziót is, hiszen 

közös tudással látják el a csoport tagjait, ami a külső fenyegetés érzésével együtt 

jelentősen erősítheti a csoporton belüli szolidaritást. A jól megformált összeesküvés-

elméletek ráadásul a „beavatottság” érzését kelthetik a csoporttagokban, ami tovább 

növeli kohéziós erejüket. 

 Kollektív önértékelés fenntartása és növelése. A fent említett „izomorfikus” (Zonis 

és Joseph, 1994) kapcsolat az egyéni szintű patológiás paranoid elméletek és az 

összeesküvés-elméletek között egyértelműen tetten érhető abban, ahogy ezek az 

elméletek az önértékelésre hatnak. Az egyéni paranoia valóságtorzító hatásának 

egyértelmű előnye, hogy az egyént ellátja a szinte korlátlan, grandiózus fontosság 

érzésével: „mindenki engem üldöz, hiszen nagyon fontos vagyok”. Ugyanezt az elvet 

csoportokra alkalmazva: „mindenki minket üldöz, hiszen nagyon fontosak vagyunk”. 

Az összeesküvések így segítenek a csoport nárcisztikus igényeinek kielégítésében (ld. 

pl. Golec és munkatársai, 2011). Az üldöztetés és az ebből fakadó áldozati identitás 

továbbá nem csak fontosságérzéssel, de egyfajta messianisztikus küldetéstudattal is 

ellátja a csoport tagjait, ezáltal szerepet vállalhat a kollektív önértékelés növelésében. 

Crocker és munkatársai (1999) egyértelműen kimutatták ezt a jelenséget: 

vizsgálatukban az összeesküvéses hiedelmek összefüggést mutattak a faji 

önértékeléssel a fekete hallgatók körében
12

.  

 

Az összeesküvés-elméletek ugyanakkor jelentős szerepet játszanak a 

felelősségeltolásban is, ami szintén a csoport (vagy esetleg annak vezetőinek) 

kollektív önértékelését védheti. Azzal például, hogy a muszlim országok lakói 

„tudják”, hogy a szeptember 11-i merényletért az arabok helyett az amerikai és izraeli 

kormányok tevékenysége a felelős (Genztow és Shapiro, 2004), fenntarthatják korábbi 

                                                 

12
 Viszont negatív összefüggést a fehér hallgatók esetében, ami érthető is, hiszen az összeesküvés-elméletek 

részben éppen a fehérek feketékkel szembeni összeesküvéseiről szóltak. 
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ellenségképüket, mozgósíthatják Amerika- és zsidóellenes előítéleteiket, egyúttal a 

„gonoszt” saját közösségükön kívül helyezhetik, megóvva a saját csoportot a 

fájdalmas erkölcsi veszteségektől. Mind a két példa arra utal, hogy az összeesküvés-

elméletek a vágyteljesítő gondolkodás megnyilvánulásai: azért hiszik el a csoport 

tagjai sokszor az összeesküvés-elméleteket, mert szeretnék, ha igazak lennének (a 

vágyteljesítésről ld. még Benvenuto, 2000/2004).  

 

 Indulatelvezetés. Az összeesküvés-elméletek jelentős szerepet játszhatnak az 

indulatok elvezetésében (Robins és Post, 1997) és az ellenséges érzelmek 

levezetésében („outlet for hostility”, Abalakina-Paap és mtsai, 1997). Az 

összeesküvés-elméletek sokszor a gyűlölet, a diszkrimináció és a másik csoporttal 

szembeni ellenséges vagy akár erőszakos viselkedés racionalizálásának eszközei is 

(Kofta és Sedek, 2004). Ebben a képletben a saját, erkölcsileg és szándékaiban 

makulátlan csoporttal szemben egy rosszindulatú, de befolyásos és veszélyes másik 

csoport áll, amely folyamatos fenyegetést jelent, így a vele szembeni fellépés nem 

erőszak, hanem jogos önvédelem.  

 

 A saját csoporttal szembeni fenyegetések detekciója. Kofta és Sedek (2005) szerint 

az összeesküvés-elméleteknek jelentős szerepe van a saját csoporttal szembeni 

veszélyek azonosításában. Ezen teóriák evolúciós szempontból adaptívak is lehetnek: 

a becsapás képessége, illetve a másik csoportokkal vagy egyénekkel szembeni 

együttműködés a túlélésért folytatott harc elkerülhetetlen elemei:„Az ellenfél 

félrevezető jelzéseivel szembeni gyanakvás és az ellenfél gondolatainak fürkészése is 

adaptív” (...). A természetes szelekció azon egyedeket fogja előnyben részesíteni, 

amelyek érzékennyé válnak a veszély finom jelzéseire is”. (Robins és Post, 1997, 71., 

saját fordítás). Egy másik szerző szavaival élve (Ybarra, 2007, 275.): „Viselkedéses 

tendenciáink ősi társas múltunk lenyomatát őrzik: ki vagyunk hegyezve az 

interperszonális helyzetek fenyegető vagy biztonságos természetére”. Ez az elv pedig 

nemcsak személyközi, de csoportközi szinten is igaz. Az egyes csoportok az evolúció 

során egymás ellen is küzdenek a túlélésért. Ebben a harcban mindennapos stratégia 

lehet, hogy két csoport a másik tudta nélkül egy harmadik ellen szövetkezik. Az 

alárendelt csoportok továbbá egyes esetekben valóban rosszindulatú összeesküvések 

céltáblái, így az összeesküvés-elméletek sok negatívumtól megóvhatják az azokban 

hívő csoportokat (Kramer, 1998). Ebből fakadóan az ilyen ellenséges szövetségekre 

fordított kiemelt, sokszor túlzottnak tűnő figyelem („hipervigilancia”, Kramer és Jost, 

2002) is hasznos lehet: a túlélés szempontjait szem előtt tartva egyes esetekben 

valóban jobb félni, mint megijedni. A szignáldetekciós elmélet logikáját követve: 

komoly, életveszélyes fenyegetés esetén a kihagyás következménye jóval súlyosabb 

lehet, mint a téves riasztásé.  

 

 A múlt rekonstrukciója és magyarázata. A csoportidentitás konstrukciójának 

szempontjából kiemelt fontossággal bír a múlt magyarázata (Assmann, 1999). Az 

összeesküvés-elméletek központi szerepet játszanak a múlt magyarázatában és 

rekonstrukciójában (Kofta és Sedek, 2005), a történelem a saját csoport számára 
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legjobban elmesélhető történetként való átformálásában. Jellegzetesen ilyen elmélet 

például az első világháborúból vesztesen kikerülő országokban széles körben elterjedt 

„hátbaszúrás-elmélet”, mely szerint az elvesztett világháborúért (és Magyarországon 

Trianonért) voltaképpen a zsidók felelősek, hiszen a harcok során szándékosan 

gyengítették az ország ellenállását, a világháború után pedig tudatosan játszották az 

ország jelentős részét a nagyhatalmak és környező országok kezére (Groh, 1987). 

Svetlana Boym (1999, 20.) az összeesküvés-elméletek szintén a múlt 

„megszépítésében” betöltött szerepét emeli ki: „Az összeesküvéses világszemlélet 

alapvetően nosztalgikus. Újraéledése a modern időkben a hasonlóságok és analógiák 

által uralt földöntúli kozmológia és egy kvázi-vallásos valóság-kép iránti nosztalgián 

alapul. Az összeesküvéses világszemlélet alapja egy egybeszabott, az egész történelmet 

átfogó terv, ami minden történelmi eseményt megmagyaráz, s ami által az újkori 

állapotok specifikus jellegzetességei kiradírozásra ítéltetnek; az újkori történelem az 

ősi próféciák beteljesedésének minőségében kerül itt csak terítékre. A mitikus idők 

tisztasága és ártatlansága iránti nosztalgia bűvöletében az összeesküvés-elméletek 

gyakorta szem elől tévesztik a közelmúlt valósághű kollektív emlékeit, s nagy ívben 

elkerülnek bármiféle felelősségvállalást a jelenkori cselekedetekért.” 

Jelentős, szokatlan, atipikus események magyarázata  

Az összeesküvés-elmélet egyik legfontosabb funkciója, hogy az atipikus (és rendszerint 

kedvezőtlen) jelenségekre magyarázatot nyújt. Nem véletlen, hogy válságok, katasztrófák, 

merényletek idején ezek az elméletek burjánzásnak indulnak (ld. erről bővebben az 1.5. 

fejezetben, az összeesküvés-elméleti gondolkodásra ható szituációs tényezőkről szóló 

részben). Ezen magyarázatok egyszerre segítik elő, hogy a megismerés révén a szorongás 

csökkenhessen, illetve hogy az egyén világgal kapcsolatos eddigi tudása fennmaradhasson.   

 Szorongásmenedzsment. A világ jelenségei mögötti okok feltárása 

szorongáscsökkentő hatású is, hiszen kontrollal (vagy ennek illúziójával) vértezheti fel 

a csoportot és benne az egyént. Az összeesküvés-elméletek a megválaszolatlan 

kérdésekre is kész válaszokat adnak. Így segíthetnek az egyének számára abban, hogy 

fenntartsák, az értelmezés, a kontroll, a biztonság érzését (Newheiser, Farias és 

Tausch, 2011). Az összeesküvés-elméletek nagyon gyakran megszemélyesítik az 

absztrakt társadalmi-politikai erőket (Swami, 2012). Ez pedig fontos lépés a 

fenyegetések azonosításának és megismerésének irányában. Az összeesküvés-

elméletek ismerős ellenségekkel népesítik be a világot, és érthetetlen, ismeretlen 

jelenségeket azáltal tesznek kevésbé szorongatóvá, hogy arcot és nevet adnak neki. 

Ezáltal a problémák felelősét is egyértelműen azonosítják, és erősíthetik a biztonság és 

kontroll érzését. (Erről ld. bővebben az 1.5. fejezetben). Például ha a gazdasági 

válságot nem elvont, intézményesített, arctalan piaci mechanizmusokként közelítjük 

meg (melyben elvész a felelősség), hanem ennek okaként konkretizált szereplőket 

azonosítunk (például a zsidókat, ahogy ez a válság során gyakran tapasztalható), akkor 

sokkal könnyebb ezeket a jelenségeket pszichológiailag értelmezhetővé tenni. Az 

összeesküvés-elméleti következtetésekre nagyon jellemző az alapvető attribúciós 

hiba, azaz az események és cselekvések belső, stabil diszpozíciókra való 
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visszavezetése. Ennek az attribúciós folyamatnak pedig az az elsődleges szerepe, hogy 

a világot bejósolhatóvá tegye (ld, pl. Ross, 1991). Az összeesküvés-elméleti logikában 

túlteng az intencionalitás és a kauzalitás: semmi sem lehet véletlen, minden a 

meghatározott Terv által kijelölt célok irányába halad – így a világ bejóslásának módja 

a Terv kikövetkeztetése. Az összeesküvés-elmélet így új jelenségeket tesz 

megismerhetővé korábbi ismereteink által, ezeket akár képi formában megjelenítve
13

. 

Az összeesküvés-elméleteknek így a kollektív szimbolikus megküzdésben (Wagner, 

Kronberger és Seifert, 2002) is jelentős szerepe van, illetve segíthet a disszonancia-

redukcióban is (Festinger, 2000).  És nem utolsósorban: Az összeesküvés-elméletek 

komoly előnye, hogy megmagyarázhatóvá teszik a nagy horderejű eseményeket. A 

Kennedy gyilkosság esetében például nehéz elfogadni, hogy ilyen történelemformáló 

eseményt magányos merénylő is elkövethetett (ld. pl. McCauley és Jacques, 1979). 

Hasonló Diana hercegnő halálára alkalmazva: ha valamilyen konspiratív csoport (MI6, 

Moszad, stb.) áll Diana halálának hátterében, azzal mindenki mentesülhet attól a 

szorongató érzésről, hogy csodálatos ember halálát olyan banális ok is előidézheti, 

mint egy sofőr részegsége (ld. Krekó, 2011).  

 

 Ismeretek rendszerezése. Az összeesküvés-elméleteknek jelentős szerepük lehet a 

nézetek szervezésében és rendszerezésében is. Az összeesküvés-elmélet egy zárt, 

magába forduló („monologikus”, Goertzel, 2004, Swami és mtsai, 2010) rendszert 

alkot, mely logikailag nehezen kikezdhető és támadható, hiszen egyik összeesküvés-

elmélet a másikat magyarázza. Azáltal, hogy legalább látszólagosan konzisztenciát 

teremt a világról szóló információk között (a „jó” és a „rossz” dolgok éles 

különválasztásával), nagyban segíti a világban való eligazodást és a konzisztencia 

megteremtését. Ezzel egybecsengő módon Kruglanski (1987)
 
azt hangsúlyozza, hogy 

a struktúra iránti szükséglet magas szintje vonzóvá teheti az összeesküvés-elméleteket 

az egyén számára. Mint azt ferntebb már említettük, az összeesküvés-elméletek 

annyiban „erős” elméletek, melyek a jelenségek széles körét képesek magyarázni az 

általános elméleteket mozgósítva. így segítenek rendet teremteni és tartani a 

vélekedések rendszerében. Az összeesküvés-elméleti világnézet egyik jellemzője, 

hogy egyfajta totális világmagyarázatra tör. Az összeesküvés-elméletek ugyanakkor 

nem mindig teszik egyszerűbbé a valóságot, hiszen az elmélet néha meglehetősen 

bonyolult is lehet: az ebben a témában eddig végzett vizsgálatok nem támasztották alá 

azt a közkeletű vélekedést, mely szerint az összeesküvés-elméletekben azért hisznek 

az emberek, hogy egyszerű magyarázatokat találjanak a komplex eseményekre 

(Abalakina-Paap és munkatársai, 1999). 

 

  

                                                 

13
 Például a polip vagy a hálóját szövő pók formájában, mely nagyon gyakran megjelenik az összeesküvés-

elméletek illusztrációjaként 
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A létező státuszhierarchiák meggyengítése  

Az összeesküvés-elméletek a hatalom (láthatatlan) birtokosainak manipulációit leplezik le, 

így sokszor a fennálló társadalmi renddel szemben fogalmazódnak meg.  

 A status quo megváltoztatására irányuló cselekvésre motiválás. A konspirációs 

teóriák kifejezetten alkalmasak lehetnek a rendszer pszichológiai aláaknázására is 

azáltal, hogy a jelenlegi uralmi rend ellen mozgósítanak. A társadalmi hierarchia-

viszonyokra adott reakciók olyan kontinuumon helyezhetőek el, amely a paranoiától a 

rendszer panglossi felfogásához kapcsolódó szélsőséges idealizációig és 

rendszerigazolásig terjedhet (Jost és Kramer, 2003). Az összeesküvés-elméletek olyan 

generalizált attitűdként is felfoghatók, melyek a magas státuszúként és fenyegetőként 

észlelt csoportok szembeni fellépésre, és a status quo megváltoztatására irányuló 

politikai cselekvésre sarkallnak – szemben az inkább a státuszhierarchiákat konzerváló 

jobboldali tekintélyelvűséggel és szociális dominancia-orientációval (Imhoff, Bruder, 

2013). Sidanius és Pratto (2005) terminológiájával élve, az összeesküvés-elméletek 

elsősorban a status quo-t kikezdő, hierarchiagyengítő legitimáló mítoszokként 

funkcionálnak. Sőt, ugyanaz az elmélet, változó hatalmi- és rendszerviszonyok 

közepette funkciót is válthat: a bolsevik ideológia például az orosz forradalom előtt 

hierarchiagyengítő, a hatalomra kerülés után pedig hierarchiaerősítő szerepet töltött 

be. A hatalom birtokosai elleni mozgósítás persze lehet egyszerűen a szavazásra 

buzdítás is: az összeesküvés-elméletek legfőbb támogatói gyakran a rendszerkritikus, 

radikális pártok politikailag aktív szavazói (Gombin, 2013, Political Capital, 2013). 

Az összeesküvés-elméletek sokszor olyan társadalmi mozgalmak kiindulópontjául is 

szolgálhatnak, melyek pozitív társadalmi változáshoz és nagyobb szolidaritáshoz 

vezetnek (Sasson, 1995). A fehér- és zsidóellenes összeesküvés-elméletek a fekete 

csoportok faji öntudatának és rendszerkritikus attitűdjének fontos elemét képezik; 

(Crocker és mtsai, 1999), a radikális fekete egyenjogúsági mozgalmak ideológiájának 

pedig központi elemét képezték (Goldberg, 2001). Ezen rendszerkritikus mozgalmak 

pedig kétségtelenül maguk is hozzájárultak a faji egyenjogúság terén elért rendkívüli 

sikerekhez.  Persze egyes esetekben a status quot fenntartó ideológiák is 

tartalmazhatnak összeesküvéses elemeket: az ambivalens szexizmus – és különösen az 

ellenséges szexizmus – (ld., pl. Glick és Fiske, 2006, Nguyen Luu, 2008) például épít 

arra az elképzelésre, hogy a nők titkos terveket szövögetnek a férfiakkal szemben.  

 

 A hatalom ellenőrzése.  Az összeesküvés-elméletek narratív formában térképezik fel 

„a hatalom röppályáját és hatásait” (Fenster 1999, p.109), így hatásuk akár kedvező is 

lehet a demokratikus rendszerek működésére. Az összeesküvés-elméletek, rámutatva, 

hogy a „király meztelen”, nagyobb transzparenciát kényszeríthetnek ki, és segíthetik a 

valódi összeesküvések leleplezését, hozzájárulva a nyitottabb és demokratikusabb 

társadalom kialakításához (Clarke, 2007). Az összeesküvés-elméletek által, még ha 

sokszor túlegyszerűsített formában is, de az egyének lehetőséget kapnak arra, hogy 

megkérdőjelezzék a kormányzat és más társadalmi-politikai szereplők hitelességét, 

kódolt társadalomkritikát gyakoroljanak. Ezzel pedig fontos jelzést küldenek a 

társadalmi intézmények és a hatalmi pozícióban lévő csoportok felé is. Minél 
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szélsőségesebb és szélesebb körben elfogadott ugyanis egy összeesküvés-elmélet, 

annál inkább utal egyes szereplők, intézmények vagy akár a rendszer legitimitásának 

hiányára (Miller, 2002).  Az összeesküvés-elméletek rendszerkorrekciós törekvéseket 

is szolgálhatnak azáltal, hogy morálisan elítélik az uralmon lévők vélt 

hatalomgyakorlási módszereit, ezáltal segítenek a társadalmi normák 

újrafogalmazásában. Egy, a szeptember 11-ével kapcsolatos összeesküvés-elméleteket 

és azok háttértényezőit Nagy-Britanniában vizsgáló kutatás (Swami és mtsai, 2010) 

eredményei például kifejezetten azt mutatták, hogy a politikai cinizmussal 

jellemezhető és az összeesküvés-elméleteket jobban elfogadó válaszadók erősebben 

támogatták a demokratikus elveket. Ezt a kutatók azzal magyaráztak, hogy ezek az 

emberek, akik a politikai rendszert éppen azért utasítják el, mert cinikusnak és nem 

demokratikusnak tartják, nem fogadják el a „készen kapott” magyarázatokat, hiszen 

ezek éppen azoktól a politikai autoritásoktól származnak, melyekkel szemben a 

válaszadók bizalmatlanok, és melyek szavahihetőségében kételkednek. Az 

összeesküvés-elméletek ugyanis éppen a hagyományos hatalmi és információs 

autoritások legitimitását kérdőjelezik meg.  
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1.4. Az összeesküvés-elméletek támogatói  

Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, milyen szocio-demográfiai, illetve pszichológiai és 

attitüdinális jellemzőkkel bíró csoportokra jellemzőbb inkább az összeesküvés-elméletekben 

való hiedelem. Összefoglalónkban mind az eddig többé-kevésbé egységes mérési 

eredményeket, mind a különböző vizsgálatok eltérő eredményeit szeretnénk bemutatni. 

Mielőtt azonban ezt a témát részletesen kibontatnánk, az összeesküvés-elméletek 

operacionalizálásának eddigi eljárásairól is muszáj röviden beszélni. Ez már csak azért is 

fontos, mert a különböző szerzők vizsgálataiból kapott eredmények különbözősége mögötti 

egyik ok a mérőeszközök sokfélesége lehet.  

 

1.4.1. AZ ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLET MINT ATTITŰD ÉS ATTITŰDRENDSZER 

Habár az összeesküvés-elméletek inkább kollektív, mint individuális termékek, 

szociálpszichológiai vizsgálatuk többnyire a „módszertani individualizmus” általános 

megközelítéséhez kötött. A vonatkozó pszichológiai tanulmányok módszertanában közös 

vonás az összeesküvés-elméletek általánosabb dimenzióként való kezelése.  

Az összeesküvés-elméleteket a szociálpszichológusok rendszerint az összeesküvések 

létezésére vonatkozó attitűdökként (vagy magasabb  összetettséget feltételezve, attitűd-

rendszerekként) azonosítják (pl. Goertzel, 1994, Abalakina- Paap és mtsai, 1999, Swami, 

2009, Swami és Coles 2010, Swami és mtsai, 2011, 2012; Brotherton és mtsai, 2013, Imhoff 

és Bruder, 2013, Bruder, Peter Haffke, Neave, Nouripanah és Imhoff, 2013)
14

.  Ezzel 

egybecseng Moscovici (1987) elképzelése is,  aki az „összeesküvéses mentalitás” fogalma 

alatt olyan átfogó gondolkodásmódot ért, mely a hiedelmekben, a nyelvben és a gyakorlati 

cselekvésben is visszatükröződik. Goertzel a témával kapcsolatos egyik első empirikus 

vizsgálatában (1994) azt találta, hogy azon emberek, akik hittek egy összeesküvés-elméletben, 

nagyobb valószínűséggel hittek más, ahhoz logikailag szervesen nem kapcsolódó 

összeesküvés-elméletekben is. Tehát az összeesküvés-elméleti hiedelmek egyfajta jellegzetes 

gondolkodási és attitüdinális mintázatot is kirajzolnak – mely viszonylag jól körülírható más, 

szociálpszichológiailag releváns attitűddimenziókkal is. Az összeesküvés-elméletek többsége 

Goertzel szerint – ahogy ez már korábban megemlítésre került – monologikus 

hiedelemrendszert alkot: egy olyan világnézetet, mely egymást kölcsönösen támogató, de az 

elméleteket cáfoló információkkal szemben zárt hiedelemrendszeren alapul. Érzéketlenek a 

kontextusra és az új információkra, viszont könnyű és automatikus magyarázatot kínálnak 

minden új jelenségre, mely potenciálisan veszélyeztetheti a hiedelemrendszert. Ebben a 

                                                 

14
 Ez természetesen nem mondható el az összes, összeesküvés-elméletekkel foglalkozó szociálpszichológiai 

munkára. Az összeesküvés-elméleteket Kruglanski (1987) például jellegzetes, a felelősség megállapítását 

szolgáló attribúciós sémákként („place-blaming schematas”) kezeli, ezzel ezen elméletek működésének némileg 

más aspektusaira helyezve a hangsúlyt. 
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„visszhangzó” vélekedésrendszerben minden vélekedés más vélekedések bizonyítékául 

szolgál
15

.  

Ugyanezt az eredményt találta Swami (2010): az összeesküvés-elméletben való hit legjobb 

prediktora egy másik összeesküvés-elméletben való hit. Még beszédesebb eredményeket adott 

Douglas és Sutton (2012) korábban már említett vizsgálata. A kutatók azt találták, hogy a 

válaszadók egymásnak logikailag egyértelműen ellentmondó összeesküvés-elméleteket is 

hajlandóak elfogadni csak azért, mert osztoznak az összeesküvés-elméletek általános 

jellemzőjében: ellentmondanak a hivatalos verziónak. A kísérleti személyek például minél 

inkább hittek abban, hogy Diana hercegnő megrendezte a saját halálát, annál inkább elhitték 

azt is, hogy gyilkos merénylet áldozata lett, illetve minél inkább hittek abban, hogy Osama 

Bin Laden már halott volt az amerikai rajtaütés pillanatában, annál inkább hittek abban, hogy 

valójában még mindig életben van. A különböző összeesküvés-elméletek tehát egymást is 

erősítik, de nem logikai, hanem „pszichologikai” (Abelson, 1984) alapon. Minél több ilyen 

teóriát vall magáénak a személy, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a már meglévő 

hiedelemrendszerhez jól illeszkedik egy következő összeesküvés-elmélet is. Az összeesküvés-

elméleteknek ez az összekapaszkodó szerveződése, és a konkrét hiedelmek mögötti 

összeesküvés-elméleti változók kiemelkedése indokolttá teszik azok egységes változóba való 

sűrítését – ahogy azt a legtöbb vizsgálat is teszi. 

Hozzátehető ugyanakkor, hogy a szakirodalomban legtöbbször egyenrangúként beszélnek 

összeesküvéses hiedelmekről és összeesküvéses „attitűdökről”. Az összeesküvés-elméleti 

gondolkodásmódot az imént hivatkozott szerzők konkrét vagy általános összeesküvések 

létezésére vonatkozó állításokból szerkesztett attitűdskála segítségével mérik (ld. erről a 

következő részt az attitűdök méréséről). A definíciós problémát ugyanakkor az jelentheti, 

hogy a „belief” mint hiedelem a hagyományos megközelítés szerint mint az attitűd alesete, 

illetve az attitűd kognitív komponense jelenik meg (Hunyady, 1976).  Bruder és munkatársai 

(2013), illetve Imhoff és Bruder (2013) megközelítése nyomán ugyanakkor feloldhatjuk ezt a 

terminológiai és operacionális ellentmondást. Ezen szerzők a több tétellel mért, az 

összeesküvések létezésével kapcsolatos elképzeléseket összesítő Összeesküvéses Mentalitást 

mint generalizált politikai attitűdöt definiálják (hasonlóan például a Jobboldali 

                                                 

15
 Fontos ugyanakkor hozzátenni, hogy Goertzel (1994) szerint nem minden összeesküvés-elméletei 

vélekedésrendszer monologikus. Az összeesküvés-elméletek nem feltétlenül teljesen rugalmatlan 

képződmények. Lehetnek produktívak is abból a szempontból, hogy új gondolati mintázatokat hoznak létre új 

területek megismerésében, és új válaszokat adnak a felmerülő új kérdésekre. Egyes összeesküvés-elméleti 

alkotók ezzel összefüggésben egyéni, számos bizonyítékkal alátámasztott elméleteket alkothatnak, így bizonyos 

szinten tesztelhetőek és akár meg is cáfolhatóak az új bizonyítékok tükrében. (A „dialogikus” összeesküvés-

elméleti gondolkodásra jó hazai példákat találhatunk az összeesküvés-elméleteket kritikailag elemző konteo 

blogon (http://konteo.blogrepublik.eu/.) A kétféle összeesküvés-elmélet megkülönböztetése elméleti 

szempontból fontos, ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az összeesküvés-elméletek többsége nem „dialogikus”, 

hanem „monologikus” elvek szerint működik. Különösen igaz ez azokra a szociálpszichológusokat elsősorban 

érdeklő, népszerű, rövidre zárt és ideologikus tartalmú elméletekre, melyek „tömegfogyasztásra” készülnek, és a 

közgondolkodás szervesen ható elemeivé válva, kollektív vélekedések formájában jelennek meg. 

 

http://konteo.blogrepublik.eu/
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Tekintélyelvűséghez – RWA, Altemeyer, 1988  vagy éppen a Szociálisdominancia-

orientációhoz – SDO, Sidanius és Pratto, 2005). Ennek alapján az összeesküvés-elméletekkel 

kapcsolatos terminológiai zavar úgy oldható fel, ha a specifikus, konkrét összeesküvés-

elméletekkel kapcsolatos vélekedést hiedelemként, a több, illetve általánosabb összeesküvés-

elmélet összekapcsolódásából kialakult világnézetet attitűddimenzióként, generalizált 

attitűdként vagy mentalitásként, ennek erős összefüggését más attitűddimenziókkal pedig 

attitűdrendszerként azonosítjuk.  

Az összeesküvés-elméletek vizsgálata esetében érdemes figyelembe venni azt a fejleményt, 

mely az utóbbi évtized attitűdirodalmában általánosan is megjelenik (pl. Fabrigar, 

MacDonald, Wegener, 2005): az újabb megközelítés szerint az attitűd egyes komponensei 

nem választhatóak el élesen egymástól, az attitűdöt a kognitív, affektív és viselkedéses 

tényezők szorosan egybefüggő rendszereként érdemes felfogni és kezelni. Az összeesküvés-

elmélet, mint korábban már említettük, soha nem lehet érzelmi és motivációs szempontból 

„steril”, abban minden esetben kicsapódik a társadalmi aktorokkal és a hatalom birtokosaival 

szembeni nagyfokú bizalmatlanság egyrészről, a konkrét csoportokkal szembeni félelem 

(„outgroup-paranoia”) és az ebből fakadó távolságtartás másrészről (Kramer és Jost, 2002). 

Az összeesküvésekről szóló elméletek tehát legalább annyira szólnak az összeesküvésben 

szereplő csoportokkal kapcsolatos véleményekről és viszonyulásról, mint az összeesküvések 

létezésében való puszta hitről. Sőt, az összeesküvés-elméletek legfontosabb jellemzője éppen 

az, hogy milyen vélemények csapódnak ki bennük a vélt összeesküvésben részt vevő 

csoport(ok)ról. Így az összeesküvés-elméleti attitűdök vélhetően beágyazottak egyrészt a 

társadalmi rendszer igazságosságával kapcsolatos vélekedései közé (Kramer, 1998), másrészt 

a társadalom többi csoportjairól alkotott, hierarchikusan szerveződő sztereotípiái közé (Kofta 

és Sedek, 2005, Bruder és Imhoff, 2013).  

 

1.4.2. AZ ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK MÉRÉSE  

Az összeesküvés-elméletek mérésére eddig nem alakult ki általánosan bevett eljárás. 

Gyakorlatilag ahány szerző, annyiféle eljárás létezik. Ennek ellenére egyértelmű a 

konvergencia a különböző skálákkal mért eredmények között – ami szintén arra utal, hogy az 

összeesküvés-elméletek világnézetbe szerveződnek. Az összeesküvés-elméleti skálák 

„leltározása” során három főbb típust különítünk el: az általános összeesküvés-elméleti 

mentalitást vagy világképet mérő skálákat (melyekben nem konkrét jelenségek és szereplők 

jelennek meg), a specifikus összeesküvés-elméleteket tartalmazó, de azokat egy 

attitűddimenzióként kezelő skálákat, illetve az „együgyű” (one-issue) skálákat, melyek 

valamilyen konkrét témára vagy attitűdtárgyra vonatkozóan tartalmaznak kérdéseket 

(összefoglalásukat ld. az 5. ábrán).  
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Az összeesküvés-elméleti „világképet” mérő skálák 

Tudatosan az összeesküvés-elméleti világképet megragadó skálák közült hármat ismerünk: 

 Abalakina-Paap és munkatársainak (1999) az Összeesküvések Létezésével Kapcsolatos 

Attitűdök skálája 19 tételből áll, és olyan általános konspirációs elveket tartalmaz, mint 

például „Földalatti mozgalmak veszélyeztetik társadalmunk stabilitását”
16

.  

 Brotherton és munkatársainak (2013) 15 tételes Generikus Összeesküvéses Hiedelmek 

(2013) skálája deklaráltan azzal a céllal született, hogy nemzetközi 

összehasonlításokra is alkalmas, általános és validált eszközt nyújtson az 

összeesküvés-elméletek kutatói számára. Kérdéses azonban, hogy ezt a célt mennyire 

képes betölteni, hiszen az összeesküvés-elméletek egy része specifikus abban az 

értelemben, hogy jól meghatározott szereplőket vonultat fel, és az összeesküvés-

elméletek egy része leginkább az amerikai közegben releváns. Ilyen például a több 

tételben is megjelenő  földönkívüliekkel kapcsolatos összeesküvés-elméletek („A 

földönkívüliekkel való kapcsolatot elrejtik a nyilvánosság elől”).  

 Imhoff és Bruder (2013) Konspirációs Mentalitás Kérdőíve, mely 5 tételes, és 

általánosan megfogalmazott kérdéseivel (pl. „úgy gondolom, a kormányzati szervek 

minden állampolgárt alaposan megfigyelnek”) kifejezetten alkalmas lehet arra, hogy 

összeesküvés-elméletekkel kapcsolatos összehasonlító vizsgálatok alapját képezze. A 

szerzők Németországban, Törökországban és Nagy-Britanniában alkalmazták eddig a 

kérdőívet.  

 

„Vegyes” összeesküvés-elméleti skálák  

Ezen skálák több témával kapcsolatosan is tartalmaznak összeesküvés-elméleti állításokat 

(fordított tételeket azonban rendszerint nem), és találnak közöttük jellemzően magas 

együttjárást (ld. a magas Cronbach-Alpha mutatókat az 5. ábrán), ami támogatja azt a fent 

kifejtett nézetet, mely szerint ezek az elméletek egy általánosabb gondolkodásmód részei.  

 Goertzel (1994) az Egyesült Államokban, reprezentatív mintán végzett vizsgálatában 

10 tétel segítségével mérte fel az olyan összeesküvéses nézetek támogatottságát, mint 

a japánok titkos összeesküvése, a Kennedy-gyilkosság mögötti összeesküvés, vagy az 

AIDS kormányzati terjesztése. Az egyes tételek között magas együttjárást talált, így 

elsőként alkotott különböző témájú összeesküvés-elméletekből egydimenziós skálát.   

 Abalakina-Paap és munkatársai (1999) 22 tétellel mérte az amerikai társadalomban 

elterjedt összeesküvés-elméleti hiedelmeket (a fentieken túl pl. olyanokat, mint a víz 

fluoridizációja). Ez a mérőeszköz az összeesküvés-elméletek létezésével kapcsolatos 

általános attitűdöket mérő skálával közepes erősségű (R=0,46) együttjárást mutatott. 

 Swami és munkatársai (2010) Összeesküvéses Hiedelem Leltárja 15 összeesküvéses 

tételt azonosított (jelentős tematikus átfedésben a fenti kettő skálával). 

                                                 

16
 A szerzők által használt teljes skálák sajnálatos módon nem, csak példatételek szerepelnek az idézett írásban, 

és a disszertáció szerzőjének többszöri próbálkozására sem sikerült ezeket megszereznie a kutatóktól.  
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  Douglas és Sutton (2008, 2011, 2012) Összeesküvés-elméleti Hiedelmek skálája 

szintén 15 tételt tartalmaz, köztük 5 a brit közvélemény számára kiemelten fontos 

Diana hercegnő halálával kapcsolatos összeesküvés-elméletekre vonatkozik.  

 

„Együgyű” összeesküvés-elméleti skálák  

Ezeket a skálákat csak a teljesség igénye nélkül tudjuk bemutatni, hiszen számos olyan skála 

létezhet (nem deklaráltan összeesküvéselmélet-mérés céljából), mely tartalmaz konspirációs 

elemeket is. Az itt bemutatott skálák jellemzően a zsidókkal kapcsolatos viszonyra, a 

kereskedelmi összeesküvés-elméletekre, illetve egészség-magatartással kapcsolatos 

összeesküvés-elméletekre kérdeznek rá.   

 Swami (2013); Kofta és Sedek (2005); Bilewicz és Krzeminsi (2010) skálái a 

zsidókkal kapcsolatos összeesküvés-elméleteket vizsgálták. Ezeknek a 

sztereotípiáknak a viszonylagos univerzalitását mutatja, hogy Swami (2012) 

Malajziában használt antiszemita összeesküvés-elméleti skálája nagyon hasonló 

tételeket tartalmaz, mint a többi szerző Európában (főleg Lengyelországban és 

Ukrajnában) alkalmazott skálája. Európában persze más országokban is történtek 

hasonló mérések: Kovács (2011) szintén mért a zsidókkal kapcsolatos összeesküvéses 

hiedelmeket.   

 Crocker és munkatársainak (1999) skálája a feketékkel szembeni kormányzati 

összeesküvés-elméleti hiedelmeket méri (mint például, hogy a doktorok szándékosan 

fecskendeznek HIV vírust a csecsemőkbe, hogy kiirtsák a feketéket).  

 Clark és munkatársai (2008) és Bogart és munkatársai (2006) kifejezetten ennek a 

témának (tehát az AIDS-szel kapcsolatos összeesküvés-elméleteknek) szentelt külön 

skálát.  

 Bogar és Tornburn (2005) a születésszabályozással kapcsolatos összeesküvés-

elméleteket vizsgálta, szintén főképp fekete populációban (olyan kérdésekkel, mint 

például „A szegény és kisebbségi helyzetű nőket néha sterilizálásra kényszeríti a 

kormány”. ) 

 Swami és munkatársai (2010) a szeptember 11-vel kapcsolatos összeesküvés-

elméleteket vizsgálta, brit mintán, egy 17 tételes skála segítségével (példaitem: „A 

World Trade Centre tornyait irányított robbantással döntötték le”).   

 Newheiser és munkatársai (2011) a népszerű Da Vinci kóddal kapcsolatos 

összeesküvés-elméleteket vizsgálták (pl. „Jézus megházasodott és utódokat nemzett”.)  

 Furnham (2013) Kereskedelmi Összeesküvéses Hiedelmek Leltárja 30 tételt tartalmaz, 

melyek olyan kereskedelmi praktikák vélt gyakoriságára kérdeznek rá, mint például a 

küszöb alatti reklámozás.  
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5. ábra: Összeesküvés-elméleti skálák 

Forrás  Tételek száma  Név (eredeti)  Példatétel (eredeti) Cronbach-

Alpha 

Összeesküvés-elméleti „világképet” mérő skálák 

Abalakina-Paap és 

mtsai (1999) 

19 Attitudes toward 

the existence of 

conspiracies 

“Underground 

movements threaten the 

stability of American 

society”. 

0,74 

Brotherton és mtsai 

(2013) 

15 Generic 

Conspiracist 

Beliefs (GCB) 

„Groups of scientists 

manipulate, fabricate, or 

suppress evidence in 

order to deceive the 

public”. 

0,95 

Bruder és mtsaiés 

mtsai (2013), 

Imhoff és Bruder  

(2013) 

5 Conspiracy 

Mentality 

Questionnaire 

„I think that government 

agencies closely monitor 

all citizens” 

0,84 

„Vegyes” összeesküvés-elméleti hiedelmeket mérő skálák 

Goertzel (1994) 10 Belief in 

Conspiracies   

 „The Japanese are 

deliberately conspiring to 

destroy the American 

economy."   

0,78 

Abalakina-Paap és 

mtsai (1999) 

22 Beliefs in specific 

conspiracies. 

 „The government storing 

information in computer 

files to use against its 

citizens”.  

0,89 

Swami és mtsai 

(2009)  

15 Belief in 

conspiracy 

theories inventory 

 „The assassination of 

John F. Kennedy was not 

committed by the lone 

gunman, Lee 

HarveyOswald, but was 

rather a detailed, 

organised conspiracy to 

kill the President” 

0,86 

Douglas és Sutton 

(2008, 2011, 2012) 

17 Conspiracy 

Theory Belief 

Scale 

„Diana had to be killed 

because the British 

government could not 

accept that the mother of 

the future king was 

involved with a Muslim 

Arab.’ 

0,73 

Darwin és mtsai 

(2010)  

38 Conspiracy 

Theory 

Questionnaire 

(Bruder & 

Manstead, 2009 

nem publikált 

skálája alapján) 

„There are specialised 

government services who 

attempt to harass UFO 

witnesses into silence.” 

0,96 

„Együgyű” skálák 

Swami (2013) 12 Belief in the 

Jewish conspiracy 

theory 

’Jews are to blame for 

the detrimental effects of 

globalization in this 

country’ 

0,9 

Kofta és Sedek 

(2005) 

6 Conspiracy Jewish 

stereotype  

“Members of this group 

meet secretly to discuss 

important issues” 

0,9 

Bilewicz és 

Krzeminsi (2010) 

3 Belief in Jewish 

control, 

“Do you think that Jews 

control politics in 

Poland?” 

0,91 
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Forrás  Tételek száma  Név (eredeti)  Példa tétel (eredeti) Cronbach-

Alpha 

Crocker és mtsai 

(1999).  

13 Belief in 

government 

conspiracies 

against Blacks.  

 

„Some people say 

doctors are deliberately 

infecting Blackbabies 

with AIDS to kill Black 

people.” 

0,96 

Newheiser és mtsai 

(2011).  

11 Da Vinci Code 

conspiracy beliefs 

’Jesus was married and 

had descendants’.’ 

0,88 

Swami és mtsai 

(2010) 

17 9/11 conspiracist 

beliefs scale.  

„The World Trade 

Centre towers were 

brought down by a 

controlled demolition.” 

0 ,66 

Clark és mtsai 

(2008) 

5 HIV conspiracy 

beliefs scale  

„HIV was released on 

purpose by the 

government.” 

0,91 

Bogart (2006) 10 HIV/AIDS 

conspiracy 

theories 

“A lot of information 

about AIDS is being held 

back from the public.” 

0,85 

Bogart (2006) 10 birth 

controlconspiracy 

theories 

„Poor and minority 

women are sometimes 

forced to be sterilized by 

the government.” 

Black genocide 

conspiracy 

beliefs subscale 

(6 item): 0,78 

 

Contraceptive 

safety conspiracy 

beliefs subscale 

(4 item): 0,66 

Furnham (2013).  30 Belief in 

commercial 

conspiracy 

theories inventory  

 

„Shops tricking you with 

pricing: i.e., putting up 

prices for a few minutes, 

then down claiming big 

discounts” 

- 

 

1.4.3. AZ ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK SZOCIOLÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KORRELÁTUMAI 

Az alábbiakban az eddigi (aránylag csekély mennyiségű) empirikus vizsgálatok alapján 

áttekintjük, hogy az összeesküvés-elméleti attitűdök milyen társadalmi csoportokban 

találhatóak meg legjellemzőbb módon, illetve milyen személyiségtényezőkkel és milyen más 

attitűdökkel kapcsolódnak össze leginkább. Mivel az összeesküvés-elméletek 

szakirodalmában gyakorlatilag teljes a konszenzus azt illetően, hogy az összeesküvés-

elméletek (részben tartalmuktól függetlenül) jellegzetes gondolkodási- és attitűdmintázatot 

alkotnak, az alábbiakban a különböző típusú összeesküvés-elméleti skálákat nem külön 

vizsgáljuk. Crocker és munkatársainak (1999) skáláján túl, mely eredményeiben általánosabb 

következtetéseket is tartalmaz, azonban nem vesszük bele az összesítésbe az „együgyű” 

skálákat, csak a „világkép”-típusú és a „vegyes” skálákat. A kutatásokban talált kapcsolatokat 

6. ábra összegzi.   

Szocio-demográfiai összefüggések  

Mivel az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatban kevés reprezentatív vizsgálat készült, az 

összeesküvés-elméletekben való hit szocio-demográfiai hátteréről meglehetősen keveset 

tudunk. Beszédes azonban, hogy az ezeket az összefüggéseket szisztematikusan vizsgáló 
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kutatások sem nagyon találnak társadalmi változók szerinti eltéréseket, ami arra utalhat: a 

társadalmi háttérváltozók nem különösebben fontos bejóslói az összeesküvés-elméleteknek, 

ezen hiedelmek gyakorlatilag bármilyen társadalmi rétegben megjelenhetnek és szárba 

szökkenhetnek.  

Az alábbi társadalmi változókra vonatkozóan találtunk adatot:  

 Nem. Az összeesküvés-elméletek elfogadásában a vizsgálatok nem mutattak ki 

jelentős nemi különbségeket. Goertzel (1994) amerikai mintán végzett reprezentatív 

vizsgálatában egyáltalán nem talált nemi különbségeket az összeesküvéses 

hiedelmekben, és Crocker és munkatársai (1999) amerikai vizsgálatában szintén nem 

talált eltérést a férfiak és nők között. Bruder és munkatársai (2013) vizsgálatukban 

erősebb összeesküvéses attitűdöket feltételeztek a nők körében, annak köszönhetően, 

hogy a nők a társadalmi struktúrában kedvezőtlenebb pozíciót foglalnak el, és a 

hatalomnélküliség a korábbi vizsgálatok alapján és az összeesküvés-elméletekre való 

fogékonyságot növeli (pl. Abalakina-Paap és mtsai, 1999). Ezt az összefüggést 

ugyanakkor csak az Egyesült Államokban sikerült kimutatni, a másik három vizsgált 

országban nem.  

 

 Életkor. Az életkorra vonatkozóan nincsenek egységes, egy irányba mutató adatok, és 

az összefüggések nagyon gyengék. Goertzel (1994) az Egyesült Államokban 

specifikus összeesküvés-elméleti skálával végzett vizsgálata gyenge szignifikáns 

negatív korrelációt (R=-0,21) talált az életkorral, ugyanakkor Imhoff és Bruder (2013) 

német mintán még enyhébb pozitív korrelációt (R=0,1) talált.  

 

 Iskolázottság. az adatok arra utalnak, hogy az iskolázottságnak nincsen érdemi hatása 

az összeesküvés-elméletekben való hiedelemre: Goertzel (1994), Crocker és mtsai 

(1999), illetve Imhoff és Bruder (2013) sem talált szignifikáns összefüggést az 

iskolázottság és az összeesküvés-elméletek elfogadása között.  

 

 Jövedelem. Crocker és mtsai (1999) nem találtak összefüggést a jövedelem és az 

összeesküvés-elméletek elfogadása között, más vizsgálat erre vonatkozóan adatot nem 

tartalmazott.  

 

 Kisebbségi státusz. Ez az egyetlen olyan szocio-demográfiai jellemző, amely 

láthatóan jelentős hatást gyakorol az összeesküvés-elméletekkel való egyetértésre. 

Goertzel (1994) erősebb összeesküvés-elméleteket talált a spanyolajkúak és a feketék 

körében is, mint a fehérek körében (a legerősebbeket a feketék körében). Crocker 

(1999) nagyon erős hatást talált a feketékkel kapcsolatos összeesküvés-elméletek és a 

bőrszín között. A kisebbségi státusz azonban vélhetően nem „automatikusan”, hanem 

attitüdinális közvetítőkön keresztül erősíti az összeesküvés-elméletekben való hitet. 
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Attitűdváltozók  

 Faji öntudat és a rendszer hibáztatása. Általános elképzelés, hogy a 

hatalomnélküliség felelős az összeesküvés-elméletekért, hiszen az alacsony státuszú 

csoportok bizalmatlanok a hatalom birtokosaival szemben. Abalakina-Paap és 

munkatársai (1999), illetve Imhoff és Bruder (2013) valóban erre utaló eredményeket 

talált, és erre rímelő eredmény, hogy az észlelt társadalmi-politikai kontroll hiánya 

(Bruder és mtsai, 2013), illetve a külső kontrollosság (Abalakina-Paap, 1999) is 

magasabb összeesküvés-elméleti hiedelmekkel járt együtt. Crocker és munkatársainak 

(1999) cikke azonban arra utal, hogy inkább a rendszer hibáztatása („system blame”) 

és az elnyomottság érzése az, aminek talaján az összeesküvés-elméletekbe vetett hit 

elburjánzik, és ez a változó jobban bejósolja a konspirációs hiedelmeket, mint a 

hatalomnélküliség önmagában.  Érdekes továbbá, hogy az összeesküvés-elméletek a 

feketék esetében éppen a pozitív csoportértékeléssel (racial self-esteem és collective 

self-esteem, ld. pl. Crocker és Luhtanen, 1990) függnek össze, ami alátámasztja a 

korábban már kifejtett elvet: az összeesküvés-elmélet a csoport önértékelésének 

építésében jelentős szerepet játszhat. 

 

 A tekintéllyel szembeni attitűdök. Goertzel (1987, 1994) rámutat, hogy annak 

ellenére, hogy a történészek és szociológusok
 

(pl. Lipset és Raab, 1970)  az 

összeesküvés-elméleti gondolkodást az antiszemita és az autoriter 

vélekedésrendszerek központi tényezőjeként azonosítják, az összeesküvés-elméleti 

gondolkodás nem képezi részét az Adorno és munkatársai (1950) által eredetileg 

konceptualizált tekintélyelvűség-szindrómának. Sőt, annak ellenére, hogy az 

összeesküvés-elméleti gondolkodás jellegzetesen zárt, önerősítő és körbeforgó – így 

sok tekintetben rokonítható a dogmatikus gondolkodásmódhoz –, Rokeach és 

gondolati hagyományának ápolói sem járták körül ezt a témát a kognitív stílus 

kutatásaiban. Az összeesküvés-elméletek vizsgálata nem jelenik meg a baloldali 

tekintélyelvűség elméleti és empirikus vizsgálataiban sem (ld. pl. Stone, 1980). Annak 

ellenére, hogy a tekintélyelvű, rigid gondolkodásmód és az összeesküvés-elméleti 

gondolkodás között a fenti levezetés alapján (és a laikus, hétköznapi okoskodás 

alapján is) feltételezhető lenne a szisztematikus kapcsolat, eddig ezt az összefüggést a 

kutatásoknak csak részben sikerült megerősítenie. Swami és munkatársai (2011) 

egyenes irányú összefüggést találtak a demokratikus elvek támogatása és az 

összeesküvés-elméletekben való hiedelem között, a tekintélyekkel szembeni vélemény 

és az összeesküvés-elméletekbe vetett hit között viszont fordított irányú kapcsolatot. 

McHoskey (1995) az összeesküvés-elméletek és a Kennedy-gyilkossággal kapcsolatos 

összeesküvés-elméleti hiedelmek között fordított összefüggést talált. Abalakina-Paap 

(1999) és Bruder és munkatársai (2013) azonban a jobboldali tekintélyelvűség (RWA) 

és az összeesküvés-elméletekben való (specifikus, illetve általános) hit, és szintén 

Bruder és munkatársai (2013) a szociális dominancia-orientáció (SDO) és a 

konspirációs teóriák között talált pozitív összefüggést. Ugyanaz a kutatócsoport egy 

másik vizsgálatában (Imhoff és Bruder, 2013) ugyanakkor nem talált kapcsolatot az 

SDO és az RWA és az összeesküvés-elméletek közt. Abalakina-Paap és 

munkatársainak (1999) azt az összefüggést nem sikerült igazolni, hogy az egyének 
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azért hisznek az összeesküvésekben, mert azok komplex eseményekre leegyszerűsített 

magyarázatokat kínálnak (sem az ambivalencia-tűrés, sem az attribúciós komplexitás, 

sem a gondolkodás iránti igény – need for cognition – nem mutatott összefüggést az 

összeesküvés-elméletekbe vetett hittel). Ennek alapján a tekintélyelvűség, a 

gondolkodási stílusok és az összeesküvés-elméletek viszonyrendszere további 

vizsgálódásokat igényel. Az eddigi kutatások alapján úgy tűnik, hogy a specifikus 

összeesküvés-elméletek nem, legfeljebb az összeesküvés-elméleti világnézet függhet 

össze pozitívan az összeesküvés-elméletekkel. Ami valószínűnek tűnik: mind az 

összeesküvés-elméletek elkötelezett hívei, mind azok öntudatos ellenzői rigid 

gondolkodásmóddal rendelkeznek: ugyanazokból a „bizonyítékokból” mind a két 

oldal saját igazát olvassa ki (McHoskey, 1995; Leman és Cinnirella, 2013). 

 

 Bizalom. Teljesen egyöntetű vélemény ugyanakkor, hogy az összeesküvés-elmélet a 

vertikális és horizontális bizalom extrém alacsony szintjével jár együtt. Goertzel 

(1994), Abalakina-Paap (1999), illetve Brotherton és munkatársai (2013) a bizalom és 

az összeesküvés-elméletek között mutattak ki egyértelmű negatív kapcsolatot, 

ugyanezen szerzők és Bruder és munkatársai (2013) pedig az anómiával találtak 

egyenes irányú kapcsolatot (melyben szintén nagyon hangsúlyos a bizalmi elem). 

Mirowsky és Ross (1973) is a szociális bizalmatlanságban vélte felfedezni azt a 

faktort, mely a leginkább bejósolja a „paranoid gondolkodást”. Ez a fajta 

bizalmatlanság pedig a külső kontrollhittel jellemezhető, alacsony szocio-ökonómiai 

státuszú csoportokra jellemző leginkább. Mindez persze nem meglepő, hiszen az 

összeesküvés-elméletek, mint a rosszindulatú, titkos tervek végrehajtását célzó 

együttműködések létezésével kapcsolatos laikus hiedelmek definíciószerűen a 

bizalmatlanság elméletei.  Sőt, a politikai bizalmatlanság elméletei: az attól való 

félelmet tükrözik, hogy bizonyos csoportok rejtetten és a tudtunkon kívül illegitim 

kontrollt gyakorolnak életünk felett. Az ugyanakkor, hogy a politikai bizalmatlanság 

voltaképpen oka vagy következménye-e az összeesküvésekben való hitnek, nem tűnik 

egyszerűen eldönthető kérdésnek. A kérdőíves kutatások csak az együttjárások 

feltárására alkalmasak, az ok-okozati kapcsolatok kibontására kevésbé (ez 

természetesen a többi esetben is igaz lehet). Feltételezhető, hogy a másokkal és a 

politikai intézményekkel szemben bizalmatlan személyek és csoportok könnyebben 

fogadnak el olyan teóriákat (sőt, gyártanak ilyeneket), melyek bizonyos csoportok 

titkos és rosszindulatú együttműködéséről szólnak. Sőt, egyes szerzők (pl. Goertzel, 

1994, Abalakina-Paap, 1999) szerint az összeesküvés-elmélet valójában a 

bizalmatlanság racionalizációja: a bizalmatlan emberek eleve gyanakvó és ellenséges 

világnézetükhöz keresnek és találnak igazolást azzal, hogy elhiszik: titkos 

összeesküvések léteznek. Az összeesküvés-elméletek így a bizalmatlanság és az 

ellenségesség kifejezését és az indulatok externalizációját, külső tárgyon való 

„levezetését” is lehetővé teszik (Robins és Post, 1997, Abalakina-Paap és mtsai, 

1999).  

 

Gombin (2013) ugyanakkor a körkörös okság formájában képzeli el a konspirációs 

teóriák és a bizalom viszonyát. Egyes kísérleti eredmények pedig valóban arra is 
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utalnak, hogy az ok-okozat fordítva is működik: összeesküvés-elméletek maguk is 

képesek erősíteni a bizalmatlanságot a rendszerrel szemben.  Butler és munkatársai 

(1995) már idézett tanulmányukban például azt találták, hogy a Kennedy-gyilkosság 

egyik összeesküvés-elméleti narratíváját kibontó film megtekintésének hatására a 

vizsgálati személyeknek visszaesett a szavazási kedve és általában a politikában való 

aktív részvételi szándéka – ami a demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalom 

visszaesésével hozható összefüggésbe. Az összeesküvés-elmélet tehát nemcsak, hogy 

bizalmatlanságból fakad, de maga is alkalmas lehet arra, hogy lerombolja a meglévő 

közbizalmat. 

 

 Téveszmékben és paranormális jelenségekben való hiedelem. Brotherton és 

munkatársai (2013), Swami és munkatársai (2011), Bruder és munkatársai (2013), 

illetve Darwin és munkatársai (2010) egyöntetűen igazolták, hogy a babonákban, 

illetve okkult és ezoterikus elképzelésekben való hiedelem erősen összefügg az 

összeesküvés-elméletekben való hittel. Ez némileg egybecseng Popper (2001) azon, 

első fejezetben kifejtett nézetével, mely szerint az összeesküvés-elméletek egyfajta 

valláspótlékként szolgálnak a szekularizált világban; illetve Melley (2000) és Franks 

és munkatársai (2013) véleményével, akik szerint az összeesküvés-elmélet „kvázi-

vallásos hiedelemként” fogható fel.  

 

 Kedvezőtlen életpercepciók. Egyértelműnek tűnik, hogy az egyén saját sorsával és 

életkilátásaival kapcsolatos ítéletei kihatnak az összeesküvés-elméleti gondolkodásra: 

Swami (2011) az élettel való elégedetlenséggel, Goertzel (1994) pedig a bizonytalan 

munkahelyi státusszal hozta összefüggésbe az összeesküvés-elméletekben való hitet. 

Ez ugyanakkor erősen összefügghet a diszpozicionális jellemzőkkel is.  

 

Diszpozíciók, személyiségvonások 

Bár jelen dolgozatban következetesen amellett érvelünk, hogy az összeesküvés-elméletek 

inkább társadalmi, mint egyéni meghatározottságúak, az utóbbi időszakban több olyan 

tanulmány is született, mely meggyőzően bizonyította az összeesküvés-elméletek (részleges) 

személyiségpszichológiai meghatározottságát. A releváns változók a következők:  

 Önértékelés. Abalakina-Paap és munkatársai (1999) és Swami és munkatársainak 

(2011) vizsgálatai szerint az önértékelés, illetve az önjellemzéses intelligenciateszten 

elért eredmény negatívan korrelált az összeesküvés-elméletekben való hittel: a rossz 

önértékelés és az ego-ról alkotott negatív nézetek elősegítik az összeesküvéselmélet-

képzést (vélhetően a pszichológiai önvédelem eszközeként).  

 Intelligencia. Swami és munkatársai (2011) gyenge negatív korrelációt találtak a 

kristályos intelligencia és az összeesküvés-elméletek elfogadása között. Az eredményt 

ők úgy interpretálták, mint egyfajta részleges igazolását annak az elképzelésnek (pl. 

Hofstadter, 1965), mely szerint az összeesküvés-elméletek a világ leegyszerűsítését 

szolgálják (ezen értelmezésnek Abalakina-Paap és munkatársai, 1999 kutatásai 

némileg ellentmondanak). 
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 Ellenségesség. Abalakina-Paap és munkatársai (1999) az ellenségesség és az általános 

összeesküvés-elméleti attitűdök között talált pozitív irányú, Bruder és munkatársai 

(2013), illetve Swami és munkatársai (2013) pedig a barátságosság és az 

összeesküvés-elméleti hiedelmek között talált negatív összefüggést. Előbbi 

munkacsoport magyarázata erre a jelenségre, hogy az összeesküvés-elméletek az 

ellenséges és negatív érzelmek racionalizációjában segíthetnek az egyénnek.  

 Paranoiditás. Az ellenséges érzelmekkel összefüggésben Bruder és munkatársai 

(2013), illetve Darwin és munkatársai (2013) egyaránt erős összefüggést találtak ezen 

személyiségtényezők és az általános összeesküvés-elméletekben való hiedelmek 

között.   

 Manipulatív hajlam. Douglas és Sutton (2011) eredményei szerint egyfajta 

projekciós mechanizmus érvényesül az összeesküvés-elméletek hátterében: minél 

erősebb az egyénben az arra utaló hajlam, hogy mások ellen titokban szövetkezzen, 

illetve minél erősebb benne az interperszonális manipulációra irányuló motiváció és 

készség (machiavellizmus), annál inkább hisz az egyén az összeesküvés-elméletekben.  

A fent vázlatosan bemutatott vizsgálatok (táblázatos megjelenítésüket lásd az 6. ábrán) 

javarészt korrelációs vizsgálatokból, esetleg útmodellekből származnak, a vonatkozó cikkek 

az említett tényezőket egyértelműen az összeesküvésekkel kapcsolatos hiedelmek oki 

háttereként azonosítják (bár az ok-okozati összefüggések még további vizsgálatokat 

igényelnének). A vonatkozó – meglehetősen kisszámú – empirikus vizsgálatok tehát arra 

utalnak, hogy a konspirációs hiedelmek a politikai elidegenedettség és az anómia, az észlelt 

alacsony státusz, a másokba és a politikai intézményekbe vetett bizalmatlanság, a fennálló 

társadalmi rendszer hibáztatása és a tekintéllyel szembeni ambivalens viszony attitüdinális 

bázisán alakulnak ki. A babonás és mágikus hiedelmek, illetve az énnel kapcsolatos 

kedvezőtlen érzelmek hajlamosítanak az ilyen elméletek elfogadására, ugyanakkor kisebbségi 

csoportok esetében az erős, harcos csoportöntudat is elősegítheti a rendszer fenntartóinak és 

kedvezményezettjeinek rosszindulatú összeesküvéséről szóló vélekedések elfogadását.  A 

szocio-demográfiai változóknak ugyanakkor szinte semmi hatása nincs az összeesküvés-

elméletek elfogadására, kivételt ez alól mindössze a kisebbségi csoporttagság képez. Ezen 

kívül egyértelműnek tűnik, hogy egyes személyiségtényezők, mint például a szkizotípia, az 

ellenségesség, vagy éppen a paranoid ideációra való hajlam maguk is erős bejóslói az 

összeesküvés-elméletekben mutatkozó egyéni különbségeknek. Egyelőre azonban nem 

született olyan átfogó vizsgálat, mely „versenyeztette” volna az attitüdinális és szituációs, 

illetve személyiség-tényezőket, hiszen csak egy ilyen vizsgálat tudna végső választ adni egy 

olyan kérdésre, hogy a személyiség vagy a szituációs tényezők hajlamosítanak-e inkább az 

összeesküvés-elméletek elfogadására.  
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6. ábra: Az összeesküvés-elméletek korrelátumai 
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megha-
tározó) 

 +     

Észlelt 

társadalmi-

politikai 

kontroll 

     +     

Külső 

kontrollhely 

    +         

A rendszer 
hibáztatása 

      +       

Faji öntudat        + 

(Fekete 

diákok), 
- (Fehér 

diákok) 

  

      

Politikai 

cinizmus 

          

Tekintély-

elvűség 

+ (hypo-

thetic) 

+      + 

(RWA) 
+ SDO  

0 

(RWA, 
SDO) 

  + 

(attitud
es 

towards 

the 
authorit

y) 

ambivalencia

-tűrés, 
attribúciós 

komplexitás, 

gondolkodás 
iránti igény  

 0 

 

0        

Bizalom –   –   –      

Anómia + +     + +     

Munkahely- 

lyel 

kapcsolatos 
bizalmatlan-

ság  

+             

Élettel való 

elégedettség 

         – 

ASGS 
(Australian 

Sheep-Goat 

scale, 
paranormális 

hiedelmek  

    +     + 

Téveszmék-
ben való 

hiedelem 

(Peter’s 
delusion 

inventory) 

    +      
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  Goertzel 
(1994) 

Abalakina
-Paap és 

mtsai 

(1999): 
Beliefs in 

specific - 

Abalakina
-Paap és 

mtsai 

(1999): 
attitudes 

toward the 

existence 
of 

conspira-

cies 

Crocker 
és mtsai 

(1999) 

Brotherton 
és mtsai 

(2013) 

Bruder 
és 

mtsai 

(2013) 

Imfoff 
és 

Bruder 

(2013)  

Douglas 
és Sutton 

(2011) 

Darwin 
(2010) 

Swami 
és mtsai 

(2011) 

Paranormális 

hiedelmek 

     +   +  

Kitettség az 

összeesküvés
elméleteknek  

         + 

Személyiségváltozók 

Önértékelés   –          – 

Big Five 

Skálák 

        + 

Lelkiisme-

retességgel 

enyhe 

negatív öf . 

+ 

Barát-

ságos-

sággal 

enyhe 

negatív 
öf.  

0   + 

Barát-

ságos-

sággal 

enyhe 

negatív 
öf. 

Ellenséges-

ség  

    +         

Összeeskü-
vésre való 

hajlam  

       +   

Machiavel-

lizmus  

       +   

Antropomor-
fizmus 

     +     

Halálfélelem      0     

Paranoid 

ideáció (PIS) 

     +   +  

Szkizotípia      +   +  

Önjellemzé-
ses 

intelligencia 

         – 

Kristályos 
intelligencia 

(WST) 

         – 

Szocio-demográfiai változók 

Nem  0   0  + 17 0  0  

Életkor  –      +    

Foglalkozás, 

státusz  

0      0    

Iskolázottság  0   0 18   0    

Jövedelem    0       

Kisebbségi 

státusz (faj) 

+     +       

+: egyenes irányú összefüggés. -: fordított irányú összefüggés. 0: nincs összefüggés.  

 

                                                 

17
 (de csak az USA-ban): nők magasabb 

18
 szülőké 
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1.5. Környezeti hatások szerepe az összeesküvés-elméletekben 

Az összeesküvés-elméletekben való hiedelmet bizonyos környezeti tényezők és társadalmi 

konstellációk felerősíthetik mind személyközi, mind csoportközi vonatkozásban. Ahogy azt 

az 1.3. alfejezetben, az összeesküvés-elméletek ismertetésénél is kiemeltük, a társas motivált 

megismerés (ld. pl. Jost és mtsai, 2003; Kruglanski, 2005) megközelítéséhez hasonlóan nagy 

hangsúlyt fektetünk az összeesküvés-elméleti gondolkodást mint kollektív motivált 

megismerést befolyásoló környezeti tényezőkre.  

Miután az előző fejezetben áttekintettük, hogy milyen szocio-demográfiai, attitüdinális és 

személyiségtényezők bázisán jelenik meg könnyebben az összeesküvés-elmélet, jelen 

fejezetben azt tárgyaljuk, mik azok a szélesebb értelemben vett környezeti hatások, melyek az 

elméletek, illetve a kutatások szerint felerősítik az összeesküvés-elméletek „gyártását” és 

elfogadását. Mivel az eddigi kutatási eredmények még meglehetősen szerények, ezen a 

területen az empirikus pszichológiának még kevesebb a tudása. Ez a fejezet így sokban merít 

az empirikus szociálpszichológia határain túlnyúló megközelítésekből is.  

 

1.5.1. TÁRSAS- ÉS CSOPORTKÖRNYEZET  

Az összeesküvés-elméletek elfogadása – még ha alapvetően szélesebb társadalmi tényezők 

befolyásolják is – elsősorban szorosan kötődik az egyént körülvevő társas környezethez. 

Kramer (1998) a „paranoid szociális kogníció” fogalma alatt foglalja össze a gyanakvás és a 

bizalmatlanság azon formáját, mely komoly rombolást vihet véghez egyes csoportokon belül 

és csoportok között egyaránt. A paranoid kogníció alatt a szerző olyan hiedelmeket ért, 

melyek középpontjában az a nézet áll, mely szerint az egyén zaklatás, fenyegetés, 

rémisztgetés, bántalmazás, leigázás áldozatává válik rosszindulatú mások által. Fontos, hogy 

ez nem szükségszerűen hibás vagy tévképzeteken alapuló, hanem esetleg csak eltúlzott vagy 

rosszkor és rossz helyen alkalmazott, félreértelmezéseken vagy „félreészleléseken” alapuló 

formája a gyanakvásnak és a bizalmatlanságnak.  

Kramer maga is hangsúlyozza, hogy közel sem ritka, hogy hétköznapi emberek a paranoiára 

jellemző következtetési folyamatokat alkalmazzanak, mellyel a zavaró vagy fenyegető társas-

társadalmi körülményeket próbálják értelmezni, illetve azokkal megküzdeni (lásd ennek 

kapcsán az előző fejezetben az összeesküvés-elméletek elfogadása és a paranoid ideáció 

között talált összefüggést – Darwin és munkatársai, 2013).  Ennek jellemző tünete, hogy az 

egyén mindenben összeesküvést lát, azaz túlbecsli mások cselekvéseinek összehangoltságát és 

tervezettségét, illetve a független események cselekvői között is személyes kapcsolatokat és 

összefüggést feltételez. Ez a jelenség annak köszönhető, hogy a személy túlzott figyelemmel 

követi a környezete eseményeit („hipervigilancia”), ezért ott is összefüggést lát, ahol 

valójában nincs is összefüggés.  

Milyen tényezők hívhatják elő ezt a fajta paranoid kogníciót? Az alábbiakban ezeket vesszük 

sorra, a Kramer (1998) által is említett tényezőket újabbakkal kiegészítve. 

 Kisebbségi csoportpozíció. Ilyen lehet például, ha az egyén kisebbségi vagy 

elnyomott csoport tagja (Kramer és Jost, 2002; Crocker és mtsai 1999), ahogy azt az 
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előző fejezetben is láthattuk. Ez erősíti az én- és csoporttudatosságot, a csoport 

önmagára irányított figyelmét. Ez a tényező pedig legalább annyira kezelhető 

környezeti tényezőként, mint szocio-demográfiaiként, hiszen a kisebbségi 

csoporttagság átmeneti és relatív helyzet, és az általa aktivált szociális identitás 

aktuális társadalmi konstellációhoz kötött (ld., pl. Oakes, Haslam, Turner, 1999). 

 

 Másoktól és más csoportoktól való függőség. A más csoportoktól való extrém 

függőség és a nagyon jelentős társas távolság eredményezheti azt is, hogy az egyén 

extrém módon „ki van hegyezve” a másik csoport minden rezdülésére. Különösen igaz 

ez akkor, ha a csoport erősen függ a másik csoport értékeléseitől.  

 

 Bizonytalan csoportpozíció. Összeesküvés-elméletek elburjánzásához vezethet az is, 

amikor az egyénnek megkérdőjeleződik a csoportban, illetve a társadalomban elfoglalt 

helye – tehát társadalmi átalakulások alkalmával (Kramer és Jost, 2002, Kramer, 

1998).   

 

 Információk elégtelensége. Kutatások kimutatták azt is, hogy az indukált 

hallászavarok is elősegíthetik a paranoid gondolkodásmódot (Zimbardo és mtsai, 

1981), ami azzal lehet összefüggésben, hogy az egyén a környezetében lévők 

„suttogását” szándékosnak feltételezi, és azt gyanítja, valamit el akarnak titkolni előle. 

Ezen vizsgálati eredményt társadalmi szintre általánosítva feltételezhetjük, hogy az 

információk elégtelensége, ellentmondásossága vagy az információkhoz való 

hozzáférés korlátozottsága is erősítheti a paranoid gondolkodásmódot és az 

összeesküvés-elméletek elburjánzását, hiszen az egyén az információhiány mögött is 

okot keres, és azt szándékosnak feltételezi. Ezt az elképzelést már Allport és Postman 

(1947) klasszikus, szóbeszédekről alkotott elmélete is tartalmazza: a szerzők 

(empirikusan közvetlenül nem igazolt) feltevését, mely szerint az összeesküvés-

elméletek az információhiány esetén vagy ambivalens információs környezetben 

(tehát rossz „társadalmi hallásviszonyok között”) burjánzanak el legkönnyebben. 

Allport és Postman klasszikus tételét egy képletben vázolta fel: R ~ i x a; ahol R a 

szóbeszédek terjedési intenzitása, a az ambivalencia, i pedig a téma fontossága. A 

szóbeszédek intenzitása tehát egyenesen arányas az ambivalenciával és a fontossággal.  

Ezt Rosnow és Fine (1976) újabb tényezővel egészítette ki: (R ~ i x a/c), hozzátéve, 

hogy a kritikai érzékkel viszont fordítottan arányos a szóbeszédek terjedési intenzitása.  

 

 Az összeesküvés-elméleteknek való kitettség. A specifikus és általános 

összeesküvés-elméleteben való hiedelmeknek Swami (2010, 2011) vizsgálatai szerint 

erős (sőt, ezen vizsgálatok alapján egyik legerősebb) bejóslója, hogy az egyén 

mennyire van saját társas-társadalmi környezete által kitéve ezen elméleteknek, azaz 

mennyire találkozik velük. Ezt a szerzők egy általuk szerkesztett skálával mérték, 

mely az összeesküvés-elméletekkel való közvetlen (tüntetések, televíziós és rádiós 

műsorok, könyvek, cikkek, weboldalak) vagy közvetett (barátok vagy családtagok, 

akik hitetlenek az eredeti verzióval szemben) találkozást mérték. A közvetlen 

találkozás fontosságára utal Butler és munkatársai (1995) vizsgálatának eredménye is: 
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a kutatók azt találták, hogy a Kennedy-gyilkosság egyik összeesküvés-elméleti 

narratíváját kibontó film megtekintésének hatására a vizsgálati személyek jobban 

hittek a film által elővezetett összeesküvés-elméletnek; dühösebbek lettek a film 

hatására, ugyanakkor visszaesett a szavazási kedvük és általában a politikában való 

aktív részvételi szándékuk is. Hasonló eredményekről számol be Mulligan és Habel 

(2013) is az „Amikor a farok csóválja” (amerikai eredetiben: „Wag the Dog’”) című 

játékfilm kapcsán, azt a következtetést vonta le az eredményekből, hogy a fikciónak 

legalább olyan (vagy még komolyabb) hatása lehet a politikai vélemények 

formálásának, mint a hírműsoroknak. Az összeesküvés-elméleteknek ez a hatása 

ráadásul sokszor rejtett: maguk a befogadók nincsenek annak tudatában, hogy a 

történetek milyen erős befolyást gyakorolnak gondolkodásukra (Douglas és Sutton, 

2008).  

 

1.5.2. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI VÁLSÁGOK  

Társadalmi kataklizmák, váratlan, nagy jelentőségű események, gazdasági, politikai és 

társadalmi válságok idején (gazdasági válságok, terrorcselekmények, merényletek, balesetek) 

a kísértés, hogy az eseményeket összeesküvésekkel magyarázzuk, különösen felerősödik, (pl. 

Inglehart, 1987, Moscovici 1987, Hofstadter, 1965). A rendkívüli események ugyanis 

rendkívüli magyarázatokat követelnek, amelyek túlmennek a „hagyományos”, „hivatalos” 

verziókon, és kitömik az információ- és tudáshiányból származó lyukakat. Volkan (1985) 

például megjegyzi, hogy a bizonytalansággal jellemezhető történelmi időszakokban az 

embereknek gyakran ellenségre van szükségük ahhoz, hogy agresszív késztetéseik kifejezést 

nyerhessenek, az összeesküvés-elméletek pedig jelentős segítséget nyújtanak az embereknek 

azáltal, hogy kézzelfogható ellenségeket mutatnak fel magyarázatként a bonyolult, absztrakt 

és személytelen problémák és a komplex társadalmi folyamatok mögött. Shibutani (1966) 

szerint a szóbeszéd (melynek alkategóriájaként azonosíthatjuk az összeesküvés-elméleteket) 

egyfajta kollektív problémamegoldó mechanizmus, mely a társas-társadalmi alkalmazkodást 

szolgálja. A szóbeszéd akkor jelenik meg, amikor az addig létező rend felborul, és a korábbi 

vonatkoztatási keretek elvesztik relevanciájukat és magyarázó erejüket, és új, kollektív 

interpretációk születnek. Főleg a hirtelen, váratlan, nagyhatású események azok, amelyek 

magyarázatokért kiáltanak, és ezek nyomán nagy eséllyel burjánzanak el az összeesküvés-

elméleti magyarázatok. ehhez azonban nem szükséges, hogy az egyén személyesen érintett 

legyen a rendkívüli esemény következményei által. Festinger (2000) által idézett klasszikus 

megfigyeléssel: egy földrengés után az apokaliptikus jövőt felvázoló rémhírek különösen 

azokban a közösségekben terjednek, melyeket nem érintett a rengés - hiszen az emberek 

igazolást keresnek a szorongásukra.  

Gazdasági válságok  

Gazdasági válságok idején minden feltétel adott ahhoz, hogy az összeesküvés-elméletek 

szárba szökkenjenek. A gazdasági válságok egyrészt bonyolult mechanizmusok és 

folyamatok, melynek logikáját sokszor a témával foglalkozó szakértők sem képesek alaposan 

megragadni, különösen a gazdasági folyamatokban laikus közvélemény nem – így 

előcsalogatják a szimplifikáló magyarázatokat. Másrészről, a pszichológiailag kényelmetlen 
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„hivatalos” magyarázatok rendszerint absztrakt, rendszerszintű problémákat azonosítanak, és 

így nem elégítik ki a közvélemény azon igényét, hogy a felelős kiléte egyértelmű legyen, és 

elnyerje méltó büntetését, illetve irányában a frusztráció miatti kellemetlen érzelmek 

levezetésre találhassanak. A korlátozott erőforrásokért folytatott harc önmagában is felerősíti 

a csoportközi konfliktusokat és az előítéleteket (realisztikus érdekkonfliktus-elmélet (pl. 

Sumner, 1906, Sherif, 1961), melyek összeesküvés-elméletekben artikulálódhatnak. Ilyen 

helyzetekben ráadásul a magyarázatok és értelmezések egymásnak ellentmondóak, az 

információs környezet tele van kétértelműséggel.  

A gazdasági válságok időszakában különösen könnyen felerősödhetnek az antiszemita 

összeesküvés-elméletek, ami összefügg azzal a világszerte széles körben elterjedt 

sztereotípiával, mely szerint a zsidók erősen felülreprezentáltak a gazdasági életben. Ez a 

sztereotípia, mely az európai országokban eleve is erős volt, a válság hatására még tovább 

erősödött egyes országokban – köztük Magyarországon is (ADL, 2012).  Lengyelországban a 

vonatkozó kutatások erős együttjárást tapasztaltak a gazdasági kilátások és az összeesküvéses 

antiszemitizmus között (Kofta és Sedek, 2005; Bilewicz és Krzeminski; 2010). Fontos 

ugyanakkor, hogy ez a hatás nem automatikus, és nem jelentkezik minden társadalmi-politikai 

kontextusban azonos módon. Az utóbbi vizsgálat szerint például Ukrajnában ez az 

összefüggés nem volt kimutatható, ami azzal függhet össze, hogy kevésbé van jelen olyan 

ideológia, mely a válságot a zsidókkal kapcsolja össze.   

Váratlan halálesetek, merényletek   

Már a válságokra is elmondható, de a merényletekre még inkább, hogy rendszerint váratlanul 

érik a közösségeket, és rendkívül súlyos társadalmi következményekkel járnak. Nagy 

helyzetek mögé könnyebben kerítünk nagy magyarázatokat. Sőt, minél komolyabb 

következményekkel jár egy társadalmi esemény, annál erősebb a kísértés, hogy 

összeesküvésekkel magyarázzuk. Fontos számunkra ugyanis, hogy az események jelentősége 

és az ok nagysága között szimmetriát teremtsünk: rendkívüli eseményt csak rendkívüli ok 

idézhetett elő, nagy eseményeket csak nagy összeesküvések idézhettek elő. McCauley és 

Jacques (1979) ezt egy olyan kísérletben igazolták, melyben azt demonstrálták, hogy egy 

fiktív, sikeres elnök elleni halálos merénylet esetében sokkal nagyobb valószínűséggel 

magyarázták a kísérleti személyek összeesküvéssel a történteket, mint egy sikertelen 

merénylet esetében. A szerzők eredményei egyébként arra utalnak, hogy e mögött nem 

valamiféle irracionális szimmetriaigény húzódik meg, hanem az a racionális feltételezés, hogy 

az összeesküvést könnyebb sikerre vinni, mint egy magányos merényletet. A 2001. 

szeptember 11-i, illetve a 2005. július 7-i londoni merényletekkel, Diana hercegnő halálával, 

illetve az Osama Bin Laden meggyilkolásával kapcsolatban elburjánzó összeesküvés-

elméletekre nyújtott empirikus bizonyítékot számos vizsgálat (Swami és mtsai [2009, 2011], 

Douglas és Sutton [2008)], Wood, Douglas és Sutton [2012], illetve Wood és Douglas 

[2013]).  
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Nagy hatású politikai botrányok 

A politikai elit természetesen maga is hozzájárulhat az összeesküvés-elméletek elterjedéséhez 

azáltal, ha olyan botrányok kerülnek nyilvánosságra, melyek felfedik a hatalom konspiratív 

természetét. A Watergate botrány az Egyesült Államokban, mely egy jelentős politikai 

összeesküvést leplezett le, (a hatvanas években elkövetett merényletek mellett) például 

jelentősen hozzájárulhatott ahhoz, hogy az összeesküvés-elméletek elszaporodtak az Amerikai 

Egyesült Államokban (Fenster, 1999). 

A státuszhierarchia átrendeződése 

A már idézett lengyel kísérletes vizsgálatok (Kofta és Sedek, 2005) kimutatták, hogy az 

antiszemita összeesküvés-elméletek a választásokat megelőzően szárba szökkennek. Ezzel 

egybecsengő módon Kovács (2005, 2010, 2012) a rendszerváltás óta Magyarországon évente 

végzett reprezentatív közvélemény-kutatásokban szintén azt találta, hogy választási években 

megnő az antiszemitizmus szintje. Ezek az eredmények azzal függhetnek össze, hogy az 

összeesküvés-elméletek azzal kapcsolatos félelemben gyökereznek, hogy egy sok 

szempontból láthatatlan, de erős és fenyegető csoport illegitim kontrollt gyakorol az életünk 

felett – a zsidókról alkotott európai sztereotípia pedig éppen ilyen képet vetít elénk. 

Nemzeti „bűnök” elkövetésének tudatosítása 

Kofta, Sedek és Slawuta (2011) lengyel vizsgálataiban azt találták: a zsidókkal szembeni 

összeesküvéses sztereotípiák felerősödnek, ha a kísérleti személyeket emlékeztetik a 

lengyelek által a zsidók ellen elkövetett bűnökre. Ez a jelenség az antiszemitizmus kapcsán 

általában is kimutatott: a „másodlagos antiszemitizmus” fogalma az antiszemitizmusnak 

kifejezetten arra a típusára utal, melyet a Holokauszt miatti bűntudat „termel ki” (ld. pl. 

Imhoff és Banse, 2009).  Ez rendszerint olyan összeesküvés-elméletekben fut ki, melyek a 

csoport által elkövetett bűnöket tagadják vagy relativizálják, vagy azokat kifejezetten az 

outgroup „számlájára” írják (a közismert narratíva szerint pl. „a zsidók pénzelték Hitlert”). 

Mindez az összeesküvés-elméletek 1.3. fejezetben elemzett csoportvédő funkcióival függ 

össze: az ingroup pszichológiai, morális és szimbolikus védelme érdekében a csoport a 

kollektív önértékelés fenyegetésére a felelősség elhárításával és szimbolikus agresszióval 

reagál.  

 

1.5.3. IDEOLÓGIAI KÖRNYEZET: A „POLITIKAI PARANOIA”  

Az összeesküvés-elméletek politikailag sosem teljesen „steril” környezetben születnek: az 

összeesküvés-elméleteket a legtöbbször politikai szereplők gerjesztik saját vélt érdekeiknek 

megfelelően, vagy rásegítenek azok kiaknázására és terjesztésére. Robins és Post (1999) 

alapvetően ezt a jelenséget nevezte „politikai paranoiának”, és elemezte a jelenséget a világ 

számos országában. Hofstadter (1965) szintén azt fogalmazta meg, hogy a „paranoid stílus”, a 

politikai jelenségek világ-összeesküvésekkel történő magyarázata alapvetően az amerikai 

politikai élet jellemző vonása, és onnan „szivárog le” a társadalomba. Ez utóbbi jelenség 

egyébként arra is rámutat, hogy bár az endemikus összeesküvés-elméletgyártást és politikai 

paranoiát sokszor alapvetően a politikai marginalitásokkal és a diktatórikus rezsimekkel 

kapcsolják össze (és valóban ilyen körülmények között ragadható meg leglátványosabban), ez 
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a logika nem ismeretlen a háborúban nem álló, alapvetően demokratikus országokban sem, és 

az összeesküvés-elméletgyártás a politikai mainstreamnek is része lehet. Bár Hauwert (2013) 

helyesen mutat rá arra, hogy a jobboldal összeesküvés-elméletei a politikai elemzésekben 

rendszerint nagyobb figyelmet kapnak (ld. pl. Hofstadter, 1965; Lipset és Raab, 1973, 

ellenpéldák közé tartozik: Billig, 1973), az összeesküvés-elméletek bal- és jobboldalon 

egyaránt népszerűek és virulensek lehetnek (Pipes, 2007), még ha ebben adott társadalmi 

kontextusban vagy történelmi pillanatokban jelentős aszimmetria tapasztalható is). Az 

összekötő elem ebben a helyzetben talán a populizmus lehet, mely egyébként inherensen 

demokratikus (és a demokrácia kereteit felhasználó) jelenség, még ha sokszor kritikus is a 

demokratikus rendszerrel szemben. Ahogy Benvenuto (2004, 115.) találóan megfogalmazza: 

„Ma Nyugaton elterjedt egy populista narráció: az a meggyőződés, hogy minden társadalmi 

rossz gyökereinél a palazzót – a hatalmat – birtokló kevesek állnak: a tudományban, a 

politikában, az orvoslásban és az adminisztrációban”. A populizmus gyakran eszközként 

használja az összeesküvés-elméleteket (Hauwert, 2013), hogy népszerűséget szerezzen és 

tömegeket mozgósítson. Az önző elit és a „nép” szembeállítása, az uralkodó elit titkos 

üzelmeinek kritikája, hatalmi monopóliuma megtörésének ígérete olyan keret lehet, melyet 

különböző ideológiai tartalmakkal fel lehet tölteni. Ahogy Paul Taggart (2000) fogalmazott: a 

populizmus ebből a szempontból kaméleon-természetű, könnyedén alkalmazkodik a politikai 

környezethez. Politikai kontextusban érdemes lehet különbséget tenni Lakatos (2000) nyomán 

az összeesküvés-elméletek két típusa, a hatalmi pozícióból gerjesztett és a hatalom nélküli 

csoportok körében terjedő összeesküvés-elméletek között. Ennek még azzal együtt is lehet 

létjogosultsága, ahogy arra az 1.2. fejezetben utaltunk, hogy az összeesküvés-elméletek 

pszichológiai és politikai „alapképlete” azonos a két esetben: egy erős, komoly hatalommal 

rendelkező csoport (ami lehet külső állam vagy államszövetség, esetleg „láthatatlan” 

összeesküvés is) fenyegeti az ártatlan és bizonyos szempontból a hatalomtól megfosztott 

„áldozati” csoportot. 

Összeesküvés-elméletek a „hatalom” szolgálatában  

A modern nem demokratikus (autoriter) rezsimeknek gyakorlatilag „munkamódszere” az 

összeesküvéselmélet-gyártás: minél erősebb represszióval él egy rezsim, annál inkább 

szüksége van a külső-belső ellenségekkel szembeni állandó fellépésre annak érdekében, hogy 

az általa alkalmazott erőszakos eszközöket és az elnyomás módjait indokolni tudja. Robins és 

Post (1997) ezt az elvet meggyőzően bizonyította olyan totalitárius rezsimek esetében, mint a 

sztálini Szovjetunió, a hitleri Németország, Pol Pot Kambodzsája, vagy éppen Idi Amin 

Ugandája. Krausz Tamás (2001) szintén a sztálini rendszer paranoid természetét és 

összeesküvés-elméleti univerzumát elemzi. Cohn (2005) szerint az antiszemita összeesküvés-

elméleteknek központi szerepe volt a hitleri rendszer legitimálásában. Az összeesküvés-

elméletek szintén az állami politika szintjére emelkednek közel-keleti autoriter vagy 

féldemokratikus arab országokban (Pipes, 1998; Gray, 2010). Ennek bizarr példája volt, 

amikor 2010-ben egy Sharm-el Sheikh közelében történt cápatámadást követően (még az 

elvben „izraelbarát” Mubarak elnök vezetése alatt) egyiptomi illetékesek azzal a 

magyarázattal álltak elő, hogy az eset a Moszad szándékos összeesküvésének eredménye volt.  
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A gyilkos cápát ugyanis Izrael állam titkosszolgálata „képezte ki” és irányította Egyiptom 

partjai felé, hogy az ország turizmusát bedöntse
19

. Fontos mindehhez hozzátenni, hogy az 

autoriter rezsimek paranoid jellege nem feltétlenül irracionális, és nem feltétlenül vezetőik 

paranoiájából fakad. Ezen rendszerek vezetői sokszor maguk is összeesküvéssel jutnak 

hatalomhoz (mint például Lenin a Szovjetunió esetében), és életüket valóban sok esetben 

összeesküvések fenyegetik: Hitler ellen több mint húsz merényletet követtek el (Ormos, 

2000), és jelenlegi történelmi tudásunk alapján valószínűnek tűnik, hogy Sztálin is merénylet 

(megmérgezés) áldozata lett (ld. pl. Krausz, 2005). Arról nem is beszélve, hogy az 

összeesküvés-elmélet politikai célszerűség szempontjából is sokszor racionális, hiszen 

lehetőséget ad a társadalmi-politikai ellenfelekkel és ellenségekkel szembeni fellépésre 

(Goldberg, 2001, Kofta és Sedek, 2005), megmagyarázhatóvá teszi a kudarcokat, és segíthet 

egy politikai közösség összetartásának fenntartásában. 

Az összeesküvés-elméletek azonban, ahogy arra fent is utaltunk, nem feltétlenül csak az 

autoriter (diktatórikus és totalitárius) rezsimekben válhatnak az események magyarázatának 

napi politikai eszközévé. Hofstadter (1965) briliáns elemzését adja az amerikai jobboldalon a 

második világháborút követő, a politikában elharapózott paranoid stílusnak (többek között 

McCarthy ideológiájának elemzése révén). A paranoia politikai elterjedését elsősorban nem is 

a hidegháborús időszaknak tulajdonítja, hanem annak, hogy a demokraták és a mérsékelt 

konzervatívok (mint Roosevelt, Truman, Eisenhower) uralma alatt az amerikai radikális 

jobboldalon elharapózott az a nézet, hogy az alapvető tradicionális amerikai értékeket, mint  a 

szabad verseny, az USA önállósága és a nemzetbiztonság, kozmopoliták és kommunisták 

összeesküvése fenyegeti. Robins és Post (1997) pedig könyvében utal arra, hogy Izraelben is 

jellemző egyfajta (természetesen a történelmi múlt tükrében könnyen megmagyarázható) 

ostrom-mentalitás, melynek lényege, hogy nemcsak a valódi ellenségek, de a potenciális 

szövetségesek irányából is összeesküvést és ellenséges szándékot feltételez.  

Összeesküvés-elmélet a politikai kisebbségek és a radikálisok körében 

Az összeesküvés-elméletek, mint ahogy az fentebb szóba került, leggyakrabban a hatalomtól 

való megfosztottság élményével függnek össze. Az alapvetően demokratikus elvek szerint 

működő társadalmakban azok a csoportok, melyek legkiterjedtebben alkalmazzák az 

összeesküvés-elméleteket, rendszerint a politikailag elnyomott és magukat marginalizált 

helyzetűnek érző csoportok.   

Inglehart (1987) az összeesküvés-elméletek extremitás-hipotézisét fejti ki klasszikus írásában. 

Elképzelése szerint az alaptalan összeesküvés-elméletek leginkább azokban a kis társadalmi 

befolyással rendelkező, marginalizált csoportokban jelennek meg és terjednek el, melyek 

folyamatos frusztrációt élnek meg abból fakadóan, hogy az általuk fontosnak tartott célokat 

nem képesek megvalósítani. Ezt a helyzetet pedig azzal magyarázzák, hogy egyes társadalmi-

politikai intézmények (a média, a pártok és a parlament, a bíróságok, a rendőrség) 

összeesküvése, ellenséges, titkos vagy akár törvénytelen praktikái okán perifériára szorultak, 
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 Jerusalem Post: Egypt Sinai shark attacks could be israeli plot. 12/06/2010  

http://www.jpost.com/Middle-East/Egypt-Sinai-shark-attacks-could-be-Israeli-plot 

http://www.jpost.com/Middle-East/Egypt-Sinai-shark-attacks-could-be-Israeli-plot
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és így nem képesek hatni a társadalom jelentős részére, illetve nem képesek valódi 

támogatásra szert tenni annak ellenére, hogy a többség az ő álláspontjukat osztja. Inglehart a 

szélsőséges politikai pozícióban lévő szereplők permanens frusztrációjából magyarázza és 

vezeti le tehát azt, hogy a bal-jobb politikai spektrum mindkét szélén erős az intézményekkel 

szembeni bizalmatlanság. Ezt az összefüggést Inglehart az Európai Közösség akkori 

tagállamainak egyesített mintáján egyértelműen ki is mutatta. 

Bár az összeesküvés-elméletek hatóköre jóval túlnyúlik a szélsőséges politikai 

csoportosulásokon, szélsőséges ideológia gyakorlatilag nem létezhet összeesküvés-elméletek 

nélkül, mint ahogy szélsőséges csoport sem létezhet titkos összeesküvést szövögető 

ellenség(ek) nélkül. A szélsőjobboldali politikai erők Európa-szerte politikájuk közepébe 

helyezik az összeesküvés-elméleteket
20

. Az extremizmus és a konspirációs logika egymástól 

elválaszthatatlanok (Cottam, 2004). Bartlett és Miller (2010) számos erőszakos szélsőséges 

csoport vizsgálata alapján arra a következtetésre jutott, hogy ezen szervezetek ideológiája 

egytől egyig valamilyen összeesküvés-elmélet köré épül. Az összeesküvés-elméletek 

„radikalizáló multiplikátorként” működnek, azaz még szélsőségesebb irányba tolhatják a 

csoport gondolkodását és viselkedését, és ezáltal az erőszakos cselekmények katalizátoraként 

működhetnek (Bartlett és Miller, 2010). A politikai agresszió egyik legszélsőségesebb 

formájában, a terrorcselekmények ideológiai megalapozásában is komoly szerepet játszanak 

az összeesküvés-elméletek: az 1995-ös oklahomai bombarobbantás elkövetője, Timothy 

McVeigh például a zsarnoki, az állampolgárok teljes elnyomására törekvő amerikai központi 

kormány elleni tiltakozásul követte el a 168 ember életét követelő terrorcselekményét. A 

muszlim terroristák által elkövetett merényletek ideológiai igazolásaként gyakran jelenik meg 

az Amerika és Izrael világméretű és mindent behálózó összeesküvése (Gray, 2010).  

Az összeesküvés több szempontból is fontos a szélsőséges (erőszakos vagy az erőszakot 

elutasító) politikai erők számára. Az összeesküvők egyrészt erős szolidaritásuk révén 

ellenszolidaritást teremtenek; egységbe kovácsolhatják és mozgósíthatják a saját csoportot 

(Groh, 1987, 3.). A fenyegető összeesküvés másrészről magyarázatot ad a csoport 

marginalizálódott helyzetére, konkretizálja az ellenséget, és legitimálja a vele szemben 

alkalmazott szélsőséges eszközöket. Segít továbbá a politikai depriváltság ellenére is a 

                                                 

20
 Nick Griffin, a British National Party elnöke a párt 2010-es kampányának legfőbb témájává tette a „globális 

felmelegedés összeesküvést”, azt a teóriát, mely szerint tudósok egy csoportja az Európai Unió erős 

támogatásával hamis kutatásokkal igazolták a nem létező globális felmelegedés-teóriát, hogy ezzel bedönthessék 

a brit ipart. A „globális felmelegedés svindli” Nick Griffin egyik fő témája az Európai Parlamentben is 

(Wingfield, 2010).Az állampárti nosztalgiára építő Nagy Románia Párt az általuk hősnek tartott Caucescu 

megbuktatását az Egyesült Államok, Oroszország és Magyarország összeesküvéseként láttatja (Smrčková, 

2009). Észak-Európa erősen muszlimellenes pártjai (pl. a holland Szabadságpárt, Svéd Demokraták) szerint 

egyes arab országok tudatos „betelepítési” politikát folytatnak annak érdekében, hogy hatást gyakorolva a 

politikai folyamatokra kiépítsék az arab-európai tengelyt, arabbarát és izrael-ellenes irányba tolják az európai 

kormányok politikáját, és néhány évtized múlva létrejöhessen „Eurabia”, azaz az arabok által dominált Európa 

(ld bővebben: Krekó, 2011).  
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csoport kollektív önértékelésének fenntartásában, a csoport nárcisztikus igényeinek 

kielégítésében: „nem véletlen, hogy mindenki ellenünk van: fontosak vagyunk”.  

Fontos megjegyezni: attól még, hogy egyes politikai szereplők és mozgalmak ideológiái 

paranoid narratívákat tartalmaznak (ld. erről bővebben: Robins és Post, 1997, Hofstadter, 

1997), magukat a paranoid eszméket kitermelő csoportokat vagy politikusokat egyáltalán nem 

kell patologikusan paranoidnak tekintenünk. A radikális mozgalmak vezetői az összeesküvés-

elméleteket sokszor tudatosan alkalmazzák ideológiai és csoportdinamikai eszközként saját 

táboruk megteremtésére, mobilizálására, összetartására. Kruglanski (2009) a patologizáló 

megközelítést elutasító szociálpszichológiai-politológiai megközelítése a terrorizmusról 

(„Tool, not a syndrome” – „eszköz, és nem tünet”) az összeesküvés-elméletekre is 

alkalmazható.)  

1.5.4.  „ZEITGEIST”: A TÖRTÉNELMI-KULTURÁLIS KÖRNYEZET   

Bár jelen dolgozatnak ez elsődlegesen nem tárgya, röviden érdemes szólni arról, hogy a 

közvetlen politikai tényezőkön túl a szélesebb történelmi környezetnek, illetve a kulturális 

hagyományoknak mennyire van szerepe az összeesküvéselmélet-képzésben. Ez a kérdés két 

szempontból is fontos: egyrészről, amennyiben az összeesküvés-elméleteket általános emberi 

motívumokban gyökerező jellemzőként azonosítjuk (ld. erről az 1.3. fejezetet), akkor ki kell 

tudni mutatni, hogy összeesküvéselmélet-képzés más politikai kultúrákban is létezik. 

Másrészt, igazolni kell azt is, hogy összeesküvéselmélet-képzés nem kizárólag a modern kor 

terméke, hanem jelen volt a korábbi időszakokban is.  

Variációk egy témára - összeesküvés-elméletek kulturális kontextusban 

Az összeesküvés-elméletek rendkívüli elterjedtsége már nem csak politikai, hanem kulturális 

jelenségként is értelmezhető (ld., pl. Goldberg, 2001), ami visszaköszön például a magas-

illetve populáris kultúra termékeiben is (ld. pl. Barkun, 2006, Pratt, 2001, Melley, 2000, 

Birchall, 2006). Pratt (2006, 2.oldal) az amerikai filmek paranoid vízióit elemezve jut arra a 

következtetésre: „A legnagyobb exportunk a paranoia”. A hatalommal szembeni erős 

félelemnek olyan okai is lehetnek, mint az amerikai kultúrában erős individualizmus. Persze 

maga a tömegkultúra is visszahat az összeesküvés-elméletek elterjedtségére – ahogy arról a 

bevezetőben már írtunk . Az amerikai feketék körében gyakran megjelenő kormány- fehér- és 

zsidóellenes összeesküvés-elméleteket mint történeteket többen a népi kultúra egyfajta (a 

népmesékhez hasonló) kifejeződéseként kezelik és vizsgálják (Turner, 1993; Parsons, 

Simmons, Shinhoster és Kilburn, 1999).  

Bár a legtöbb összeesküvés-elméletekkel kapcsolatos vizsgálat az Egyesült Államokban és 

Nyugat-Európában készült, vannak olyan kutatások, melyek alapján kijelenthető, hogy ez a 

fajta gondolkodásmód erőteljesen jelen van más kulturális kontextusokban is. Bruder és 

munkatársai (2013) egy nemzetközi összehasonlító vizsgálatban törökök körében mutattak ki 

jelentős fogékonyságot az összeesküvés-elméletekre. Gentzkow és Shapiro (2004) több arab 

országban végzett kutatásában talált a szeptember 11-i terrormerényletekkel kapcsolatban 

rendkívül széles körben elterjedt összeesküvés-elméleteket. Ezen elméletek könnyen 

magyarázhatóak azon szerzők munkáival, akik szerint a közel-keleten nem csak az állandó 

vallási és etnikai konfliktusok okán, de kulturális okoknak köszönhetően is erősek az 
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összeesküvés-elméletek (pl. Gray, 2010). Zonis és Joseph (1994) amellett érvel, hogy a 

muszlim országok lakóira jellemző nagyon erős összeesküvés-elméleti gondolkodás olyan 

kulturális és vallási tényezőkkel is összefügghet, mint a gyermeknevelési szokások, a 

szexualitással kapcsolatos attitűdök vagy éppen a titkosság  kulturális szerepe. Pipes (2007, 

1994) is úgy véli, a közel-keleti összeesküvéses gondolkodásnak vannak kulturális 

hagyományai. Aaronovith (2010) ugyanakkor kiemeli, hogy az antiszemita összeesküvés-

elméletek valójában európai „exportként”. kezelhetők. A fenti művekben a (főképp Amerika-

ellenes és antiszemita) összeesküvés-elméletek széles körére vonatkozóan találhatunk 

példákat
21

. Mindez persze nem jelenti azt, hogy az összeesküvéselmélet-gyártás kifejezetten 

egyes kultúráknak a privilégiuma lenne, azt azonban igen, hogy egyes kulturális kontextusok 

(mint például a fent említett modern amerikai, illetve a tradicionális arab kultúra egyes 

elemei) felerősíthetik ezt a folyamatot. 

West és Sanders (2003) külön kötetet szentelt az összeesküvés-elméletek etnográfiai 

elemzésének a legkülönbözőbb kulturális környezetekben (Amerikában, Koreában, 

Nigériában, Mozambikban, Indonéziában, Tanzániában). Robins és Post (1997) a „politikai 

paranoiára” a világ számos országából hoz példát, köztük például Uganda és Kambodzsa 

diktatórikus rendszereit elemezve. Az elemzések egybecsengenek a fenti írások nyílt vagy 

implicit következtetéseivel: összeesküvés-elméletek különböző kultúrák bázisán is 

megjelenhetnek (ami érv az univerzalitásuk mellett) ugyanakkor tartalmukra és 

népszerűségükre nagyon erősen hat a specifikus helyi kulturális-politikai kontextus (ami 

pedig a kulturális különbségek iránti érzékenységükre utal). Hasonló következtetésre jutott 

Swami (2012), aki kutatásában azt találta: bár a malajziai antiszemita összeesküvés-

elméletekben  jól azonosíthatóan megjelennek a második világháború előtti európai politikai 

antiszemitizmus jellegzetes elemei, illetve a közel-keleti antiszemita propaganda hatásai, ezek 

népszerűségét mégis sokkal inkább helyi, kontextus-specifikus tényezők tudják magyarázni. 

Az antiszemita összeesküvés-elméletek Malajziában és Indonéziában szerintük alapvetően a 

kínai-ellenes előítéletek „maszkolását” és rejtett kifejezését szolgálják, mivel ezek nyílt 

kifejezését a helyi kormányerők nem engedik.  

Időtlen paranoia – az összeesküvés-elméletek történelmi kontextusban 

A „paranoid” gondolkodás nyomait és mintázatait gyakorlatilag minden történelmi korban 

felfedezhetjük. A modern összeesküvés-elméletek társadalmi hatásaiban sok szempontból 

hasonlóak a korai boszorkányüldözésekhez (ld. pl. Groh, 1987/b). a zsidókkal kapcsolatos 

összeesküvéses sztereotípiák részben a történelmi múlt archaikus, kollektív örökségének 

tekinthetőek. A középkorban is megjelentek már – más formában és más, mágikus-

transzcendens világképbe ágyazva – a zsidók összeesküvésével kapcsolatos elméletek 

(Zukier, 1987).  Többen a zsidókat tették felelőssé például 1009-ben a jeruzsálemi Feltámadás 

Templomának lerombolása, illetve az 1020-as római földrengés miatt. A zsidókat okolták a 

14. században Európát sújtó éhínségért is, aminek következményeképpen francia földön 

                                                 

21
 Például: a Heavy Metal és a rágógumi is Izrael összeesküvésének „terméke”, az előbbivel Izrael cionista 

propagandát, az utóbbival pedig promiszkuid életmódot terjeszt az arab országok fiatalságának körében (Pipes, 

1997).  
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rendszeressé váltak a zsidók elleni pogromok. Egyesek az Európa lakosságának mintegy 

egyharmadát követelő pestist is a zsidók összeesküvésének tulajdonították (annak ellenére is, 

hogy a járvány a zsidók közül ugyanúgy szedte az áldozatait), mely a keresztény közösségek 

elpusztítására irányult. A társadalmi szintű félelem és érzelmi felfokozottság termékeny 

táptalaján a zsidók – Kovács András (2005) kifejezésével élve – „kéznél lévő idegenekként”
22

 

könnyen váltak a kollektív bűnbakképzés céltábláivá. A templomosok elleni összeesküvés-

elméletek és a rend ellen szervezett támadás sok szempontból rokonítható a XX. század 

összeesküvés-elméleteihez (Aaronovitch, 2010).  

Nincs ugyanakkor okunk arra, hogy teljesen egybemossuk a korai, mágikus gondolkodásban 

gyökerező és a modern, alapvetően racionális emberképet feltételező összeesküvés-

elméleteket. Még akkor sem, ha a kettő között sokszor lehetnek átjárások
23

.  

A világ-összeesküvésekkel kapcsolatos hiedelmek ugyanis jellegzetesen modern 

képződmények, melyek modern emberképet tükröznek. Az összeesküvőket nem a metafizikai 

Gonosz megtestesüléseként, hanem tudatos, logikusan gondolkodó és tervező, önérdekét 

képviselő szereplőkként láttatja, akiket a homo oeconomicus hűvös racionalitása jellemez, 

titkos terveik megvalósítását pedig a modern intézmények és technológiai vívmányok teszik 

lehetővé. A konspirációs teóriák továbbá alapvetően pozitivista világképet tükröznek: az 

abban való erős hitet képviselik, hogy a világ megmagyarázható.  

Coward és Swann (2004) alapvetően a korai modernkortól eredezteti az összeesküvés-

elméletek jelenlegi formáihoz hasonló (ám még sok vonatkozásban a középkori 

gondolkodásmódot tükröző) megjelenését. Winock (2006) szerint a valódi fordulópontot a 

francia forradalom jelentette: az 1789 előtti összeesküvés-elméletek még alapvetően vallásos 

képzetek voltak, és a „jó és a „gonosz” szembeállításán alapultak, a forradalom után azonban 

sokkal inkább szekuláris jelleget öltöttek, és a „gonosz” és „jó” dichotómiája helyett 

elsősorban a többség-kisebbség dichotómia vált meghatározóvá (utóbbi szembeállítás képezi 

Moscovici [1987] szerint is a konspirációs mentalitás alapját). Pipes (2006, 20. oldal) erre 

azzal kontráz rá: „a Francia Forradalom példátlan étvágyat teremtett az olyasfajta 

magyarázatokra, amik a titkos társaságokból merítkeznek, a tizenkilencedik 

századmodernizációja pedig ezzel összemérhető lendületet adott a zsidógyűlöletnek.” 

Egyes szerzők ezen is továbbmennek, és az összeesküvés-elméleteket inkább a 20. század 

végének jellegzetes mentalitásaként azonosítják (Robins és Post, 1997). Ehhez hozzátehetjük, 

hogy az összeesküvés-elméleti gondolkodás elterjedéséhez valóban hozzájárulhatott a 

tömegpusztításhoz és a  propagandához eszközöket nyújtó, illetve a közösségek életének 

teljes megfigyelését is lehetővé tévő technológiai fejlődés egyrészről, a modern állam és a 

                                                 

 

23
 Hazai kontextusban jó példa lehet erre a jellegzetesen premodern vonásokat viselő tiszaeszlári vérvád 

megjelenése a XIX., és továbbélése a XX. és XXI. században, illetve általánosságban az előző fejezetben idézett 

eredmények és a mágikus gondolkodásra való hajlam és az összeesküvés-elméletekben való hit kapcsolatáról 

(Bruder és mtsai, 2013, Darwin és mtsai, 2013) 
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bürokrácia hatékonyságának növekedése másrészről. A kommunikációs eszközök és a 

hadiipar  fejlődése és az államhatalom párhuzamos erősödése lehetővé tette, hogy egyes 

politikai csoportok az állampolgárok felett akár totális kontrollt gyakoroljanak. Ez a 

történelmi tapasztalat nagyban hozzájárulhatott a kortárs összeesküvéses mentalitás 

kialakulásához és terjedéséhez. Az összeesküvés-elméletek továbbá a posztmodern kor 

kellemetlen és szorongató tapasztalataira adott modern (pozitivista) ellenreakciókként is 

értelmezhetők, melyek szembeszállnak a magyarázatok és interpretációk végtelen 

sokaságával, a világ túlzott komplexitásával és a társas-társadalmi valóság törékenységével és 

töredezettségével (Krekó, 2010).  

Ennek a közel sem szisztematikus történelmi áttekintésnek alapján is kijelenthető, hogy az 

összeesküvés-elméletek jelentős alakváltozáson mentek keresztül az emberiség történelme 

folyamán, és jelenleg ható formájukban mindenképpen modern – vagy akár késő-modern – 

képződményekként azonosíthatók (még akkor is, ha sokszor éppen a modernitás jelenségei 

ellen „lázadnak”). Más formában, a mágikus világnézet bázisán azonban összeesküvéses 

képzetek korábban is léteztek és hatottak.  

 

1.5.5. KIK AZ ÖSSZEESKÜVŐK? AZ IDEOLÓGIAI BŰNBAKKÉPZÉS DINAMIKÁJA ÉS 

CÉLPONTJAI  

Az utóbbi fejezetek alapvetően statikus szempontból tekintette át az összeesküvés-elméletek 

társadalmi, pszichológiai korrelátumait, illetve azon helyzeti és társadalmi tényezőket, melyek 

felerősíthetik az összeesküvés-elméletek elfogadottságát. Az alábbiakban két olyan, egymásra 

rímelő dinamikus modellt mutatunk be, melyek az eddigi tényezőket részben képesek egy 

rendszerben kezelni, részben pedig választ adnak arra a kérdésre is, hogy mely csoportok 

azok, melyeket az összeesküvés-képzés előszeretettel választ ki céltáblának.   

Groh (1987/a) az összeesküvéselmélet-gyártás alábbi fázisait mutatja be (mely véleménye 

szerint a boszorkányüldözések esetében is egyértelműen nyomon követhető volt): 

1) Kioldó helyzet, mely lehet politikai vagy spirituális felfokozottság, gazdasági válság, 

terményhiány, éhezés, vagy járvány.  

2) Az értelmezés válsága („kognitív reorientáció stressz alatt”, u.o., 7.) melyet a fenti 

helyzet idéz elő, és mely a félelem és a fenyegetés élményében manifesztálódik. 

Annak az általános érzésében jelenik meg, hogy a világ nem ugyanaz, mint korábban 

volt, és aminek kellene lennie.  

3) Magyarázatok keresése, melyek fő célja, hogy a sarkából kifordult világ miatti 

felelősséget egy egyénre vagy csoportra helyezzék. Ennek lehetősége egyfajta 

tudattalan megkönnyebbülést okoz, és a közösséget olyan cél érdekében 

mozgósíthatja, mely oltalmat ígér a jövőbeni problémákkal szemben. 

4) A konkretizáció folyamata, mely egy kollektív összeesküvés-elmélet megszületését 

eredményezi, és nevén nevezi az összeesküvőt. Groh megjegyzi, hogy az 

összeesküvés-elmélet gyakran az összeesküvő meghurcolásához és meggyilkolásához 

is vezethet.   
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Ez a modell egyszerűen és elegánsan mutatja be az összeesküvés-elméletképzés folyamatát, 

ugyanakkor nem ad választ egy nagyon fontos kérdésre: minek alapján és választja ki és/vagy 

konstruálja a közösség a rendelkezésre álló „készletből” azokat a csoportokat, melyeket végül 

összeesküvőknek kiált ki?  Ez azt összeesküvés-elméletek „viktimológiájának” kérdése, 

melyet több szerző is igyekezett megválaszolni.  

Moscovici (1987) szerint az alapvető válasz pusztán a kisebbség, mely puszta létével is 

kiprovokálja, hogy gyanú tárgyává váljon. A kisebbség ugyanis mindig idegen: 

viselkedésével, normáival, különbözőségével fenyegetést jelent a csoportnormákra. Ez a 

többségben az irigység, fenyegetettség és a neheztelés érzését erősíti fel, ami pedig kitermel 

egy olyan vélekedést, mely szerint a kisebbségnek nagy hatalma van, és azt a többség ellen 

akarja fordítani.  

A klasszikus bűnbakképzés-elméletek (ld. pl. Adorno és mtsai [1950]; Dollard és mtsai 

[1939]) szerint alapvetően a marginalizált, hatalom nélküli, gyenge, státuszhierarchiában alul 

helyet foglaló, elnyomott csoportok azok, amelyeken az egyén és a közösség le tudja vezetni 

tudattalan impulzusok miatti, illetve frusztráció okozta indulatait. A tekintélyelvű személyiség 

elmélete kifejezetten egy olyan személyiségtípust vetít elénk, melyet Altemeyer (1998) 

szellemesen a biciklista hasonlatával ír le: „felfelé”, a tekintély előtt hajlong, „lefelé”, a 

gyenge csoportok irányába viszont tapos. 

Glick (2005) modellje azonban eltérő magyarázatot vetít elénk: az összeesküvőként 

kiválasztott csoportok valójában „farkasbőrbe bújt áldozati bárányok”, akik ellenséges 

viszonyulásuk révén potenciális fenyegetést jelenthetnek saját a csoportra, és erőforrásaik és 

kompetenciájuk révén képesek is arra, hogy ártsanak neki. Ez Glick és Fiske (2006) 

sztereotípia-modelljében az úgynevezett irigykedő sztereotípia, mely a másik csoportot 

kompetens, ámde rosszindulatú csoportként ábrázolja (szemben a hagyományos 

bűnbakképzési elméletek feltételezéseivel, melyek inkább az alacsony kompetenciával 

jellemezhető csoportokkal szembeni megvető előítélettel kapcsolták össze az 

összeesküvéselmélet-gyártást). Ez összecseng Hofstadter (1965, 8.) gondolatával is, aki 

szerint az összeesküvők szinte tökéletesként, egyfajta „amorális supermanként” jelennek meg 

a konspirációs teóriákban.  

De hogyan lesz ezekből a csoportokból az összeesküvés-elmélet tárgya? Ezt a folyamatot 

Glick (2005) Groh fenti modelljéhez hasonlóan vázolja fel. Az „ideológiai bűnbakképzés” 

feltételei eszerint: 

1) Kollektív, frusztráló társadalmi élmény (pl. gazdasági válság, tömeges 

munkanélküliség) – ami megfeleltethető Groh „kioldó helyzet” fázisának; 

2) Motivációs arousal, mely az okok keresése irányába tereli az egyént (ld. Groh: „az 

értelmezés válsága - kognitív reorientáció”, illetve „magyarázatok keresése”); 

3) Elköteleződés az ideológia mellett, mely a bűnbak csoportot véli a közös problémák 

okozójának. Ez utóbbi folyamatnak két előfeltétele van:  

a. Az egyik társadalmi-történeti: a korábbi irigykedő sztereotípiák, melyek 

kijelölik a bűnbakot azon vélekedések alapján, hogy kinek állhat szándékában 
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a frusztráló helyzet előidézése, és ki lehet képes a rosszindulatú terv 

kivitelezésére. 

b. A másik politikai: van-e olyan kéznél lévő ideológia, mely kielégíti a csoport 

pszichológiai igényeit (pozitív társas identitás, remény, valahová tartozás, 

önértékelés, a szorongások kiegészítő funkciói). 

 

Amit itt Glick a bűnbakképzésre vonatkozóan leírt, az véleményünk szerint az összeesküvés-

elméletképzésre is általánosítható. Nagyon fontos, hogy itt nem a frusztráló élményekre adott 

automatikus reakcióval állunk szemben, hanem történelmi-politikai kontextusba ágyazott 

folyamatról van szó, melyben a konkrét csoportot a frusztráló élmény okaként megnevező  

ideológia kulcsfontosságú szerepet játszik.  

Glick a modellt alapvetően a holokauszt magyarázatára alkotta, azonban nemcsak a zsidók 

kerülhetnek a „farkasbőrbe bújt áldozati bárány” szerepébe, hiszen minden társadalomban 

vannak olyan csoportok, amelyekkel szemben a társadalom irigykedő sztereotípiákat táplál. 

Fiske és mtsai (2002) amerikai vizsgálataiban például a fekete üzletembereket, a kínaiakat és 

a japánokat azonosította mint ilyen, kompetensnek, de szívtelennek látott csoport tagjait.  

Az „irigykedő” sztereotípia és a fenti logika könnyedén magyarázatot ad arra is, hogyan 

születnek meg azok az összeesküvés-elméletek, melyek az áldozatokat tüntetik fel 

elkövetőkként. Mivel szinte minden kultúra a nyers, indokolatlan erőszak elítélésén alapul 

(vagy legalábbis megmagyarázandó jelenségként tekint az erőszakra), általános ez az 

elképzelésünk, hogy a „jók” többnyire áldozatok, és nem agresszorok. A „rosszak” pedig nem 

lehetnek áldozatok, mert ennek elismerése azt jelentené, hogy empátiával, megértéssel, 

sajnálattal kellene fordulni feléjük. Erre jó példa a holokauszt-tagadás és annak 

továbbfejlesztett elmélete, mely a Holokauszt „kitalálásáért” alapvetően a zsidókat teszi 

felelőssé, akik ezzel a történettel zsarolják a világot – így könnyen belátható, hogy a 

„Holokauszt” valódi áldozatai valójában a zsidóság által zsarolt nem zsidók. Az „áldozatból 

elkövető” logikáját Benvenuto (2004, 10. oldal) az Európában és másutt szintén gyakran 

irigykedő sztereotípiával figyelt Egyesült Államok és a szeptember 11-i merénylet példájával 

illusztrálja: „Néhány – jobb- vagy baloldali, de valamiképp mind Amerika-ellenes barátom 

biztos abban, hogy kik voltak a szeptember 11-i terrortámadás tettesei: az FBI és a CIA. 

Néhányan, a kifinomultabbak, azt mondják, hogy a Moszad, az izraeli titkosszolgálat lehetett 

az. Szegény Bin Ladennek semmi köze nem volt hozzá”. (…) A szeptember 11-ével kapcsolatos 

elméleteknek, mely szerint azt a CIA vagy a Moszad szervezte, egy nagyon egyszerű okból van 

olyan nagy vonzereje: akik gyűlölik Amerikát, mindig a hóhér és soha nem az áldozat 

szerepében látják. Nos, szeptember 11-én Amerika nyilvánvalóan áldozat volt. (…) Hogyan 

hozzuk létre gyűlöletünk harmonikus egyenlegét a történelem göröngyös útját kisimító 

kognitív viaszbevonat által? Úgy, hogy azt sugalljuk, az amerikaiak nem csupán áldozatai, de 

tettesei is voltak szeptember 11-ének. Gondolataink képzeletbeli sakktábláján minden a 

helyére kerül. Amerika rossz marad, mint mindig”. 
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2. Kutatási kérdések  

A több szempontú szakirodalmi áttekintés célja az volt, hogy képet alkosson arról, hogy az 

összeesküvés-elméletekről a szociálpszichológia eddig milyen nézőpontokból és történeti íven 

(mint folyamat) milyen ismereteket (mint termék) állított elő. Saját vizsgálataink kérdéseinek 

megfogalmazásához visszatérünk a disszertáció kulcsfogalmához, a kollektív motivált 

megismeréshez, és az ehhez szervesen kapcsolódó funkcionális megközelítéshez. A 

vizsgálataink fő célja ugyanis az lesz, hogy a fogalom létjogosultságát igazoljuk, és 

bemutassuk, hogy az összeesküvés-elméletek többféle funkciót tölthetnek be. Mivel az egyes 

kutatásokhoz kapcsolódó konkrét hipotéziseket a kutatások bemutatásakor ismertetjük, 

ehelyütt csak az általános kutatási kérdéseket és a lehetséges kimenetelekre vonatkozó 

feltételezéseket fogalmazzuk meg.  

A szakirodalmi bevezetőben láthattuk azt, hogy kulcsfogalmunk, a kollektív motivált 

megismerés olyan állításokat implikál, melyekkel kapcsolatban a szakirodalomban nincs 

konszenzus. Ezek az alábbiakban összegezhetőek. 

 Az összeesküvés-elmélet kollektív, tehát széles körben elterjedt, csoportidentitásokhoz 

kapcsolódik és a társadalmi rendszer hierarchikus berendezkedésével kapcsolatos 

elképzeléseibe ágyazódik. A csoportidentitáshoz kapcsolódó változók jobban 

magyarázzák az összeesküvés-elméleteket, mint az egyéni pszichológiai jellemzők. 

(Az ehhez kapcsolódó, kutatásokban vizsgált funkciók: csoportvédelem, azon belül 

pedig csoporthatárok megvonása, saját csoporttal szembeni fenyegetések detekciója.) 

 Az összeesküvés-elmélet motivált, azaz segíthet az egyén és csoport bizonyos 

céljainak elérésében, és pszichológiai előnyökkel jár. Az összeesküvés-elméleteket 

jobban magyarázzák a pszichológiai, mint a szociológiai változók. Az összeesküvés-

elmélet segít a csoportkohézió megerősítésében és fenntartásában, lehetőséget ad a 

csoportközi indulatok elvezetésére és a státuszhierarchiák csökkentésére. 

(Kutatásokban vizsgált funkciók: létező státuszhierarchiák gyengítése, 

csoportvédelem-indulatelvezetés.)  

 Az összeesküvés-elmélet megismerés. Magyarázatot nyújt váratlan, nagyhatású 

társadalmi eseményekre, illetve a társadalmi hierarchiaviszonyokra, ezzel segítve a 

szorongás kordában tartását. (Kutatásokban vizsgált funkciók: atipikus események 

magyarázata/szorongáscsökkentés.) 

Ezen elképzelések érvényességét az alábbi kutatási kérdésekkel tudjuk vizsgálni: 

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. Emellett a vizsgálatok fel fogják tárni azt is, hogy mely társadalmi 

csoportokban jellemzőbb az összeesküvéses világnézet – azzal együtt is, hogy 

véleményünk szerint a pszichológiai változók jobb prediktornak bizonyulnak majd, 

mint a szociológiai változók.  
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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 

státuszhierarchiát 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 járnak együtt az 

összeesküvés-elméleti attitűúdök? Elvárásunk szerint magasabb szintű, alapvetően 

„kollektív”, és kevésbé egyéni szorongásokkal kapcsolódnak össze (funkció: 

csoportvédelem, atipikus jelenségek magyarázata). 

Az alábbiakban bemutatott három kutatás alapvetően a fenti kérdésekre igyekszik válaszokat 

adni.  
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3. A vizsgálatok bemutatása  

 

Az alábbiakban három vizsgálatot mutatunk be, melyeket a 7. ábra foglalja össze.  

 

7. ábra: A disszertáció részét képező kutatások bemutatása 

Vizsgálat Felvétel 

időpontja 

Elemszám Mintavétel jellege A 

megválaszolni 

szándékolt  

kérdések 

Összeesküvés-

elméletek a 

gazdasági válság 

kontextusában  

2009. október  N=1200 reprezentatív országos 

(személyes 

megkérdezéssel, 

Medián-omnibusz) 

K1, K2, K3, 

K4, K6  

Összeesküvés-

elméletek az 

iszapkatasztrófa 

magyarázatára  

2010. október-

2010. 

december 

N=302 kényelmi 

(pszichológushallgatók 

segítségével)  

K2, K3, K5, 

K6  

Összeesküvés-

elmélet és a 

jogrendszer  

2011. április  N=1000 reprezentatív országos, 

személyes 

megkérdezéssel  

K2, K3, K5, 

K6,  
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3.1. Első vizsgálat: Összeesküvés-elméletek a válság kontextusában 

 

3.1.1. A VIZSGÁLAT CÉLJA, HIPOTÉZISEK 

Első vizsgálatunk 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” szociodemográfiai változókkal. Hátránya ugyanakkor, hogy az 

összefüggések „mélységükben” kevésbé vizsgálhatóak a survey technika miatt, illetve 

általánosabb tapasztalat, hogy reprezentatív mintákon sokszor „elmosódnak” a kisebb 

almintákon markánsabbnak tűnő összefüggések. Korlátja a kutatásnak, hogy az Omnibuszra 

(profán anyagi megfontolások okán) csak négy kérdést helyeztünk fel, és nem volt arra 

lehetőségünk, hogy az összeesküvés-elméletek összefüggéseit már bejáratott pszichológiai 

változókkal vizsgáljuk meg, így a kutatási kérdések és hipotézisek megfogalmazása során is 

ezek a változók szabnak határt a kutatói kreativitásnak és kíváncsiságnak. A Medián 

Közvélemény- és Piackutató Intézet adatbázisa, mely a kutatáshoz rendelkezésünkre állt, 

ugyanakkor számos politikai pszichológiai és társadalomlélektani szempontból fontos 

változót, és gazdag szocio-demográfiai kérdéskört tartalmaz, így hasznos alapanyagát képzi a 

kutatásnak.  

Fontos megemlíteni: a kutatás tipikusnak nem mondható társadalmi-politikai kontextusban 

zajlott. 2009 októberében történt az adatfelvétel, amikor Magyarországon a gazdasági válság 

már erősen éreztette hatását. 2009 harmadik negyedévében a bruttó nemzeti össztermék nyolc 

százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel azelőtt. 2009-re a munkanélküliségi ráta 10 

százalékra nőtt, szemben az előző év nyolc százalékos értékével
24

. A gazdasági válságtól nem 

függetlenül (de nem kizárólag csak ennek betudhatóan) 2009 áprilisában kormányváltásra is 

sor került, Bajnai Gordon váltotta Gyurcsány Ferencet a miniszterelnöki székben.  2009 

nyarán a Fidesz és a Jobbik hatalmas sikert aratott, a baloldal pedig kudarcot szenvedett az 

EP-választáson, és csak fél év volt hátra a kormányváltást valószínűsítő országgyűlési 

választásokig. Összességében tehát egy gazdasági és politikai válságjelenségekben bővelkedő, 

átalakulásban lévő, sok bizonytalanságot rejtő, változékony időszakban készült a kutatás. Az 

általános közhangulatot jól jellemzi, hogy ebben a hónapban 13 százalék volt azok aránya, 

akik jó, és 83 százalék azoké, akik szerint rossz irányba mennek az országban a dolgok
25

.  

 

                                                 

24
 Az adatok forrása: KSH honlapja, www.ksh.hu  

25
 Az adatok részletesebb és idősoros megtekintését lásd a Medián Intézet honlapján:  

http://www.median.hu/galeria-popup.ivy?artid=b25312f3-25ac-4d74-97c2-192db27276b7&amp;pos=6 

 

http://www.ksh.hu/
http://www.median.hu/galeria-popup.ivy?artid=b25312f3-25ac-4d74-97c2-192db27276b7&pos=6
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A vizsgálat a Kutatási kérdések részben megfogalmazott dilemmák közül az alábbiakra 

igyekszik választ adni: 

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

társadalomban?)  

 H1: Korábbi, más országokban végzett reprezentatív vizsgálatok (pl. Saad, 

2003; Public Policy Polling, 2013; BBC; 2006) alapján azt feltételezzük, hogy 

az összeesküvés-elméleti világnézetben való gondolkodás széles körben 

elterjedt lesz: legalább a lakosság egyharmadánál megjelenik.  

 H2: A korábbi kutatások alapján (pl. Goertzel, 1994; Crocker, 1999, Imhoff és 

Bruder, 2013), de a közhiedelemmel ellentétben azt feltételezzük, hogy az 

iskolázottság szintje nem lesz összefüggésben az összeesküvés-elméleti 

világnézettel, hanem minden iskolázottsági csoportban egyenesen lesz jelen.  

 

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). 

 H3: Mivel az összeesküvés-elmélet a kollektív frusztrációkra adott pszichológiai 

válaszreakcióként (Moscovici, 1987, Groh, 1987, Glick, 1995) értékelhető, 

feltételezzük, hogy az ország helyzetével kapcsolatos aggodalmakkal az összeesküvés-

elméletek erősebb összefüggést mutatnak, mint a saját háztartással kapcsolatos 

aggodalmakkal. 

 

K3. A státuszhierarchiát erősítő, vagy az azt gyengítő attitűdökkel függ össze inkább az 

összeesküvés-elméleti világnézet? (funkció: státuszhierarchiák gyengítése). 

 H4: Az összeesküvés-elméletek és az intézményes bizalom mutatói között, korábbi 

kutatásokkal összhangban (ld. Goertzel, 1994, Abalakina-Paap, 1999, Brotherton, 

2013) negatív irányú kapcsolatot feltételezünk.  

 H5: Mivel az összeesküvés-elméleti világkép sokszor a külső erőktől való szorongató 

érzéssel jár együtt (ld. pl. Goldberg, 2001), feltételezésünk szerint az európai uniós 

tagság megítélése negatívan függ össze az összeesküvéses világnézettel.  

 H6: Az összeesküvés-elméletek a Jobbik ideológiájában elfoglalt központi 

jelentőségének köszönhetően, illetve a Jobbik rendszerkritikus pozíciójának 

köszönhetően (ld. pl. Krekó, 2010), leginkább a Jobbik szavazói körében várunk 

magasabb összeesküvés-elméleti világnézetet.   

 H7: Mivel a Groh 1987, Moscovici, 1987 és Glick, 2005 által az összeesküvés-

elméleti gondolkodás meghatározó előfeltételeként számon tartott kollektív frusztráció 

regionális eredetű is lehet (a centrumhoz képest történő „marginalizálódás”, illetve a 

nehezebb életfeltételek miatt), feltételezzük, hogy a társadalmilag elmaradottabb, 

egyfajta kollektív frusztrációt megélő kelet-magyarországi régiókban erősebb 
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összeesküvés-elméleti világnézetetr találunk majd, mint Közép- és Nyugat-

Magyarországon.   

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

szociológiai változók? (funkció: csoportvédelem, atipikus jelenségek megértése, 

státuszhierarchia gyengítése). 

 H8: Elvárásunk szerint a pszichológiai változók összességében az összeesküvés 

elméletek varianciájának nagyobb részét magyarázzák, mint a szocio-demográfiai 

változók.   

 

K6. Magasabb vagy alacsonyabb szorongásszinttel jár együtt az összeesküvés-

elméletekben gondolkodás? (funkció: atipikus jelenségek magyarázata) 

 H9: Mivel az összeesküvés-elmélet olyan megküzdési mechanizmusként azonosítható, 

mely a jövővel kapcsolatos szorongást igyekszik kezelni, a közeljövővel kapcsolatos 

szorongás erősebb összefüggést mutat majd az összeesküvéses világnézettel, mint a 

közelmúlt negatív megítélése. 
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3.1.2. MÓDSZER 

 

Résztvevők  

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 torzulásai a KSH adatait felhasználva 

kerültek korrigálásra, így a minta pontosan tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, 

nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára az adott 

kérdésre válaszolók számától függően ±2-5 százalék. A minta átlagéletkora 46,8 év, a nők  

aránya 53,2%, a férfiaké 46,8%. A legmagasabb iskolai végzettség megoszlása a következő: 

legfeljebb 8 általános osztályt 25,1%, szakmunkásképzőt 31,4% végzett, érettségit 29,9%, és 

diplomát 13,5% szerzett. 

Mérőeszközök  

Összeesküvéses Világnézet Skála (Conspiracy Wordview Scale, CWS). Abalakina-Paap és 

munkatársai (1999) elméleti és operacionális distinkcióját alkalmazva a vizsgálat az 

összeesküvések létezésébe vetett általános hiedelemre fókuszált (és nem a specifikus 

összeesküvés-elméletekbe vetett hiedelmekre). E döntés mögött részben módszertani 

megfontolások húzódtak meg: a konkrét összeesküvés-elméletek vizsgálata során nem lehet 

elválasztani egymástól az összeesküvésekbe vetett hitet és a megnevezett összeesküvő 

csoporttal szembeni attitűdöt. Jelen skála egyfajta általános összeesküvéses világnézetet fejez 

ki, amely ugyanakkor feltételezésünk szerint (és ezt a 2. vizsgálatban fogjuk részletesebben 

ellenőrizni) egyfajta általános fogékonyságot fejez ki az összeesküvés-elméletek iránt, illetve 

egy hajlamot arra, hogy a világ eseményeit összeesküvés-elméletekkel magyarázza az egyén.  

Az összeesküvésekbe vetett hiedelmeket öttételes összeesküvés-elméleti skálát alkotva (8. 

ábra) számítottuk ki, az egyes tételek (1-5) súlyozatlan átlagolásával. A skála öt tételét saját 

magunk állítottuk össze a magyar és nemzetközi szakirodalom népszerű összeesküvés-

elméleti állításainak segítségével. A tételek megalkotásakor ugyanakkor arra törekedtünk, 

hogy az összeesküvés-elméleti gondolkodás (a mi megfogalmazásunkban világnézet) alapvető 

jellemzőit ragadják meg, a helyi kontextusban releváns összeesküvés-elméleti narratívák 

megjelenítése nélkül, hogy a skála akár nemzetközi összehasonlításokra is alkalmas legyen. 

Ilyen skála a nemzetközi szakirodalomból nem állt rendelkezésünkre, és Abalakina-Paap és 

munkatársai (1999) vonatkozó írásában pedig csak néhány itemet tüntettek fel, a teljes 

mérőeszközt nem
26

.  

  

                                                 

26
 A disszertáció szerzője sajnálatos módon sikertelenül próbálta elkérni a cikk mindhárom szerzőjétől a 

mérőeszközt teljes formájában.  
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8. ábra: Az összeesküvés-elmélet skála és tételeinek statisztikái 

 Tétel 1 

(Egyáltalán 

nem ért 

egyet) % 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 

(Teljesen 

egyetért) 

% 

Nem 

tudom/ 

nincs 

válasz 

% 

Minta-

átlag 

(M) 

Szórás 

(SD) 

1 A médiából és a 

hírekből sohasem 

tudhatjuk meg az 

igazságot, a lényeg 

mindig a színfalak 

mögött zajlik. 

3,5 6,4 19,3 27,8 40,9 2,1 3,46 1,280 

2 Az 

igazságszolgáltatást 

nem a jogszabályok, 

hanem kizárólag 

befolyásos pénzügyi-

politikai körök 

mozgatják. 

4,2 8,1 24,5 31 28,3 4 3,98 1,095 

3 Titkos 

összeesküvések 

határozzák meg a 

gazdasági 

folyamatokat és 

szabályozzák az 

árakat. 

9,5 12,7 21,1 26,5 24,1 6 3,43 1,239 

4 A válság során a 

nagyhatalmú 

pénzügyi körök 

összefogtak, hogy 

romba döntsék 

Magyarország 

gazdaságát, 

elősegítve az ország 

gyarmatosítását 

9,6 12,6 21,8 25,2 24,6 6,1 3,74 1,101 

5 A pártok csak 

látszólag ellenfelei 

egymásnak, a 

háttérben kiegyeznek 

egymással a hatalom 

és a közpénz 

felosztásáról. 

8,3 14,1 25,1 25,5 23,1 4 3,45 1,288 

 Összeesküvéses 

Világnézet Skála 

(CBS)       3,62 0,92 

 

A skála belső konzisztenciája magas, ugyanakkor nem mondható redundánsnak (α=0,81). A 

főkomponens-elemzés erős egyfaktoros struktúrát tárt fel, melyben az első faktor a variancia 

57 százalékát magyarázza. (ld. 9. ábra és 10. ábra).  
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9. ábra: Az Összeesküvéses Világnézet Skála főkomponens-elemzése (magyarázott variancia) 

Kompo-

nens 

Kezdeti sajátérték Az extrakció utáni értékek 

Összesen variancia 

(%) 

kumulatív 

(%) 

Összesen variancia 

(%) 

kumulatív 

(%) 

1 2,856 57,111 57,111 2,856 57,111 57,111 

2 0,715 14,294 71,406    

3 0,545 10,893 82,299    

4 0,453 9,061 91,360    

5 0,432 8,640 100,000    

 

10. ábra: Összeesküvéses Világnézet Skála főkomponens-elemzése: faktorsúlyok és kommunalitások 

 Tétel Kommunalitás Faktorsúly 

1 Titkos összeesküvések határozzák meg a 

gazdasági folyamatokat és szabályozzák az 

árakat.  

0,618 0,786 

2 A médiából és a hírekből sohasem tudhatjuk 

meg az igazságot, a lényeg mindig a színfalak 

mögött zajlik.  

0,434 0,659 

3 A pártok csak látszólag ellenfelei egymásnak, a 

háttérben kiegyeznek egymással a hatalom és a 

közpénz felosztásáról.  

0,582 0,763 

4 Az igazságszolgáltatást nem a jogszabályok, 

hanem kizárólag befolyásos pénzügyi-politikai 

körök mozgatják.  

0,637 0,798 

5 A válság során a nagyhatalmú pénzügyi körök 

összefogtak, hogy romba döntsék Magyarország 

gazdaságát, elősegítve az ország 

gyarmatosítását. 

0,584 0,764 

 

Az adatok tanúsága szerint az összeesküvés-elméletek rendkívül elterjedtek a magyar 

társadalomban (vagy legalábbis a felvétel időpontjában azok voltak – lásd még a részben 

hasonló kérdésre kapott némileg eltérő adatokat a 3. vizsgálatban). Ahogy a fenti 8. ábra is 

mutatja, az összes skála jelentősen az egyetértés felé billen: az összes skálatétel átlaga az 

elméleti középértéket jelentő 3-as érték felett van, az ötfokú skála átlaga pedig M=3,6. A 

válaszadók 88 százaléka inkább egyetértett legalább egy összeesküvésre vonatkozó tétellel, 23 

százalékuk pedig mindegyikkel. A minta 71,8 százaléka a skála középértékét jelentő 3-as 

érték feletti pontszámot mutat, tehát inkább egyetért az összeesküvéses világnézetet tükröző 

tételekkel. Mindezek alapján első hipotézisünk az öszzeesküvéses világnézet széles körű 
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elterjedtségéről igazoltnak tekinthető.. A skála közel normáleloszlású, azt leszámítva, hogy a 

válaszadók egy jelentékeny hányada (a teljes minta 11 százaléka) minden állítással egyetértett 

– ami oka is a skála középpontjának jobbra tolódásának (Ferdeség= -0.394; Csúcsosság=-

0,139, ld. lent, 11. ábra).  

 

11. ábra: A válaszadók eloszlása az összeesküvéses világnézet skála értékei mentén (Hisztogtam) 

 

 

Intézményekbe vetett bizalom. A kutatás során 19 társadalmi intézménnyel szembeni 

bizalomra vonatkozó adatokat gyűjtöttünk, melyekbe vetett bizalmat a kérdezettek 4-pontos 

skálán jelölhették meg („egyáltalán nem bízik”-től a „teljesen megbízik”-ig). A skálát a 

Medián Intézet standard eljárásának megfelelően 100 pontos skálára konvertáltuk a következő 

kódolást alkalmazva: 1→0, 2→33, 3→67, 4→100.  

A konkrét intézményekkel kapcsolatos bizalmat mérő változókból négy összevont változót is 

készítettünk, melyeket a konceptuálisan összetartozó és magasan korreláló intézményi bizalmi 

értékek súlyozatlan átlagolásával kaptunk meg. Az összevont változók a következő bizalmi 

pontszámokból adódtak:   

1) Jogalkalmazó bizalomskála: rendőrség, bíróságok, Alkotmánybíróság, ügyészségek bizalmi 

értékeléseinek átlaga 

2) Média bizalomskála: sajtó, közszolgálati rádió, közszolgálati televízió bizalmi 

értékeléseinek átlaga. 
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3) Gazdasági bizalomskála: Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi bankok, biztosítótársaságok 

bizalmi értékeléseinek átlaga. 

4) Politikai (jogalkotó) bizalomskála: kormány, parlament, pártok bizalmi értékeléseinek 

átlaga
27

 (a skálák statisztikáit ld. a 12. ábrán).   

 

12. ábra: A bizalmi skálák statisztikái 

  Mintaátlag 

(M) 

Szórás 

(SD) 

Cronbach  

α 

Jogalkalmazó 

bizalomskála 

50,5 24,49847 0,84 

Gazdasági 

bizalomskála: 

36,7 23,7892 0,84 

Média bizalomskála 47 24,68428 0,87 

Politikai 

bizalomskála  

26,7 21,07001 0,71 

 

Uniós tagsággal való elégedettség. Az Európai Unióval való elégedettséget az alábbi, egy 

tételes kérdéssel mérte a kérdőív: „Magyarország tagja az Európai Uniónak. Ön nagyon 

ellenzi, inkább ellenzi, inkább támogatja, vagy teljes mértékben támogatja? A válaszokat 1-től 

(nagyon ellenzi) 4-ig (teljes mértékben támogatja) kódolva skálaként kezeltük (M=2,9; 

SD=,86).   

 

Politikai viszonyulások vizsgálata. A Medián Intézet számos, politikai preferenciákra 

vonatkozó kérdése közül mi a pártelutasítással kapcsolatos kérdéssel („Melyek azok a pártok, 

amelyekre semmiképpen sem szavazna?”) mértük a politikai preferenciát. Ennek több előnye 

is van a hagyományos pártpreferencia-vizsgálatokhoz viszonyítva: 

                                                 

27
 Az előzetes faktorstruktúra-elemzés három faktort talált, melyekből kettőnek a legnagyobb faktorsúlyú 

változói éppen megegyeznek a Gazdasági intézmények, illetve a Média bizalomindexek tartalmával. A politikai 

és a jogalkalmazó intézményekbe vetett bizalmat a faktoranalízis előzetesen nem választotta szét. Ugyanakkor 

tekintetbe véve azt is, hogy a fenti, módon különválasztott, négy változós struktúra nagyobb varianciáját 

magyarázta a CWS skálának, mint a faktorelemzéssel talált háromfaktoros megoldás, továbbá ezen változók 

konceptuálisan jól értelmezhetőek, végül ezen átlagolással előállított négy változó alkalmazása mellett 

döntöttünk.  
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 Elméleti előny: Moscovici (2002) álláspontja szerint a kérdőívekben mérhető 

negatívabb attitűd pszichológiailag relevánsabb és erősebb, mint a sokszor „üres” 

pozitív válasz, melyben a tényleges viszonyulás keveredik a vélt elvárásnak való 

megfeleléssel és a válaszbeállítódással.  

 Gyakorlati előny: a pártelutasítás-kérdés dichotóm (említi – nem említi) és minden 

válaszadó esetében minden pártra vonatkozóan megjelenik, tehát több információt 

tartalmaz, mint az egyetlen (illetve a másodlagos pártpreferenciákkal együtt kettő) 

választást tartalmazó pártpreferencia-vizsgálat. Ebben a mérőeszközben a válaszadók 

minden egyes pártról egyenként fejthetik ki véleményüket – és az elutasító válaszok 

magas aránya mutatja, hogy élnek is ezzel a lehetőséggel. Mi a vizsgálatba az alábbi 

pártokkal kapcsolatos másodlagos preferenciákat vontuk be (zárójelben a pártot a 

mérés időpontjában elutasítók aránya a válaszadók körében):  

 Fidesz-MPSZ (27%) 

 Jobbik Magyarországért Mozgalom (37%) 

 Kereszténydemokrata Néppárt (31%) 

 Lehet Más a Politika, LMP (31%) 

 Magyar Demokrata Fórum, MDF (36%) 

 Magyar Szocialista Párt, MSZP (58%) 

 MCF Roma Összefogás Párt (50%) 

 Szabad Demokraták Szövetsége, SZDSZ (49%) 

 

A gazdasági trendek értékelése. A gazdasági folyamatokat a következő kérdések mentén 

értékelhették a válaszadók:  

o Az elmúlt 12 hónapban hogyan változott az ország gazdasági helyzete? (1=sokat 

romlott, 5=sokat javult) 

o Az elmúlt 12 hónapban hogyan változott az Ön háztartásának anyagi helyzete? 

(1=sokat romlott, 5=sokat javult) 

o A következő 12 hónapban fog változni az ország gazdasági helyzete (1=sokat romlott, 

5=sokat javult)? 

o A következő 12 hónapban hogyan fog változni az Ön háztartásának anyagi helyzete 

(1=sokat romlott, 5=sokat javult)? 

o Hány százalékkal emelkedtek az árak az elmúlt 12 hónapban? 

o A következő 12 hónapban hány százalékkal fognak emelkedni az árak? 

o Az elmúlt 12 hónapban átlagosan hány százalék volt a munkanélküliség? 

o Következő 12 hónapban átlagosan hány százalék lesz a munkanélküliek aránya? 

o Ön szerint általában véve Magyarországon jó irányba vagy rossz irányba mennek a 

dolgok?  

Ezen változók leíró statisztikái a 13. ábrán láthatóak.  

  



88 

 

13. ábra: A gazdasági trendek értékelése, leíró statisztikák 

Tétel Minimum Maximum Átlag (M) Szórás (SD) 

Az elmúlt 12 hónapban hogyan 

változott az ország gazdasági helyzete 
0 5 1,6 0,72 

Az elmúlt 12 hónapban az Ön 

háztartásának anyagi helyzete 
1 4 1,7 0,71 

A következő 12 hónapban az ország 

gazdasági helyzete 
0 5 2 0,99 

A következő 12 hónapban az Ön 

háztartásának anyagi helyzete 
0 5 2 0,93 

Hány százalékkal emelkedtek az árak 

az elmúlt 12 hónapban 
0 99 18 11,5 

A következő 12 hónapban hány 

százalékkal fognak emelkedni az árak 
0 99 16,8 10,55 

az elmúlt 12 hónapban átlagosan hány 

százalék volt a munkanélküliség 
0 90 22,7 15,83 

következő 12 hónapban átlagosan 

hány százalék lesz a munkanélküliek 

aránya 
0 95 26,7 17,24 

Ön szerint  általában véve 

Magyarországon jó irányba mennek 

vagy rossz irányba mennek a dolgok? 

1 2 1,9 0,34 

 

A fenti változókból további változókat számoltunk ki, hogy hipotéziseinket könnyebben 

ellenőrizni tudjuk:  

o Visszatekintő megítélés = (az ország helyzetének értékelése az elmúlt 12 hónapban + 

háztartás helyzetének értékelése az elmúlt 12 hónapban)/2. a két változó közti 

korreláció jelentős, R=0,51; p=0,000). 

o Előretekintő megítélés = (az ország helyzetének értékelése az elkövetkező 12 hónapra 

+ háztartás helyzetének értékelése az elkövetkező 12 hónapra)/2. A két változó közti 

korreláció R=0,78; p=0,000). 

o Előretekintő optimizmus: A két változó különbsége (Az elkövetkező 12 hónap 

értékelése – az elmúlt 12 hónap értékelése). 

o Egyéni helyzetértékelés = (háztartás helyzetének értékelése az elmúlt 12 hónapban+ 

háztartás helyzetének értékelése az elmúlt 12 hónapban)/2. A két változó közti 

korreláció R=0,55; p=0,000).  

o Kollektív helyzetértékelés: (az ország helyzetének értékelése az elmúlt 12 hónapban + 

az ország helyzetének értékelése az elkövetkező 12 hónapban)/2. A két változó közti 

korreláció R=0,45; p=0,000) 

o Egyéni-kollektív különbség: A két változó különbsége (kollektív helyzetértékelés–

egyéni helyzetértékelés). 

Mivel ugyanaz a változó több indexbe is bekerült, a multikollinearitást elkerülendő ügyeltünk 

arra, hogy kétszer ugyanabból a változóból készített skála ne kerüljön be az elemzésbe. 
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Iskolázottság. Az iskolázottságot négyfokú skálán vizsgáltuk:  

 legfeljebb 8 osztályt végzettek, 

 szakmunkásképzőt végzettek, 

 érettségivel rendelkezőek, 

 egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezők.  

A regressziós modellbe léptetést megelőzően az iskolázottság változójából dichotóm 

változókat készítettünk.  

Munkanélküliség. A munkanélküliségből dichotóm változót készítettünk: a részmunkaidőben 

és a teljes munkaidőben foglalkoztatott személyek kerültek az egyik, a munkanélküliek a 

másik kategóriába (az egyéb státuszú válaszadókat kihagytuk a számításokból).  

Régiók. A földrajzi régiók meghatározásakor az európai uniós  régiókat vettük alapul, és a 

regressziós modellbe ezeket egyenként, dichotóm változókként léptettük be.  

Szubjektív vallásosság. A Medián „Mennyire vallásos Ön?” kérdéséből dichotóm változót 

készítettünk: az „egyház tanítása szerint” és a „maga módján” vallásosakat helyeztük az egyik 

kategóriába, a „nem vagyok vallásos” választ adókat pedig a másik kategóriába (a többi 

válaszadót nem vettük figyelembe a számítások során).  

Jövedelmi helyzet. A jövedelemszint mérésére a Medián kérdőívének önbevallásos kérdését 

vizsgáltuk, és az egy főre vetített háztartási jövedelmet vettük alapul. A válaszmegtagadók 

aránya kifejezetten alacsony volt, mindössze 7 százalék (M= 75200 HUF, SD=410).  

 

3.1.3. EREDMÉNYEK  

Hipotéziseinket elsősorban regressziós modell segítségével ellenőriztük. Mivel azonban az 

első két hipotézis csak tisztán a regressziós modellek figyelembevételével nem ellenőrizhető 

(az alkotott változók egymással átfedő kérdéseket is tartalmaznak), itt más eszközhöz 

folyamodtunk. 

 

Gazdasági aggodalmak: egyéni vs. kollektív, múlt vs. jövő  

Annak érdekében, hogy ellenőrizzük, a múlt megítélése vagy a jövő megítélése jár-e 

erősebben együtt az összeesküvés-elméletekbe vetett hittel, kétféle összefüggést számoltunk:  

1. A jövő megítélésével az összeesküvés-elméletekbe vetett hit jobban összefügg (R=-

0,29, p=0,000, N=1080) mint a múlt megítélésével (R=-0,24, p=0,000; N=1081). 

Hogy a két változó eltérésének szignifikanciáját megvizsgáljuk, megnéztük, hogy a 

két változó különbsége, az előretekintő optimizmus változója összefügg-e a CBS 

skálával. Az eredmény szignifikáns negatív korreláció lett (R=-0,142; p=0,000; 

N=1080), tehát az előretekintő optimizmus alacsonyabb szintjével az összeesküvés-
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elméletekbe vetett hit magasabb szintje jár együtt
28

. Míg van egy olyan általánosan 

megfigyelhető jellemző, hogy az emberek általában “fényesebbnek” látják a múltat, 

mint a jövőt, ez az előretekintő optimizmus szinte eltűnik az erős összeesküvéses 

világnézettel jellemezhető csoportnál. Hogy ezt vizuálisan is megjelenítve még 

egyszer ellenőrizhessük, a skála átlagértékét és szórását felhasználva három csoportot 

alkottunk az összeesküvésekbe vetett hiedelmek erőssége szerint. Az átlagos csoport 

(N=729) eredményei az átlagérték körül mindkét irányban egy-egy szórásnyira 

helyezkedtek el (intervallum: 2,7-4,5). A 2,7 pont alatti válaszadók alkották az 

alacsony CBS-ű, “szkeptikus” csoportot, (N=156), a magas pontszámú csoportot a, 

összeesküvés “igaz hívőit”) pedig a 4,5 pontos skálaérték feletti válaszadók alkották 

(N=196). Az optimista torzításban mutatkozó különbségeket (jövő és a múlt 

értékelésének különbsége) az alacsony, átlagos és magas CBS csoportok között 

összehasonlítva szignifikáns különbségeket kaptunk (14. ábra, p<0,01, df=1045, 

F=13,258). 

 

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

függvényében 

 

                                                 

28
 Ha a korreláció nulla lett volna, az azt jelenti, hogy a két változó és a CWS közötti összefüggésben nincs 

érdemi eltérés (hiszen a két változó különbsége konstans).  
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Alacsony CBS csoport Átlagos CBS csoport Magas CBS csoport

Elmúlt 12 hónap értékelése (háztartás
és gazdaság átlaga)

elkövetkező 12 hónap értékelése
(háztartás és gazdaság átlaga)

különbség 
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2. Az infláció, illetve a munkanélküliség esetében is megvizsgáltuk ezt az összefüggést. 

Az infláció esetében azt tapasztaltuk, hogy lineáris regressziós modellbe (Enter 

módszer, függő változó a CWS) helyezve páronként a változókat, csak a jövőre 

vonatkozó ítélet bejósló ereje maradt szignifikáns, így ott további vizsgálódásra nem 

volt szükség (a modell magyarázóereje R
2
=0,4; az elkövetkező 12 hónapra vonatkozó 

ítélet bejósló ereje β=0,167; df=1028; p=0,000). A munkanélküliség esetében ugyanez 

a számítás mindkét változó esetében szignifikáns összefüggést eredményezett (mint 

ahogy az 1-es számítás esetén is), így itt a korábbi, 1-es pontban is alkalmazott 

módszerhez folyamodtunk. A munkanélküliség  növekedésére vonatkozó elvárás (azaz 

az elkövetkező egy évre becsült munkanélküliség és az elmúlt egy évre becsült 

munkanélküliség különbsége) és az összeesküvés-elméletek között elvárásunknak 

megfelelően szignifikáns pozitív korrelációt találtunk (R=0,2; N=1081, p=0,000).  

A kollektív és az egyéni frusztrációk különbsége azonban nem mutatott szignifikáns 

együttjárást az összeesküvés-elméletekbe vetett bizalommal. Ennek megfelelően a regressziós 

modellbe az ennek a hipotézisnek a tesztelésére létrehozott változókat nem is emeltük be.  

 

A regressziós elemzés 

A fenti változókat regressziós modellbe helyeztük, és stepwise módszert alkalmaztunk annak 

érdekében, hogy az eredmények végül jól interpretálhatóak legyenek, és jelentősen 

csökkenjen a modellben szereplő változók száma. A stepwise elemzéssel készített regressziós 

modell, mely a variancia 29 százalékát magyarázza (df=440; F=26,5; p=0,000) a felsorolt 

változók közül végül hetet talált szignifikánsnak (15. ábra). 

15. ábra: az összeesküvéses világnézet szignifikáns bejóslói 

 
 Sztenderdizált 

Beta 

t-érték szign. 

(p=) 

 

Jövőbe vetett optimizmus  -0,281 -6,242 0,000*** 

Az uniós tagsággal való elégedettség -0,112 -2,506 0,013* 

Médiába vetett bizalom -0,170 -3,981 0,000*** 

Lakóhely: Közép-Magyarország -0,180 -4,361 0,000*** 

Semmiképp sem szavazna: MCF Roma 

Összefogás Párt 

0,173 4,145 0,000*** 

A következő 12 hónapban hány százalékkal 

fognak emelkedni az árak 

0,112 2,587 0,010* 

Magyarországon jó vagy rossz irányba mennek a 

dolgok 

0,089 2,043 0,042* 

*:p<0,05; **:p<0,01; ***=p<0,001 

A talált összefüggések az alábbiak:  

 A jövővel kapcsolatos pozitív gazdasági elvárásokkal negatív összefüggést találtunk 

(β= -0,28; t=-6,3; p=0,000).  
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 Az elkövetkező 12 hónapban várt áremelkedésekkel az összeesküvés-elméleti 

világnézetnek enyhe pozitív az összefüggése (β =0,11; t=2,6; p=0,01).  

 A régiók szerinti lakóhely esetében Közép-Magyarországon egyértelműen 

alacsonyabb az összeesküvés-elméletes világnézet (β= -0,18; t=-4,4; p=0,000). (A 

regionális különbségek a várt irányúak, azonban csak ez a dichotóm változó sűrítette a 

különbségeket – ld. 16. ábra). 

16. ábra: Az összeesküvéses világnézet az egyes régiók lakosságának körében 

 

 Az uniós tagsággal való elégedetlenség egyértelmű pozitív összefüggésben van  az 

összeesküvés-elméletes világnézettel (β= -0,11; t=-2,5; p=0,024) – lásd a 17. ábrát.  

 

17. ábra: Az összeesküvéses világnézet az európai uniós tagság támogatottsága függvényében 
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 Az MCF roma összefogás párt elutasítása erős egyenes irányú összefüggést mutat az 

összeesküvéses világnézetre való fogékonysággal (β=0,17; t=4,1; p=0,000, a 

pártelutasítások és a CWS közti összefüggést lásd a 18. ábrán).  

18. ábra: az összeesküvéses világnézet a pártelutasítások függvényében 

 

 A médiába vetett bizalom alacsonyabb összeesküvés-elméleti világnézettel jár együtt 

(β= -0,16; t=-4; p=0,001). 

 Annak megítélése, hogy Magyarországon jó vagy rossz irányba mennek a dolgok, 

szintén szignifikánsan (bár nagyon enyhén) hatott az összeesküvés világképre (β= 

0,09; t=2; p=0,042, ld. 19. ábra). 
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19. ábra: Az összeesküvéses világnézet (CWS) értéke Magyarország fejlődési irányának megítélése 

függvényében 

 

Nem bizonyult szignifikáns bejósló változónak a többi régióban található lakóhely (Közép-

Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld), 

az egy főre jutó családi jövedelem, az iskolázottság változói, a politikai szervezetekbe, 

jogalkotókba és gazdasági szervezetekbe vetett bizalom, a múlt kedvező megítélése, az elmúlt 

évre becsült áremelkedés, az elmúlt évre becsült munkanélküliség, a többi, az elemzésbe 

bevett párt (Fidesz, MSZP, Jobbik, LMP, MDF, SZDSZ, KDNP) elutasítása, illetve a 

vallásosság.  

 

3.1.4. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE  

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). Az 

eredményeket a 20. ábra foglalja össze.  

 

  

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

jó irányba mennek a dolgok rossz irányba mennek a dolgok



95 

 

20. 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 igazolódott
29

 

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. 

Teljesült (a 

médiára 

vonatkozóan) 

H5: Feltételezésünk szerint az 

összeesküvéses világkép az uniós tagság 

megítélésével negatívan fog összefüggeni. 

Teljesült  

H6: A pártok közül leginkább a Jobbik 

szavazói körében várunk magas 

összeesküvés-elméleti világnézetet.   

Közvetlenül nem 

teljesült
30

 

H7: Kelet-Magyarországon jelentősebb 

összeesküvés-elméleti gondolkodást találunk 

majd (Közép- és Nyugat-Magyarországon 

viszont enyhébbet 

Részben teljesült: 

Közép-

Magyarországon 

alacsonyabb az 

összeesküvéses 

világnézet 

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. 

Teljesült (az 

egyetlen, a 

modellben bent 

maradt 

szociodemográfiai 

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. 

Teljesült  

                                                 

29
 Nem regressziós eljárással ugyanakkor némi szignifikáns összefüggés tapasztalható. 

30
 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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Összességében, az összeesküvések létezésébe vetett hit összefüggést mutat a társadalmi 

intézményekbe (és különösen a médiába) vetett bizalom hiányával, az MCF Roma összefogás 

párt elutasításával (azaz a cigányellenességgel), a gazdasági helyzet jövőbeni alakulásával 

kapcsolatos általános aggodalmakkal, illetve kifejezetten az áremelkedések alakulásával, az 

Unióval szembeni ellenérzésekkel és a Médiával szembeni bizalmatlansággal. 

 Ezen kezdeti adatok részben összhangban vannak egyes korábbi kutatási eredményekkel és 

elméleti feltevésekkel is (az adatok alapján megfogalmazható általános következtetéseket a 

Diszkusszió részben bontjuk ki). Az összeesküvés-elméletekbe vetett hitet vizsgáló 

mérőeszköz első körben sikeresen „vizsgázott”: az adatok mintázata alapján megbízható 

mérőeszközt sikerült bevezetni. Mivel ugyanakkor ezt a vizsgálatot nem előzte meg a 

tételekre vonatkozó elővizsgálat, célunk a skála további fejlesztése is. (például a tételek 

kibővítése, illetve egyenes és fordított tételek együttes alkalmazása révén). A modellünk a 

variancia 29 százalékát volt képes megmagyarázni, ami nem tekinthető alacsonynak, célunk 

ugyanakkor a modell magyarázóerejének javítása, elsődlegesen a csoportidentitáshoz és a 

társadalmi hierarchia észleléséhez kapcsolódó változókkal.  

A következő kutatás célja ezeken felül a két nem teljesült hipotézis alaposabb vizsgálata: a 

csoportidentitáshoz kapcsolódó attitűdváltozók szerepe az összeesküvés-elméleti világkép 

magyarázatában (az egyéni szintű személyiségváltozókhoz képest), illetve a szélsőjobboldali 

politikai preferencia összeesküvéses világképre hajlamosító szerepe. Célunk továbbá (mely 

egyben a mérőeszközünk validitásának igazolásához is szükséges), hogy megvizsgáljuk  az 

összeesküvéses világnézet hatását a specifikus összeesküvés-elméletekre.  
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3.2. Összeesküvés-elméletek váratlan, tragikus események magyarázatára 

3.2.1. A VIZSGÁLAT CÉLJA, HIPOTÉZISEK 

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 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). Ezen vizsgálat fókuszában tehát a konkrét eseménnyel kapcsolatos specifikus 

összeesküvés-elméletek állnak, ugyanakkor az össszeesküvéses világnézettel kapcsolatban is 

megvizsgálunk egyes összefüggéseket.  

Kutatásunkhoz inspirációt szolgáltattak a nyilvánosság másodlagos fórumain (például 

közösségi média csatornákon, illetve híroldalak olvasóinak hozzászólásaiban, ld. 21. ábra) 

megjelenő összeesküvés-elméletek, melyek az események hivatalos verziója mögött 

valamilyen szándékos terv megvalósulását feltételezték. Az iszapkatasztrófával kapcsolatos 

összeesküvés-elméletek népszerűségét ugyanakkor az is mutatja, hogy a mainstream 

nyilvánosságba is átszüremlettek
31

.  

  

                                                 

31
 Az egyes körökben népszerű, Táncsis-díjjal jutalmazott, majd azt kérésre visszaszoögáltató újságíró, Szaniszló 

Ferenc is külön epizódot szentelt a témának. Szaniszló elmélete szerint NATO-drónok bombázták le az 

iszaptározót, a magyarok népirtásának céljából.
 

Lásd: Világpanoráma, 2010. október. 

http://www.youtube.com/watch?v=aHv2nFYV_xQ 
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21. ábra: Összeesküvés-elméleti magyarázatokat felvonultató hozzászólások internetes híroldalakon, a 

vörösiszap-katasztrófát követően 

„Talán véletlen talán nem  .(…) egy ország gyenge pontjai az első, amit az ellenség a 

legpontosabban felmér. Márpedig a lakott helyek közelében levő veszélyes anyag-tárolók gyenge 

pontok. Ha valaki fájdalmat akar okozni, használja ezeket a gyenge pontokat. Bőven vannak, 

akik fájdalmat akarnak okozni (…) Teljesen világos, hogy Orbán az ellenségük, amiképp az is, 

hogy a Böszme a barátjuk. E csoportokban az IMF, a multik és egyes politikai körök érdekei 

egybevágnak.” Gondola fórum (www.gondola.hu) 

„Milyen furcsa: még a választás napján éjjel átszakad egy gyurcsanyista vadprivatizátor körök 

tulajdonában álló cég vörös-iszap tárolójának fala, és másnap már nem az MSZP csúfos 

bukásával foglalkozik a nemzeti és világsajtó, hanem a katasztrófával.” 

Gondola fórum (www.gondola.hu) 

„Orbánt dícsérték, hogy katasztrófában milyen jól kommunikál. Fel kellett volna tenni azt a 

kérdést, hogy mit tesz, ha nincs katasztrófa? Válasz: Csinál!!! Naív az, aki nem gondolt még 

arra, hogy a tározót maga Orbán robbantatta fel…”. Klub Rádió fórum (www.klubradio.hu) 

A kommunista-zsidó maffia megint gyilkolt! A gyilkos cég vezetői mind azok, csak rájuk kell 

nézni. Gyurcsány effendi barátai!  

Magyar Nádori Szövetség Fóruma (http://nadoritestulet.network.hu/) 
Letöltés dátuma: 2010 október 8. 

 

A vizsgálat során az alábbi konkrét kutatási kérdésekre szerettünk volna választ kapni (a 

disszertáció Kutatási kérdések részében megfogalmazott általános kérdései szerint rendezve, 

de azok sorrendjét felcserélve).  

K3. A státuszhierarchiát erősítő, vagy azt gyengítő attitűdökkel (esetleg egyikkel sem) függ 

össze az összeesküvés-elméleti gondolkodás? (funkció: státuszhierarchiák gyengítése). 

Vizsgálatunkban feltételezzük, hogy az összeesküvéses világnézet és az iszapkatasztrófával 

kapcsolatos összeesküvéses attitűdök egyaránt  

 H1. negatív irányú összefüggést mutatnak a rendszerigazolással és vélhetően az 

igazságos világba vetett hittel is (Kramer és Jost [2002] nyomán), 

 H2. pozitív összefüggést mutatnak a „rendszerellenes” jobbikos pártpreferenciával 

(Krekó, 2010 alapján),  

 H3. negatív irányú összefüggést mutatnak az intézményes bizalommal (pl. Abalakina-

Paap [1999], Goertzel [1994] és Brotherton és mtsai [2013] nyomán, akik az általános 

összeesküvés-elméletbe vetett hit kapcsán, illetve Swami [2010] nyomán, aki a 

specifikus összeesküvés-elméletbe vetett hit kapcsán mutatta ki ezt), 

 H4: fordított összefüggést mutatnak a szubjektív kontrollal – abból kiindulva, hogy az 

észlelt kontrollhiány a hatalomnélküliség „tünete” (ld. pl. Abalakina-Paap [1999]; 

Crocker és mtsai [1999]; Bruder és mtsai [2013]).   

 

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)  Allport és Postman (1947), illetve 

Rosnow (1980) szóbeszédek terjedésére vonatkozó elmélete alapján (feltételezzük, hogy  az 

iszapkatasztrófával kapcsolatos összeesküvéses hiedelmek 

http://nadoritestulet.network.hu/
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 H5: az az ügy észlelt fontosságával pozitívan,  

 H6: az üggyel kapcsolatos észlelt ambivalenciával (információs bizonytalansággal) 

negatívan,  

 H7: a kritikai érzékkel negatívan függnek össze
32

. 

 

Glick (2005) bűnbakképzési; illetve Festinger (2000) kognitívdisszonancia-redukciós 

elméletei alapján feltételezzük, hogy az iszapkatasztrófával kapcsolatos összeesküvés-

elméletek: 

 H8: az esemény miatt érzett haraggal pozitívan függnek össze, 

 H9: az esemény miatt érzett félelemmel pozitívan függnek össze. 

 

K5. Összefügg-e az összeesküvés-elmélet azzal az igénnyel, hogy egy atipikus eseményre 

magyarázatot kapjanak az egyének?  (funkció: atipikus jelenségek magyarázata) 

 H10: Korábbi, az összeesküvés-elméletek „rendszerszerűségét” vizsgáló kutatások (pl. 

Goertzel [1994]; Swami és mtsai [2010, 2012]) alapján feltételezzük, hogy az 

összeesküvéses világnézet erős összefüggést mutat az iszapkatasztrófa magyarázatára 

születő összeesküvés-elméletekkel való egyetértéssel, ugyanakkor azonban a variancia 

nagyobb részét mégsem magyarázza (a korreláció 0,7-nél kisebb lesz). Az összefüggés 

vizsgálata egyben a CWS skála konstruktumvaliditásnak vizsgálatára is alkalmas)  

 

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 „kollektív motivált megismerés” nézőpontjából fakadóan feltételezzük, hogy a 

csoportidentitáshoz kapcsolódó attitűdváltozók (összeesküvéses világnézet, 

rendszerigazolás, intézményi bizalom, igazságos világba vetett hit, jobbikos 

pártpreferencia, kontroll)  összesített hatása a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos 

összeesküvéses hiedelmekre vonatkozóan meghaladja a korábbi vizsgálatokban 

összefüggőnek talált személyiségtényezők összesített hatását (Big Five Nyitottság és 

Barátságosság: Swami és mtsai, 2010; Big Five Lelkiismeretesség, Brotherton és 

mtsai [2011, 2013]; Paranoia: Mirowsky és Ross [1973]; Ellenségesség, Abalakina-

Paap és mtsai [1999]; Önértékelés: Abalakina-Paap [1999] és Swami és mtsai[2011]).    

 

                                                 

32
  A Rosnow (1980) féle formula: (R=I*A/c), ahol R a szóbeszéd terjedésének volumene, I az ügy észlelt 

fontossága, A az észlelt ambivalencia, és c a kritikai érzék.  
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Mindezeken túlmenően, a vizsgálat további célja volt az iszapkatasztrófával kapcsolatos 

összeesküvés-elméletek közvetlen és közvetett (az általános összeesküvéses világnézeten 

keresztüli) prediktorainak azonosítása és a változók közti viszonyrendszer feltérképezése is.  

 

3.2.3. MÓDSZER 

Résztvevők  

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 hallgatók kérték fel a vizsgálati 

személyeket a kérdőívek kitöltésére, azonban a minta összeállítását a vizsgálat vezetője (K.P.) 

koordinálta és felügyelte. A minta összeállítása során a célunk az volt, hogy földrajzilag, 

életkor és végzettség szerint heterogén mintát állítsunk össze (megkötés volt például, hogy 

pszichológia szakos egyetemi hallgatók nem kerülhetnek a mintába). Ennek megfelelően 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 (ld. 22. ábra). 

22. ábra: A mintába került vizsgálati személyek lakhelye megye szerint (a kérdésre válaszolók között)  

Megye 

Személyek 

száma  Megye 

Személyek 

száma  

Bács-Kiskun 2 Jász-Nagykun-Szolnok 2 

Baranya 1 Komárom-Esztergom 2 

Békés 1 Nógrád 45 

BAZ 7 Pest 19 

Budapest  94 Vas 5 

Csongrád 2 Veszprém  51 

Fejér  3 Zala 4 

Győr-Moson-Sopron 36 Szerbia (Szabadka) 1 

Hajdú-Bihar 1 Ausztria  (Bécs) 1 

Heves 2 Összesen 279 
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Eszközök  

A kérdőíves vizsgálatba három típusú mérőeszközt vontunk be: személyiségvonásokat mérő 

változókat, általános attitűdváltozókat és esemény-specifikus pszichológiai változókat (a teljes 

kérdőívet ld. a Mellékletben).  

Általános attitűddimenziók  

Összeesküvéses Világnézet Skála (Conspiracy Wordview Scale II, CWSII). Ez a skála az első 

vizsgálatban használt mérőeszköz bővített verziója. Eredetileg 13 tételt vontunk be a 

vizsgálatba, melyet egy kifejezetten a CWS skála fejlesztésére szánt (2009-es, N=253) 

előzetes kérdőíves vizsgálatunkban 32 tétel közül választottunk ki főkomponens-elemzéssel.  

Jelen skálán is főkomponens-elemzést hajtottunk végre, és miután négy tétel nem illeszkedett 

kellőképpen az első főkomponensre (az eredeti főkomponens-elemzés három, 1-nél nagyobb 

sajátértékű főkomponenst eredményezett), ezeket eltávolítottuk az elemzésből.  Az így kapott, 

9 tételes (két fordított tételt tartalmazó) mérőeszköz valóban egydimenziós. A főkomponens-

elemzés egyetlen, 1-nél nagyobb sajátértékű főkomponenst eredményezett, mely a variancia 

52,4 százalékát magyarázza, és minden tétel kommunalitása kellően magas (0,25-nél 

nagyobb).  (A végső tételeket ld. a 23. ábrán). A 9 tételből súlyozatlan átlagolással skálát 

alkottunk (M=2,93, α=0,88, SD=0,87). 

23. ábra: a CWS II skála tételei 

 Tételek Sajátérték 

1 Létezik egy titkos összeesküvés, amely meghatározza a politikai és 

gazdasági folyamatokat.  

0,797 

2 Egyes pénzügyi körök összefogtak, hogy romba döntsék 

Magyarország gazdaságát, elősegítve az ország gyarmatosítását.  

0,867 

3 Titkos társaságok fenyegetik társadalmunk stabilitását. 0,853 

4 A pártok csak látszólag ellenfelei egymásnak, a háttérben 

kiegyeznek egymással a hatalom és a közpénz felosztásáról.  

0,621 

5 Semmilyen csoport nem veszélyezteti szabadságunkat az 

országban*. 

0,551 

6 Valójában minden válságot olyan csoportok idéznek elő, akik saját 

érdekeiknek megfelelően manipulálják a világ eseményeit.  

0,662 

7 A nemzetközi nagyhatalmak folyamatosan szervezkednek 

Magyarország ellen, veszélyeztetve a biztonságunkat.   

0,821 

8 Akik mindenütt összeesküvéseket látnak, valójában csak 

képzelődnek.* 

0,634 

9 Vannak olyan befolyásos emberek, akik el akarják titkolni az 

igazságot arról, hogy valójában mi is zajlik az országban.  

0,634 

*fordított tétel. 
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Rendszerigazolás.  Ez a skála Jost és Banaji (1995) féle skála 8 tételes verziója. A skála 8 

fokú, és két fordított tételt tartalmaz (M=3,8; α=0,78; SD=1,29). 

Igazságos világba vetett hit. Jelen skála a Dalbert (1999) által használt verzió 8 tételesre 

rövidített változata. A skála négy tétele az igazságos világba vetett hit személyes, négy tétele 

pedig az általános dimenzióját vizsgálja, de mivel a főkomponens-elemzés egydimenziós 

struktúrát vázolt fel, a két dimenziót az elemzés során nem bontottuk külön (a teljes skála 

esetében α=0,78; M=2,9; SD=0,91).  

Intézményi Bizalom. Az intézményi bizalom mérésére a közvélemény-kutatók (köztük a 

Medián Intézet) által sztenderden használt kérdést („Ön személy szerint mennyire bízik a 

következő intézményekben?”) alkalmaztuk, de kevesebb intézményt vontunk be, mint az első 

vizsgálat esetében. A válaszadók 5 fokú skálán hat intézmény (országgyűlés, politikusok, 

Európai Unió, kormány, nagyvállalatok, bankok) esetében válaszolhattak erre a kérdésre. A 

hat tételen végzett főkomponens-elemzés két faktort talált. Az első faktor, mely a variancia 58 

százalékát magyarázza, az országos politikai intézményekkel (politikusok, országgyűlés, 

kormány); a másik pedig a „külsőnek”, „idegennek”, „gyarmatosítónak” tekintett 

intézményekkel szemben (bankok, nagyvállalatok, EU) szembeni bizalmat mutatja, és a 

variancia 19 százalékát magyarázza. Mind a „belpolitikai intézmények” skála (α=0,86; 

M=2,2; SD=0,88), mind az „idegen intézmények” skála (α=0,82; M=2,4; SD=0,95) 

megbízhatóbak tűnik.  

Szubjektív jóllét. A kutatásban feltettük a szubjektív jóllét mérésének sztenderd (többek között 

a European Social Survey-ben is használ) kérdését: „Mindent összevetve mennyire elégedett 

mostani életével?”. A kérdésre 5 fokú skálán válaszolhattak a résztvevők (M=3,4; SD=0,92).  

Pártpreferencia. A kutatás a fentiek mellett rákérdezett arra is, hogy egy most vasárnapi 

változáson szavazna-e, és ha igen, kire szavazna. Ez utóbbiak eloszlását lent (24. ábra) 

láthatjuk. A mintában (annak fiatal, jelentős részben egyetemista összetétele okán) 

felülreprezentált az LMP, Jobbik és a Kétfarkú Kutya Párt. 

24. ábra: pártpreferenciák a mintában: „Ha most vasárnap lennének a választások, melyik pártra 

szavazna?” 

 

Gyakoriság Százalék  

Érvényes 

Százalék 

Kumulatív 

százalék 

Fidesz-KDNP 74 24,5 27,6 27,6 

MSZP 13 4,3 4,9 32,5 

Jobbik 50 16,6 18,7 51,1 

LMP 32 10,6 11,9 63,1 

Kétfarkú Kutya Párt 20 6,6 7,5 70,5 

Más 20 6,6 7,5 78,0 

Egyik sem/nem mennék 59 19,5 22,0 100,0 

Összesen  268 88,7 100,0  

Nincs válasz 32 10,6   
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Félelem a munkahely elvesztésétől. Goertzel (1994) nyomán egy tételes kérdéssel mértük fel, 

az egyén tart-e munkahelye elvesztésétől („Az elkövetkező egy hónapban Ön szerint mennyire 

valószínű, hogy elveszíti az állását vagy elbocsátják?”). A válaszadók 1-től 5-ös skálán 

(„egyáltalán nem valószínű”-től a „nagyon valószínű”-ig) válaszolhattak erre a feltett kérdésre 

(M=2, SD=1,14). 

Kontrollérzés. Ezt a tényezőt egyetlen, saját tétel felhasználásával mértük: „Mennyire érzi 

úgy, hogy irányítást gyakorol élete eseményei felett?” (M=3,5; SD=0,91). 

Személyiségvonásokat mérő változók 

Ellenségesség. Az ellenségesség mérésére a Buss-Perry-féle Agresszió kérdőív Czobor, 

Pacskai és Gerevich (2006) által adaptált verziójának Ellenségesség alskáláját alkalmaztuk 

(példaitem: „Amikor az emberek rendkívül kedvesek velem, azon tűnődőm, vajon mit 

akarnak”.) Az 5 fokú (1-5) skála belső konzisztenciája elfogadható (α=0,77, M=2,4; 

SD=0,68). 

Paranoia. Ez a négy tételes, ötfokú skála Mirowsky és Ross (1973) kutatásából származik, és 

elsősorban az egyéni szintű paranoiát méri (példaitem: „Milyen gyakran érzi, hogy az emberek 

mindenfélét mondanak Önről a háta mögött?”). A négy tétel súlyozatlan átlagolásából képzett 

paranoia-skála magas belső konzisztenciával bír (α=0,89, M=2,1; SD=0,91).  

Önértékelés. Az önértékelés mérésére Robins, Hendin, Holly, Trzesniewski (2001) egytételes 

önértékelést mérő eszközét alkalmaztuk („Magas az önbecsülésem.”; M=3,6; SD=0,98).  

Big Five. A Big Five személyiségdimenziók mérésére a TIPI 10 tételes, 7 fokú Big Five 

kérdőívét (Gosling, Rentfrow, Swann, 2003), illetve ennek két tételes Nyitottság alskáláját 

használtuk (M=5,1; SD=1).  

Esemény-specifikus változók  

Iszapkatasztrófával kapcsolatos összeesküvéses vélekedések. 13 tételes skálát készítettünk a 

vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos összeesküvéses vélekedések mérésére. A tételekhez az 

„ihletet” az internet különböző fórumain hozzáférhető összeesküvés-elméleti magyarázatok 

szolgáltatták.  A tételeken végzett főkomponens-elemzés két, egynél nagyobb sajátértékű 

faktort talált, de a mivel a lejtődiagram egyértelműen egyfaktoros struktúrát rajzolt fel (az első 

főkomponens a variancia 55, a második 8 százalékát magyarázta), és nem volt azonosíthatóan 

a második faktorhoz tartozó tétel, végül egydimenziósként kezeltük a mérőeszközt, és a skálát 

a tételek súlyozatlan átlagolásával alkottuk, ami által egy magas belső konzisztenciájú 

mérőeszközt kaptunk (α=0,9; M=2,1; SD=0,9, a tételek listáját ld. a 25. ábrán). 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 (26. ábra).  
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25. ábra: A vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos összeesküvés-elméletet mérő skála (Red Sludge 

Conspiracy Catastrophy Scale, RSCCS) tételei 

 Tétel   Átlag  Szórás 

1 Nem lehet véletlen, hogy a vörösiszap-katasztrófa éppen az 

önkormányzati választások másnapján következett be.  
2,08 1,17 

2 A katonaság és a szakértők rögtön megszállták a "baleset" 

helyszínét, ami arra utal, hogy a nyomokat el akarják 

tüntetni, és valamit titkolnak a közvélemény elől. 

2,36 1,21 

3 Könnyen elképzelhető, hogy robbantással segítettek hozzá a 

gát átszakításához. 
1,95 1,09 

4 Azzal, hogy a MAL Zrt. kártérítést akar adni, beismeri, 

hogy az ő hibájából következett be a katasztrófa.* 
2,64 1,18 

5 Biztosan nem véletlen, hogy nemrégiben minősítették át az 

Európai Unióban veszélyesről veszélytelenre a vörösiszap 

környezetbiztonsági besorolását. 

2,73 1,26 

6 A szakértői jelentéseknek a vörösiszap hatásáról nem lehet 

hinni, azokat egytől egyig meghamisították. 
2,62 1,13 

7 A kolontári tragédiát olyan csoportok tervezték meg, 

amelyek a vörösiszap-katasztrófa utáni munkálatokból busás 

hasznot húznak majd.  

2,15 1,19 

8 A vörösiszapot biológiai fegyverként használták: céljuk az 

volt, hogy az anyag bekerüljön a Dunába, és Magyarország 

teljes lakosságát megmérgezze. 

1,74 1,03 

9 Szándékosságra utal, hogy a katasztrófa éppen 

Magyarország egy "gyenge pontján" történt, és pont a tározó 

azon sarkán, amely a lakott települések közelében található. 

2,01 1,16 

10 Az iszapkatasztrófa egy nagy biológiai kísérlet, amelynek 

során az iszapban található veszélyes anyagok emberre 

gyakorolt hatását vizsgálják.  

1,77 1,02 

11 Gyanús, hogy a merénylet a kormányváltás után következett 

be, és nem a nagy tavaszi esőzéseknél, mikor minden más 

tározó roskadozott.  

2,17 1,24 

12 A vörösiszap-katasztrófa nem lehetett szándékos, hiszen 

ilyen bonyolult merényletet és annak következményeit nem 

lehetne előre eltervezni.*   

2,76 1,22 

13 A vörösiszap-katasztrófa nem baleset volt, hanem tudatos 

népirtási kísérlet.   
1,71 1,05 

*fordított tétel. 
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26. ábra: Ön szerint kinek lehetett érdeke az iszapkatasztrófa előidézése? A válaszok eloszlása azok 

körében, akik választottak csoportot. 

 

Iszapkatasztrófa észlelt fontossága. Azt, hogy mennyire tartják fontosnak a vizsgálati 

személyek az iszapkatasztrófát, egy ötfokú, három tételes saját skálával mértük, rákérdezve 

annak környezeti, emberekre gyakorolt és gazdasági hatására egyaránt. A főkomponens-

elemzés egydimenziós struktúrát talált (a főkomponens a variancia 64%-át magyarázta, ezért 

a három tételre adott válaszértékek súlyozatlan átlagából egy skálát alkottunk
33

. (α=0,69, 

M=4,4; SD=0,64). 

Ambivalencia. Ez a saját tételekből összeállított skála azt a szubjektív információs 

bizonytalanságot igyekezett megragadni, mely a vörösiszap-katasztrófa után az események 

megértését gátolta (Allport és Postman [1942] alapján). A skála egydimenziós, belső 

konzisztenciája közepes (α=0,62; M=3,2; SD=0,98; példaitem: „Nem érthető pontosan, mi 

okozhatta az iszapkatasztrófát”). 

Düh. Ez a skála az iszapkatasztrófával szembeni dühöt igyekezett megragadni, három kérdés 

segítségével (α=0,7; M=4; SD=0,8). Példaitem: „Mélységesen felháborított, ami a kolontári 

iszaptározóval történt.”.  

Félelem. Ez a szintén három tételes skála az esemény kiváltotta, illetve az ismételt 

bekövetkeztétől való félelmi érzelmi reakciókat mérte (α=0,76; M=3,7; SD=0,98; példaitem: 

„Magyarországot továbbra is fenyegetik az ehhez hasonló szörnyű események”).  

                                                 

33
 Feltűnő, hogy a skála átlagértéke milyen magas, a szórása pedig alacsony, ami utal arra, hogy az eseményt a 

megkérdezettek túlnyomó többsége fontosnak értékeli.  
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Kritikai hajlam. Ezt a saját magunk által kialakított skála azt hivatott mérni, hogy az egyén 

mennyire tekint magára úgy, mint az általános összefüggéseket megkérdőjelező, kritikus 

hajlamú egyénre. Az ötfokú skála két egyenes („Mindenben kételkedni szoktam”, „Kétszer is 

utánajárok, mielőtt elhinnék bármit is” és egy fordított „Elhiszem, amit más emberek 

állítanak” tételből áll (α=0,67; M=2,9; SD=0,7).  

 

3.2.3. EREDMÉNYEK 

Összefüggés az általános és specifikus összeesküvés-elméletek közt 

Első körben az általános és a specifikus összeesküvés-elméletek összefüggését vizsgáltuk 

meg. A CWS erős összefüggést mutat a RSCCS-sel (R=0,67; R
2
=0,45; β=0,66; p=0,000), 

tehát az általános összeesküvés-elméleti világnézet valóban erősen bejósolja a specifikus 

összeesküvés-elméletekben való hitet. Ez az összefüggés ugyanakkor nem teljesen 

determinisztikus, kevesebb, mint a variancia felét magyarázza.  

A személyiségtényezők, attitűdváltozók és az esemény-specifikus változók 

„versenyeztetése”. Ezt követően megvizsgáltuk a személyiségtényezők szerepét. A 

modellbe a Big Five összes alskáláját beépítettük, nemcsak azokat, melyek hatását korábban a 

szakirodalom igazolta. A személyiségtényezők együttesen a variancia 30 százalékát 

magyarázzák (R
2
=0,30, F=5,4; p<0,000). Miután együtt léptettük be a változókat a modellbe 

(ENTER módszerrel), a következő eredmények születtek, az esemény-specifikus 

összeesküvés-elméletben való hiedelemre vonatkozóan: 

 A Big Five Nyitottsággal enyhe fordított irányú (β=-0,160; p=0,010;),  

 a Paranoiával (β=0,280; p=0,000) és az Ellenségességgel (β=-0,291; p=0,000) pozitív 

irányú összefüggést találtunk.  

 Az Önértékeléssel nem találtunk szignifikáns kapcsolatot, ha a többi 

személyiségváltozóval együtt léptettük be a modellbe, önállóan ugyanakkor 

kapcsolatban áll a RSCCS skálával (R
2
=0,02 β=-0,161; p=0,009) 

 A hipotézissel ellenkező módon a Big Five Barátságosság skálájának nem volt 

szignifikáns kapcsolata az összeesküvéses hiedelemmel, még abban az esetben sem, 

ha nem más változókkal, hanem „egyedül” vizsgáltuk meg hatását az RSCCSre.  

 A Lelkiismeretesség és az RSCCS között ugyanakkor enyhe pozitív összefüggést 

találtunk (β=0,124; p=0,031). Ez abból a szempontból meglepő, hogy Brotherton és 

mtsai (2013) az általános összeesküvés-elméletekre való fogékonyság és a 

lelkiismeretesség között enyhe negatív korrelációt találtak. Amennyiben azonban 

önállóan vizsgáljuk a lelkiismeretességgel való kapcsolatot, akkor nem találunk 

szignifikáns összefüggést sem az iszapkatasztrófára vonatkozó specifikus, sem az 

általános összeesküvéses hiedelmekkel. A gyenge, szignifikancia szint határán 

egyensúlyozó összefüggést is figyelembe véve, ezt az eredményt az útmodellünkbe 

nem építettük be (az egyes változókra kapott regressziós mutatókat ld. a 27. ábrán).  
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27. ábra: Személyiségtényezők RSCCS-re számított regressziós modellje: a változók statisztikái 

 Változó 
Sztenderdizált 

Béta 
t Szignifikacia 

Ellenségesség 0,291 3,923 0,000*** 

Paranoia 0,282 3,996 0,000*** 

Extroverzió 0,024 0,375 0,708 

Barátságosság -0,052 -0,853 0,394 

Lelkiismeretesség 0,124 2,176 0,031* 

Neuroticizmus -0,066 -0,97 0,333 

Nyitottság -0,16 -2,613 0,010* 

Önértékelés  0,053 0,869 0,386 

*: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

 

Az attitűdváltozókra számított összesített regressziós modell magyarázó ereje 49% (R
2
=0,49; 

F=42,7; p=0,000), ami egyértelműen magasabb, mint a – több változót magába építő –

személyiségmodell összesített magyarázó ereje. Az egyes változókra számított statisztikákat a 

28. ábra mutatja.  

28. ábra: Attitűdváltozók RSCCS-re számított regressziós modellje (ENTER): a változók statisztikái 

 Változó 
Sztenderdizált 

Béta 
t Szignifikacia 

Igazságos világba vetett hit 0,136 2,163 0,031* 

Rendszerigazolás -0,077 -1,247 0,214 

Szubjektív kontroll -0,192 -4,035 0,000*** 

Belpolitikai intézményi 

bizalom 

0,052 0,956 0,340 

„Gyarmatosító” intézményi 

bizalom 

-0,042 -0,661 0,509 

Összeesküvéses világnézet 0,663 12,060 0,000*** 

Jobbikos pártpreferencia 0,061 1,252 0,212 

*: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

A következő eredményeket kaptuk: 

 az igazságos világba vetett hit egyértelmű összefüggést mutatott az 

iszapösszeesküvés-skálával (β0,136; t=2,153; p=0,031), 

 a szubjektív kontroll negatív előjelű összefüggést mutat az iszapkatasztrófával 

kapcsolatos összeesküvés-elméletekkel (β=-0,192; t=-4,035; p=0,000), 

 az összeesküvéses világnézet erős kapcsolatot mutat (β=0,663; t=1,25; p=0,000) 

A rendszerigazolás, az intézményekbe vetett bizalom két dimenziója, a jobbikos 

pártpreferencia ebben a konstellációban nem gyakorolt szignifikáns hatást az 

iszapkatasztrófával kapcsolatos összeesküvés-elméletekre. Fontos azonban, hogy egy olyan, a 
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– variancia több mint egynegyedét megmagyarázó –  modellben, amelyben az összeesküvéses 

világnézet független változóként nem szerepel (R
2
=0,26; F=16,5; p=0,000) a belpolitikai 

intézményekkel szembeni bizalom kivételével ezen változók hatása is szignifikánssá válik. 

Ennek alapján feltételeztük, hogy ezen változók közvetetten, az összeesküvés-elméleti 

világképen keresztül hatnak az iszapkatasztrófával kapcsolatos összeesküvés-elméletekre (29. 

ábra).  

29. ábra: Attitűdváltozók RSCCS-re számított regressziós modellje (ENTER, általános összeesküvés-

skála nélkül): a változók statisztikái 

 Változó 
Sztenderdizált 

Béta 
t Szignifikacia 

Igazságos 

világba vetett 

hit 

0,058 0,776 0,439 

rendszerigazolás -0,166 -2,272 0,024* 

Szubjektív 

kontroll 
-0,189 -3,306 0,001*** 

Belpolitikai 

intézményi 

bizalom 

0,072 1,114 0,266* 

"Idegen" 

intézményi 

bizalom 

-0,273 -3,783 0,000*** 

Jobbikos 

pártpreferencia 
0,251 4,623 0,000*** 

*: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

 

Esemény-specifikus változók szerepe 

Az esemény-specifikus változók (magyarán: az iszapkatasztrófával kapcsolatos pszichológiai 

reakciókat mérő változók) együttesen a variancia 27 százalékát magyarázzák (30. ábra). A 

vizsgált változók közül mindegyik szignifikáns összefüggésben volt az összeesküvés-elméleti 

világnézettel:  

 Az ambivalencia (a) közepes mértékű pozitív összefüggést mutat az 

iszapkatasztrófával kapcsolatos összeesküvéses hiedelmekkel: (β=0,32; t= 6,044 

p=0,000) 

 Az észlelt fontosság enyhe negatív kapcsolatot mutat (β=-0,142; p=0,018); de 

kapcsolata önállóan nem szignifikáns, csak ebben a változó-konstellációban;  

 A kritikai attitűddel szignifikáns pozitív előjelű (!) összefüggést mutatott a modell 

(β=0,242; p=0,000); 

 A félelem szignifikáns pozitív együttjárást mutat az iszapkatasztrófával kapcsolatos 

összeesküvéses hiedelmekkel (β=0,206; p=0,001).  
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 A haraggal való kapcsolat szintén szignifikáns és pozitív előjelű (β=0,136; p=0,036). 

30. ábra: Esemény-specifikus változók RSCCS-re számított regressziós modellje (ENTER, általános 

összeesküvés-skála nélkül): a változók statisztikái 

 Változó 
Sztenderdizált 

Béta 
t Szignifikacia 

ambivalencia 0,322 6,044 0, 000*** 

esemény 

észlelt 

fontossága  

-0,142 -2,376 0,018* 

kritikai attitűd 0,242 4,528 0,000*** 

düh 0,136 2,109 0,036* 

felelem 0,206 3,451 0,001** 

*: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

Magyarázó modell34 

Mint fentebb említettük, a vizsgálat célja volt ezen túl az iszapkatasztrófával kapcsolatos 

összeesküvés-elméletek közvetlen és közvetett (az általános összeesküvéses világnézeten 

keresztüli) prediktorainak azonosítása és a változók közti viszonyrendszer feltérképezése is. 

Ehhez egy újabb többváltozós statisztikai eljárást alkalmaztunk útmodellt dolgoztunk ki a 

vizsgált változók összefüggésének feltárására, melyet Amos 18 statisztikai programcsomaggal 

futtatunk le.  

Vizsgálatunk során feltételeztük, hogy  

 a személyiségtényezők elsősorban közvetve, az összeesküvéses világnézeten keresztül 

kapcsolódnak az iszapkatasztrófával kapcsolatos összeesküvés-elméletekhez;  

 az attitűdtényezők mind közvetett (az összeesküvéses világképen keresztül), mind 

közvetlen módon megjelennek, mint a specifikus összeesküvés-elméletben való 

hiedelem prediktorai,  

 az eseményspecifikus változók szintén mindkét féle módon kapcsolatban állnak az 

iszapkatasztrófával kapcsolatos összeesküvéses hiedelmekkel.  

 

Ugyanakkor tisztában lévén azzal, hogy a rengeteg változót magába építő útmodellünk ilyen 

tiszta viszonyokat nem rajzol majd ki, a modellbe berajzoltuk a korábbi regressziós 

számítások alapján feltételezhető összefüggéseket is. Az összefüggések közül azonban csak a 

szignifikánsakat tartottuk meg a modellben.  Az eredményt a 31. ábra mutatja.  

                                                 

34
 Tisztában vagyunk azzal, hogy bár ez a modell elvben ok-okozati összefüggéseket vázol fel, az oksági viszony 

csak kísérleti eljárással igazolható megfelelően. Úgy érezzük, hogy elegendő okunk van arra, hogy feltételezzük: 

az általánosabb attitűdváltozók, személyiségtényezők és az esemény által kiváltott érzelmi és kognitív reakciók 

az okai az összeesküvés-elméleteknek, és nem fordítva, de alternatív magyarázó modellek is elképzelhetőek. Az 

ok-okozat irányának kérdésével a diszkusszióban (főleg a szorongás és az összeesküvés-elméletek kapcsán) 

részletesebben is foglalkozunk. 
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31. ábra: Az iszapkatasztrófával kapcsolatos összeesküvés-elméletek magyarázó modellje 

 
 

A függő változó 54 százalékát magyarázó modell illeszkedési mutatói megfelelőek 

(χ
2
(45)=87,3; p=0,000; NFI=0,928; CFI=0,962; TLI=0,924; RMSEA=0,63). Az egyes 

változók szignifikáns prediktor szerepét két szempont szerint (közvetett-közvetlen és a 

pszichológiai változó típusa) a 32. ábrán foglaljuk össze:  

 

32. ábra: Az iszapkatasztrófával kapcsolatos vélekedések útmodelljének hatótényezői 

 Személyiségtényező Attitűdtényező Esemény-specifikus 

tényező 

Közvetlen kapcsolat  szubjektív kontroll 

igazságos világ 

rendszerigazolás 

esemény észlelt 

fontossága 

düh 

 

Közvetett kapcsolat   jobbikos 

pártpreferencia 

félelem 

Mindkét féle módon 

megjelenő kapcsolat 

paranoia  

ellenségesség 

„gyarmatosítókkal” 

szembeni bizalom  

belpolitikai bizalom  

ambivalencia  
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3.2.4. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE 

A vizsgálat legtöbb hipotézise egyértelmű igazolást nyert az adatok tükrében. A hipotézisek 

teljesülésével kapcsolatos adatokat a 33. ábra foglalja össze. 

33. ábra: A második kutatás kérdései, hipotézisei és azok teljesülése  

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-re. 

H3. Az RSCCS és a CWS negatív irányú 

összefüggést mutat az intézményes bizalommal. 

Igazolódott 

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.  

Nem igazolódott: a 

regressziós modellben 

prediktor szerepe 

egyértelmű volt (és 

pozitív irányú!), az 

útmodellből azonban 

kiesett a változó.  

H8: Az esemény miatt érzett düh pozitívan hat 

RSCCSre.  

Igazolódott  

H9: az esemény miatt érzett félelem pozitívan 

hat RSCCSre. 

 

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  
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A teljes modell az iszapkatasztrófa-összeesküvéselméletekbe vetett hit 54 százalékát képes 

megmagyarázni, ami magas arány. Mind a közvetett, összeesküvéses világképen keresztüli,  

(pl. jobbikos pártpreferencia) mind a közvetlen (esemény észlelt fontossága) utak szerepét 

sikerült igazolni. Egyértelmű az is, hogy az összeesküvéses világnézet valóban egyfajta 

általános fogékonyságot fejez ki a specifikus összeesküvés-elméletek iránt, illetve egy 

hajlamot arra, hogy a világ konkrét eseményeit (specifikus) összeesküvés-elméletekkel 

magyarázza az egyén. 
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3.3. Összeesküvés-elmélet mint rendszermagyarázat  

3.3.1. A VIZSGÁLAT CÉLJA, HIPOTÉZISEK  

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. Bár korábbi vizsgálatokban kísérletet tettünk az 

összeesküvés-elméletek más, a politikai rendszer megítélését tükröző változókkal (például 

intézményrendszerbe vetett bizalom, rendszerigazolás, igazságos világba vetett hit – lásd az 

első és a második vizsgálatot) való összevetésére, jelen adatbázis alapján ezen 

összefüggésekről a korábbiaknál részletesebb és árnyaltabb képet kaphattunk.  

Kifejezetten a jogrendszer működésével kapcsolatos konspirációs hiedelmek feltárására eddig 

nemcsak Magyarországon, de máshol sem volt példa. Az e témához kapcsolódó vizsgálatok 

eddig olyan összefüggéseket tártak fel, mint a közkeletű összeesküvés-elméletek összefüggése 

az intézményi bizalommal (pl. Goerzel [1994], Abalakina-Paap és munkatársai [1999]), az 

autoritarianizmus különböző mérőeszközeivel (Abalakina-Paap és munkatársai [1999]; 

Bruder és munkatársai [2013]; Imhoff és Bruder [2013]), illetve a rendszer hibáztatásával 

(Crocker és munkatársai, 1999). Vizsgálódásaink szempontjából a jogrendszer kialakulásával 

és alkalmazásával kapcsolatos összeesküvéses nézeteknek azért van különleges jelentősége, 

mert amennyiben a jogrendszer – mint a társadalmi közösségek együttélését szervező írott és 

hivatalos normák együttese – kialakulását és alkalmazását konspiratív logikájúnak tartják a 

választók, akkor politikai-társadalmi rendszer elutasítása még fundamentálisabb és 

kézzelfoghatóbb, mint a homályosabb gyanakváson alapuló összeesküvéses világnézet 

esetében. A vizsgálat célja mindezeken felül az is volt, hogy alaposabban megvizsgáljuk az 

összeesküvés-elméletek viszonyát az intézményi bizalom, valamint a félelem és a szorongás 

különböző dimenzióival. Utóbbi azért is fontos, hogy megvizsgáljuk az 1-es vizsgálatban nem 

igazolt hipotézist: a kollektív identitásokhoz kapcsolódó félelmek és szorongás szerepét az 

individuális szintű félelmekkel és szorongással szemben.  

Jelen vizsgálat a 2. alfejezetben kifejtett kérdések közül az alábbiakra kíván választ adni (a 

kérdések eredeti sorrendjét felcserélve):  

K3. A státuszhierarchiát erősítő, vagy azt gyengítő attitűdökkel (esetleg egyikkel sem) függ 

össze az összeesküvés-elméleti gondolkodás? (funkció: státuszhierarchiák gyengítése). 

 H1: Az igazságos világba vetett hit a korábbi elméletek (pl. Kramer és Jost, 2002) 

és vizsgálatok (ld. pl. az első vizsgálatot) alapján negatív összefüggést mutat az 

összeesküvéses világnézettel.  

 H2: A szociálisdominancia-orientációval rokon „szociáldarwinizmus” skálával az 

összeesküvés-elméletek nem mutatnak pozitív irányú összefüggést (Imhoff és 

Bruder [2013] vizsgálata alapján).  

 H3: Az intézményekbe vetett bizalom dimenziói közül várható, hogy az 

összeesküvés-elméletek elsősorban az észlelt tisztességtelenséggel és a 
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függetlenség hiányával mutatnak összefüggést, nem pedig az intézmények észlelt 

hatékonyságával. A tisztességtelenség feltételezése illeszkedik Glick (2005) 

sztereotípiatartalmon alapuló bűnbakképzési modelljéhez.  

 H4:  Arra számítunk ugyanakkor, hogy az értékekben megragadható 

konzervativizmus az összeesküvés-elméleti gondolkodással pozitív irányú 

összefüggést mutat – tekintettel arra, hogy az összeesküvés-elméletek a modernitás 

jelenségeivel szembeni kulturális és pszichológiai ellenállásként is értékelhetők és 

interpretálhatók (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? (funkció: csoportvédelem, atipikus jelenségek magyarázata).  

 H5: Az összeesküvés-elméletek kollektív jellegéből fakadóan arra számítunk, 

hogy az összeesküvés-elméleti világnézet a nemzettel szembeni fenyegetéssel 

mint kollektív, társas identitáshoz kötött szorongásérzéssel függ össze, míg a 

személyes (megélhetéstől, bűnözéstől, személyes szabadságtól) félelmekkel 

kevésbé.  

A vizsgálat maga viszont amellett, hogy konkrét kérdések megválaszolására is lehetőséget ad, 

vállaltan exploratív célkitűzéssel is készült. Lehetőséget adott arra is, hogy megvizsgáljuk: 

milyen rejtett, titkos mechanizmusokat lát a magyar társadalom (ha lát egyáltalán) a 

jogrendszer laikusok számára sokszor ezoterikusnak tartott folyamatai, a jogalkotás, és a 

jogalkalmazás folyamatai mögött és milyen társadalmi csoportok körvonalazódnak ennek 

tekintetében Magyarországon. A kutatásnak így célja volt 1) az összeesküvés-elméletekkel 

kapcsolatos közgondolkodás szélesebb spektrumú áttekintése, 2) az államszervezettel és a 

jogrendszerrel kapcsolatos összeesküvés-elméleti közgondolkodás struktúrájának feltárása, 3) 

a kapott dimenziók alapján a társadalmi csoportok körvonalazása. A minta reprezentativitása 

miatt lehetőség nyílt arra is, hogy a hazai válaszadókat a releváns, jogrendszerhez való 

viszonyt kifejező dimenziók mentén csoportokba soroljuk, és azonosítsuk azon válaszadók 

arányát, akik erősebben, illetve akik kevésbé erősen ragaszkodnak ezen hiedelmekhez, és 

azonosítsuk ezen csoportok különbségét, tehát előfeltételezések nélküli, összetettebb képet 

adjunk arról, hogyan tagolódik a társadalom az összeesküvés-elméletekkel kapcsolatos 

hiedelmek szempontjából. Ez pedig kapcsolódik a disszertáció egy tágabb kutatási kérdéséhez 

is: 

K1. Széles körben elterjedt-e az összeesküvés-elméleti világnézet? (funkció: csoportvédelem).  
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3.3.2.  MÓDSZER 

 

Résztvevők 

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%-47,7%. Az 

legmagasabb iskolai végzettség eloszlása: 23% legfeljebb 8 általános osztály, 27% 

szakközépet végzett, 33,1% érettségizett, és 16,8% százalék diplomás. A minta nem és kor 

tekintetében szinte nem mutat eltérést a Medián mintájával, azonban az iskolázottsági szint 

(mely ebben a mintában nem volt reprezentatív) valamivel magasabb, mint a Medián mintája 

esetében volt.  

 

Mérőeszközök  

Az eredeti vizsgálatban az összeesküvés-elméleti gondolkodás négy összefüggő dimenzióját 

előfeltételeztük. Ezen skálák tételeit összekeverve raktuk a vizsgálatba annak érdekében, hogy 

ne a sorrendiség alapján rajzolódjanak ki az attitűddimenziók (a mérőeszközt ld. a 

Mellékletben).  

Összeesküvéses világnézet skála (CWSIIS, azaz a második verzió rövidített formája). A skála 

a korábbiaknak megfelelően azt a vélekedést hivatott megragadni, mely szerint a társadalmi-

politikai folyamatokat nem a nyíltan látható, hanem a háttérben, a „függöny mögött” 

meghúzódó folyamatok és szereplők irányítják. A vizsgálatban szereplő hat tételt a 2010-es, 

iszapkatasztrófával kapcsolatos összeesküvés-elméleteket kutató vizsgálat 10 tétele közül 

választottuk ki, főkomponens-elemzéssel azonosítva a pszichometriai szempontból legjobban 

„működő”, egy dimenzióra rendeződő tételeket (34. ábra). A skála belső konzisztenciája 

elfogadható, a minta többsége azonban (az első vizsgálattól eltérően) enyhén az 

összeesküvésekkel szembeni szkepszis felé hajlik (az ötfokú skála esetében M=2,76; SD= 

0,85; α=0,7). Ezt a skálát a konfirmatív vizsgálatokban alkalmaztuk, a későbbiekben 

bemutatásra kerülő exploratív vizsgálatban (faktor-majd klaszteranalízis) a kiapott 

faktorokkal dolgoztunk. A minta kevesebb mint egyharmada, az érvényes válaszadók 

(N=803) 28,8 százaléka helyezkedett el a skála középértéke (3) felett (a skála hisztogramját 

ld. a 35. ábrán. Ferdeség=0,95; Csúcsosság=-0,47). Az összeesküvéses világnézet skála tételei 

esetében magasabb válaszmegtagadással találkozhattunk, mint más mérőeszközök esetében. 
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34. ábra: Az összeesküvéses világnézet skála (CWSIIS) itemei 

  egyál-

talán  

nem ért 

egyet  

1 

2 3 4 teljesen 

egyetért 

5 

Nem 

tudja/nem 

válaszol 

Mintaátlag Szórás 

1 

Titkos társaságok 

fenyegetik 

társadalmunk 

stabilitását. 

33,2 13,6 20 11,5 9,6 10,2 2,44 1,386 

2 

A legtöbb ember nincs 

is tudatában annak, 

hogy életünk nagy 

részét titkos 

összeesküvések 

befolyásolják. 

26,7 10,9 20,5 15,2 13,5 13,2 2,75 1,446 

3 

Akik mindenütt 

összeesküvéseket 

látnak, valójában csak 

képzelődnek.* 

11,6 10,8 22,6 21,5 22,8 10,7 3,37 1,329 

4 

Egyes pénzügyi körök 

összefogtak, hogy 

romba döntsék 

Magyarország 

gazdaságát, elősegítve 

az ország 

gyarmatosítását. 

20,5 12,9 21,3 16,1 16,3 12,9 2,94 1,422 

5 

A pártok csak látszólag 

ellenfelei egymásnak, a 

háttérben kiegyeznek 

egymással a hatalom és 

a közpénz 

felosztásáról. 

14,7 11 27,4 18,1 18,6 10,2 3,17 1,335 

6 

Ha valakinek hatalma 

van, még nem biztos, 

hogy azt titokban 

mások ellen fordítja. * 

9,2 5,7 31,6 22,7 20,1 10,7 3,43 1,201 

 

Összeesküvéses 

világnézet-skála) a 

tételek 

megfordításával) 

- - - - - - 2,76 0,85 

*: fordított tétel. Az egyes opciókhoz tartozó százalékok és az átlagértékek még a tételek 

megfordítása előtti, eredeti állapotot mutatják.   

  



117 

 

35. ábra: A válaszadók eloszlása az összeesküvéses világnézet skálán (hisztogram) 

 

 

Mivel a skálán két item megegyezett a 2009-es, Medián reprezentatív omnibusz-kutatásába 

beillesztett tételekkel (ld. 1. vizsgálat, illetve 36. ábra), így lehetőség nyílt arra, hogy 

összevessük, a két kutatás során mennyiben különbözött az egyes tételekkel való egyetértés 

szintje. Mindebből óvatos következtetéseket vonhatunk le a vizsgálat időpontjának társadalmi 

véleményklímájáról is. Mint ahogy az a lenti táblázatokon látható, a 2009-es kutatásban jóval 

nagyobb volt az egyes állításokkal egyetértők aránya. Míg a 2009-es Medián kutatásban 

például 48 százalék értett egyet azzal a kijelentéssel, mely szerint „a pártok csak látszólag 

ellenfelei egymásnak, a háttérben kiegyeznek egymással a hatalom és a közpénz 

felosztásáról.”, a 2011-es ELTE vizsgálatban ez az arány csak 37 százalék volt. Azzal az 

állítással, mely szerint „A válság során a nagyhatalmú pénzügyi körök összefogtak, hogy 

romba döntsék Magyarország gazdaságát, elősegítve az ország gyarmatosítását”, 2009-ben 

49, míg 2011-ben csak 32 százalék értett egyet. Hogy a különbségek elsősorban a 2011-es 

adatfelvétel idejében tapasztalt kedvezőbb közhangulatnak, vagy pedig a mintavétel 

különbségeinek tulajdoníthatóak, nem tudhatjuk pontosan. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy 

a két vizsgálat eltérő módszertannal ugyan, de egyaránt nemre, életkorra és településtípusra 

reprezentatív mintán készült, azt feltételezzük, hogy a minta összetétele ezt önmagában nem 

magyarázza, és a közvélemény álláspontja valóban változhatott. 

Logikusnak tűnik az a feltételezés, hogy 2011-ben, egy évvel a kormányváltást követően az 

általános közhangulat kedvezőbb volt, mint 2009 őszén, a politikai és gazdasági válság 

legmélyebb időszakában, és ez az eltérő társadalmi véleményklíma köszönt vissza az 

összeesküvés-elméletre vonatkozó adatokban is. Ezt a feltételezést látszanak támogatni a 

Medián adatai, melyek szerint 2009 októberében 13, 2011 áprilisában 28 százalék volt azok 
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aránya, akik szerint jó irányban mennek a dolgok az országban
35

. Az első vizsgálat pedig  

szignifikáns összefüggést mutatott ki ezen változó és az összeesküvés-elméleti világnézet 

között.  

36. ábra: A 2009-es és 2011-es kutatásban egyaránt szereplő kérdésekre adott válaszok összevetése 

Attitűdtétel  „A pártok csak látszólag 

ellenfelei egymásnak, a 

háttérben kiegyeznek egymással 

a hatalom és a közpénz 

felosztásáról.” (a teljes minta 

százalékában) 

„A válság során a nagyhatalmú 

pénzügyi körök összefogtak, 

hogy romba döntsék 

Magyarország gazdaságát, 

elősegítve az ország 

gyarmatosítását.” (a teljes minta 

százalékában) 

Adatfelvétel 

időpontja 

2009 2011 2009 2011 

1 (eá. nem ért 

egyet) 
14,7 8,2 20,5 9,6 

2 11,0 14,0 12,9 12,5 

3 27,4 24,9 21,3 21,7 

4 18,1 25,3 16,1 25,0 

5 (teljesen 

egyetért) 
18,6 22,9 16,3 24,4 

Nem 

tudja/nem 

válaszol 

10,2 4,7 12,9 6,8 

Összesen  100 100 100 100 

 

Igazságos világba vetett hit. Jelen skála (melyet az előző vizsgálatban is használtunk) a 

Dalbert (1999) által használt verzió 8 tételesre rövidített változata. A hétfokú skála négy tétele 

az igazságos világba vetett hit személyes, négy tétele pedig az általános dimenzióját vizsgálja, 

de mivel a főkomponens-elemzés erős (a variancia 64 százalékát magyarázó) egydimenziós 

struktúrát vázolt fel, a két dimenziót az elemzés során nem bontottuk külön (a teljes skála 

esetében α=0,92; M=3,65; SD=1,36).   

Szociáldarwinizmus-skála. A szélsőséges anti-humanista, anti-egaliter és állami újraelosztás-

ellenes tételeket tartalmazó attitűddimenzió Hunyady (2012) demokráciával kapcsolatos 

attitűdöket felmérő skálájának tételeiből rajzolódott ki. Az öt tétel által alkotott változó 

tartalmában a Sidanius és Pratto (2005) féle szociálisdominancia-orientációval rokonítható, 

ugyanakkor erősebben individualista, szemben az elsősorban a csoportalapú elnyomást 

tartalmazó SDO-val (a hétfokú skála esetén α=0,6; M=4,6; SD=1,1). 

  

                                                 

35
 Lásd a Medián adatsorát: http://www.median.hu/object.089d546a-b4ea-4a3a-87fd-08ac97c3610d.ivy.  

http://www.median.hu/object.089d546a-b4ea-4a3a-87fd-08ac97c3610d.ivy
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37. ábra: a Szociáldarwinizmus-skála tételei 

  

eá. 

nem 

ért 

egyet 

2 3 4 5 6 teljesen 

egyetért 

Nem 

tudja/nem 

válaszol  

Mintaátlag SD 

Egyes embercsoportok 

egyszerűen alacsonyabb 

rendűek, mint mások. 

25,9 12,0 12,3 16,1 11,5 9,8 10,6 1,8 3,48 2,05 

Ahhoz, hogy elérjük, amit 

akarunk, néha erőt kell 

alkalmazni más 

embercsoportokkal szemben. 

13,0 9,9 12,6 19,4 19,2 12,4 10,0 3,5 4,03 1,84 

Ami az életben történik 

velem, az általában 

méltányos.  

6,9 4,9 10,1 18,1 16,8 16,1 22,0 5,1 3,85 1,71 

Nem lehet mindent az államra 

hagyni, az embereknek a 

maguk erejével meg kell 

védeni önmagukat és a rendet. 

3,3 2,9 8,0 15,9 26,9 21,3 20,0 1,7 5,08 1,52 

Az emberek sem a 

természetben, sem a 

társadalomban soha nem 

egyenlők. 

3,2 2,5 5,5 14,7 20,9 20,3 31,5 1,4 5,38 1,57 

 

Értékkonzervativizmus. Ez a dimenzió Hunyady (2000, 2002, 2006) Tagadó Értékek 

Skálájának faktoranalíziséből rajzolódott ki (a két, 1-nél nagyobb sajátértékű faktor közül a 

második faktor). A hétfokú skála egyfajta „puha tekintélyelvűségként” is értelmezhető, mely a 

hit, a hagyomány és a tekintély értékéből tevődik össze (α=0,73; M=5,7; SD=1,2). 

Intézményekkel kapcsolatos attitűdök. Az intézmények megítélését, túllépvén a hagyományos 

egydimenziós bizalom-méréseken, három dimenzióban vizsgáltuk: a) a politikától elvben 

független jogalkalmazó intézmények, tehát az ügyészség, a bíróság, a rendőrség és az 

Alkotmánybíróság észlelt függetlensége (α=0;86 M=3,1; SD=0,81); b) a politikai és 

jogalkalmazó intézmények – a fentieken túl még a parlament és a kormány – észlelt 

hatékonysága (α=0;89 M=3,12; SD=0,84); illetve c) utóbbiak észlelt tisztességessége (α=0,93; 

M=2,9; SD=1,2).  

Aggodalmak. A kérdőívbe belekerült négy olyan kérdés, mely a válaszadók különböző 

témákkal kapcsolatos aggodalmait hivatott megragadni. A megélhetéssel, a 

bűncselekményekkel, a szabadságjogokkal, illetve a Magyarországgal kapcsolatos félelmek 

egymással magas szintű korrelációt mutattak, ugyanakkor annak érdekében, hogy a 

hipotéziseket megvizsgálhassuk, ezeket a tényezőket függetlennek feltételeztük. A tízfokú 

változók leíró statisztikái a 38. ábrán láthatóak.  
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38. ábra: Az „aggodalmakkal” kapcsolatos tételek 

 

Tétel 

Átlag 

(1: egyáltalán 

nem, 10: 

nagyon) 

Szórás 

1 Mennyire aggódik Ön amiatt, hogy esetleg 

veszélybe kerül a megélhetése? 
7,85 2,49 

2 Mennyire aggódik Ön amiatt, hogy esetleg 

bűncselekmény áldozata vagy károsultja 

lesz? 

5,95 2,82 

3 Mennyire aggódik Ön amiatt, hogy esetleg 

elnyomják Önt, hogy csorbítják vagy 

elveszik a szabadságjogait? 

5,7 2,84 

4 Mennyire aggódik Ön amiatt, hogy esetleg 

veszélybe kerül maga Magyarország, illetve 

a magyar nemzet? 

6,08 2,78 

 

Az alábbiakban azokat a dimenziókat és a mögöttük meghúzódó elképzelést mutatjuk be, 

melyeket kifejezetten a vizsgálat kedvéért alkottunk, és melyek a jog- és normakövetéshez, és 

az államhoz való általános attitüdinális viszont fejezik ki. Mivel számítottunk arra, hogy ezen 

dimenziók nem fognak kristálytisztán kirajzolódni a vizsgálatban, hanem összekeverednek 

majd a faktoranalízis során, nem alkottunk belőlük előzetesen skálát. Így alább csak a tételek 

mögötti elképzelést és magunknak a tételeknek a statisztikáit mutatjuk be.  

Populista jogfelfogás: Ezen skála tételei a „nép” és az „elit” szembenállásából és 

érdekellentétéből kiindulva azt fejezik ki, hogy a jogszabályok és azok működtetése valójában 

a „fent lévők”, a befolyásos gazdasági-politikai csoportok mindennapi tevékenységét 

szolgálják; és a jogállam sokat hangoztatott elvei csak fügefalevélként takarják el és igazolják 

ezen nyers hatalmi-politikai érdekeket. A kérdőívben nyolc olyan kérdést tettünk fel, mely ezt 

az összeesküvés-elméletekkel átszőtt, a mindennapi diskurzusokban is minduntalan 

visszatérő, erős elitellenes érzületben gyökerező vélekedést fejezi ki, mely szerint a 

jogszabályokat a nagyhatalmú vezető gazdasági-politikai csoportok fogadják el és 

erőszakolják rá a népre (39. ábra).  
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39. ábra: a „Populista jogfelfogás” skála tételei 

Tétel  Átlag (1-7) Szórás 

A parlamentben szándékosan alkotnak érthetetlen és betarthatatlan 

szabályokat, hogy folyamatos félelemben és fenyegetésben 

tarthassák az embereket.  

4,19 1,89 

A jogszabályok sohasem a nép, hanem a gazdagok és erősek 

érdekeit szolgálják. 
5,02 1,69 

A törvényeket egy szűk kisebbség alkotja, így teljességgel 

idegenek a hétköznapi emberek életétől.  
4,86 1,72 

A törvények megalkotását csak látszólag végzik a parlamenti 

képviselők, a befolyásos üzleti csoportok irányítják őket a 

háttérből.  

4,85 1,69 

A bírósági tárgyalás csak színjáték; az ügyész, az ügyvéd és a bíró 

egyetértésben, titkos megegyezés alapján hozzák az ítéletet.  
3,88 1,85 

A törvények úgy vannak kitalálva, hogy azok, akik a legnagyobb 

disznóságokat követik el, sose bűnhődjenek. 
4,83 1,84 

A törvények minden állampolgár érdekeit egyformán védik.* 3,95 1,86 

A törvényeket nem is hazánkban írják, hanem külföldről 

kényszerítik ránk őket.  
3,55 1,95 

Törvényeink a nép akaratát tükrözik, hiszen választott képviselőink 

alkotják azokat* 
4,25 1,77 

*: fordított tételek 

„Kurucos mentalitás”: Ez a magyar közgondolkodásban már mások által (ld. pl Fleck, 2010) 

is meghatározónak minősített dimenzió azon vélekedéseket hivatott megragadni, mely szerint 

az állam és annak intézményei nem az állampolgárok érdekeit képviselik, ezért az egyén 

számára az állami intézmények folyamatos kijátszása, becsapása erkölcsileg el nem 

marasztalható. Ezen mentalitást szokás arra is visszavezetni, hogy Magyarországon a török,  

Habsburg, majd szovjet uralom alatt széles körben elterjedt az az érzület – amely ma is 

érezteti hatását – miszerint az állam intézményei „idegenek”, így kijátszásuk nem csupán az 

önérdek nyers képviselete, de „hazafias” tett is, hiszen a hatalom szervilis kiszolgálása a 

megszállók érdekeit képviseli (40. ábra). 

40. ábra: A „kurucos mentalitás” skála tételei 

Tétel Átlag  (1-7) Szórás 

A jogszabályok többsége értelmetlen, ezért nem is kell mindig betartani 

őket.  
3,53 1,82 

Aki sikeres akar lenni az életben, rugalmasan kell, hogy kezelje a 

szabályokat.  
5,12 1,55 

Mivel a jogszabályok igazságosak, betartásuk mindenkire nézve 

kötelező.*  
3,23 1,74 

A szabályok betartása csak a vesztesek szokása. 3,63 1,89 

A kiskapuk keresése a boldogulás természetes útja.  4,85 1,71 

A jogszabályokat be kell tartani, még ha ezzel hátrányba is kerülünk 

másokkal szemben.  
2,90 1,47 

A végén mindig azok jutnak előbbre, akik betartják a szabályokat.* 4,48 1,79 

A becsületes emberek balekok.  3,90 1,95 

*: fordított tételek 
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„Leviatán-skála”: A skála Thomas Hobbes (1651/2001) könyvének metaforájára utal, mely 

az államot mindenre rátelepedő szörnyként ábrázolja. Bár Hobbes maga az abszolutista állam 

főideológusai közé tartozott, így metaforája nem feltétlenül pejoratív, ez a hasonlata széles 

körben elterjedtté vált, mint az állammal szembeni ellenérzések jó kifejezőeszköze. Ez a skála 

azt az érzületet próbálja megragadni, mely szerint az állam erőszakosan rátelepszik az 

emberek életére, és önkényével azok alapvető szabadságigényét frusztrálja. 

41. ábra: A Leviatán-skála tételei 

Tétel  
Átlag 

(1-7) 
Szórás 

Az állam jogszabályokon keresztül behálózza az életünket és irányít minket. 5,24 1,47 

A túlburjánzó jogrendszer rátelepszik az emberekre és gúzsba köti őket.  5,32 1,53 

Magyarországon megfelelően érvényesülnek a jogállami elvek. * 4,04 1,64 

Törvényeink elegendő szabadságot biztosítanak mindenki számára.*   3,72 1,68 

A hatóságok erőszakossága és önkényessége egyre elviselhetetlenebbé válik.  4,37 1,84 

Jó lenne, ha az állam hátrébb húzódna, és kisebb hatást gyakorolna az 

életünkre. 

4,58 1,68 

Az állam hatékonyan szabályozza és könnyebbé teszi az életünket. * 4,59 1,67 

*: fordított tételek 

3.3.3. EREDMÉNYEK  

A hipotézisek tesztelése  

A hipotézisek ellenőrzése érdekében regressziós elemzéssel vizsgáltuk meg az összeesküvés-

elméletek skála prediktorait. Az ENTER módszerrel készült vizsgálat eredményeit a 42. ábra 

mutatja.  

42. ábra: Az összeesküvéses világnézet bejósló tényezői 

 

Sztenderdizált 

Béta  
t Szign. 

Intézmények eredményessége 0,044 0,828 0,408 

Intézmények "tisztessége" -0,148 -2,690 0,007** 

Intézmények függetlensége 0,009 0,213 0,832 

Igazságos világba vetett hit -0,152 -3,689 0,000*** 

Szociáldarwinizmus 0,133 3,492 0,001** 

Értékkonzervativizmus 0,054 1,435 0,152 

Aggodalom a megélhetés miatt 

-0,054 -1,260 0,208 

Aggodalom amiatt, hogy 

bűncselekmény áldozata lesz 

0,029 0,588 0,557 

Aggodalom a szabadságjogok 

miatt 

0,030 0,551 0,582 

Aggodalom amiatt, hogy 

Magyarország veszélybe kerül 

0,233 4,872 0,000*** 

*: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 
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A kapott modell szignifikáns, a variancia 17 százalékát magyarázza (R
2
=16,7; df=644; F=14; 

p=0,000). Az összeesküvés-elméleti világnézettel a legerősebb összefüggést a Magyarország 

veszélybe kerülésével kapcsolatos, „kollektív” aggodalom (β=0,23; t=4,9; p=0,000) mutatta 

(ld. 43. ábra). Az „individuális” aggodalmak, mint a megélhetéstől, bűnözéstől és 

szabadságjogok csorbulásától való félelmek az elvárásoknak megfelelően nem bizonyultak 

szignifikáns prediktoroknak (H5). Az igazságos világba vetett hit az elvárásoknak 

megfelelően negatívan (β=-0,15; t=-3,7; p=0,000); a szociáldarwinizmus ugyanakkor az 

elvárásokkal ellentétben pozitívan (β=0,13; t=3,5; p=0,001) kapcsolódott az összeesküvéses 

világnézethez (H1 és H2). Részben az elvárásoknak megfelelően az intézmények 

„tisztességének” megítélése jósolta be egyedül az összeesküvés-elméleti világnézetet (β=-

0,15; t=-2,7; p=0,007), az intézmények észlelt hatékonysága és függetlensége nem (H3). Az 

értékkonzervativizmus azonban nem mutatott összefüggést az összeesküvéses világnézettel 

(H4).  

43. ábra: Összeesküvéses Világnézet (CWS) pontszámok a kollektív aggodalom függvényében 

(„Mennyire aggódik Ön amiatt, hogy esetleg veszélybe kerül maga Magyarország, illetve a magyar 

nemzet?”) 

 

 

Exploratív vizsgálat: konspirációs attitűdök struktúrája és összeesküvéses 

csoportok a társadalomban 

 

Faktoranalízis 

A politikai és jogrendszerrel kapcsolatos konspirációs vélekedések szerveződését a négy skála 

tételeinek (melyeket kevert sorrendben helyeztünk el a kérdőívben) együttes 

faktoranalízisével vizsgáltuk meg. Célunk a gondolkodási dimenziók azonosításán túl az is 

volt, hogy a további összefüggések feltárásához pszichometriailag megfelelő dimenziókat is 

kapjunk. Annak érdekében, hogy a kapott dimenziókból klasztereket rajzolhassunk, illetve, 

hogy az összeesküvés-elméleti skála „koherenciáját” és reliabilitását indirekt eszközökkel 
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vizsgáljuk, az összeesküvéses világnézet skálát nem eredeti formájában használtuk fel, hanem 

ennek tételeit is beemeltük a faktoranalízisbe.  

Az itemeken együttesen végrehajtott (Maximum Likelihood, Varimax-forgatással elvégzett) 

faktoranalízis hat, egynél magasabb sajátértékű faktort tárt fel, a „könyökpont” alapján 

azonban inkább háromfaktoros struktúra rajzolódott ki. Így ezt követően ezen háromfaktoros 

struktúra tökélesítésére törekedtünk (ld. 44. ábra). 

44. ábra: A faktoranalízis által megmagyarázott variancia 

Faktor 

Kezdeti sajátértékek  Rotáció utáni sajátértékek 

Total 

variancia 

(%) 

kumulatív 

variancia 

% 

variancia 

(%) 

kumulatív 

variancia 

% 

variancia 

(%) 

1 7,445 29,779 29,779 5,202 20,807 20,807 

2 2,927 11,706 41,485 3,498 13,993 34,800 

3 1,958 7,830 49,316 2,042 8,167 42,968 

4 1,305 5,218 54,534       

 

A harmincból öt tételt szelektáltunk ki a vizsgálatból alacsony (0,2 alatti) kommunalitása, 

és/vagy több faktorra való illeszkedése miatt
36

. Végül az alábbi három faktort kaptuk
37

 (az 

egy faktorhoz tartozó tételeket nem a kérdőívben szereplő sorrendben szerepeltetjük, hanem 

faktorhoz tartozásuk és kommunalitásuk alapján rendezzük egymás alá).  

 

  

                                                 

36
 33.1: „A jogszabályok többsége értelmetlen, ezért nem is kell mindig betartani őket”; 33.15 „A jogszabályokat 

be kell tartani, még ha ezzel hátrányba is kerülünk másokkal szemben”; 33.20 „Jó lenne, ha az állam hátrébb 

húzódna és kisebb hatást gyakorolna az életünkre”; 48.5 „A pártok csak látszólag ellenfelei egymásnak, a 

háttérben kiegyeznek egymással a hatalom és a közpénz felosztásáról”.; 48.6 „Ha valakinek hatalma van, még 

nem biztos, hogy azt titokban mások ellen fordítja”. Annak érdekében, hogy az eredeti változókból minél többet 

megőrizhessünk, enyhítettünk azon szigorú szabályon, melynek alapján minden olyan tételt el kell távolítani, 

melynek legmagasabb faktorsúlya nincs legalább kétszer akkora, mint a többi faktoron, és már másfélszeresen 

magasabb sajátérték esetén is elfogadtuk a tétel egyik faktorhoz tartozását.  Ez mindössze egy tételt érintett: 

48.4; Enyhítettünk továbbá azon a szabályon is, mely szerint a 0,25 alatti kommunalitású változókat el kell 

távolítani (mindkettő szabály forrása: Székelyi-Barna, 2002), és a határt 0,2-ben húztuk meg. Ez utóbbi az alábbi 

változókat érintette: 48.3; 33.4; 33.14.  

37
 A KMO-érték kifejezetten magas, 0, 91-es, ami arra utal, hogy a parciális korrelációk megfelelően alacsonyak 

a mintában. A Bartlett-féle szfericitási teszt pedig szignifikáns, ami egyértelműen arra utal, hogy a változók 

megfelelő szinten korrelálnak ahhoz, hogy a faktoranalízis végrehajtható legyen. (khi-négyzet=7990 df=300, 

p=0,000). A három (forgatott) faktor összességében a variancia 42 százalékát magyarázta, ami megfelelően 

magas, tekintetbe véve, hogy a minimumkritiérium a variancia egyharmada szokott lenni (Székelyi-Barna, 

2002).  
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45. ábra: A végső főkomponens-elemzés faktorsúlyai és a tételek kommunalitásai 

Tétel  Kurucos  

állam-

ellenesség 

Jogállam-

támogatás 

Konspirációs 

világnézet 

Kommunalitás 

(extrakció 

utáni) 

Titkos társaságok fenyegetik társadalmunk 

stabilitását. 
0,160 0,001 0,821 0,700 

A legtöbb ember nincs is tudatában annak, 

hogy életünk nagy részét titkos 

összeesküvések befolyásolják 

0,181 -0,013 0,764 0,616 

Akik mindenütt összeesküvéseket látnak, 

valójában csak képzelődnek. 
0,040 0,075 0,464 0,223 

Egyes pénzügyi körök összefogtak, hogy 

romba döntsék Magyarország gazdaságát, 

elősegítve az ország gyarmatosítását. 

0,290 0,124 0,583 0,440 

A parlamentben szándékosan alkotnak 

érthetetlen és betarthatatlan szabályokat, 

hogy folyamatos félelemben és 

fenyegetésben tarthassák az embereket.  

0,676 0,237 0,117 0,528 

Az állam jogszabályokon keresztül 

behálózza az életünket és irányít minket. 
0,566 0,223 0,043 0,372 

Aki sikeres akar lenni az életben, 

rugalmasan kell hogy kezelje a 

szabályokat.  
0,441 0,070 0,036 0,200 

A jogszabályok sohasem a nép, hanem a 

gazdagok és erősek érdekeit szolgálják. 
0,652 0,304 0,105 0,528 

A túlburjánzó jogrendszer rátelepszik az 

emberekre és gúzsba köti őket.  
0,624 0,274 0,057 0,467 

Mivel a jogszabályok igazságosak, 

betartásuk mindenkire nézve kötelező.  
0,099 0,508 0,072 0,273 

A törvényeket egy szűk kisebbség alkotja, 

így teljességgel idegenek a hétköznapi 

emberek életétől.  
0,618 0,251 0,080 0,451 

Magyarországon megfelelően 

érvényesülnek a jogállami elvek.  
0,169 0,644 0,049 0,445 

A szabályok betartása csak a vesztesek 

szokása. 
0,529 -0,014 0,087 0,288 

A törvények megalkotását csak látszólag 

végzik a parlamenti képviselők, a 

befolyásos üzleti csoportok irányítják őket 

a háttérből.  

0,597 0,255 0,120 0,436 

A kiskapuk keresése a boldogulás 

természetes útja.  
0,574 0,072 0,088 0,342 

A bírósági tárgyalás csak színjáték; az 

ügyész, az ügyvéd és a bíró egyetértésben, 

titkos megegyezés alapján hozzák az 

ítéletet.  

0,642 0,050 0,152 0,438 

Törvényeink elegendő szabadságot 

biztosítanak mindenki számára.   
0,130 0,502 0,057 0,272 

A törvények úgy vannak kitalálva, hogy 

azok, akik a legnagyobb disznóságokat 

követik el, sose bűnhődjenek. 
0,632 0,228 0,096 0,461 

A hatóságok erőszakossága és 

önkényessége egyre elviselhetetlenebbé 

válik.  
0,638 0,143 0,099 0,437 

A végén mindig azok jutnak előbbre, akik 

betartják a szabályokat. 
0,121 0,603 -0,025 0,379 

A törvények minden állampolgár érdekeit 

egyformán védik.  
0,212 0,678 0,024 0,505 
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Tétel Kurucos  

állam-

ellenesség 

Jogállam-

támogatás 

Konspirációs 

világnézet 

Kommunalitás 

(extrakció 

utáni) 

A becsületes emberek balekok.  0,546 0,056 0,137 0,320 

A törvényeket nem is hazánkban írják, 

hanem külföldről kényszerítik ránk őket.  
0,515 -0,057 0,292 0,354 

Az állam hatékonyan szabályozza és 

könnyebbé teszi az életünket.  
0,099 0,776 0,037 0,613 

Törvényeink a nép akaratát tükrözik, 

hiszen választott képviselőink alkotják 

azokat.  

0,135 0,797 0,029 0,653 

Az adott tétel legmagasabb (a faktorhoz való tartozást meghatározó) faktorsúlyát megvastagítással jelöltük 

Az első faktort Kurucos bizalmatlanságnak neveztük el. Ez a faktor a változószett 

varianciájának 21 százalékát magyarázza (ugyanannyit, mint a másik két relevánsnak talált 

faktor együttvéve), és gyakorlatilag mind a három, előzetesen alkotott skála egyenes tételeit 

„bekebelezi”. A legmagasabb faktorsúlyú tételek az eredetileg előfeltételezett „populista 

jogfelfogás” skála itemeit tartalmazzák. A legmagasabb faktorsúlyú tétel például: „A 

parlamentben szándékosan alkotnak érthetetlen és betarthatatlan szabályokat,  hogy 

folyamatos félelemben és fenyegetésben tarthassák az embereket”. Előkelő helyen 

szerepelnek benne ugyanakkor az eredeti Leviatán-skála egyes tételei (például: „A hatóságok 

önkényessége és erőszakossága egyre elviselhetetlenebbé válik”), illetve a „kurucos 

mentalitás” skála egyes tételei („A kiskapuk keresése a boldogulás természetes útja”) is. Ez a 

faktor tehát egy olyan általános gondolkodásmódot ragad meg, mely a jogrendszer alkotóival 

és működtetőivel szembeni krónikus bizalmatlanságból, és az állami bürokráciától való 

idegenkedéstől jut el addig a következtetésig, hogy a jogszabályok betartása nem szükséges; 

sőt: azok áthágása egyes esetekben morálisan is igazolható. A populista összeesküvéses 

gondolat ebben a faktorban olyan módon jelenik meg, mint a jogalkotók és jogalkalmazók 

látszólagos közérdekű tevékenysége mögött valójában a köz, a „nép” érdekei ellen való, önző, 

vagy egyenesen rosszindulatú manipulációk állnak, melyek célja lehet az állampolgárok 

feletti teljes kontroll megszerzése.  

A második, az összvariancia 13 százalékát magyarázó faktornak a Rendszerkritika nevet 

adtuk. Erre a faktorra minden, az eredeti skálákra (az összeesküvéses világnézet kivételével) 

fordított tételként felhelyezett állítás került, így a skála tételei összeolvasva a jogrendszer és 

az állam működésével kapcsolatban viszonylag differenciálatlan optimista és jogkövető 

attitűdöt tükröznek. A faktor legmagasabb faktorsúlyú tételeit megvizsgálva egy olyan 

attitűdnyaláb rajzolódik ki, melynek lényege, hogy a hazai viszonyok között a jogállami elvek 

valóban érvényesülnek. A főkomponensben már a skálatételek megfordítása miatt ennek az 

inverzét: a fennálló jogrendszer és államberendezkedés egyértelmű tagadását láthatjuk.  

Ennek a (már megfordított) faktornak a magas pontszámait adó egyének ugyanakkor inkább 

csak konstatálják a kedvezőtlen közállapotot, de ebből nem „gyártanak” olyan önfelmentő, 

ideológiát, mint amilyet a kurucos bizalmatlanság skálán magas pontszámot elért személyek.   

A harmadik, a variancia nyolc százalékáért felelős, mindössze négy (köztük egy fordított) 

tételt tartalmazó skála az eredeti Összeesküvéses Világnézet Skála (CWSIIS) tételeiből 

tevődik össze, így az elnevezést változatlanul hagytuk. Az eredeti skála két tétele (egy 

egyenes: „A pártok csak látszólag ellenfelei egymásnak, a háttérben kiegyeznek egymással a 
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hatalom és a közpénz felosztásáról.”; illetve egy fordított: „Ha valakinek hatalma van, még 

nem biztos, hogy azt titokban mások ellen fordítja”) „áldozatul esett” a faktoranalízisnek, 

mivel az első faktoron is magas faktorsúllyal szerepelt. Ez ugyanakkor jobban láthatóvá is 

tette a skála megmaradt négy tételének
38

 valódi differentia spetifica-ját. A skála „magtételei” 

egy zárt „gyanús világ” létezését feltételezik. Annak a homályos, általános, és konkrét 

intézményekre nem vetülő, de szorongató érzését, mely szerint a politikai és társadalmi 

valóságot a felszínen nem látható, de annál fenyegetőbb és veszélyesebb szereplők formálják, 

és az ezen alapuló zárt világnézetet. Az pedig, hogy a hat tétel közül négy ilyen hasonló 

tartalmú tételek között is „egyben maradt”, mutatja a skála megbízhatóságát is.  

Klaszteranalízis 

A faktorelemzést követően klaszteranalízist hajtottunk végre, hogy a kapott attitűddimenziók 

segítségével különböző gondolkodású típusokat is azonosíthassunk a mintán belül. A 

klasztereket a fenti három dimenzióban rajzoltuk fel. Alapvetően négy klaszter létezését 

feltételeztük (abból kiindulva, hogy vélhetőleg lesz egy csoport, mely mindhárom klaszteren 

magas, egy melyik mindegyiken alacsony értéket fog mutatni, és lesz két „kevert” típus. A 

négyklaszteres megoldás nemcsak könnyen interpretálhatónak, de pszichometriailag is 

megfelelőnek tűnt (sokkal inkább, mint a három-illetve ötklaszteres megoldás). 53 iteráció 

adta meg a megfelelő faktortstruktúrát. Egyes klaszterek középpontjai közötti távolság 

mindhárom dimenzió esetében egy százalékos szinten is szignifikáns
39

. A faktoranalízishez 

felhasznált változók esetében a hiányzó adatoknak köszönhetően gyakorlatilag a minta 30 

százaléka (317 fő) kimaradt az elemzésből. Így a faktorok és klaszterek azon társadalmi 

„kétharmadra” vonatkozóan informatívak, akik mindegyik, a faktoranalízisbe végül bekerült 

kérdésben véleményt akartak és tudtak nyilvánítani.  

Az első klasztert (melybe 188-an kerültek) alacsony kurucos bizalmatlanság és 

rendszerkritika, viszont az összeesküvéses világnézet elutasítása jellemzi. Ezt a csoportot 

ezért összeesküvés-szkeptikusnak neveztük el. A második klasztert magas rendszerkritika és 

összeesküvéses világnézet, és alacsonyabb, de szintén jóval az átlag feletti kurucos 

bizalmatlanság jellemzi. Ezt a – számszerűleg legkisebb – csoportot rendszerellenesnek 

címkéztük. A harmadik (és nem lényegtelen: a mintában a legnépesebb) csoportot az 

idealisták alkotják, akiket a kurucos bizalmatlanság elutasítása, a jogrendszer és az állam 

működésével kapcsolatos bizalom, illetve az átlagnál leheletnyivel magasabb összeesküvéses 

világnézet jellemez. Végül a negyedik csoportot, melyet egyszerre jellemez a 

jogérvényesüléssel kapcsolatos bizalom, de emellett a kurucos bizalmatlanság és az 

összeesküvés-elméletek magas szintje, Konformistának neveztük el. Ennek a csoportnak a 

jellemzője, hogy minden kérdésre és állításra egyetértőbb választ ad (emlékezzünk: a második 

                                                 

38
 „Titkos társaságok fenyegetik társadalmunk stabilitását”; „A legtöbb ember nincs is tudatában annak, hogy 

életünk nagy részét titkos összeesküvések befolyásolják”; „Egyes pénzügyi körök összefogtak, hogy romba 

döntsék Magyarország gazdaságát, elősegítve az ország gyarmatosítását”;  „Akik mindenütt összeesküvéseket 

látnak, valójában csak képzelődnek”. 

39
 Ezt úgy vizsgáltuk meg, hogy az egyes csoportok tagjait mind a három faktor dimenzióján varianciaanalízissel 

összehasonlítottuk.  
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faktort a lenti ábrán már megfordított formában láthatjuk, eredetileg ezek a „pozitív” irányban 

megfogalmazott tételek).  

A klaszterközéppontokat és a klaszterprofilokat a 46, illetve a 47. ábra mutatja).  

46. ábra: A klaszterek középpontjai és elemszámai 

  
Összeesküv

és-

szkeptikus  

Rendszerta

gadó 
Idealista Konformista 

klaszter-középpont: kurucos 

bizalmatlanság  
0,177 0,51 -1,09 0,62 

klaszter-középpont: rendszerkritika 0,30 0,98 -0,33 -0,88 

klaszter-középpont:összeesküvéses 

világnézet 
-0,89 0,86 0,12 0,49 

klaszter-elemszám (N) 188 128 203 164 

 

47. ábra: Az egyes klaszterek profilja a faktorok alapján 

 

Hogy a klaszterjainkat validáljuk, összehasonlítottuk őket mind attitüdinális (48-49.), mind 

szociodemográfiai (50. ábra) szempontból. Mint ahogy az a 49. ábrából látszik, minden 

attitűdváltozó szignifikáns hatást gyakorol a változókra. Az Eta négyzet értékek alapján a 

legkomolyabb hatása az igazságos világba betett hitnek (η
2
= 0,22; df=665; F=14; p=0,000) 

van, ugyanakkor ettől nem marad el jelentősen a variancia húsz százalékát magyarázva az 

intézmények tisztességességének megítélése (η
2
= 0,2; df=647; F=60,52; p=0,000) sem. Az 

intézmények észlelt eredményessége (η
2
= 0,17; df=643; F=42,61; p=0,000); észlelt 

függetlensége (η
2
= 0,14; df=656; F=33,83; p=0,000);  a szociáldarwinizmus (η

2
= 0,14; 

df=668; F=34,8; p=0,000);  és végül a Magyarország fenyegetettségével kapcsolatos 
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aggodalmak (η
2
= 0,12; df=681; F=29,37; p=0,000) a variancia 12-17 százalékát magyarázzák. 

A variancia öt-tíz százaléka közötti sávban magyaráz a megélhetéssel (η
2
= 0,07; df=682; 

F=16,06; p=0,000) és az elnyomással (η
2
= 00,7; df=681; F=16,72; p=0,000)  kapcsolatos 

aggodalom. Szignifikáns, de a variancia kevesebb, mint öt százalékát magyarázza az 

értékkonzervativizmus (η
2
= 0,03; df=679; F=6,42; p=0,000), illetve a bűnözéssel (η

2
= 0,04; 

df=682; F=10,09; p=0,000), kapcsolatos aggodalom.   

48. ábra: Az attitűdváltozók eltérése a klaszterek közt 

 

49. ábra: Attitűdváltozók eltérése a klaszterek közt: ANOVA próbák értékei 

  Klaszterek értékei Szabad-

ságfok 

F érték Eta 

négyzet 

Szign. 

össze-

esküvés-

szkepti-

kus 

rendszer-

tagadó 

idea-

lista 

konfor-

mista 

intézmények  

eredményessége 

2,8 2,6 3,4 3,3 643 42,614 0,166 0,000 

intézmények tisztessége 3,0 2,4 3,5 3,3 647 54,716 0,203 0,00 

intézmények 

függetlensége 

2,7 2,2 3,3 3,3 656 33,827 0,135 0,000 

igazságos világ 3,5 2,6 4,2 4,3 665 60,516 0,215 0,000 

szociáldarwinizmus 4,5 4,9 4,1 5,1 668 34,796 0,136 0,000 

értékkonzervativizmus 5,5 5,7 5,6 6,0 679 6,423 0,028 0,000 

aggodalom: megélhetés 8,0 8,8 7,0 7,9 682 16,061 0,066 0,000 

aggodalom: bűnözés 5,9 6,7 5,4 6,8 682 10,094 0,043 0,000 

aggodalom: elnyomás 5,6 6,8 5,0 6,5 681 16,722 0,069 0,000 

aggodalom: haza 

veszélyben 

6,0 7,4 5,2 7,2 681 29,367 0,115 0,000 

  

1,0000

2,0000

3,0000

4,0000

5,0000

6,0000

7,0000

8,0000

9,0000

10,0000
összeesküvés-szkeptikus

rendszertagadó

idealista

konformista

a skála maximuma 



130 

 

50. ábra: A szocio-demográfiai változók a klaszterek között 

  Klaszterek értékei Szabad-

ságfok 

(df) 

Próbasta-

tisztikák 

értékei 

Szign. 

(p=) 
összees-

küvés-

szkeptikus  

rendszer-

tagadó 

idea-

lista 

konfor-

mista 

Nem (nők aránya) 51,1 51,6 51,2 51,2 3 χ 2=0,08 1,000 

Életkor (év) 
48,3 44,3 46,8 49,9 682 

F=2,9 

η2=0,01 
0,34* 

Család átlagos havi 

jövedelme (HUF) 
167683 163146 160387 152056 510 F=0,58 0,629 

vég-

zettség 

(klaszter

%-ában) 

kevesebb 

mint 8 oszt. 
20,2% 10,2% 11,8% 30,5% 

9 χ 2=54,3 
0,000**

* 

szakmunkás

képző 
24,5% 36,7% 23,6% 28,0% 

érettségi 33,5% 46,1% 39,4% 29,3% 

felsőfokú 21,8% 7,0% 25,1% 12,2% 

gazda-

sági 

aktivitás 

(klaszter

%-ában) 

aktív 50,0% 56,3% 52,2% 43,9% 

12 χ 2=14 0,3 

munkanélkül

i 
8,5% 6,3% 5,4% 8,5% 

nyugdíjas 31,9% 25,0% 29,1% 37,2% 

gyes, gyed, 

háztartásbeli, 

egyéb 

eltartott 

5,9% 7,8% 4,9% 6,1% 

diák 3,7% 4,7% 8,4% 4,3% 

Anyagi helyzet szubj. 

megítélése 
2,98 3,13 2,8 3,03 680 F=4,12 0,007** 

politikai aktivitás (most 

vasárnap elmenne-e 

szavazni- igen %) 

66,3% 60,3% 73,3% 79% 6 χ 2=16,01 0,014* 

pártprefere

ncia
40

 (a 

három párt 

közül 

választók 

körében 

MSZP 34,2% 28,3% 19,4% 19,4% 

6 χ 2=36,1 
0,000**

* 

Fidesz 47,4% 26,1% 66,3% 66,7% 

Jobbik 

18,4% 45,7% 14,3% 14,0% 

*: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

 

Az egyes klaszterek között szignifikánsan különbözik az iskolázottság (χ 
2
(9)=54,3; p=0,000); 

az anyagi helyzet szubjektív megítélése (F=4,12; df=680; p=0,007); és öt százalékos a 

politikai aktivitás (χ 
2
(6) =16; p=0,014); illetve a pártpreferencia  (χ 

2
(6)=36,1; p=0,000) 

megoszlása (utóbbiról ld. még lent az 51.ábrát). Az életkor enyhe, 5 százalékos szinten 

                                                 

40
 Azon választatók, akik azt mondták, elmennének most vasárnap választani (a teljes minta 66,4 százaléka) 

kiválaszthatták a pártok listájából, kire szavaznának. A mintában alacsony volt a pártválasztók aránya. Míg 

például a Szonda Ipsos 2011 áprilisában végzett kutatásában a pártválasztók összesített aránya a lakosságon 

belül 52 százalékot tett ki (www.szondaipsos.-hu), jelen mintában ez az arány csak 45 százalék volt. Ezen belül a 

szavazatok megoszlása az alábbi volt (a teljes, 1000 fős mintához viszonyítva: Fidesz 23,7%, Jobbik 7,7%; LMP 

2,3%; MSZP 10,7%; egyéb párt 0,9%). Mivel csak a Fidesz, Jobbik, és az MSZP tábora volt kellően nagy 

létszámban ahhoz, hogy klaszterekbe soroljuk őket, a fenti táblázat csak erre a három pártra vonatkozóan 

tartalmaz adatokat.  

http://www.szondaipsos.-hu/
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szignifikáns eltérést mutat a klaszterek között (η
2
= 0,01; df=681; F=2,9; p=0,034), a post-hoc 

teszt eredménye (Bonferroni) csak két csoport: a rendszertagadók és a konformisták között 

talált szignifikáns eltérést (p=0,03) . Nem találunk ugyanakkor szignifikáns eltéréseket a 

klaszterek között a nem, a család átlagos havi jövedelme és a gazdasági aktivitás 

vonatkozásában. 

51. ábra: Melyik pártra szavazna most vasárnap? A pártválasztók aránya a klasztereken belül 

 klaszterek Összesen 

öe-szkept. rendsztag. idealista konformista 

52.Melyik 

pártra 

szavazna? 

Nem 

tudja 

N 18 17 29 20 84 

klaszteren 

belüli 

arány 
17,5% 25,0% 22,0% 16,5% 19,8% 

FIDESZ N 36 12 65 62 175 

klaszteren 

belüli 

arány 
35,0% 17,6% 49,2% 51,2% 41,3% 

JOBBIK N 14 21 14 13 62 

klaszteren 

belüli 

arány 
13,6% 30,9% 10,6% 10,7% 14,6% 

LMP N 7 1 4 7 19 

klaszteren 

belüli 

arány 
6,8% 1,5% 3,0% 5,8% 4,5% 

MSZP N 26 13 19 18 76 

klaszteren 

belüli 

arány 
25,2% 19,1% 14,4% 14,9% 17,9% 

egyéb 

párt 

N 2 4 1 1 8 

klaszteren 

belüli 

arány 
1,9% 5,9% ,8% ,8% 1,9% 

Pártválasztók 

összesen  

N 103 68 132 121 424 

klaszteren 

belüli 

arány 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

3.3.4. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE 

A vizsgálat során a hipotézisek többsége beigazolódott (ld. 52. 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 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 
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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.  

52. 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 szociáldominancia-

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 

szembeni ellenállásként is 

értékelhetőek (ld. pl. Graumann és 

Moscovici, 1987).  

Részben teljesült (az összeesküvés-

es világnézetre az attitűd-

konzervativizmus nem hatott, 

ugyanakkor a klaszterek között 

szignifikáns különbség mutatkozott 

ebben a dimenzióban) 

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 

 

Az egyes klaszterek szocio-demográfiai és attitüdinális profiljának megrajzolására és ezek 

interpretációjára a következő, Diszkusszió fejezetben kerítünk sort. 
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4. Diszkusszió 

Mint ahogy a bevezetőben is kifejtettük, a szociálpszichológust az összeesküvés-elméletek 

kapcsán elsődlegesen az foglalkoztatja: milyen mértékben elterjedtek ezek a nézetek, milyen 

attitűdök rendszerébe ágyazódnak, és mi ezen nézetek önmagukon túlmutató viselkedéses és 

társadalmi hatása. Ha a gyanús manipulációkkal kapcsolatos hiedelmek rendszert alkotva 

uralkodóvá válnak a közgondolkodásban, az szimptomatikus lehet: azt mutathatja, hogy a 

társadalom tagjai a jogállami és demokratikus keretek létezését általánosságban kérdőjelezik 

meg. Összességében elmondható, hogy a vizsgálatok előtt megfogalmazott kérdésekre 

válaszokat kaptunk az adatokból, a megfogalmazott hipotézisek többsége teljesült (az 

összesen 25 megfogalmazott hipotézisből 13 egyértelműen, és 8 részben igazolódott) és az 

eredmények egyben ki is jelölik az új kutatások irányait.  

4.1. A vizsgálatok eredményeinek értelmezése 

4.1.1. AZ ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLET MINT TÁRSADALMI „TERMÉK” 

Az első vizsgálatban reprezentatív mintán teszteltük az összeesküvéses világnézet 

mérőeszközét (CWS) és vizsgáltuk az összeesküvés-elméletek elterjedtségét, illetve 

összefüggését szocio-demográfiai változókkal és gazdasági és politikai témájú 

attitűdváltozókkal.  

Ezen vizsgálat először is igazolta azt a hipotézist, mely szerint az összeesküvéses világnézet 

meglehetősen széles körben elterjedt a magyar társadalomban: a minta 72 százaléka inkább 

egyetértett az összeesküvéses világnézet-skála tételeivel, és 23 százaléka mindegyikkel. Még 

ha figyelembe is vesszük a csak egyenes tételeket tartalmazó skálában az egyetértési 

hajlandóság szerepét (ld. pl. Knowles és Nathan, 1997), mely beleépülhetett a válaszokba, 

akkor is feltételezhető, hogy a minta tagjainak abszolút többsége inkább hajlamos volt 

egyetérteni a vonatkozó tételekkel. Igazolódott az a hipotézis is, mely szerint az 

összeesküvéses világnézet alapvetően nem a szellemi „sivárság” terméke: az iskolázottság és 

az összeesküvéses világnézet között nem találtunk kapcsolatot. Általánosságban is 

beigazolódott továbbá az az előzetes feltételezésünk, mely szerint a szocio-demográfiai 

változóknak szinte egyáltalán nincs szerepe az összeesküvés-elméleti világnézet bejóslásában, 

míg a pszichológiai (főleg attitűd-) tényezők hatása jelentős. Az iskolázottságon túl a 

jövedelemszint és a lakóhely típusa sem tűnt szignifikáns bejósló tényezőnek. Ennek alapján 

nyilvánvalónak tűnik, hogy az összeesküvés-elmélet pszichológiai, és nem szociológiai 

jelenség. Ez azt is jelenti, hogy a konspirációs teória elitellenessége ellenére nem az 

alacsonyabb státuszú csoportok jellemző gondolkodásmódja, a „proletariátus ópiuma”.  

Az egyetlen szocio-demográfiai változó, mely szignifikáns bejóslónak bizonyult, 

elvárásunknak megfelelően a regionális eloszlás: Közép-Magyarországon szignifikánsan 

alacsonyabb összeesküvéses gondolkodást találtunk, mint más régiókban (nem sikerült 

ugyanakkor megerősíteni, hogy Kelet-Magyarországon magasabb az összeesküvéses 

gondolkodás). Feltételezésünk szerint (melynek igazolása ugyanakkor külön vizsgálatot 

igényelne) a regionális különbségekre vonatkozó eredmény is elsősorban a csoportközi 

viszonyok és a társadalmi hierarchiaviszonyok szempontjából értelmezhető. Az összeesüvés-

elméletekben ugyanis egyfajta erős elitellenesség is megjelenik, és Magyarországon, az erős 
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regionális fejlettségi különbségek okán, ez az elitellenesség földrajzi dimenzióban (a 

„centrum-periféria” viszonylatában) is jelentkezhet. Az országon belüli észlelt relatív 

kedvezőbb helyzet és a gazdasági és politikai elit nagyobb koncentrációja vezethet 

alacsonyabb összeesküvés-elméletekhez Budapesten és környékén, az észlelt marginalizáltság 

és a szubjektív kollektív depriváció pedig erősebb összeesküvéses hiedelmekhez „vidéken”.  

A vizsgálat igazolta továbbá, hogy a közeljövővel kapcsolatos aggodalmak és kedvezőtlenebb 

elvárások az egyik legfontosabb előrejelzői az összesküvés-elméleti gondolkodásnak – sokkal 

fontosabbak, mint a közelmúlt kedvezőtlen megítélése. Míg van egy olyan általánosan 

megfigyelhető jellemző, hogy az emberek általánosságban „fényesebbnek” látják a jövőt, 

mint a múltat, ez az „előretekintő optimizmus” szinte eltűnik a magasabb összeesküvéses 

hiedelmekkel jellemezhető válaszadóknál. Ennek alapján megalapozottnak tűnik az a nézet 

(pl. Groh, 1987) hogy az összeesküvések a kiszámíthatatlan jövővel kapcsolatos kellemetlen 

érzések csökkentését szolgáló hiedelmek, melyeknek kiemelt szerepe lehet az ismeretlen, de 

szorongató jelenségek és a félelmetes kilátásokkal teli jövő magyarázatában, a „szimbolikus 

megküzdésben” (Wagner és mtsai, 2002). 

Több eredmény igazolta, hogy az összeesküvés-elméletek „hierarchiagyengítő legitimáló 

mítoszok” (Sidanius és Pratto, 2005) közé ágyazódnak be. Az első vizsgálat az elvárásoknak 

megfelelően összefüggést talált az intézményekbe (azokon belül leginkább a médiába) vetett 

bizalom és az összeesküvés-elméletek között. Ez az eredmény kulcsfontosságú: arra mutat rá, 

hogy az összeesküvés-elméletek a „mainstream” médiából jövő információkkal nemigen 

hitelteleníthetőek, hiszen ezeket az összeesküvés-elméletek hívői automatikusan 

hiteltelenként bélyegezhetik. A széleskörű összeesküvések feltételezése ugyanis rendszerint 

együtt jár a média „bevonásával” is: a média „agymosása” része annak a hazugságokon 

alapuló, „virtuális” világnak, melyet a „háttérhatalom” képviselői teremtenek saját 

kedvükre
41

. Ez az eredmény azért is fontos ugyanakkor, mert a nemzetközi viszonylatban is 

rendkívül alacsony sajtóba vetett bizalom (lásd például az Eurobarometer
42

 kutatásait) erősen 

hajlamosítja a magyar társadalmat az összeesküvés-elméletek elfogadására. A 

„hierarchiagyengítő” attitűdök pedig nemzetközi szinten, az európai/globális status quo 

kontextusában is jól értelmezhetőek: az uniós tagság megítélése elvárásunkhoz híven 

negatívan függött össze az összeesküvéses világnézettel. Ez az eredmény abból a szempontból 

nem meglepő, hogy az EU gyakran mint külső-felső, a nemzeti szuverenitásra végzetes 

fenyegetést jelentő hatalomként látott ellenség, „gyarmatosító” jelenik meg a hazai, a napi 

politikai diskurzusokba egyre inkább beépülő összeesküvés-elméleti narratívákban.  

Magyarországon hasonló szerepet játszik az EU, mint az Egyesült Államok összeesküvés-

elméleteiben az ENSZ: egy a nemzeti szuverenitást megkérdőjelező és rejtett szándékokkal 

rendelkező nemzetközi összeesküvés része vagy legalábbis annak leplezője (ez utóbbiról ld. 

pl. Goldberg, 2001). Az első vizsgálat ugyanakkor nem igazolta egyértelműen (ilyen jellegű 

                                                 

41
 Lásd például: Agymosás vagy mélytudat-szennyezés? Kontrollblog. 

 http://www.kontrollblog.com/2013/09/agymosas-avagy-melytudat-szennyezes.html Letöltés dátuma: 

2013.szeptember 20.   
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 www.eurobarometer.eu  
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változók hiányában), hogy az összeesküvés-elméletek a csoportidentitáshoz kapcsolódó 

attitűdökkel erősebben összefüggnek, mint az egyéni szintű problémákat tükröző attitűdökkel 

(pl. megélhetés). Nem igazolta a kutatás közvetlenül azt sem, hogy a status quot 

megkérdőjelező politikai pozíció (Jobbik-támogatás) hajlamosít az összeesküvés-elméletek 

elfogadására. A Jobbik-ideológia mintha azonban impliciten mégis megjelenne. Nehéz nem 

az etnikai alapú előítéletesség és az összeesküvés-elméletek összefüggésével magyarázni 

például azt az eredményt, hogy az MCF Magyar Összefogás Párt elutasítása erősen hat az az 

összeesküvéses világképre. Amennyiben pedig ezt a változót kivesszük a független változók 

listájából, az SZDSZ elutasításának és a Jobbik el nem utasításának a hatása marad jelentős. 

Mindez együttesen arra utal: az erős ellenségképekre építő összeesküvés-elméletek egyfajta 

cigányellenes, liberalizmus-ellenes (esetenként antiszemita-ld. a zsidók gyakori említését a 2. 

vizsgálatban az iszapkatasztrófa lehetséges elkövetőiként) világnézettel kapcsolódnak össze. 

Ebből persze nem szabad azt a téves következtetést levonnunk, hogy az összeesküvés-elméleti 

világkép mindenkinél és törvényszerűen összekapcsolódik az előítéletességgel, lehet azonban 

közöttük valószínűségi kapcsolat – melyeket részletesebben már további vizsgálatoknak lehet 

feladata kibontani.  

4.1.2. AZ ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLET MINT JELENSÉGMAGYARÁZAT  

A második kutatás elsősorban egy konkrét esemény, a vörösiszap-katasztrófa nyomán 

megjelenő specifikus (de az általános összeesküvés-elméletekkel erős összefüggést mutató) 

összeesküvés-elméletek bejósló tényezőit vizsgálta. Ez a kutatás is megerősítette, hogy az 

összeesküvés-elméletek a státuszhierarchiát megkérdőjelező attitűdökkel kapcsolódnak össze: 

a rendszerigazolás és az igazságos világba vetett hit közvetlenül, a belpolitikai 

intézményekben és a „gyarmatosítókkal” (külföldi és pénzügyi intézmények) szembeni 

bizalmatlanság közvetlenül és közvetetten (az összeesküvéses világnézeten keresztül) is hatott 

az iszapkatasztrófa összeesküvéses magyarázatának elfogadására. Ez támogatja Kramer és 

Jost (2002) elképzelését arról, hogy a hatalommal szembeni paranoid viszonyulás a 

rendszerigazolás ellenpontjaként értelmezhető.  

A kutatás igazolta azt is, hogy a csoportidentitáshoz kapcsolódó attitűdtényezőknek 

(rendszerigazolás, igazságos világba vetett hit, intézményi bizalom, Jobbik-pártpreferencia, 

szubjektív kontroll, illetve összeesküvéses világnézet) összességében jelentősebb szerepe van 

a specifikus összeesküvés-elméletek magyarázatában, mint az egyéni pszichológiai 

tényezőknek (Big Five személyiségvonások, ellenségesség, paranoia, önértékelés), 

ugyanakkor utóbbi változók is a variancia jelentékeny hányadát magyarázzák. Az 

előfeltételezéseknek megfelelően a specifikus összeesküvés-elméleti hiedelmekre 

(közvetetten, az összeesküvéses világnézeten keresztül) a szubjektív kontrollérzet is hat 

(fordítottan). Ha tehát nem akarunk teljes társadalmakat vagy széles csoportokat 

patológiásnak címkézni, el kell fogadnunk, hogy az összeesküvés-elmélet „normális”, és 

hatása alól gyakorlatilag senki nem vonhatja ki magát. Az összeesküvés-elmélet inkább 

szociálpszichológiai, mint individuálpszichológiai jelenség. 

A második vizsgálat mindezeken túl arra is rámutatott, hogy Festinger (2000), Allport és 

Postman (1947), illetve  Rosnow és Fine (1983), jóslatának megfelelően az 

iszapkatasztrófával kapcsolatos összeesküvés-elméletek elfogadását olyan esemény-specifikus 
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változók befolyásolják, mint például az iszapkatasztrófa által kiváltott düh, félelem, és 

bizonytalanság (ambivalencia). Két további, egyértelműnek bizonyosan nem nevezhető 

eredményt is láthattunk ugyanakkor. Egyrészről, az iszapkatasztrófa észlelt fontossága enyhe 

negatív (!) összefüggést mutatott az iszapkatasztrófával kapcsolatos összeesküvés-elméletek 

elfogadottságával. Másrészről, az (önjellemzéses) kritikai attitűd hajlamosíthat az 

összeesküvés-elméletek elfogadására (ugyanakkor ez a változó a „végső” modellből kiesett, 

így ez az összefüggés további vizsgálatokat igényel). Ezen eredmények csak részben erősítik 

meg Allport és Postman (1947) – Rosnow és Fine (1983) által módosított – feltételezését, 

mely szerint a szóbeszédek (melyek egy fajtájaként azonosíthatjuk az összeesküvés-

elméleteket is) egyenes arányban állnak az ambivalenciával (ideáig teljesült) és az esemény 

észlelt fontosságával, de fordított irányban kapcsolódnak az egyén kritikai érzékével. Ezen 

utóbbi eredmény igen beszédes az összeesküvéselmélet-hívők önképével kapcsolatban: a 

konspirációs teóriák hívei a szokásos magyarázatokat megkérdőjelező, kritikus hajlamú, a 

„birkamentalitást” elutasító egyénekként tekintenek magukra, és saját csoportjukat is így 

látják. Ez az eredmény részben magyarázható a szociális identitáselmélet alapján, a pozitív 

megkülönböztetettségre törekvés elvével (ld. pl. Tajfel és Turner, 1986). Ez utal arra, hogy az 

összeesküvés-elméletben való hit mint a kritikus gondolkodás terméke (tartalomtól 

függetlenül) maga is identitásteremtő tényező lehet lehet. A kutatás igazolta azt is, hogy az 

összeesküvéses világkép fontos prediktora ugyan a specifikus összeesküvés-elméleti 

hiedelmeknek, mely számos változó hatását (pl. bizalom) közvetetté formálja, ugyanakkor 

több változó (pl. rendszerigazolás, esemény-specifikus düh, paranoia, intézményi bizalom) 

közvetlenül is hat a specifikus összeesküvés-elméleti hiedelmekre. Egyértelműnek tűnik 

ugyanakkor az útmodell alapján is, hogy a specifikus összeesküvés-elméletekben való hitet 

(részben közvetlenül, részben az összeesküvéses világnézeten keresztül) egyszerre határozzák 

meg az eseménnyel kapcsolatos érzelmek, a csoportidentitáshoz kapcsolódó mutatók és az 

egyéni szintű pszichológiai változók – és mindezen összefüggések egy komplex 

interakcionista modellt vázolnak fel. Útmodellünk bonyolultsága túlzottnak tűnhet, melyet 

Eisntein kedvelt tételével igyekszünk megvédeni: „Mindent le kell egyszerűsíteni annyira, 

amennyire csak lehet, de nem jobban”. A komplexitásnak ugyanis adott esetben egyértelműen 

látszik a haszna: a magas megmagyarázott variancia (a második vizsgálatban útmodell 

segítségével a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos összeesküvés-elméleti hiedelmek 

varianciájának csaknem ötvenöt százalékát sikerült megmagyarázni) és a kapott 

összefüggések gazdagsága. A kapott eredmények véleményünk szerint részben igazolják 

Glick (1995) modelljét is a bűnbakképzés logikájáról. A szorongást az egyén önállóan is 

megélheti. Ami azonban nagyon jellemző az összeesküvés-elméletek dinamikájára (ld. pl. 

Groh, 1987; Glick, 1995), hogy az észlelt fenyegetés vagy frusztráció kollektív (azaz a 

szélesebb csoportot, és nem csak az egyént fenyegeti), és maga a válasz is az: abban az 

értelemben, hogy az egyén csoportideológiákhoz fordulva (adott esetben hierarchiagyengítő 

mítoszok, antiszemitizmus és Jobbik-támogatás) igyekszik a szorongató helyzetre 

magyarázatot és megoldást találni.  
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4.1.3. AZ ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLET MINT RENDSZERMAGYARÁZAT  

A harmadik vizsgálat során abból indultunk ki, hogy a jogrendszer építményéhez az annak 

keretein belül élő, de ahhoz laikusan viszonyuló állampolgároknak értelemszerűen kettős a 

viszonya. A kiismerhetetlen, szorongató komplexitás és az absztrakt idegenség vélhetően 

kulcsfontosságúak ebben a relációban. Még a törvénytisztelő állampolgárok jelentős része is 

úgy látja és érzi, hogy a jog olyan kiismerhetetlen útvesztő, melynek labirintusában finoman 

szólva sem egyszerű eligazodni. A jogrendszer a maga túlzott bonyolultságával, végtelennek 

tűnő joganyagával jellegzetesen olyan „képződmény”, mely kiált az olyan, leegyszerűsítő 

egyéni és társadalmi magyarázatokért, melyek szándékos rosszindulatot látnak kirajzolódni a 

jog kiismerhetetlen világában. Bár John Locke (1986) meggyőződése szerint például a 

jogszabályok végső célja nem a tiltás és a korlátozás, hanem sokkal inkább a szabadság 

fenntartása és bővítése, az állampolgárok többsége a jogrendszerről vélhetően ennél jóval 

kevésbé magasztosan vélekedik.   

A vizsgálatban egyrészt az összeesküvéses világnézet további korrelátumait kerestük, 

másrészt ezen attitűdök összefüggését az általános jogrendszerrel és az állammal kapcsolatos 

attitűdökkel. Mivel ez is reprezentatív minta volt
43

 lehetőségünk nyílt arra, hogy a 

közvélemény változását ebben a kérdésben nyomon követhessük. Nagyon fontos eredmény, 

hogy 2011-ben, amikor az általános bizalmi mutatók magasabban voltak, az összeesküvés-

elméleti hiedelmek is látványosan alacsonyabbak voltak a társadalomban, mint a 2009-es 

mérés esetén. Ez arra utal, hogy az összeesküvés-elméleteket is (még ha a történelmi 

hagyományok természetesen hatnak is rájuk – főleg a tartalmukra) a társadalmi-politikai 

környezetre érzékeny tényezőkként érdemes megérteni és felfogni, melyek népszerűsége és 

elfogadottsága gyorsan változhat a politikai kontextus függvényében. Ez az eredmény 

összhangban van a sztereotípiák politikai–történeti kontextusra érzékenységét és akár 

kifejezetten gyors változásait hangsúlyozó nézőponttal (ld. pl. Hunyady, 1996; Haslam és 

mtsai, 1992), mely egyre inkább teret nyer a tradicionális, sztereotípiákat és az előítéleteket 

történelmileg meggyökeresedettnek és megváltoztathatatlannak tartó állásponttal szemben. 

A már közhelyszámba menő megállapítás szerint a mai magyar társadalmat a társadalmi-

politikai intézményekkel szembeni mély bizalmatlanság hatja át. Ebben a XX. században a 

nem jogállami működésmódról szerzett kiterjedt társadalmi tapasztalatokon túl mélyebb 

történelmi okok is szerepet játszhatnak. Különösen erős lehet a jogrendszerrel szembeni 

bizalmatlanság, illetve a jogszabályok „idegenségének” érzése olyan országokban, melyek 

évszázadokon keresztül élték meg azt, hogy „idegen hatalmak” által diktált szabályoknak és 

normáknak kell megfelelni. Ez pedig értelemszerűen meghatározhatja a jogkövetés 

mintázatait is. Fleck Zoltán (2010, 131-132. o.) a magyar társadalom joghoz való viszonyát 

éppen ebből a tapasztalatból eredezteti: „Az állampolgár és az állam viszonyát 

Magyarországon leginkább az ellenséges, sokszor idegen vagy idegenként érzékelt 

államhatalom mintázata jellemzi, ebből a viszonyból származik a jog megkerülésének, 

                                                 

43
 Még ha a mintavétel nem azonos módszertannal készült is, és a második minta az iskolázottságra nem volt 

reprezentatív.  
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kijátszásának hagyománya.” Változóink megformálása során részben ebből a felismerésből is 

indultunk ki.  

A hipotézistesztelés során beigazolódott, hogy az igazságos világba vetett hit, mint 

státuszhierarchia-erősítő nézet negatív összefüggést mutat az összeesküvéses világnézettel 

(ezt az előző vizsgálat már változó-konstellációban nem igazolta egyértelműen), és hogy az 

intézményekbe vetett bizalmatlanságot tovább bontva az intézmények észlelt 

tisztességtelensége bejósolja az összeesküvés-elméleti világnézetet, az észlelt inkompetencia 

viszont nem (s az elvárásainkkal ellentétben ugyanakkor az észlelt függetlenség sem). Ez az 

eredmény aláhúzza az összeesküvés-elméletek moralizáló jellegét. Ez összeesküvők és a 

velük együttműködő intézmények az elméletek hívői szerint erkölcstelenek, hiszen alapvető 

társadalmi normákat hágnak át. A konzervativizmus azonban, melyet nem mint 

hierarchiaerősítő mítoszt, hanem mint a szimbolikus megküzdés ideológiai eszközét 

értelmeztük, elvárásainkkal szemben nem jósolta be az összeesküvés-elméleti hiedelmeket. 

Szintén elvárásainkkal ellentétben a szociáldarwinizmus (mely kifejezetten hierarchiaerősítő 

mítosz funkcionál) és az összeesküvéses világnézet között szignifikáns egyenes irányú 

összefüggést találtunk. Ez arra is utal, hogy az összeesküvés-elméleti világnézet hátterében a 

különböző hierarchiaerősítő és hierarchiagyengítő vélekedések egyaránt megtalálhatóak, 

egyfajta ellentmondásos elegyet képezve.   

A faktor- majd klaszteranalízis azonban csak részben látszik alátámasztani az endemikus 

bizalmatlansággal, gyanakvással és normasértésekre való hajlammal kapcsolatos elvárásokat. 

A társadalom 19 százalékát az összeesküvés-szkeptikusok tették ki (akiket alacsony, az 

„elnyomó” és rosszindulatú állammal szembeni ellenérzéseken alapuló kurucos 

bizalmatlanság és rendszerkritika, viszont az összeesküvéses világnézet elutasítása jellemez). 

Aránylag jól képzettek (22%-uknak van felsőfokú végzettsége), ugyanakkor politikailag nem 

kifejezetten aktívak. Inkább bizalmatlanok az intézményekkel szemben, és kevéssé hisznek az 

igazságos világban. Félelmeik leginkább belesimulnak a többi csoport átlagába. Ez a 

legkevésbé karakteres gondolkodású csoport.  

A legkoherensebb vélekedéseket a reprezentatív minta 13 százalékát kitevő rendszertagadók 

adták (akiket viszonylag magas kurucos bizalmatlansággal, és nagyon magas 

rendszerkritikával és összeesküvéses világnézettel jellemezhetünk). Rájuk egy általános 

pesszimizmus és a rendszer minden elemére kiterjedő elutasítás jellemző. Ez a csoport 

egyáltalán nem hisz az igazságos világban, a legkevésbé látja hatékonynak, függetlennek és 

tisztességesnek az intézményeket. Nagyon erős aggodalom jellemzi őket a megélhetéssel 

kapcsolatban, de a Magyarországot fenyegető veszélyek, illetve a szabadságjogokkal 

szembeni aggodalmak is náluk a legerősebbek, és az átlagnál jobban aggódnak a bűnözés 

miatt is. Ez a csoport a legfiatalabb (átlagéletkor 44 év), és az egyik legképzetlenebb 

(körükben az egyik legmagasabb a szakmunkás végzettségűek – 37% – és legalacsonyabb a 

felsőfokú végzettségűek – 7% – aránya). Ők érzik legkedvezőtlenebbnek az anyagi 

helyzetüket is. Ezt a csoportot jellemzi ugyanakkor a legalacsonyabb politikai aktivitás is. 

Ezek ellenére paradox módon ebben a csoportban találjuk a legmagasabb 

szociáldarwinizmus-értékeket – ennek lehetséges magyarázataira még lentebb részletesebben 

is kitérünk.  
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Bizonyos szempontból megnyugtató eredmény, hogy ezen 2011-es vizsgálatban a négy 

klaszter közül a legnépesebbnek az idealistáké bizonyult. Ez a csoport minden szempontból a 

rendszertagadók inverze. Elutasítja a kurucos bizalmatlanságot és a rendszerkritikát is. 

Kiemelkedően a legmagasabb végzettségű (hatvanöt százalékuk érettségizett, egynegyedük 

diplomás), és saját anyagi helyzetét a legkedvezőbbnek látó csoport. Itt a legmagasabb a 

kormánypárti Fideszt támogatók aránya, és szavazási kedvük is magas. Minden bizalmi 

mutatóban magasan teljesítenek, és inkább hisznek az igazságos világban is. Mind a 

megélhetés, mind a bűnözés, mind a szabadságjogok csorbulása, mind a nemzet 

fenyegetettsége miatt kevésbé aggódnak, mint a többi csoport. Ők azonosulnak legkevésbé a 

szociáldarwinista gondolatokkal. Egy társadalmi státuszával aránylag elégedett, a politikai 

berendezkedéssel többé-kevésbé kiegyensúlyozott, harmonikus viszonyban lévő csoport 

rajzolódik ki előttünk, mely viszonylag mentes az összeesküvés-elméleti gondolatoktól és az 

antihumánus individualista önzéstől is.  

A negyedik, a minta 17 százalékát kitevő, konformista csoport gyakorlatilag minden 

tekintetben a legmagasabb pontszámokat mutatja, legyen szó pozitív tényezőkről (mint 

intézményekbe vetett bizalom), vagy éppen negatív tényezőkről (aggodalmak). Ők mondják 

azt legmagasabb arányban, hogy elmennének szavazni most vasárnap. Pártpreferenciájukat 

tekintve a többség Fidesz-támogatónak vallja magát. Feltételezésünk az (és ezért nem is 

megyünk bele ennek a csoportnak a pszichológiai „mélyelemzésébe”), hogy az 

inkonzisztensnek tűnő válaszok mögött egyetlen közös vonás van: a konformista, igenlő 

válaszadási hajlandóság. Feltételezzük ezért, hogy a kapott válaszok csak mérsékelten, vagy 

egyáltalán nem megbízhatóak, és a sokszor kiemelkedő értékek csak az általános, tartalomtól 

független „igenlésnek”, és nem a megélt véleménynek tulajdoníthatóak. Erre utal az is, hogy 

ebben a csoportban a legalacsonyabb a képzettségi szint (a minta csoport csaknem hatvan 

százalékának nincs érettségije). Feltételezhetjük tehát, hogy itt a véleménynélküliség (ld. 

Converse, 2004; Angelusz, 1996) jelenségével állunk szemben, ami ugyan nem lokalizálható 

egyértelműen bizonyos társadalmi csoportokra, azonban hagyományosan felülreprezentált az 

idősebb és alacsonyabban képzett rétegekben – és ebben a csoportban éppen ezek a kiugró 

szocio-demográfiai jellemzők. Amennyiben összeadjuk ezt a csoportot és azok csoportját, 

akik válaszhiány miatt kikerültek az elemzésből (329 fő), összesen azt találjuk, hogy a 

társadalom gyakorlatilag 50 százaléka jellemezhető attitűdnélküliként ezen absztraktabb 

társadalmi-politikai kérdésekben
44

. 

Az adatok alapján tehát nem jelenthetjük ki, hogy a magyar közgondolkodásban látványosan 

domináns lenne a kurucos, törvényszegésre bátorító államellenes mentalitás az optimista 

jogszabálykövetéssel szemben, a közvélemény nagyobb része inkább józan mértéktartással 

jellemezhető ezen a téren. Jól elkülöníthető viszont az összeesküvéses gondolkodás két 

dimenziója: a) a jogalkotó és jogalkalmazó intézmények radikális kritikájától a 

normaszegések igazolásáig és egy erős antiegalitarianizmusig eljutó, az elittel és a társadalom 

                                                 

44
 Ez persze nem is rossz arány, ha tekintetbe vesszük például, hogy Converse (2004) klasszikus vizsgálatában 

azt találta, hogy a társadalom mindössze 15 százalékát kitevő választói csoportnak vannak koherensebbnek tűnő 

ideológiai mintázatok a fejében 
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alacsonyabb csoportjaival szemben egyszerre gyanakvó és ellenséges, kurucos 

bizalmatlanság, illetve b) a politikai rendszerrel szemben általános, diffúz bizalmatlanságot 

tápláló konspirációs világnézet. Előbbi a társadalom egyfajta szociáldarwinista felfogásából 

kiinduló, erősen individualisztikus, egyes elemeiben népre és a nemzetre hivatkozó 

nézetrendszer, melyet meghatározónak és erősnek, ugyanakkor nem dominánsnak 

minősíthetünk a hazai közgondolkodásban. Feltételezéseink szerint az első (vélhetően erősen 

országspecifikus) dimenzió elsődleges funkciója a társadalmi egyenlőtlenségek és a saját 

normaszegések az igazságtalanság elkerülhetetlenségének rögzítésével történő, cinikus 

igazolása; a második tényezőnek pedig elsősorban politikai szerepe van: egyfajta „sérelmi 

nemzettudat”; ostrom-mentalitás fenntartása és megerősítése. Ezen két, jól elkülönülő 

dimenziót elsősorban az attitűddimenziók, és nem a szocio-demográfiai változók képesek 

egymástól elkülöníteni.  

4.2. Az összeesküvés-elméletek természetrajza  

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 kérdéseket megválaszolni.  

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 

egyszerre mutatja az összeesküvés-elméletek széles társadalmi elterjedtségét egyrészről, 

változékonyságát másrészről.  Előbbi eredményeink összhangban állnak korábbi, más 

országokban végzett reprezentatív vizsgálatokkal (pl. Saad, 2003; Public Policy Polling, 2013; 

BBC; 2006, Gentzkow és Shapiro, 2008), amelyekben szintén rendkívül széles körben 

elterjedtnek találtak bizonyos típusú összeesküvés-elméleteket különböző társadalmi 

kontextusokban. A magyar társadalom fogékonysága az ilyen elméletek iránt egyértelműnek 

tűnik. Mivel a magyar közvélemény a kutatások általános tanúsága szerint (az ebben 

végbemenő ingadozás ellenére) mind a politikai intézményekkel, mind a sajtóval, mind a 

pénzügyi szervezetekkel szemben inkább bizalmatlan (ld. pl. Giczi és Sik, 2009), könnyen 

szárba szökkenhetnek és újratermelődhetnek azok az elméletek, melyek szerint a politikusok 

és a gazdasági szereplők összeesküdnek a „nép” ellen, és a sajtó pedig, amely a hatalmasok 

kezében van, nem tárja fel ezen összefüggéseket.  

Fontos azonban még egyszer hangsúlyozni: az államhatalommal és a jogrendszerrel 

kapcsolatos ellenséges nézeteket még viszonylagos elterjedtségük ellenére is téves lenne 



141 

 

valamiféle „hungarikumként”, Magyarország-specifikus politikai-kulturális jellemzőként 

azonosítani. Az angolszász országokban meglehetősen elterjedt összeesküvés-elméletek (ld. 

erről pl. Goertzel, 1994, Swami és Coles, 2010, Public Policy Polling, 2008) például nem kis 

részben abból fakadnak, hogy ezekben az országokban a központi államhatalommal szemben 

eleve élnek nagyon erős, az individualista gondolkodásmódban gyökerező ellenérzések.  

 

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 választottunk az összeesküvés-elméletekhez (például 

paranoia, ellenségesség), melyek láthatóan nagyon komoly hatást gyakoroltak a (specifikus) 

összeesküvés-elméleti hiedelmekre.  

A második vizsgálat során mi alapvetően azt feltételeztük, hogy a személyiségtényezők 

inkább közvetetten, az összeesküvés-elméleti világnézeten keresztül hatnak az összeesküvés-

elméletekre. Ez az összefüggés azonban csak részben igazolódott: a paranoia és az 

ellenségesség (melyek a személyiségtényezők közül a legfontosabbnak bizonyultak) mind 

közvetlenül, mind közvetetten (az összeesküvéses világnézeten keresztül) hatottak az 

iszapkatasztrófával kapcsolatos specifikus összeesküvéses hiedelmekre. Az 

individuálpszichológiai változók (pl. Darwin és mtsai, 2011) és a társadalmi észleléshez 

kapcsolódó változók (pl. Moscovici, 1987) viszonya az összeesküvés-elméletekhez még 

további vizsgálatokat igényel. Elképzelhető ugyanis, hogy a tényezők között egy 

bonyolultabb oksági viszony áll fent, melyet több változó elemzése tudna részleteiben 

kibontani. Elképzelhető továbbá, hogy létezik az összeesküvés-hívőknek egy olyan csoportja, 

akiknél a személyiségpszichológiai tényezőknek komolyabb szerepe van.  

Összességében azonban az adatok támogatni látszanak azt a feltételezést, hogy az 

összeesküvés-elméletek inkább a társadalmi- és csoportidentitáshoz kapcsolódnak, több 

szempontból is:  

1) Az összeesküvés-elméletek az azokat hordozó csoport társas identitásában 

gyökereznek, így megjelenítik a csoport ellenségképeit (Oppenheimer, 2001) és 

előítéleteit, továbbá felfedik az aktuális csoportközi konfliktusok természetét és 

struktúráját.  
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2) Ezen elméletek feltárják azon csoportok gondolkodásának és mentalitásának 

jellemző mintázatait, melyben megjelennek, terjednek, és a társas cselekvés alapját 

képezik. Az összeesküvés-elméletek mindig a már létező társadalmi hiedelmek 

bázisán formálódnak (ld. pl. Moscovici, 1987). 

3) Megvilágítják és tükrözik a társadalmi folyamatok általános emocionális 

kontextusát, és felfedik a „társadalmi közérzet” (Hunyady, 2009) jellemzőit.  

4) Mivel ezen elméletek definíció szerint egyfajta gyanakvást tükröznek, feltárják a 

csoport „vertikális” (az elittel és vezetőkkel szembeni), illetve „horizontális” (más 

állampolgárokkal szembeni) bizalmi viszonyait, tehát egy implikált 

társadalomelméletet vázolnak fel. 

K3. A státuszhierarchiát erősítő, vagy azt gyengítő attitűdökkel (esetleg egyikkel sem) függ 

össze az összeesküvés-elméleti gondolkodás?  

Az összeesküvés-elméleti attitűdök eredményeink alapján beágyazottak egyrészt a társadalmi 

rendszer igazságosságával kapcsolatos vélekedései közé (Kramer, 1998), másrészt a 

társadalom többi csoportjairól alkotott, hierarchikusan szerveződő sztereotípiái közé (Kofta és 

Sedek, 2005, Bruder és Imhoff, 2013). 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 kétféle magyarázatot adhatunk: 1) A 

rendszerigazolási elmélet (Jost és Banaji, 1994) alapján az alacsonyabb státuszú vagy 

magukat elnyomottnak érző csoportok tagjai is hajlamosak magukévá tenni a status quot 

támogató ideológiákat, hogy ezzel saját társadalmi helyzetüket igazolják. Ez ugyanakkor 

ebben az esetben nem tűnik plauzibilis magyarázatnak, hiszen a rendszertagadó csoportban 

mind a bizalmi értékek, mind a rendszerigazolással rokon igazságos világba vetett hit 

rendkívül alacsony. 2) Másik magyarázatunk ideológiai természetű: a rendszertagadó 

csoportban messze legmagasabb a Jobbikot támogatók aránya, és az összeesküvés-elméleti 

hiedelmek a második vizsgálatban is összefüggtek a Jobbik-támogatottsággal. A Jobbik 

politikájának inherens részét képezi a csoportok egyenlőtlenségének hangsúlyozása. Azok 

számára, akik státuszvesztést élnek meg, ennek az ideológiának megnyugtató hatása lehet, 

hiszen a feszültséget konkrét csoportok irányában vezethetik le (ezzel egybehangzó Glick 

[2005] bűnbakképzési modellje is). Azt a kutatási eredményt, mely szerint a modern 

szélsőjobboldali ideológiák egyszerre képesek megszólítani az „elitet”, annak 

szociáldarwinizmusára; és a „plebset”, annak elittel szembeni indulataira apellálva (ld. pl. 
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Tóth-Grajczár, 2004), ebben a csoportban paradox módon egyszerre érhetjük tetten. Ez az 

eredmény ugyanakkor arra is rámutat, hogy az összeesküvés-elméleteket nem lehet teljes 

mértékben a status quo-t támogató vagy azt megkérdőjelező narratívaként értelmezni: a 

domináns elitellenes populizmus mellett az egyenlőtlenség fontosságát hangsúlyozó 

szociáldarwinizmus is megférhet ebben a gondolatmenetben egymás mellett. Mindez az 

összeesküvés-elméletek csoportközi feszültségelvezető funkciójával kapcsolatos 

elképzeléseket látszik támogatni (ld. pl. Abalakina-Paap, 1999; Zonis és Joseph, 1994; Robins 

és Post, 1997), hiszen az indulatok a társadalmi hierarchia fenti és lenti szintjein észlelt 

csoportok iránt egyszerre megnyilvánulhatnak. Ez egybecseng azzal a korábbi eredménnyel 

is, mely szerint a Jobbik szavazói egyszerre ellenségesek az „elit” részeként látott zsidókkal 

és a „parazitaként” észlelt cigánysággal szemben (némileg hasonló következtetésre jutottunk 

annak idején a Jobbik szavazóinak gondolkodása, és párhuzamos roma-és zsidóellenessége 

kapcsán: Bernát, Krekó, Juhász, Molnár, 2012).  

 

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

változók? 

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, 

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?  

A második vizsgálat alapján egyértelműen 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.  
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K6. Magasabb vagy alacsonyabb szorongásszinttel jár együtt az összeesküvés-elméleti 

gondolkodás? Milyen típusú félelmekkel és szorongással jár együtt az összeesküvés-elméleti 

világnézet?  

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 adott esetben háromféle is 

lehet: 

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). 

Ezt a kulcsfontosságú kérdést azonban csupán komplex kísérleti vizsgálatok tudnák 

megyugtatóan eldönteni. 

4.3. Kitekintés: az összeesküvés-elméletek hatásai  

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.  

Az ember ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy megismerje és megmagyarázza a körülötte 

lévő világot – de nem feltétlenül úgy, hogy tudása pontos és valósághű, hanem hogy 

pszichológiailag kényelmes legyen. Azaz kielégíthesse az adott csoport vágyait, összhangban 

legyen saját maga és az őt körülölelő csoport korábbi hiedelmeivel és világnézetével, továbbá 
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megnevezze és egyben csoportján kívül helyezze a problémák felelőseit. Azzal például, hogy 

a muszlim országok lakói „tudják”, hogy a szeptember 11-i merényletért az arabok helyett az 

amerikai és izraeli kormány tevékenysége a felelős, fenntarthatják korábbi ellenségképüket, 

mozgósíthatják Amerika- és zsidóellenes előítéleteiket, egyúttal a „gonoszt” saját 

közösségükön kívül helyezhetik, megóvva a saját csoportot a fájdalmas erkölcsi 

veszteségektől. Az elméleteknek tehát nem kell igazaknak lenniük, a fontos, hogy 

megnyugtatóak és „hasznosak” legyenek. Fontos, hogy az egyén fenntartsa magában annak 

illúzióját, hogy érti a világ működését. Erre van szükségünk ugyanis ahhoz, hogy 

magabiztosan mozogjunk a világban, és úgy érezzük, irányítást gyakorlunk saját életünk 

felett. A vágy, hogy megértsük az összetett és bonyolult jelenségeket, kínzóan erős akkor, 

amikor váratlan, rendkívüli és szokatlan események történnek: hirtelen halálesetek, 

terrorcselekmények, válságok vagy akár természeti katasztrófák. Ilyen helyzeteket követően 

erős a biztos tudás iránti vágy, de kevés a hozzáférhető információ, és sokszor a hivatalos 

híradások között is erős az ellentmondás, a bizonytalanság, a kétértelműség.  Ha a tudás iránti 

éhséget nem lehet csillapítani, megjelennek a „házi készítésű”, hivatalos verziókat 

megkérdőjelező gerilla-magyarázatok, amelyekbe az adott egyén vagy csoport gyakran azt is 

beleszövi, hogy kinek és miért áll érdekében az információk elhallgatása vagy összekuszálása. 

Minél nagyobb érzelmi jelentőségű és váratlanabb egy esemény, annál inkább elburjánzanak a 

nem hivatalos magyarázatokon alapuló összeesküvés-elméletek.  

Fontos kérdés az összeesküvés-elméletek kapcsán, hogy azok valóban formálják-e a 

viselkedést (fenomének), vagy pedig csak a viselkedés szempontjából irreleváns vagy azt 

követő pszichológiai jelenségek (epifenomének). Fontos kérdés az is, hogyan viszonyuljunk 

az összeesküvés-elméletekhez: társadalmilag és egyénileg kártékony, vagy „jóindulatú” 

jelenségekként?  

Mi az alábbiakban – korábbi szakirodalmi forrásokat és kapott eredményeinket felhasználva – 

amellett érvelünk, hogy ezen elméletek relevanciáját többek között éppen az adja, hogy 

meghatározhatják szélesebb társadalmi csoportok és azok tagjainak viselkedését. Az 

összeesküvés-elméletek veszélye éppen abban rejlik, hogy nem csak tévhitek és eszmék, 

melyek epifenoménként kísérik a viselkedést. Az összeesküvés-elméletek kollektív 

cselekvésre is buzdíthatnak, de egyéni viselkedésekben is visszaköszönhetnek.  

Már a bevezetőben is kifejtettük: a gyanakvás és a bizalmatlanság közel sem mindig 

„irracionális”. A másik csoport szándékaira, motívumaira és cselekedeteire irányuló kiemelt 

figyelem igenis járhat adaptív következményekkel, különlegesen azon csoportok esetében, 

amelyek a társadalmi hierarchiában elfoglalt alacsony státuszuk miatt kifejezetten ki vannak 

téve a kizsákmányolás veszélyének. Ahogy Andrew Grove, az Intel vezérigazgatója szokta 

figyelmeztetni beosztottait (idézi Kramer, 1998): „csak a paranoid marad életben”. Ez az elv 

ugyanakkor leginkább a „lokális” specifikus, vagy éppen esemény-alapú összeesküvés-

elméletekre igaz. Minél inkább szétterjedtebb és expanzívabb az összeesküvés-elméleti 

gondolkodás, annál nagyobb az esélye annak, hogy téves következtetésekre vezet, és 

társadalmi veszélyeket hordoz.  
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Angolszász írásokban az állampolgári cinizmust és az állammal szembeni bizalmatlanságot 

(melyek az összeesküvés-elméleti gondolkodással összefüggést mutatnak) az öntudatos 

állampolgári gondolkodás szerves részeként sokszor az egészséges demokrácia szerves és 

szükséges velejárójaként azonosítják (ld. pl. Macey, 2002). Az elittel és intézményeivel 

szembeni széles körű gyanakvás azonban nehezen lenne pozitív társadalmi jelenségként 

azonosítható: azon túl, hogy ronthatja a társadalom immunitását a „létező demokrácia” 

intézményeinek gyengítését vagy felszámolását célzó törekvésekkel szemben „a jog 

megkerülésének, kijátszásának hagyományát” (Fleck, 2010, 132.) is széles körben 

meghonosíthatja.  

Kutatásainkban azt találtuk, hogy az összeesküvés-elméletek rendszerint olyan változókkal 

függnek össze, melyek közös vonása a külvilággal szembeni bizalmatlan és ellenséges 

viszony. Ennek alapján nehéz „ízelgő képet festeni az összeesküvés-elméletekről. De milyen 

hatása is van pontosan ezen teóriáknak? 

 

4.3.1. CSOPORTKÖZI KONFLIKTUSOK ELMÉRGESÍTÉSE 

A gyanakvás és bizalmatlanság a társas kogníció általános és sokszor adaptív vonása, és az 

ezen alapuló szkepszis a politikai rendszerrel és kormányzattal szembeni állampolgári 

viszonyulás természetes, és bizonyos szinten kívánatos formája. A társadalmi „paranoia” 

ugyanakkor (még ha a fogalmat nem is pszichopatológiai értelemben használjuk) per 

definitionem a bizonytalanság és a gyanakvás eltúlzott és túláltalánosító, így sok esetben 

irracionális formája. A csoportközi konfliktusban megjelenő túlzott gyanakvás, az ún. 

„outgroup-paranoia” (Kramer és Jost, 2002) a faji, politikai és vallási csoportok közti viszonyt 

mérgezheti – ahogyan azt az előítéletekkel való összefüggést sugalló adatok tükrében is 

láthattuk. Az összeesküvés-elméletek nem csak kísérik, de elő is idézhetik a konfliktusok 

eszkalációját (Pruitt, 1987). Az eszkalálódó csoportközi konfliktusok pedig a csoportközi 

erőszak olyan formáiban futhatnak ki, hogy a legszélsőségesebb esetek egyikét említsük, mint 

például a Holokauszt, melynek ideológiai megalapozásában és indoklásában a Cion 

Bölcseinek Jegyzőkönyve mint a náci propaganda központi elemét képező és a rendszert 

legitimáló antiszemita összeesküvés-elméletek kiemelkedő szerepet kaptak (ld. pl. Cohn, 

1993). 

Az endemikus bizalmatlanság és paranoia – alapvetően békés, demokratikus keretfeltételek 

között – mind egyéni, mind csoportos szinten inkább ráfizetésesnek tűnik: rontja az 

együttműködés lehetőségeit, így kedvezőtlen hatást gyakorolva a gazdaságra is, felerősítheti a 

destruktív versengést (ld. pl. Fülöp, 2008) aláássa a politikai rendszer legitimitását, gyengíti a 

demokratikus intézményeket és rontja a társadalmi közérzetet (Hunyady, 2009). 

 

4.3.2. DEMOKRATIKUS BERENDEZKEDÉS MEGKÉRDŐJELEZÉSE  

Az összeesküvés-elméletek eredményeink alapján egyértelműen a demokratikus 

intézményrendszerrel szembeni bizalmatlanságot fejezik ki.  A bevezetőben felvillantottuk az 

azzal kapcsolatos dilemmát, hogy a demokratikus rendszerekre és társadalmak működésére 
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milyen hatása van az összeesküvés-elméleteknek. Hajlunk arra a feltételezésre, hogy ezen 

elméletek kedvezőtlen hatása (legalábbis a mai társadalmi körülmények között) meghaladja 

azok esetleges előnyeit. Ezen elméletek ugyanis abból az axiómából indulnak ki, mely a 

demokrácia működésével összeegyeztethetetlen: a világ a rosszindulatú gazdasági 

háttércsoportok és nem a választott politikai vezetők irányítása alatt áll – vagy ha politikusok 

gyakorolják is a hatalmat, nem arra használják hatalmukat, amire a választók megbízták őket. 

A „politikai paranoia” – függetlenül attól, hogy a kormányzó elit ellen alkalmazzák őket, vagy 

éppen ellenkezőleg, a kormányzat gerjeszti azokat – meggyengítheti és erodálhatja a 

társadalom demokratikus működési mechanizmusait. A modern kapitalista demokráciák 

ugyanis a bizalmon alapulnak, és egyedül ez képes biztosítani ezen rendszerek 

működőképességét (Fukuyama, 2007) – még ha, mint fent említettük, sokszor a 

bizalmatlanságra is szükség van a demokráciákban. A külső és belső ellenségektől való 

permanens félelem azonban éppen ezt az elvet ássa alá, és a hatékonyság és a biztonság 

szempontjait a demokrácia elvei elé helyezi. Éppen ezért, bár egyes konkrét események 

mögötti összeesküvések feltételezése mint egyfajta kritikus állampolgári attitűd a politikával 

szembeni tudatosabb viszonyt is tükrözhet, az endemikus, világképpé merevedett 

összeesküvés-elméletek inkább „megmérgezik a demokráciát” (Berlet, 2009).  

A bizalmat mindig sokkal könnyebb lerombolni, mint fenntartani vagy újjáépíteni (pl. 

Meyerson, Weick és Kramer, 1996), hiszen fogékonyabbak vagyunk a feltűnőbb és társas 

szempontból informatívabb negatív jelzésekre, és nagyobb jelentőséget is tulajdonítunk nekik. 

A bizalmi viszonyok tartós roncsolásában pedig az összeesküvéses képzetek jelentős szerepet 

játszhatnak személyközi, csoportközi és társadalmi szinten egyaránt. Slovic (1993) 

vizsgálatában egyértelműen azt találta, hogy a kedvezőtlen eseményekről szóló fiktív 

híreknek a bizalmi viszonyok alakításában jóval nagyobb szerepe van, mint a pozitív 

híreknek. A gyanakvás tehát könnyen felébreszthető, de sokkal nehezebben elaltatható. Az 

összeesküvés-elméleteknek sokszor valóban lehet haszna, széles körű elburjánzásuk azonban 

az egyénre, a csoportra vagy a rendszerre nézve destruktív erőket szabadíthat fel. Az 

összeesküvés-elméletek inkább erősítik a társadalmon belüli konfliktusokat és az 

együttműködést megakadályozó irracionális bizalmatlanságot, ami rontja ezen rendszerek 

működési hatékonyságát. 

 

4.3.3. ÖNKÁROSÍTÓ PARANOID VISELKEDÉS 

A paranoid kognícióra jellemző torzítások és téves észlelések paranoid viselkedéshez 

vezethetnek (Kramer, 1998). Ez az összeesküvés-elméletek esetében annak köszönhető 

elsősorban, hogy az egyén minden, a „rendszer” elemét képező intézménnyel szemben 

(politikai intézmények, sajtó, pénzügyi intézmények, egészségügyi intézmények stb.) 

bizalmatlanságot táplálnak. Ennek eredménye lehet az is, hogy az ezen szervektől érkező 

információkra, illetve felhívásokra (például védőoltásokra való felhívás) az egyén 

reaktanciával, azaz szándékosan ellenkező viselkedéssel reagálhat.  

Ennek legtöbbet kutatott példái az amerikai feketék egészségmagatartásához kapcsolódnak. 

Az amerikai feketék körében meglehetősen elterjedt (a kutatások szerint a fekete lakosság 
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nagyjából negyede által osztott) vélekedés szerint a HIV vírus a feketék elleni népirtó 

összeesküvés része. Ez a hiedelem jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a fekete férfiak jelentős 

része tartózkodik az óvszerhasználattól, nagyban növelve ezzel a HIV-fertőzés veszélyét 

ebben a közösségben (Fletcher, 1996; Klonoff, Landrine, 1999; Ross, Essien, Torres, 2006; 

Thornburn és Bogart, 2003). Az a konspirációs teória, mely szerint a születésszabályozás a 

feketékkel szembeni népirtó összeesküvés része, jelentősen visszaveti a fogamzásgátló 

eszközök használatát, így hozzájárulva a nem kívánt terhességek magas arányához 

(Thornburn Bird és Bogart, 2003; Thornburn, Bogart, 2005). 

Mindezen példák a feketék elleni diszkrimináció történetét és olyan etikátlan kutatási 

programokat figyelembe véve, mint a feketéken végzett Tuskegee Syphilis Study, érthetővé 

válnak (Freimuth és mtsai, 2001), ugyanakkor a közegészségügyi rendszerrel szembeni 

krónikus bizalmatlansághoz és az egyén számára káros egészségviselkedéshez vezetnek. 

Ráadásul az utóbbi időben ez a mozgalom messze túlnyúlik a fekete közösség határain: az 

összeesküvés-elméletektől fűtött „beoltásellenes mozgalom” ma már kimutatható, általános 

negatív közegészségügyi hatást fejt ki világszerte (Poland és mtsai, 2012; Gangarosa és mtsai, 

1998). A különböző, részben politikailag gerjesztett tévhitek szerepét a védőoltásokkal 

szemben már hazai vizsgálatok is alátámasztották (Nguyen Luu, Borsfay és Kende, 2010). 

Az összeesküvés-elméletek a fogyasztás terén ártalmatlanabb, de szintén meglehetősen 

irracionális viselkedéshez vezethetnek. Fletcher (1996) beszámolója szerint az afroamerikaiak 

körében Brooklynban olyan elméletek is szárnyra kaptak, melyek szerint egyes üdítők és 

gyorséttermi ételek (Snapple üdítőitalok, valamint a Church’ Fried Chicken termékei) a fekete 

férfiak sterilizációjára kifejlesztett vegyszereket tartalmaznak.  

Ha a paranoidnak eredendően nincsenek is ellenségei, teremt magának.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Az összeesküvés-elméletek, szoros összefüggésben a viselkedésre gyakorolt hatásukkal, 

ugyanis legalább kétféle módon is önbeteljesítő jóslatként működhetnek. Egyrészt, az 

összeesküvés-elméletek egyfajta paranoid csoportközi dinamikát indítanak be, mely maga is 

hozzájárulhat ahhoz, hogy a bizalmatlanság tényleges, ártó szándékú összeesküvésekben 

fusson ki. A paranoid viselkedés egyik fontos, szándékolatlan következménye, hogy előidézi 

és súlyosbítja az ellenségeskedéssel járó helyzeteket. Így a társadalmi rendszereken belül a 

paranoid kogníciónak és viselkedésnek nemcsak önfenntartó, de önbeteljesítő és eszkalációs 

hatása is van (Kramer, 1998). A vélt összeesküvés elleni „önvédelmi” megfontolások a saját 

csoportot arra késztethetik, hogy tényleges összeesküvést tervezzen a másik csoport ellen, és 

„megelőző csapást” mérjen rá. Más oldalról, az összeesküvéssel megvádolt csoportot az 

összeesküvés vádja és a velük szembeni ellenséges viszony olyan pozícióba szoríthatja, mely 

valóban kikényszeríti az összeesküvést. Az elvárások így ténylegesen hatnak a viselkedésre. 

Az összeesküvés-elméletek önbeteljesítő jellegére példájaként Robins és Post (1997) az 

amerikai német állampolgárokat és azok szervezeteit említi. Az Egyesült Államokban élő 

németek a második világháború idején elszigeteltté és kirekesztetté váltak. Ez a marginalizált 

pozíció pedig maga is hozzájárulhatott ahhoz, hogy szervezeteik (melyek eredetileg az 

amerikai és német kulturális kapcsolatok fejlesztésére alakultak) végül valóban a náci 

befolyás fő közvetítőivé váltak az Egyesült Államokban.   
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4.3.4. RADIKALIZÁLÁS ÉS AZ ERŐSZAK LEGITIMÁLÁSA 

Kutatásaink összefüggést mutatnak a radikális (vagy akár szélsőséges: kisebbség- és 

demokráciaellenes) politikai ideológiákat képviselő politikai erők (esetünkben Jobbik) 

támogatása, és az összeesküvés-elméleti gondolkodás között.  

A szélsőséges ideológiai mozgalmak ideológiájának középpontjában gyakorlatilag mindig egy 

külső csoporttal szemben megfogalmazódó összeesküvés-elmélet áll. Az extremizmus és a 

konspirációs logika egymástól elválaszthatatlanok (Cottam, 2004). Az összeesküvéses 

narratíva négy fő elemre épül: dualizmus, bűnbakképzés, démonizáció, apokaliptikus 

agresszió; ezeket az eszközöket a szélsőséges csoportok erőszeretettel alkalmazzák saját 

táboruk megteremtésére és mobilizálására (Berlet, 2009). A funkcionális elemzés kapcsán 

már kifejtettük, hogy az összeesküvés-elmélet hatékony tömegmobilizációs eszköz lehet 

(Moscovici, 1987), mely ráadásul morálisan igazolja a külső csoportokkal szembeni 

kegyetlenség és erőszak alkalmazását (Kofta és Sedek, 2005), úgy, hogy a gonosz és 

fenyegető csoporttal szembeni erőszakos fellépést csak jogos önvédelemként láttatja. A 

szélsőségesek számára az összeesküvés-elmélet egyfajta ideológiai axiómaként szolgál, mely 

igazolást nem igényel, viszont levezethető belőle minden politikai eszme és politikai cél. 

Jellemző például, ahogy ezt egy hazai, a Jobbik Facebook-követőinek körében végzett 

vizsgálat is kimutatta, hogy a Jobbik-támogatók megengedőek az „igazságos erőszak” 

alkalmazásával szemben (Bartlett et all, 2011).  .  

 

4.3.5. FELELŐSSÉGHÁRÍTÁS  

Kutatásainkban azt találtuk, hogy az összeesküvés-elméletekben való hit elsősorban a 

„külső”, bizonyos szempontból idegenként észlelt intézményekkel (EU, nemzetközi 

intézmények, pénzügyi intézmények) szembeni gyanakvással függ össze. Ez pedig 

összekapcsolódhat felelősséghárító szerepükkel. Az összeesküvés-elmélet csoportvédő 

funkciójából fakadóan gyakorlatilag a legjobb eszköz egy csoport vagy annak vezetője 

számára, hogy elhárítsa magától a felelősséget valamilyen, a saját tábor számára vállalhatatlan 

tett vagy cselekedet miatt. A politikai-gazdasági kudarcok magyarázatára kézenfekvő és 

kényelmes lehetőséget nyújt az összeesküvéses magyarázat, mely a külső(-belső) cselszövők 

aknamunkájának tulajdonítja a nem kívánt eseményeket.  

Az összeesküvés-elmélet ebből a szempontból egyfajta kollektív elhárító mechanizmusként 

(ld. pl Zonois és Joseph, 1997) kezelhető, mely megóvja az ingroupot a morális 

meghasonulástól. A saját csoportnak csak fel kell tennie a kérdést: „cui prodest?” („kinek az 

érdeke?”), a válasz már is adott: a külső ellenség. Ennek előnye a csoport pszichológiai 

komfortérzete szempontjából megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor hatása a csoportközi 

konfliktusokra igen kedvezőtlen, hiszen akadályát képezi a morális szembenézésnek, és a 

vezetőt feljogosítja a másik csoporttal szembeni korábbi morális normák teljes negligálására. 

Semprún (2006, 123.o.). Egy regényében érzékletesen mutatja be a spanyol kommunista 

mozgalom példáján, hogyan válhat az összeesküvés-elmélet a saját csoport pszichológiai 

védelmének eszközévé:„Megjelent Hruscsovnak az orosz párt XX. kongresszusán elmondott 

titkos beszámolója a személyi kultuszról és Sztálin bűneiről (…) Ez idő tájt egyszer az Alcalá 
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egyik kávéházában, A Manuel Becerra közelében ültünk Simónnal, én pedig megkérdeztem 

tőle, hogy igaz-e mindaz, amit ebben a titkos beszámolóban olvasni, vagy, ahogy egyesek 

állítják, ez csak a kommunista jenkik ostoba hamisítványa (…). A madridi elvtársak, 

leginkább a munkások, azt mondják, hogy az egész csak a fasiszta propaganda terméke”. 

 

4.4. Az összeesküvés-elméletek „ellenszerei” 

Amennyiben a világnézetté szerveződő összeesküvés-elméletek társadalmi hátrányai 

meghaladhja előnyeiket (és kutatásunk eredményei erre utalnak), akkor logikusan következik 

a kérdés: mit lehet tenni az összeesküvés-elméletekkel szemben, hogyan csökkenthető ezen 

teóriák vonzereje?  

A kérdés fordítottjára könnyebb válaszolni, hiszen a kísérleti vizsgálatok többsége azt a 

kérdést vizsgálta: milyen kontextusban erősödhet fel az összeesküvés-elméletek vonzereje? 

Az ezen teóriáknak való kitettség (Swami és mtsai, 2010, Butler és mtsai, 1995, Mulligan és 

Habel, 2012) mindenképpen növelheti az elfogadásuk valószínűségét. Demokratikus 

rendszerekben azonban ezen teóriák kiiktatása a közbeszédből azonban nyilvánvalóan nem 

megoldható- és morálisan sem lenne igazolható.  Több szerző is utal rá (pl. Groh, 1987, 

Inglehart, 1987, Glick és Fiske, 2005), hogy a válságok, katasztrófák, és általában a váratlan, 

kollektív frusztrációt okozó események erősítik az összeesküvés-elméleti gondolkodást, és 

saját kutatásaink eredményei is erre utalnak. Meglehetősen banális, és a disszertáció 

hatókörén messze túlmutató javaslat lenne ugyanakkor, hogy a kormányzatok tegyenek meg 

mindent a katasztrófák, merényletek, válságok megelőzése érdekében.  

Több, már idézett kutatási eredmény is utal arra: az összeesküvés-elméletek tapasztalati úton 

nem nagyon cáfolhatóak – például azért, mert az összeesküvés-elméletek hívői monologikus  

rendszerben gondolkodnak (Goerzel, 1994), és ebből fakadóan a logikailag egymást kizáró 

összeesküvés-elméletekben is hajlamosak hinni (Douglas és Sutton, 2012), minden 

információból kiolvassák a saját álláspontjuk támogatását (Leman és Cinderella, 2007), 

továbbá vitákban sem módosulnak (Wood és Douglas, 2013).  Ennek alapján úgy tűnik, az 

összeesküvés-elméletek meggyőződéses hívőinek gondolkodását valószínűleg reménytelen 

vállalkozás gyökeresen megváltoztatni.  

Realisztikusabb célkitűzés lehet esetleg azon egyének meggyőzése vagy immunizálása, akik 

nem meggyőződéses hívői az összeesküvés-elméleteknek, de azzá válhatnak. Néhány fontos 

szempont pedig ennek kapcsán kiolvasható az eddigi kutatásokból. Egyrészt, az 

összeesküvés-elméletek „hivatalos” források (kormányzati és egyéb tisztségviselők, 

szakértők, stb.) által, és hivatalos csatornákon (pl. tömegmédia, tudományos kutatások) 

keresztül nem nagyon hiteltelenthetőek, mivel az összeesküvés-elméletek éppen ezen 

intézményekben való bizalmatlanságot artikulálják. Ez sajnálatos módon csökkentheti az 

oktatásban, „hagyományos” módszerekkel történő cáfolatot is. Az összeesküvés-elméletek 

tehát „vertikális” irányból nem, csak „horizontálisan” hitelteleníthetőek. Sunstein és 

Vermeule (2009) megállapításával összhangban azt mondhatjuk: a legkomolyabb hatása a 

személyes (vagy szociális médián keresztüli) „kognitív infiltrációnak” lehet: azaz, olyan 
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információknak, melyek kortársak irányából érkeznek, és megkérdőjelezik a csoportokban 

kialakult véleménykonszenzust, illetve  azt a zárt, önerősítő világképet, melyet az 

összeesküvés-elméletek  hívői nem csak saját magukban, de csoportfolyamatokon keresztül is 

felerősítenek. Ami pedig a tartalmat illeti, egyértelműnek tűnik, hogy a múltbeli kollektív 

sérelmeket illetve a külső fenyegetéseket hangsúlyozó áldozati identitás, illetve 

ostrommentalitás (ld. pl. Zonis és Joseph, 1994) kéz a kézben járnak az összeesküvés-

elméletekkel. Egy olyan társadalmi-politikai klíma és oktatási rendszer, mely ezeket erősíti, 

törvényszerűen felerősíti az összeesküvés-elméleti világképet is, annak minden kedvezőtlen 

hatásával (pl. csoportközi viszonyok élezése) egyetemben. Egyes vizsgálatok ugyanakkor azt 

mutatják (pl. Banas és Miller, 2013), hogy az összeesküvés-elméletekkel szembeni „beoltás” 

(és azt követően azok cáfolata) hatékony módszer lehet az összeesküvés-elméletekkel 

szembeni immunizálásban. Az összeesküvés-elméletek ellenszere ugyanakkor mindenképpen 

további vizsgálódásokat igényel.  

4.5. A vizsgálat korlátai 

Végezetül vizsgálatom korlátairól szeretnék néhány szót ejteni. Először is, a kutatásokban 

alkalmazott, „saját készítésű” (bár más skálák által is ihletett) specifikus mérőeszközt – bár a 

kutatások során megbízhatónak bizonyult – szisztematikus validitás-vizsgálatnak nem 

vetettük alá. A mérőeszköz tételei továbbá némileg a kutatások között is módosultak (ami a 

skála tökéletesítésének persze természetes és jellemző folyamata). Fontos eredmény 

ugyanakkor, hogy az utolsó vizsgálat  során a faktoranalízis az abban alkalmazott hat tétel 

közül négyet nagyon hasonló tételek „társaságában” is egy faktorra helyezett, ami 

véleményünk szerint jól mutatja a skála ezen „magtételeinek” megbízhatóságát is.  A skála 

tehát összességében jól képes mérni a „gyanús világgal” kapcsolatos feltételezéseket: annak a 

homályos, általános, és konkrét intézményekre nem vetülő, de szorongató érzését – és az ezen 

emocionális bázison alapuló zárt világnézetet – hogy politikai és társadalmi valóságot a 

felszínen nem látható, de annál fenyegetőbb és veszélyesebb szereplők formálják.  

Kérdésként vetődhet fel az eredmények általánosíthatóságának kérdése is. Mivel a három 

vizsgálatból kettő reprezentatív mintás adatfelvételen készült, ezek eredményeinek hazai 

közegben való általánosíthatósághoz nem nagyon fér kétség. Nem lehet pontosan tudni 

ugyanakkor, hogy egyes eredmények (például a „nemzetvesztéstől” való félelem és az 

összeesküvés-elméletek, vagy éppen a szociáldarwinizmus és az összeesküvés-elméletek 

viszonya) az összeesküvéses világnézet általános pszichológiai jellemzőit tárják fel vagy csak 

a helyi kontextusban jellemző ideológiai mintázatokat ragadják meg. Éppen ezért fontos a 

hasonló vizsgálatokat a jövőben más országokon vett mintákon is ellenőrizni.  

Végezetül: ellentmondás feszül az összeesküvés-elméletek „kollektív” természetének 

feltételezése és a vizsgálatuk során alkalmazott módszertani individualizmus között. Az 

összeesküvés-elméletek formálódásának, átalakulásának és terjedésének „folklorisztikus”, 

nagyobb csoportokban zajló dinamikus folyamata csak korlátozottan vizsgálható a zárt, 

individuális attitűdmérés módszerével, melyet mind a kérdőíves, illetve survey-típus, mind a 

kísérleti eljárások alkalmaznak.  Így részben jogosak azok a kritikák, melyek a kvantitatív 

kutatások kritikája alapján a narratív és diszkurzív vizsgálatok fontosságát hangsúlyozzák az 

összeesküvés-elméletek megismerésében (Raab, Ortlieb, Auer, Guthmann, Carbon, 2013; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Raab%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847576
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ortlieb%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847576
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guthmann%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847576
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carbon%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847576
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Sapountzis és Condor, 2013). Hozzátehetjük ehhez ugyanakkor, hogy a kérdőíves és 

kísérletes vizsgálatok és sok vonatkozásban egybehangzó eredményei jól interpretálható, 

validnak tűnő eredményeket „termeltek”. A közvéleményben széles körben elterjedt és 

„közfogyasztásra” alkalmas formában terjesztett,„homogenizálódott” összeesküvés-elméletek 

eredményeink szerint is jól vizsgálhatóak kérdőíves és közvélemény-kutatási módszerekkel is. 

Bizonyos azonban, hogy a narratív szempont (ld. pl. László, 2007)  beemelése a kutatásokba, 

illetve a kvantitatív és kvalitatív kutatások ötvözése még többet feltárhat az összeesküvés-

elméletek természetéről, kialakulásának és formálódásának folyamatáról.   
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6. Mellékletek 

6.1. Az első vizsgálatban használt kérdések   

Az alábbiakban nem az összes, az Omnibusz-vizsgálatban feltett kérdést adjuk meg, csak 

azokat, melyeket bevontunk az elemzésbe.  

Mennyire érdekli Önt a politika: 

 

1 

 4 - nagyon, 

 3 - közepesen, 

 2 - egy kicsit vagy 

 1 - egyáltalán nem? 

 0 -     X – 

 

Ha jövő vasárnap új parlamenti választások lennének, Ön: 

 

2 

 4 - biztosan elmenne szavazni, 

 3 - nem biztos, de valószínűleg elmenne, 

 2 - valószínűleg nem menne el vagy 

 1 - biztosan nem menne el szavazni? 

 0 -     X – 
 
És (ha mégis elmenne,) melyik pártra szavazna a listás választáson? 
NYITOTT KÉRDÉS, A PÁRTOKAT NE olvasd fel! Írd le ÉS UTÁNA KÓDOLd! EGY VÁLASZ! 
 
 05 – Kereszténydemokrata Néppárt 10 - Magyar Szocialista Párt (MSZP) 
 04 - Fidesz 11 – Magyar Kommunista Munkáspárt  

  

3 4 
 07 - Magyar Demokrata Fórum (MDF) 14 - Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) 
 08 - Magyar Igazság és Élet Párt (MIÉP) 16 - Centrum Párt 
 17 - Magyar Vidék és Polgári Párt 18 - Jobbik Magyarországért  
 20 – Magyarországi Szociáldemokrata Párt 21 – Lehet Más a Politika 
 19 – egyéb párt 
 88 – semmiképpen nem szavazna 99 - nem mondja meg, kire szavazott 
 00 –XX –  
 
Add át a szavazólapot és a borítékot! 
Most játsszuk azt, hogy tényleg ma van a választás! Átadok Önnek egy szavazólapot és egy borítékot. Kérem, hogy a 
szavazólapon tegyen egy X-et annak a pártnak a neve mellé, amelyikre Ön a szavazatát adná! Mivel a választás titkos, 
én most meg sem nézem, hogyan szavazott, csak azt kérem, hogy összehajtva tegye be a szavazócédulát ebbe a 
borítékba és ragassza le! 
 05 – Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) 10 - Magyar Szocialista Párt (MSZP) 
 04 - Fidesz-MPSZ 11 – Magyar Kommunista Munkáspárt  

  

5 6 
 07 - Magyar Demokrata Fórum (MDF) 14 - Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) 
 08 - Magyar Igazság és Élet Párt (MIÉP) 16 - Centrum Párt 
 17 - Magyar Vidék és Polgári Párt 18 - Jobbik Magyarországért 
 19 – MCF Roma Összefogás Párt 20 – Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
 21 – Lehet Más a Politika 
 00 –XX –  
A politikában gyakran beszélnek baloldalról, középbalról, meg jobboldalról és 
középjobbról. Ezen a kártyán az egyes jelenti a baloldalt, a hetes pedig a jobboldalt. 
Ön hol helyezné el a saját nézeteit ezen a skálán? 

 

7 
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 BAL 1 2 3 4 5 6 7 JOBB 
 0 -     X – 
 
 Azt is szokták mondani, hogy valaki liberális vagy konzervatív. Ha a kártyán az egyes 
jelenti azt, hogy nagyon konzervatív, a hetes pedig azt, hogy nagyon liberális, Ön hol 
helyezné el a saját nézeteit ezen a skálán? 

 

8 
 KONZERVATÍV 1 2 3 4 5 6 7 LIBERÁLIS  
 0 -       X – 
Most különböző állításokat fogok felolvasni, és arra kérem, hogy iskolai osztályzatokkal mondja meg, hogy mennyire 
ért ezekkel egyet. Ötöst adjon, ha teljes mértékben egyetért és egyest, ha egyáltalán nem ért egyet! Természetesen a 
közbülső osztályzatokat is használhatja. 

 TELJES 
MÉRTÉKBE
N 
EGYETÉRT 

 EGYÁLTALÁ
N NEM 

0  X    

Titkos összeesküvések határozzák meg a gazdasági folyamatokat 
és szabályozzák az árakat.  

5 4 3 2 1 0  X   9 

A médiából és a hírekből sohasem tudhatjuk meg az igazságot, a 
lényeg mindig a színfalak mögött zajlik.  

5 4 3 2 1 0  X   10 

A pártok csak látszólag ellenfelei egymásnak, a háttérben 
kiegyeznek egymással a hatalom és a közpénz felosztásáról.  

5 4 3 2 1 0  X   11 

Az igazságszolgáltatást nem a jogszabályok, hanem kizárólag 
befolyásos pénzügyi-politikai körök mozgatják.  

5 4 3 2 1 0  X   12 

A válság során a nagyhatalmú pénzügyi körök összefogtak, hogy 
romba döntsék Magyarország gazdaságát, elősegítve az ország 
gyarmatosítását 

5 4 3 2 1 0  X   13 

Most néhány személyi, családi adatát szeretném megkérdezni! 
NEME: 

 

14 
 1 - férfi 
 2 - nő 
 X - 
Ön melyik évben született? 
 

  

15 16 
 SZÜLETÉSI ÉV: 1 9....... 
 XX – 
 
 
A kártyán olvasható kijelentések közül melyikkel tudná saját magát a legjobban jellemezni? 
 1 - vallásos vagyok, az egyház tanítását követem 

 

17 
 2 - vallásos vagyok a magam módján  
 3 - nem tudom megmondani, vallásos vagyok-e vagy sem 
 4 - nem vagyok vallásos 
 5 - más a meggyőződésem, határozottan nem vagyok vallásos 
 X – 
 
 
 
Kérem, a kártya segítségével mondja meg, melyik népcsoporthoz, 
esetleg etnikai kisebbséghez tartozónak tartja magát! 
 1 – magyar  5 - román 

 

18 
 2 - cigány, roma  6 - szlovák 
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 3 - délszláv (szerb, horvát, szlovén)  7 - egyéb 
 4 - német, sváb  
 0 -     X – 
Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 
 ............................................................................ 

 

19 
 1 - 0-7 osztály (6 elemi) 
 2 - 8 általános (4 polgári) 
 3 - szakmunkásképző 
 4 - középiskola érettségivel 
 5 - főiskola, egyetem diplomával 
 X – 
Jelenleg mi az Ön jogi helyzete, fő tevékenysége: dolgozó, nyugdíjas vagy más?  
 
TISZTÁZD A PONTOS BESOROLÁST! 
 1 - dolgozik teljes munkaidőben 
 2 - dolgozik részmunkaidőben 
 3 - GYES-en, GYED-en lévő  

 

20 
 4 - nyugdíjas  
 5 – munkanélküli  
 6 - háztartásbeli  
 7 - tanuló 
 8 - egyéb inaktív kereső  
 9 - egyéb eltartott      
 X – 
! 
 Hol van Ön főállásban? HA NEM DOLGOZIK: Az utolsó munkahelyén hol volt Ön főállásban? 
 01 - alkalmazásban áll(t) állami vállalatnál (AZ ÁLLAMI TULAJDONRÉSZ MIN. 50 %) 
 02 - alkalmazásban áll(t) a közigazgatásban, igazságszolgáltatásban vagy fegyveres testület tagja 
 03 - alkalmazásban áll(t) közszolgálatban (pl. egészségügy, oktatás) 
 04 - alkalmazásban áll(t) magáncégnél, amelyben nincs 1 százalékot meghaladó tulajdonrésze 
 05 - tulajdonosa vagy résztulajdonosa (volt) valamilyen cégnek  

  

21 22 
 06 - szövetkezeti tag (volt) 
 07 - önálló értelmiségi (volt)(önálló orvos, jogász, szellemi szabadfoglalkozású) 
 08 - önálló mezőgazdasági vállalkozó, gazdálkodó (volt) 
 09 - egyéni vállalkozó (volt) 
 10 - egyéb, éspedig: ............................................................. 
 11 – soha nem dolgozott  0. 
 00 -     XX – 
Főállásában: 

 

23 
 1 - fizikai munkát végez(végzett) vagy  
 2 - szellemi, irodai munkát?   0. 
 X - 
Ön: 
 1 - művezető, technikus, 

 

24 
 2 - szakmunkás,  
 3 - betanított munkás vagy 
 4 – segédmunkás (volt)? 
 X – 
menj a 0. kérdésre! 
Mi (volt) az Ön beosztása: 
 1 - felsővezető, 
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25 
 2 - középvezető,  
 3 - beosztott értelmiségi vagy 0 
 4 - egyéb szellemi, irodai dolgozó? 
 X - 
Összesen hány dolgozó van (volt) Önnek alárendelve? 
nemcsak a közvetlen beosztottak! 
 
 ............................ fő 
 0 - nincs beosztottja 
 1 - 1-5 fő 

 

26 
 2 - 6-10 fő  
 3 - 11-25 fő 
 4 - 26-50 fő 
 5 - 51-100 fő 
 6 - több mint 100 fő 
 X - 
Az a munkahely, ahol dolgozik, milyen ágazathoz tartozik (tartozott)? 

 

27 
 1 - ipar, építőipar 
 2 - kereskedelem, szállítás, hírközlés, szolgáltatás  
 3 - közigazgatás, egészségügy, kultúra 
 4 - mezőgazdaság, erdő- és vízgazdálkodás 
 0 -     X – 
 
Tagja volt-e korábban az MSZMP-nek? 

 

28 
 2 - igen  
 1 – nem 
 X – 
Mi az Ön családi állapota? 
 1 - házas 

 

29 
 2 - élettárssal él 
 3 - özvegy 
 4 - nőtlen/hajadon 
 5 - elvált 
 6 - külön él házastársától 
 X - 
Hányan élnek Önök közös háztartásban? 
 

 

30 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 és több fő  
  X - 
És hány 18 éves és fiatalabb gyerek van a közös háztartásban? 
 

 

31 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 és több fő  
  X – 
És hány 60 évesnél idősebb felnőtt van a közös háztartásban? 
 

 

32 
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  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 és több fő  
  X – 
Kérem, sorolja fel mindazokat, akikkel Ön közös háztartásban él! 
 

   Mennyi az átlagos havi nettó jövedelme, 
tehát amit kézhez kap! 

   Főállásból Másodállás, 

Családi állása a kérdezetthez 
viszonyítva (nem a neve, hanem pl. 
gyereke, anyósa stb.) 

 
Neme 

 
Születési 
éve 

Fizetés  
(nettó, de családi pótlék 
nélkül 

Prémium, 
jutalom, 
borravaló  
(havi átlag) 

mellékállás plusz 
munka 
 
(h a v i  á t l a g) 

01. KÉRDEZETT      

02. HÁZAS/ÉLETTÁRSA      

03.      

04.      

05.      

06.      

07.      

08.      

09.      

 
Milyen jövedelmük van még mindezeken kívül? 

 HAVONTA FT 

1. Családi pótlék  

2. Albérleti vagy ingatlanbérleti díj  

3. Családi támogatás (gyermektartás, árvaellátás)  

4. Egyéb jövedelem: kötvény, részvény stb. (havi átlag!)  

5. Háztáji vagy kisegítő gazdaságból származó jövedelem  
    (tisztán, ami pénz megmarad - havi átlag!) 

 

 KÉRDEZETT (!) KÉRDEZETT (!) CSALÁD 
 JÖVEDELME JÖVEDELME ÖSSZES HAVI 
 FOÁLLÁSBÓL MELLÉKÁLLÁSBÓL JÖVEDELME 
 SZÁZ

- 
EZER 

TÍZ- 
EZER 

 
EZER 

 
SZÁZ 

 SZÁZ
- 
EZER 

TÍZ- 
EZER 

 
EZER 

 
SZÁZ 

 SZÁZ
-
EZER 

TÍZ-
EZER 

 
EZER 

 
SZÁZ 
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6.2. A második vizsgálatban használt kérdőív  

 

Kérdőív  

 

 

Tisztelt Válaszadó,   

 

Ez a kutatás az emberek október eleji iszapkatasztrófával kapcsolatos véleményeit, érzéseit igyekszik feltárni, 

ugyanakkor más témákkal kapcsolatos véleményeket is vizsgál. A megfelelő válaszokat kérjük, karikázza be.  

Nincsenek jó és rossz válaszok. Kérjük, sorban haladjon, és ne hagyjon ki kérdést! 

 

 

Példa: 

Mennyire fontos esemény volt 

az Ön személyes életében az 

árvíz? 

Egyáltalán nem 

fontos 

1 2 3 4 5 Nagyon fontos 

 

Véleménye fontos nekünk. Nagyon köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segíti Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Társadalom- és Nevelésléktani Tanszéke munkatársainak kutatását. A válaszadás névtelen és 

önkéntes.  

 

 

Az iszapkatasztrófával kapcsolatos vélemények 
 

Mint arról bizonyára Ön is értesült, október 4-én a Veszprém megyei Kolontárnál átszakadt a MAL Magyar 

Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. zagytározójának gátja, és több százezer köbméter lúgos vörösiszap 

zúdult a környező településekre, több száz házat öntve el. Az esetnek eddig kilenc halálos áldozata és több mint 

száz sérültje volt. Az áradat miatt rengeteg embert kitelepítettek. 

 

Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre 1-től 5-ig, ahol az 1-es érték azt jelenti, hogy az adott tényező  

egyáltalán nem jelentős/fontos, az 5-ös pedig, hogy nagyon jelentős/fontos.  

 

  

 

 

Mennyire jelentős Ön szerint az 

iszapkatasztrófa környezeti 

hatása?  

Egyáltalán nem 

jelentős 1 2 3 4 5 Nagyon jelentős 

Mennyire jelentős Ön szerint az 

iszapkatasztrófa emberekre 

gyakorolt hatása? 

Egyáltalán nem 

jelentős 1 2 3 4 5 Nagyon jelentős 

Mennyire jelentős Ön szerint az 

iszapkatasztrófa gazdasági 

hatása? 

Egyáltalán nem 

jelentős 1 2 3 4 5 Nagyon jelentős 

 

Mennyire fontos esemény volt 

az Ön személyes életében az 

iszapkatasztrófa? 

Egyáltalán nem 

fontos 

1 2 3 4 5 Nagyon fontos 

 

Összességében véve, mennyire 

lesznek súlyosak Ön szerint a 

zagytározó gátszakadásának 

következményei? 

 

Egyáltalán nem 

súlyosak 
1 2 3 4 5 Nagyon súlyosak 

 

 

 

Érintette-e Önt vagy személyes ismerősét közvetlenül az esemény? (karikázza be a megfelelő választ) 
 

Igen    Nem  
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Ha igen, milyen ismerősét és hogyan?  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ön szerint az iszapkatasztrófa kinek vagy kiknek állhatott érdekében?  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kérjük, válaszoljon az alábbi állításokra 1-től 5-ig, ahol 1 jelenti azt, hogy „egyáltalán nem ért egyet”, az 5 

pedig, hogy teljesen egyetért az adott állítással.  

 

 

 

N
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em
 értek

 eg
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et 

N
em

 értek
 eg

y
et 

E
g

y
et s értek

, m
eg

 n
em

 

is 

E
g

y
etértek

 

N
ag

y
o

n
 eg

y
etértek

 

1. Az iszapkatasztrófa rendkívül váratlanul ért, egyáltalán nem számítottam 

rá. 
1 2 3 4 5 

2. Máig sem tudhatjuk biztosan, ki az események valódi felelőse. 1 2 3 4 5 

3. Rendkívüli dühöt éreztem, amikor eljutott hozzám az iszapkatasztrófa 

híre.  
1 2 3 4 5 

4. Az ügy felelőseit a lehető legsúlyosabban kell megbüntetni. 1 2 3 4 5 

5. Az gát átszakadása után a híradások és az információk nagyon 

ellentmondásosak és zavarosak voltak.   
1 2 3 4 5 

6. Mélységesen felháborított, ami a kolontári iszaptározóval történt.      1 2 3 4 5 

7. Magyarországot továbbra is fenyegetik az ehhez hasonló szörnyű 

események.   
1 2 3 4 5 

8. Nem érthető pontosan, mi okozhatta az iszapkatasztrófát.  1 2 3 4 5 

9. Félek attól, hogy hasonló esemény a jövőben is megtörténhet.  1 2 3 4 5 

10. A hatóságok fellépése a történek után hatékony és szakszerű volt.  1 2 3 4 5 

11. Nem lehet véletlen, hogy a vörösiszap-katasztrófa éppen az 

önkormányzati választások másnapján következett be.  
1 2 3 4 5 

12. A katonaság és a szakértők rögtön megszállták a „baleset” helyszínét, 

ami arra utal, hogy a nyomokat el akarják tüntetni, és valamit titkolnak a 

közvélemény elől.  

1 2 3 4 5 

13. Könnyen elképzelhető, hogy robbantással segítettek hozzá a gát 

átszakításához. 
1 2 3 4 5 

14. Azzal, hogy a MAL Zrt. kártérítést akar adni, beismeri, hogy az ő 

hibájából következett be a katasztrófa. 
1 2 3 4 5 

15. Biztosan nem véletlen, hogy nemrégiben minősítették át az Európai 

Unióban veszélyesről veszélytelenre a vörösiszap környezetbiztonsági 

besorolását. 

1 2 3 4 5 
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16. A szakértői jelentéseknek a vörösiszap hatásáról nem lehet hinni, azokat 

egytől egyig meghamisították.  
1 2 3 4 5 

17. A kolontári tragédiát olyan csoportok tervezték meg, amelyek a 

vörösiszap-katasztrófa utáni munkálatokból busás hasznot húznak majd.  
1 2 3 4 5 

18. A vörösiszapot biológiai fegyverként használták: céljuk az volt, hogy az 

anyag bekerüljön a Dunába, és Magyarország teljes lakosságát 
1 2 3 4 5 
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megmérgezze.  

19. Szándékosságra utal, hogy a katasztrófa éppen Magyarország egy 

„gyenge pontján” történt, és pont a tározó azon sarkán, amely a lakott 

települések közelében található.   

1 2 3 4 5 

20. Az iszapkatasztrófa egy nagy biológiai kísérlet, amelynek során az 

iszapban található veszélyes anyagok emberre gyakorolt hatását 

vizsgálják.  

1 2 3 4 5 

21. Gyanús, hogy a merénylet a kormányváltás után következett be, és nem 

a nagy tavaszi esőzéseknél, mikor minden más tározó roskadozott.  
1 2 3 4 5 

22. A vörösiszap-katasztrófa nem lehetett szándékos, hiszen ilyen bonyolult 

merényletet és annak következményeit nem lehetne előre eltervezni.   
1 2 3 4 5 

23. A vörösiszap-katasztrófa nem baleset volt, hanem tudatos népirtási 

kísérlet.   
1 2 3 4 5 

 

Jelölje X-szel az(oka)t a csoport(oka)t, amely(ek) Ön szerint szándékosan előidézhetté(k) a katasztrófát, 

mert valamilyen hasznot remélt(ek) belőle. Ön szerint kinek lehetett érdeke az iszapkatasztrófa 

előidézése? (többet is megjelölhet) 

 

 Senkinek, az események emberi hibák és a véletlen következményei. 

 A nemzetközi üzleti köröknek és az IMF-nek, mert egy legyengített országot ismét 

kamatrabszolgaságba lehet hajszolni.  

 Az iszaptározót birtokló MAL Zrt. külföldi versenytársainak, hogy szándékosan tönkretegyék és 

megszerezzék a magyar céget.  

 A szocialistákhoz kötődő baloldali köröknek, hogy a felelősséget utóbb a kormányra hárítsák. 

 A kormánynak, ami így megerősítheti hatalmát, leszámolhat politikai ellenfeleivel és megkaparinthatja 

az alumíniumipart. 

 Az arab terroristáknak, hogy megfenyegessék Európát.  

 Gyurcsány Ferencnek és az MSZP-nek, hogy megbüntessék az országot a súlyos önkormányzati 

választási kudarcért.  

 A zsidóknak, mert az iszapkatasztrófa legyengíti Magyarországot és a térséget, ami így könnyebben a 

gyarmatosítók kezére juthat.  

 Fideszhez kötődő jobboldali köröknek, hogy a felelősséget utóbb az MSZP-re, illetve baloldali 

kötődésű üzleti csoportokra hárítsák.  

 

Kérem, válaszoljon a következő kérdésekre is a véleményének megfelelő számok bekarikázásával. Azt a 

számot jelölje meg, amely leginkább kifejezi saját véleményét!  
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1. Akinek az országban hatalma van, az befolyását mások 

érdekében és nem mások ellen használja.   

1 2 3 4 5 

2. Létezik egy titkos összeesküvés, amely meghatározza a politikai 

és gazdasági folyamatokat.  
1 2 3 4 5 

3. Egyes pénzügyi körök összefogtak, hogy romba döntsék 

Magyarország gazdaságát, elősegítve az ország gyarmatosítását.  
1 2 3 4 5 

4. A véletlennek sokszor jóval nagyobb szerepe van a világban, 

mint a tudatos tervezésnek. 
1 2 3 4 5 

5. Titkos társaságok fenyegetik társadalmunk stabilitását. 1 2 3 4 5 

6. A pártok csak látszólag ellenfelei egymásnak, a háttérben 

kiegyeznek egymással a hatalom és a közpénz felosztásáról.  
1 2 3 4 5 

7. Semmilyen csoport nem veszélyezteti szabadságunkat az 

országban. 
1 2 3 4 5 



174 

 

8. Valójában minden válságot olyan csoportok idéznek elő, akik 

saját érdekeiknek megfelelően manipulálják a világ eseményeit.  
1 2 3 4 5 

9. A nemzetközi nagyhatalmak folyamatosan szervezkednek 

Magyarország ellen, veszélyeztetve a biztonságunkat.   
1 2 3 4 5 

10. Akik mindenütt összeesküvéseket látnak, valójában csak 

képzelődnek. 
1 2 3 4 5 

11. Vannak olyan befolyásos emberek, akik el akarják titkolni az 

igazságot arról, hogy valójában mi is zajlik az országban.  
1 2 3 4 5 

12. Bár a demokrácia látszólag a többség uralma, valójában mindent 

egy szűk kisebbség irányít a háttérből.  
1 2 3 4 5 

13. Ha a világot titkos társaságok irányítanák, arra már rég fény 

derült volna. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

Ön személy szerint mennyire bízik a következő intézményekben? Kérem, válaszoljon a következő 

kérdésekre is a számok bekarikázásával. 

 

Az országgyűlésben? Egyáltalán nem bízom 1 2 3 4 5 Teljesen megbízom 

A politikusokban? 

 
Egyáltalán nem bízom 1 2 3 4 5 Teljesen megbízom 

Az Európai Unióban? 

 
Egyáltalán nem bízom 1 2 3 4 5 Teljesen megbízom 

A kormányban? 

 
Egyáltalán nem bízom 1 2 3 4 5 Teljesen megbízom 

A nagyvállalatokban? 

 
Egyáltalán nem bízom 1 2 3 4 5 Teljesen megbízom 

A bankokban? Egyáltalán nem bízom 1 2 3 4 5 Teljesen megbízom 

 

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi állításokat, majd 1-től 6-ig terjedő skálán a megfelelő szám 

bekarikázásával mindegyiknél jelezze, hogy mennyire ért velük egyet (1 = egyáltalán nem értek egyet, 6 = 

teljes mértékben egyetértek). 

A világ alapjában véve igazságos. Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

1 2 3 4 5 6 

Teljes 

mértékben 

egyetértek  

Csak elvétve történik velem 

igazságtalanság. 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

1 2 3 4 5 6 

Teljes 

mértékben 

egyetértek  

Úgy gondolom, az emberekkel általában 

bármilyen területen (munka, család, 

politika) csak nagyon ritkán történik 

igazságtalanság. 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 
1 2 3 4 5 6 

Teljes 

mértékben 

egyetértek  

Rendszerint azt kapom, amit 

megérdemlek. 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

1 2 3 4 5 6 

Teljes 

mértékben 

egyetértek  

A rám vonatkozó fontos döntések 

rendszerint igazságosak. 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

1 2 3 4 5 6 

Teljes 

mértékben 

egyetértek  

Az igazság mindig győzedelmeskedik az 

igazságtalanság felett. 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

1 2 3 4 5 6 

Teljes 

mértékben 

egyetértek  

Ami az életben történik velem, az 

általában méltányos. 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

1 2 3 4 5 6 

Teljes 

mértékben 

egyetértek  

Az emberek nagyjából azt kapják, amit 

megérdemelnek. 

Egyáltalán 

nem értek 
1 2 3 4 5 6 

Teljes 

mértékben 
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egyet egyetértek  

 

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi állításokat, majd 1-től 9-ig terjedő skálán! Mindegyiknél jelezze a 

megfelelő szám bekarikázásával, hogy mennyire ért velük egyet! Kérjük, minden állításnál jelöljön meg 

választ! 

1. A magyar társadalom 

nagyjából igazságos. 

Egyáltalán nem 

értek egyet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teljes 

mértékben egyetértek 

2. A magyar politikai rendszer 

nagyjából megfelelően 

működik. 

Egyáltalán nem 

értek egyet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teljes 

mértékben egyetértek 

3. A magyar társadalmat 

radikálisan át kellene 

alakítani. 

Egyáltalán nem 

értek egyet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teljes 

mértékben egyetértek 

4. Magyarországon élni a 

legjobb a világon. 

Egyáltalán nem 

értek egyet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teljes 

mértékben egyetértek 

5. A magyar állam 

tevékenysége általában jó 

célokat szolgál. 

Egyáltalán nem 

értek egyet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teljes 

mértékben egyetértek 

6. Mindenkinek van esélye 

arra, hogy gazdag és boldog 

legyen. 

Egyáltalán nem 

értek egyet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teljes 

mértékben egyetértek 

7. A magyar társadalom évről 

évre egyre rosszabb. 

Egyáltalán nem 

értek egyet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teljes 

mértékben egyetértek 

8. A magyar társadalomban az 

emberek rendszerint azt 

kapják, amit megérdemelnek. 

Egyáltalán nem 

értek egyet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teljes 

mértékben egyetértek 

 

Ön szerint a magyar társadalom és politikai berendezkedés igazságosabb most, mint… 

Egy évvel ezelőtt, a 

kormányváltást megelőzően?   

 

Sokkal igazságtalanabb 

 

1 2 3 4 5 Sokkal igazságosabb 

 

Húsz évvel ezelőtt, közvetlenül a 

rendszerváltást követően? 

Sokkal igazságtalanabb 1 2 3 4 5 Sokkal igazságosabb 

 

Huszonöt évvel ezelőtt, a 

rendszerváltást megelőzően? 

Sokkal igazságtalanabb 1 2 3 4 5 Sokkal igazságosabb 

 

Most néhány Önre vonatkozó kérdés következik.  

 

Magas az önbecsülésem. 

Egyáltalán nem értek egyet 1 2 3 4 5 Teljesen egyetértek 

 

Milyen gyakran érzi, hogy mások 

összeesküdtek Ön ellen? 
Soha 1 2 3 4 5 Nagyon  gyakran 

Milyen gyakran érzi, hogy az emberek 

mindenfélét mondanak Önről a háta mögött? 
Soha 1 2 3 4 5 Nagyon  gyakran 

Milyen gyakran érzi, hogy mindenki Ön ellen 

van? 
Soha 1 2 3 4 5 Nagyon  gyakran 

Milyen gyakran érzi, hogy ellenségei vannak, 

akik ténylegesen ártani akartak Önnek? 
Soha 1 2 3 4 5 Nagyon  gyakran 

 

 

Kérjük olvassa el az alábbi kijelentéseket. Döntse el minden állítás esetén, hogy az mennyire jellemző vagy 

nem jellemző Önre, és karikázza be a megfelelő választ.  
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 egyáltalán 

nem 
jellemző 

rám 

nem 

jellemző 

rám 

 

jellemző 

is, meg 

nem is 
jellemző 

rám  

jellemző 

rám 
nagyon 

jellemző rám 

 

Amikor az emberek rendkívül kedvesek velem, azon 

tűnődőm, vajon mit akarnak.                                         

1 2 3 4 5 

Csodálkozom azon, miért látom néha olyan sötétnek a 

dolgokat.                                                                      

1 2 3 4 5 

Bizalmatlan vagyok a túlságosan barátságos idegenekkel.                  

                                             

1 2 3 4 5 

Néha nagyon irigy vagyok.    

                                                                

 

1 2 3 4 5 

Néha úgy érzem, keményen bánik velem az élet.  

                                          

1 2 3 4 5 

Néha úgy érzem, hogy az emberek kinevetnek a hátam 

mögött.                                         

1 2 3 4 5 

Mintha mások mindig le akarnának állítani.  

                            

1 2 3 4 5 

Tudom, hogy a „barátaim” beszélnek rólam a hátam 

mögött.                                    

1 2 3 4 5 

 

 

A hozzám hasonló kisemberek semmit sem tehetnek annak érdekében, hogy az ország eseményeit 

befolyásolják.  

Egyáltalán nem értek egyet 1 2 3 4 5 Teljesen egyetértek 

 

 

 

Mindent összevetve mennyire elégedett Ön mostani életével? 

Teljesen elégedetlen  1 2 3 4 5 Teljesen elégedett 

 

 

 

Az elkövetkező egy hónapban Ön szerint mennyire valószínű, hogy elveszíti az állását vagy elbocsátják? 

Egyáltalán nem valószínű 1 2 3 4 5 Nagyon valószínű 

 

 

 

 

Mennyire érzi úgy, hogy irányítást gyakorol élete eseményei felett? 

Egyáltalán nem értek egyet 1 2 3 4 5 Teljesen egyetértek 

 

Mennyire jellemzőek Önre az alábbi állítások?  

Elhiszem, amit más emberek 

állítanak.  

Egyáltalán 

nem jellemző  
1 2 3 4 5 

Nagyon 

jellemző  

Mindenben kételkedni 

szoktam.  

Egyáltalán 

nem jellemző  
1 2 3 4 5 

Nagyon 

jellemző  

Kétszer is utánajárok, mielőtt 

elhinnék bármit is. 

Egyáltalán 

nem jellemző  
1 2 3 4 5 

Nagyon 

jellemző  

 

Az alábbiakban néhány tulajdonságot olvashat, amelyek vagy érvényesek Önre, vagy nem. Kérem, írjon 

egy számot minden kijelentés mellé, amivel jelöli, hogy mennyire vagy mennyire nem ért egyet az adott 

kijelentéssel. A tulajdonság-párokat értékelje, akkor is, ha az egyik tulajdonság jobban jellemző Önre, mint 

a másik!  
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Egyáltalán 

nem értek egyet 

Nem értek 

egyet 

Inkább nem 

értek egyet 

Egyet is értek 

meg nem is 

Inkább 

egyetértek 

Egyetértek Teljesen 

egyetértek 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Én egy ………………. embernek tartom magam.  

 

1.     _____  kifelé forduló, lelkes 

2.  _____  kritizáló, veszekedős 

3.  _____  megbízható, fegyelmezett 

4.  _____  nyugtalan, könnyen kiboruló 

5.  _____  új élményekre nyitott, összetett személyiség 

6.  _____  visszafogott, csendes 

7.  _____  szimpatikus, gyengéd 

8.  _____  szétszórt, figyelmetlen 

9.  _____  csendes, érzelmileg stabil 

10.  _____ hagyománykövető, nem túl kreatív. 

 

Hány éves Ön jelenleg?  ……………….. 

 

Neme  (karikázza be a megfelelő választ):    Férfi       Nő 

 

Melyik településen lakik? …………………………………… 

 

Iskolai végzettsége?  

1) általános iskola 8 osztálynál kevesebb  

2) általános iskola 8 osztály 

3) szakmunkásképző, szakiskola 

4) szakközépiskola, technikum 

5) gimnázium 

6) főiskola, ha igen, mely főiskola és milyen szak: ………………………. 

7) egyetem, ha igen, mely egyetem és milyen szak:………………………. 

8) PhD 

 

Mi a foglalkozása?  …………………………………… 

 

Mennyire érdekli Önt a politika? 

1   nagyon érdekel 

2   érdekel 

3   nem nagyon érdekel 

4   egyáltalán nem érdekel 

 

Ha most vasárnap lennének a választások, elmenne szavazni?  

1. igen, biztos 

2. talán  

3. valószínűleg nem  

4. nem  

Ha most vasárnap lennének a választások, melyik pártra szavazna? 
1.   FIDESZ-KDNP 

2. MSZP 

3. Jobbik 

4. LMP 

5. Kétfarkú Kutya Párt 

6. Más párt:……………… 

7. Egyik sem/ Nem mennék el szavazni. 

 

6.3. A harmadik vizsgálatban használt kérdések  

Az alábbiakban csak a releváns részeket mutatjuk be, nem a teljes kérdőívet.  

10. Mit gondol a következő intézmények mennyire működnek eredményesen? Az iskolai osztályzatoknak 

megfelelően 1-5-ig válaszoljon: 5-öst adjon ha nagyon eredményesen, 1-est, ha egyáltalán nem. 
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10.1 Rendőrség 1 2 3 4 5 0 - X 
 

10.2 Bíróságok 1 2 3 4 5 0 - X 
 

10.3 Kormány 1 2 3 4 5 0 - X 
 

10.4 Alkotmánybíróság  1 2 3 4 5 0 - X 
 

10.5 Parlament 1 2 3 4 5 0 - X 
 

10.6 Ügyészség 1 2 3 4 5 0 - X 
 

 

12. Sokféle vélemény van arról, hogy az emberek hogyan éljenek együtt, milyen legyen a társadalom. Mit 

kerüljünk el, és mit érjünk el a társadalom életében? A kártyalapon felsoroltakat sorba véve, kérem, jelölje meg a 

hétfokú skálán, hogy azok Ön szerint mennyire fontosak?  

       

egyáltalán                                                      nagyon  

nem fontos                                            fontos 

12.1 szabadság 1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

12.2 egyenlőség 1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

12.3 hagyományőrzés 1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

12.4 modernizálás 1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

12.5 környezetvédelem 1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

12.6 rend 1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

12.7 demokrácia 1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

12.8 türelem 1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

12.9 szociális biztonság 1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

12.10 gazdasági hatékonyság 1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

12.11 tekintély 1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

12.12 hit 1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

 

17. Ön szerint mennyire működnek tisztességesen a következő intézmények. Az iskolai osztályzatoknak 

megfelelően 1-5-ig válaszoljon: 5-öst adjon, ha nagyon eredményesen, 1-est, ha egyáltalán nem. 

17.1 Rendőrség 1 2 3 4 5 0 - X  

17.2 Bíróságok 1 2 3 4 5 0 - X  

17.3 Kormány 1 2 3 4 5 0 - X  

17.4 Alkotmánybíróság  1 2 3 4 5 0 - X  

17.5 Parlament 1 2 3 4 5 0 - X  

17.6 Ügyészség 1 2 3 4 5 0 - X  

18. Kérjük, hallgassa meg figyelmesen az alábbi állításokat, majd 1-től 7-ig terjedő skálán mindegyiknél jelezze, 

hogy mennyire ért velük egyet! 

III. KÁRTYA 
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                                                                                         egyáltalán                                                                

teljesen 

                                                                                        nem ért egyet                                                            

egyetért 

18.1 A magyar társadalom nagyjából 

igazságos. 
1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

18.2 A magyar politikai rendszer 

nagyjából megfelelően működik. 
1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

18.3 A magyar társadalmat radikálisan át 

kellene alakítani. 
1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

18.4 Magyarországon élni a legjobb a 

világon. 
1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

18.5 A magyar állam tevékenysége 

általában jó célokat szolgál. 
1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

18.6 Mindenkinek van esélye arra, hogy 

gazdag és boldog legyen. 
1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

18.7 A magyar társadalom évről évre 

egyre rosszabb. 
1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

18.8 A magyar társadalomban az emberek 

rendszerint azt kapják, amit 

megérdemelnek. 

1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

 

23. Kérem hallgassa meg figyelmesen a következő állításokat, és már ismert kártya segítségével válaszoljon! 

 

                                                                                                         egyáltalán                                                           

teljesen 

                                                                                                         nem ért egyet                                                      

egyetért 

23.1 A világ alapjában véve igazságos. 
1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

23.2 Csak elvétve történik velem igazságtalanság. 1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

23.3 Úgy gondolom, az emberekkel általában 

bármilyen területen (munka, család, politika) csak 

nagyon ritkán történik igazságtalanság. 

1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

23.4 Rendszerint azt kapom, amit megérdemlek. 1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

23.5 A rám vonatkozó fontos döntések rendszerint 

igazságosak. 

1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

23.6 Az igazság mindig győzedelmeskedik az 

igazságtalanság felett. 

1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

23.7 Ami az életben történik velem, az általában 

méltányos.  

1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

23.8 Az emberek nagyjából azt kapják, amit 

megérdemelnek.  

1 2 3 4 5 6 7 0 – X  

  

II. KÁRTYA 

II. KÁRTYA 
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25. Sokat hallani az embereket és az országot fenyegető különböző problémákról, például a munkanélküliségről, 

a megélhetés nehézségéről, a bűnözésről, és másokról. Ön és mások mennyire aggódnak ezek miatt? Kérjük, 1 és 

10 közötti skálán válaszoljon, ahol az 1 azt jelenti, egyáltalán nem aggódik, a tíz pedig azt, hogy nagyon is 

aggódik. 

 

                                                                            egyáltalán nem        

nagyon      

                                                                                      aggódik      

   aggódik 

25.1 Mennyire aggódik Ön amiatt, hogy 

esetleg veszélybe kerül a megélhetése? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 – 

X 

 

25.2 Mennyire aggódik Ön amiatt, hogy 

esetleg bűncselekmény áldozata vagy 

károsultja lesz? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 – 

X 

 

25.3 Mennyire aggódik Ön amiatt, hogy 

esetleg elnyomják Önt, hogy csorbítják vagy 

elveszik a szabadságjogait? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 – 

X 

 

25.4 Mennyire aggódik Ön amiatt, hogy 

esetleg veszélybe kerül maga Magyarország, 

illetve a magyar nemzet? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 – 

X 

 

25.5 S mit gondol, mennyire aggódnak a 

magyarok általában amiatt, hogy veszélybe 

kerül a megélhetésük? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 – 

X 

 

25.6 S mit gondol, mennyire aggódnak a 

magyarok általában amiatt, hogy 

bűncselekmény áldozatai vagy károsultjai 

lesznek? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 – 

X 

 

25.7 S mit gondol, mennyire aggódnak a 

magyarok általában amiatt, hogy elnyomják 

őket és csorbítják vagy elveszik a 

szabadságjogaikat? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 – 

X 

 

25.8 S mit gondol, mennyire aggódnak a 

magyarok általában amiatt, hogy veszélyben 

az ország és a nemzet? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 – 

X 

 

 

26. Ön szerint mennyire függetlenek a politikától a következő intézmények? Az iskolai osztályzatoknak 

megfelelően 1-5-ig válaszoljon: 5-öst adjon ha nagyon eredményesen, 1-est, ha egyáltalán nem. 

 

26.1 Rendőrség 1 2 3 4 5 0 - X 
 

26.2 Bíróságok 1 2 3 4 5 0 - X 
 

26.4 Alkotmánybíróság 1 2 3 4 5 0 - X  

26.6 Ügyészség 1 2 3 4 5 0 - X 
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III. 

 

33. A következőkben állításokkal fog találkozni. Jelezze, hogy melyikkel mennyire ért egyet!  

 

                                                                                                  egyáltalán                                                            

teljesen 

                                                                                               nem ért egyet                                                         

egyetért 

33.1 A jogszabályok többsége értelmetlen, 

ezért nem is kell mindig betartani őket.  
1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.2 A parlamentben szándékosan alkotnak 

érthetetlen és betarthatatlan szabályokat, hogy 

folyamatos félelemben és fenyegetésben 

tarthassák az embereket.  

1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.3 Az állam jogszabályokon keresztül 

behálózza az életünket és irányít minket. 
1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.4 Aki sikeres akar lenni az életben, 

rugalmasan kell hogy kezelje a szabályokat.  
1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.5 A jogszabályok sohasem a nép, hanem a 

gazdagok és erősek érdekeit szolgálják. 
1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.6 A túlburjánzó jogrendszer rátelepszik az 

emberekre és gúzsba köti őket.  
1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.7 Mivel a jogszabályok igazságosak, 

betartásuk mindenkire nézve kötelező.  
1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.8 A törvényeket egy szűk kisebbség alkotja, 

így teljességgel idegenek a hétköznapi emberek 

életétől.  

1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.9 Magyarországon megfelelően 

érvényesülnek a jogállami elvek.  
1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.10 A szabályok betartása csak a vesztesek 

szokása. 
1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.11 A törvények megalkotását csak látszólag 

végzik a parlamenti képviselők, a befolyásos 

üzleti csoportok irányítják őket a háttérből.  

1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.12 A kiskapuk keresése a boldogulás 

természetes útja.  
1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.13 A bírósági tárgyalás csak színjáték; az 

ügyész, az ügyvéd és a bíró egyetértésben, 

titkos megegyezés alapján hozzák az ítéletet.  

1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.14 Törvényeink elegendő szabadságot 

biztosítanak mindenki számára.   
1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.15 A jogszabályokat be kell tartani, még ha 

ezzel hátrányba is kerülünk másokkal szemben.  
1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.16 A törvények úgy vannak kitalálva, hogy 

azok, akik a legnagyobb disznóságokat követik 

el, sose bűnhődjenek. 

1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.17 A hatóságok erőszakossága és 

önkényessége egyre elviselhetetlenebbé válik.  
1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.18 A végén mindig azok jutnak előbbre, 

akik betartják a szabályokat. 
1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.19 A törvények minden állampolgár 

érdekeit egyformán védik.  
1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.20 Jó lenne, ha az állam hátrébb húzódna és 

kisebb hatást gyakorolna az életünkre. 
1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.21 A becsületes emberek balekok.  1 2 3 4 5 6 7 0 - X 
 

33.22 A törvényeket nem is hazánkban írják, 

hanem külföldről kényszerítik ránk őket.  
1 2 3 4 5 6 7 0 - X 
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33.23 Az állam hatékonyan szabályozza és 

könnyebbé teszi az életünket.  
1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

33.24 Törvényeink a nép akaratát tükrözik, 

hiszen választott képviselőink alkotják azokat.  
1 2 3 4 5 6 7 0 - X 

 

 

 

48. Mennyire ért egyet a következő állításokkal? (1=egyáltalán nem, 5= teljesen) 

                                                                                                     egyáltalán                                            

teljesen 

                                                                                                         nem ért egyet                                        

egyetért 

48.1 Titkos társaságok fenyegetik társadalmunk 

stabilitását. 
1 2 3 4 5 0-X 

 

48.2 A legtöbb ember nincs is tudatában annak, hogy 

életünk nagy részét titkos összeesküvések 

befolyásolják 

1 2 3 4 5 0-X 

 

48.3 Akik mindenütt összeesküvéseket látnak, 

valójában csak képzelődnek. 
1 2 3 4 5 0-X 

 

48.4 Egyes pénzügyi körök összefogtak, hogy romba 

döntsék Magyarország gazdaságát, elősegítve az ország 

gyarmatosítását. 

1 2 3 4 5 0-X 

 

48.5 A pártok csak látszólag ellenfelei egymásnak, a 

háttérben kiegyeznek egymással a hatalom és a 

közpénz felosztásáról. 

1 2 3 4 5 0-X 

 

48.6 Ha valakinek hatalma van, még nem biztos, hogy 

azt titokban mások ellen fordítja.   
1 2 3 4 5 0-X 

 

 

49. Szavazott-e Ön a 2010-es – tavasszal lebonyolított – országgyűlési választáson? 

 

 

 

1 – igen 

2 – nem 

0 - X –  

 

 

50. Melyik pártra szavazott? 

 

…………………………………. 

 1 - FIDESZ 

 2 - JOBBIK 

 3 - LMP 

 4 - MDF 

 5 - MSZP 

             6- egyéb párt, éspedig:…………………. 

             0 – nem emlékszik 

 X – válasz megtagadó 

 

51. Ha most vasárnap lennének országgyűlési választások, Ön elmenne szavazni?  

 

1 – igen 

           2 – nem 

0- X  

 

 

52. Melyik pártra szavazna? 

 

…………………………………. 

 1 - FIDESZ 

 2 - JOBBIK 

HA VISSZAKÉRDEZ: AZ ELSŐ FORDULÓBAN! 

51-RE! 

A.1-RE! 
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 3 - LMP 

 5 - MSZP 

             6 - egyéb párt, éspedig:…………………. 

             0 – nem tudja 

             X – válasz megtagadó 

SZ. A. 

 

Végül néhány statisztikai adatot szeretnék megkérdezni. 

 

A.1. Neme: 1 – férfi 

  2 – nő 

 

A.2. Mikor született Ön? 

                                                                                      19 

……………………….. 

 

A.3. Mi az Ön családi állapota? 

1 – nőtlen, hajadon, egyedülálló 

2 – házas, egyedül él 

2 – elvált, egyedül él 

4 – özvegy, egyedül él 

5 – nőtlen, hajadon, élettárssal él, 

6 – házas, házastárssal él, 

7 – házas, élettárssal él, 

8 – elvált, élettárssal él, 

9 – özvegy, élettárssal él 

 

 

A.4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

 

   1 – kevesebb mint 8 osztály 

   2 – 8 általános (4 polgári) 

   2 – szakmunkásképző, szakiskola 

   4 – középiskola (gimnázium, szakközépiskola, technikum) 

   5 – főiskola, felsőfokú technikum 

   6 - egyetem 

 

A.5. Dolgozik-e Ön (folytat-e jelenleg kereső tevékenységet)? 

        1 – Igen 

  NEM: 

        2 – nyugdíjas, (öregségi, rokkant, özvegyi stb.) 

        2 – munkanélküli 

        4 – gyed –en, gyes-en lévő, főállású anya, ápolási segélyen 

        5 – háztartásbeli 

        6 – tanuló 

        7 – egyéb eltartott 

 

A.6 Mi volt az Ön foglalkozási viszonya? Alkalmazott vagy önálló (volt)? 

ALKALMAZÁSBAN ÁLL(T): 

1- állami cégnél 

2- a közigazgatásban, igazságszolgáltatásban, vagy fegyveres testület tagja (köztisztviselő) 

3- közszolgálatban (pl. egészségügy, oktatás) (közalkalmazott) 

4- egy magáncégnél (vállalkozásnál), vagy 

5 – önálló, vállalkozó (volt) 

6 – egyéb:……………………….. 

 

A.7. Hányan élnek Önök közös háztartásban (közös kasszán) Önt is beleszámítva? 

 

1 – egyedül él 

2 3 4 5 6 7 8 9  és több (fő) 
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 0 – X 

A.8. És mennyi az Ön/Önök (közös háztartásban élők) nettó jövedelme havonta összesen?  

Kérem, hogy az Ön jövedelmét is számolja hozzá! Tehát számítson bele minden bevételt: családi pótlékot, 

gyerektartást, háztájit, másodállást stb.)! 

 

 

…………………………Ft/hó 

                                                                              NETTÓ:                                                       Ft 

  0 - X 

 

A.9. Összességében hogy érzi, Önök anyagilag: 

1- gondok nélkül élnek 

2- beosztással jól kijönnek 

3- éppen hogy kijönnek jövedelmükből 

4- hónapról-hónapra anyagi gondjaik vannak, vagy 

5- nélkülözések között élnek 

 

0 – X 

 

 


