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A koronavírus-járvány személyes  
értékvilágra gyakorolt hatása

Bevezetés

A kutatás háttere és célja

A korábbi hazai kutatások1 és a nemzetközi összehasonlító értékku-
tatások eredményei2 egyértelműen azt mutatták, hogy az elmúlt tíz 

évben Magyarországon egy erőteljes posztmaterializációs tendencia kö-
vetkezett be, amely során szignifikáns mértékben nőtt például a krea-
tivitás, a törődés és a környezetvédelem értékeinek fontossága.3 Ahogy 
azt korábbi kutatásainkban kimutattuk,4 e mögött a posztmaterializációs 
tendencia mögött két jól körülhatárolható tényező áll.

Egyrészt a 2012-es évet követően az európai gazdaság egy erőteljesen 
növekvő pályára állt, amely a konjunktúraérzet pozitív változásaival járt 
együtt. A fokozódó gazdasági növekedés, a konjunktúraérzet javulása 
így egy markáns „posztmaterializációs” tendencia lehetőségét teremtet-

1  Zenovitz–Kollár 2021a; Zenovitz–Kollár 2021b; Szabó et al. 2021; Bauer–Pillók 2020; Kurucz–
Simon 2021.

2  Kollár 2020a.
3  Zenovitz–Kollár 2021.
4  Kollár 2020a; Zenovitz–Kollár 2021a; Zenovitz–Kollár 2021b.
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te meg, mindezen hatásokat pedig tovább erősítette a globális értéktér 
átrendeződése, a környezetvédelem fontosságának felértékelődése. Ezek 
alapján megállapíthatjuk, hogy a stabil és prosperáló környezet jellemző-
en az értékek posztmaterializációjával mutat affinitást.5

Felmerül viszont a kérdés, hogy hogyan befolyásolta ezeket a moz-
gásokat a 2020-ban bekövetkezett koronavírus-járvány, a pandémia 
ugyanis egy olyan sajátosan új helyzetet teremtett, amely alapjaiban 
változtatta meg az emberek mindennapjait. Saját és hozzátartozóink 
megfertőződésének lehetőségén túl a járvány anyagi biztonságunk 
megőrzésére és a személyes döntéseink felett való szabad rendelkezésre 
(például mozgásukban való korlátozás) is fenyegetést jelentett. A kiala-
kult helyzet – részben a korábbiakból kifolyólag, részben pedig a per-
manens bizonytalanságból fakadóan6 – az egész világ számára intenzív 
érzelmi megterhelést okozott, különösen igaz ez a járvány „tetőzésének” 
pillanataira. Éppen ezért nem meglepő, hogy egyre több és több tár-
sadalomtudományos cikk és tanulmány vizsgálja a járvány gazdasági, 
egészségügyi, társadalmi következményeit és az oktatásra, munkára, il-
letve mentális egészségre gyakorolt hatását.

Ezzel mintegy összhangban jelen tanulmányunkban azt kívánjuk gór-
cső alá venni, hogy a koronavírus-járvány következtében kialakult hely-
zet milyen mértékben és módon gyakorolhatott és gyakorolhat jelenleg 
is befolyást az emberek értékrendszerére. Ez a kérdés azért is különösen 
fontos, mert az értékvilág változásának nyomon követése jelentős előnyt 
biztosíthat a világjárvány kezelését célzó és az azt követő intézkedések ki-
dolgozásához is. Az individuális értékorientációk ugyanis szignifikánsan 
befolyásolják a társadalmi szolidaritás mértékét, a fogyasztói szokásokat 
és a választói magatartást is. Vagyis ha birtokában vagyunk ezeknek az 
információknak, lehetővé válik a kormányzati irányelvek és válságkezelő 
megoldások célirányos kialakítása.

A korábbi eredmények azt vetítenék előre, hogy a materiális környezet 
és az életvitel olyan drasztikus változása, mint amelyet a koronavírus-jár-
vány okozott, az értékrendszer egyértelmű materializációjával jár együtt, 
azonban hogy ez a „gyakorlatban” megvalósul-e, és ha igen, milyen mó-
don, az empirikus kutatás kérdése. Ezzel összhangban a tanulmányunk 
során először röviden áttekintjük az értékek meghatározására és mérésé-
re vonatkozó – tanulmányunk szempontjából – legfontosabb szakirodal-

5  Sortheix et al. 2019; Kollár 2020a.
6  Vö.: Miskolczi 2021.
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mi megállapításokat. Ezt követően a releváns nemzetközi szakirodalom 
feldolgozása révén summázuk a koronavírus-járvány okozta értékválto-
zásra vonatkozó főbb megállapításokat. Majd pedig a szakirodalmi átte-
kintés révén kinyert eredményeket felhasználva vizsgáljuk meg egyrészt 
azt, hogy hogyan változott meg a magyar társadalom értékrendszere a 
járvány hatására, másrészt pedig azt, hogy mely társadalmi csoportokat 
érintette legjobban az értékváltozás.

Értékek és az értékek mérése

Az érték olyan morális-emocionális tartalommal bíró szubjektív beállí-
tódások, amelyek segítségével megérthetjük és meghatározhatjuk önma-
gunkat.7 Schwartz megközelítése szerint az egyének az általuk fontosnak 
ítélt értékekre alapozva építik fel saját preferenciáikat.

Az értékek mérésére leggyakrabban használt és legtöbbet idézett 
eszköz Ronald Inglehart nevéhez fűződik.8 Inglehart modelljének célja, 
hogy az értékrendben bekövetkező – általa posztmaterializációnak ne-
vezett – változást empirikus úton ragadja meg. Elmélete szerint ezek a 
mozgások igen jól leírhatók különböző társadalompolitikai célok rang-
sorolásán keresztül.

Az eljárás eredményeképpen Inglehart négy kategóriába sorolja a vá-
laszadókat, amelyek közül kettő a materialista és posztmaterialista beállí-
tódások „tiszta típusát” jelöli, kettő pedig afféle köztes kategóriát képez.9 
A materialista csoportba azok tartoznak, akikre jellemzőbb a tekintély-
tisztelet, és fontosabbak számukra a vallási és teljesítménymotivációs ér-
tékek. A posztmateriális kategóriába ezzel szemben azok sorolhatók, akik 
számára az önkifejezés, a nyitottság, a tolerancia, az egyéni önmegvalósí-
tás a leghangsúlyosabb.

Inglehart módszerén túl manapság a legtöbb hazai és nemzetkö-
zi kutatásban – a korábban már idézett – Shalom Schwartz valamely 
értéktesztjét alkalmazzák. Megközelítése szerint az értékek egyetemes 
érvénnyel bírnak, és eltérő társadalmi közegekben is azonos jelentést 
hordoznak. Más szavakkal Schwartz olyan értékeket próbált megha-

7  Schwartz 2001.
8  Inglehart–Welzel 2005.
9  Keller 2006.
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tározni, amelyek – modellje és empirikus kutatásai alapján – minden 
társadalomban megtalálhatók, vagyis – legalábbis a 20–21. században 
– minden kultúrában, minden társadalmi környezetben és szerveződési 
formában érvényesek, és azonos jelentést hordoznak. Ennek – az em-
pirikus vizsgálatokon túl – Schwartz szerint az az oka, hogy az álta-
la rögzített értékek három alapvető szükségletre adhatnak választ: az 
egyik biológiai, a másik túlélési (avagy jóléti és jólléti), a harmadik pedig 
a társas érintkezések szabályozása.10 Úgy véli, ezek a funkciók minden 
társadalomban döntő jelentőségűek, tehát az ezek fenntartását lehető-
vé tevő értékeknek minden közegben jelen kell lenniük. Éppen ezért a 
különböző társadalmak és egyének leírásakor nem arra kell törekedni, 
hogy az egyes értékek meglétét vagy hiányát vizsgáljuk, hanem arra, 
hogy megvizsgáljuk, ezek az értékek fontosságuk révén hogyan viszo-
nyulnak egymáshoz. Azaz bár a Schwartz által vizsgált értékek egyete-
mesek, eltérés mutatkozhat abban, hogy az egyes értékek hogyan viszo-
nyulnak egymáshoz. Mindezek alapján nem meglepő, hogy a Schwartz 
által kidolgozott modell a különböző értékek kapcsolódási struktúráját 
állítja a középpontba, az alapján, hogy az egyes értékek jellemzően mely 
más értékkel „vegyülnek” egy adott társadalomban.

Ez az értékmodell azonban többféle módon is értelmezhető. Ma-
napság a leggyakrabban a négyes tagolású, tíz értékindikátorra épü-
lő megközelítést alkalmazzák. Eszerint négy főbb régióba sorolhatók 
az értékek: az önmeghaladás (self-transcendence), az önmegvalósítás 
(self-enhancement), a változásra való nyitottság (openness to change) 
és a megőrzés (conservation) dimenzióiba. Az önmeghaladás dimenzi-
ójába a környezet és a törődés tartozik, a vele szembe helyezkedő ön-
megvalósítás régióba pedig a siker és a gazdagság. A változásra való 
nyitottság szférájába a kreativitás és a kaland értéke tartozik, ezzel a 
dimenzióval szemben helyezkedik el a megőrzés területe, amelyet a 
jól viselkedés, a tradíció és a biztonság értéke képvisel. Néhány érték 
azonban nem csak egy területhez tartozhat, a kényeztetés például az 
önmegvalósítás és a változásra való nyitottság határán foglal helyet.11 
Jelen tanulmány során ugyan a bevett Schwartz-féle felosztást alkal-
mazzuk, az egyes értékindikátorok elnevezésében azonban apróbb vál-
toztatásokat eszközöltünk, ami által az értékek tartalma könnyebben 

10  Schwartz 2001.
11  Az értékek méréshez lásd még: Zenovitz–Kollár 2021a.
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interpretálható. Az 1. táblázat az elnevezések egymásnak való megfe-
leltetését szemlélteti.12

1. táblázat: Az értékek egyes elnevezései

Értékváltozás

Az értékek változó vagy éppen állandósult jellegét illetően mikro- és 
makroszinten is több vizsgálatot végeztek már. Ezek alapján elmondható, 
hogy az értékek általában viszonylag stabilak maradnak13 még az olyan 
jelentős életesemények során is, mint az egyetemi élet megkezdése vagy 
a foglalkozásváltás. Ugyanakkor az életvitel kereteit átalakító esemé-
nyek, mint például a migráció, a 2008-as pénzügyi válság,14 a háborúnak 
való kitettség15 vagy a szeptember 11-i terrortámadás, érzékelhető vál-
tozásokat eredményeznek az értékrendszerben.16 Ezekben az esetekben 
jellemzően a biztonság és a tradíció, illetve ritkábban a gazdaság és si-
ker értékek fontossága növekedett, míg a kreativitás, a kényeztetés és a 
kaland értékeinek fontossága csökkent.17 Ennek hátterében elsősorban 

Schwartz Zenovitz–Kollár

Önmeghaladás
Self-transcendence

Benevolence
Universalism

Törődés
Környezet

Változásra való nyitottság
Openness to change

Self direction
Stimulation
Hedonism

Kreativitás
Kaland

Kényeztetés

Önmegvalósítás
Self-enhancement

Achievement
Power

Siker
Gazdagság

Megőrzés 
Conversation

Security
Conformity
Tradition

Biztonság
Jól viselkedés

Tradíció

12  A Schwartz-féle elnevezések a 21 itemes kérdéssora lettek optimalizálva, amelyben az egyes 
értékindikátorokat (összesen tízet) több változón keresztül mérik. Mivel a 10 itemes változat esetén 
ez nem teljesül, olyan elnevezéseket választottunk, amelyek a kérdések tartalmára reflektálnak.

13  Füstös–Tárnok 2013.
14  Sortheix et al. 2019.
15  Daniel et al. 2013.
16  Bardi et al. 2014.
17  Verkasalo et al 2006.
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az áll, hogy az eltérő egzisztenciális kondíciók különböző optimalizációs 
és adaptációs stratégiákat részesítenek előnyben.18 Míg prosperáló kör-
nyezetben – amelyben az alapvető szükségletek biztosítottak – az egyéni 
és közösségi fejlődést/növekedést (growth) elősegítő értékek fontossága 
nő, addig az alapvető létfeltételeket veszélyeztető válsághelyzetekben az 
életvitel szilárd kereteinek fenntartásáért felelő értékek jelentősége válik 
hangsúlyosabbá.19

Mindezek alapján a központi kérdés az, hogy egy olyan természetű vál-
ság, amilyen a koronavírus-járvány, hogyan befolyásolta az értékrendszer 
alakulását. Előzetes várakozásainkkal alapvetően összecsengenek Daniel 
és szerzőtársainak az eredményei, akik egy longitudinális kutatássoro-
zat révén vizsgálták az ausztrál lakosság attitűdjeit és értékrendszerét.  
A vizsgálat a járvány kitörése előtt három évvel indult (2017), és a pandé-
mia alatt két további adatfelvételt végeztek: 2020 tavaszán (n=2321) és te-
lén (n=1 442). Az eredmények azt mutatják, hogy a járvány kezdetén (2020 
tavasza) a változásra való nyitottság dimenziójába tartozó értékek fontos-
sága csökkentést mutatott, míg megőrzés dimenziójába tartozó értékek 
fontossága nőtt.20 A világjárvány korai szakaszához hasonlóan a megőrzés 
értékei (biztonság, gazdagság) a későbbiekben is magas szinten maradtak, 
ez azonban már nem az egészséggel kapcsolatos félelemmel függött össze, 
hanem sokkal inkább a gazdaság visszaesését, valamint a korlátozó intéz-
kedések miatti aggodalmat jelezte.21 A változásra való nyitottság értékei 
ezzel szemben némiképp eltérő mintázatot mutattak. Az értékrégió fon-
tossága a világjárvány kezdeti időszakában csökkent, amit főként a ka-
land értékének háttérbe szorulása okozott. Majd 2020 végén – egyfajta el-
lenmozgásként – a kreativitás prioritása nőtt, aminek az egyik lehetséges 
mozgatórugója lehet az, hogy a gazdagsági folyamatok megértéséhez, az 
egészségügyi információk feldolgozásához, valamint a végrehajtott kor-
mányzati politikák értékeléséhez szükség van a kritikus gondolkodásra.22 
Másrészt pedig a kreativitás fontosabbá válásának lehetséges oka lehet 
az is, hogy a kijárási korlátozások alkalmával a művészeti és intellektuá-
lis tevékenységek jelentősége felértékelődik.23 Mindezeken túl érdemes 

18  Kollár D. et al. 2021.
19  Welzel–Inglehart 2010.
20  Daniel et al. 2021.
21  Daniel et al. 2013.
22  Pyszczynski et al. 2020.
23  Daniel et al 2021. 
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megemlíteni, hogy bár az első adatfelvétel idején az önmeghaladás értékei 
kapcsán nem voltak szignifikáns elmozdulások regisztrálhatók, a 2020. 
végi időszakban jelentősen csökkent ezeknek az értékeknek a preferált-
sága. Ennek az egyik oka az lehet, hogy míg a járvány kezdeti szakaszá-
ban az emberek növekvő szolidaritást24 mutattak, és nőtt a szűkebb és 
a tágabb környezet iránt tanúsított aggodalmuk, addig a járványhelyzet 
enyhülésével ez a folyamat éppen az ellenkező irányba fordult át.25

Összeségben ezek az eredmények alátámasztják azt a hipotézist, amely 
szerint bár az emberek értékvilága stabil, mégis reagál a környezeti fel-
tételek jelentős változásaira, és a váratlan krízisszituációk esetén az ön-
védelmet középpontba állító értékek válnak hangsúlyosabbá. Ezeket az 
eredményeket megerősíti Bonetto26 és munkatársai vizsgálata is, amely 
során 1025 francia állampolgárt kérdeztek meg online. Kutatásukban az 
értékpreferencia-változások mellett kitértek a fenyegetettségérzet, a ki-
járási korlátozás és a távolságtartás betartására vonatkozó affinitás ösz-
szefüggéseire is. Mérésüket a járvány kitörését követő első franciaországi 
zárlat idején bonyolították le. Az eredményeik alapján a járvány kitörése 
alatt a megőrzés értékei fontosabbnak bizonyultak a szokásosnál, míg 
az önmegvalósítás és a változásra való nyitottság értékeinek fontossága 
csökkent. A megőrzés és a fenyegetettségérzet pozitív kapcsolatban áll 
mind a kijárási korlátozás betartásával, mind pedig a távolságtartás kö-
telezettségének betartásával. Ezt az eredményt mások is megerősítették: 
vagyis azok, akik nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az önmeghaladás 
és a megőrzés értékeinek, jobban betartják a Covid19 viselkedési irányel-
veket, és segítenek a járvány miatti válságos helyzettel küzdőknek.27 Meg-
állapítható tehát, hogy a megőrzés értékei jelentős befolyásolói a kijárási 
korlátozás betartásának és a távolságtartásnak való megfelelésnek, ami-
nek oka feltehetőleg az, hogy az emberek a fenyegetettségérzetük követ-
keztében inkább önmagukra koncentrálnak, s ezáltal az egészségükkel 
és az anyagi biztonságukkal kapcsolatos értékek válnak elsőbbrendűvé.

Mindezeket az eredményeket felhasználva tanulmányunkban há-
rom kérdést vizsgálunk meg. Egyrészt a szakirodalmi eredmények 
nyomán feltételezhetjük, hogy a járvány korai időszakában az egyé-

24  Rosta et al. 2020.
25  Az önmegvalósítás értékeit illetően nem figyelhetünk meg jelentős változásokat a járvány 

előtti és utáni időszakban.
26  Bonetto et al. 2021.
27  Wolf et al. 2020.
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ni egzisztenciális létfeltételeinek megőrzését elősegítő értékek váltak 
hangsúlyosabbá, azonban kérdés, hogy ezek az eltérő társadalmi-kultu-
rális környezetben megvalósuló tendenciák milyen mértékben érhetők 
tetten Magyarországon. Másrészt kérdés az is, hogy a járvány későbbi 
szakaszaiban milyen jellegű változások következtek be az országban. 
Ebben az esetben az elméleti megfontolások azt sugallják, hogy a jár-
ványhelyzet enyhülésével az egyéni önmegvalósítást elősegítő érté-
kek válnak hangsúlyosabbá. Fontos azonban megvizsgálni, hogy ez a 
folyamat pontosan mely értékek és értékcsoportok felértékelődését 
eredményezi. Végezetül pedig kérdés az is, hogy a koronavírus-járvány 
okozta értékváltozás mely társadalmi csoportokat érintette a legmar-
kánsabban.

Adatok

Az elemzés alapját két, a Századvég által végzett kérdőíves kutatás 
képezi. Az első adatfelvétel 2020 novembere és 2021 márciusa között 
60 000 fő megkérdezésével valósult meg, a második minta pedig 2021 
júliusa és augusztusa között 20 000 ember megkérdezésével zajlott le. 
A felvett adatok nem, kor, iskolai végzettség, településtípus és régiós 
megoszlás szerint reprezentálják a teljes magyarországi felnőtt népes-
séget. A mintavételből fakadó torzulásokat iteratív súlyozással korri-
gáltuk a KSH 2016-os mikrocenzusa által közölt demográfiai arányok-
nak megfelelően.

Eredmények

Az értékváltozásra vonatkozó elméleti és empirikus kutatások áttekinté-
sét követően arra vállalkozunk, hogy megvizsgáljuk az elmúlt egy évben 
bekövetkezett változásokat, a kérdés tehát az, hogy a koronavírus-jár-
vány hatására változott-e, és ha igen, milyen irányba változott a magyar 
társadalom értékrendszere. Az értékváltozást két módon vizsgáljuk meg. 
Egyrészt Inglehart posztmaterializációs indexét, másrészt pedig Schwartz 
tízitemes értékkérdőívét használjuk fel.

A posztmaterializációs index tanulsága szerint (1. ábra) nem történt 
strukturális változás az elmúlt évben, azonban tovább nőtt a posztmate-
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riális értékek mellett elkötelezettek száma. Míg 2019-ben a megkérdezet-
tek 28 százaléka tartozott a materiális, 54 százaléka a kevert, 17 százalé-
ka pedig a posztmateriális kategóriába, addig 2020-ban már 23 százalék 
sorolható a materiális, 56 százalék a kevert, és 21 százalék a posztma-
teriális csoportba. Ez az eredmény némiképp meglepő, hiszen a koráb-
ban bemutatott elméleti és empirikus alapvetések azt sugallták, hogy az 
olyan váratlan sokkhatások, amilyen a koronavírus-járvány is, jellemzően 
a materiális irányba tolják el az értékrendszert. Kérdés azonban, hogy az  
Inglehart-féle index – amely elsősorban politikai célok révén méri az ér-
tékek változását – megfelelően érzékeny-e ahhoz, hogy kimutassa a koro-
navírus-járvány okozta értékváltozást.

1. ábra: A posztmateriális index alakulása 2008–2020 (%)

forrás: Wvs2009, evs2019, százAdvég 2020

Ahhoz, hogy ezt megválaszoljuk, érdemes megvizsgálni, hogy az in-
dexet konstituáló egyes állítások hogyan változtak az elmúlt évben (2. 
ábra). Az eredmények azt mutatják, hogy két állítás kapcsán követke-
zett be érdemi változás. Nőtt azoknak az aránya, akik szerint különösen 
fontos a szólásszabadság védelme, és csökkent azoké, akik számára rend 
megőrzése a prioritás.
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2. ábra: Kérem, válassza ki azt, amelyet a legfontosabbnak tart  
a felsoroltak közül! (%)

forrás: evs2019, százAdvég 2020

Ezt az eredményt nem nehéz a koronavírus-járvány kontextusában 
értelmezni. Ha figyelembe vesszük, hogy igen jelentős volt azoknak a 
száma, akik a koronavírus-járványhoz és a korlátozásokhoz erőteljes 
szkepszissel viszonyultak, akkor nem meglepő, hogy felértékelődik a 
központi kommunikációs csatornáktól eltérő információk – és hangok 
– iránti igény. Másrészt – de ezzel részben összhangban – a bezárkózás 
és a cselekvési lehetőségek beszűkülése ceteris paribus is felértékelhe-
ti a szólásszabadság iránti igényt. Összességben tehát az Inglehart-féle 
értékindex nem elég érzékeny ahhoz, hogy a koronavírus-járvány okoz-
ta értékváltozást megragadja, mivel ebben kontextusban a vizsgált – 
politikai célokat tematizáló – tételek vagy csak korlátozott mértékben 
relevánsak, vagy pedig ebben az újszerű helyzetben eltérő cselekvési 
igényeket implikálnak. Éppen ezért a következőkben az értékek válto-
zását a szignifikánsan érzékenyebb tízitemes Schwartz-értékteszttel 
vizsgáljuk meg.

Ezek az eredmények (3. ábra) – az ingleharti modellel szemben – már 
egyértelműen azt mutatják, hogy az előzetes várakozásokkal össze-
csengő változások következtek be az elmúlt évben. A koronavírus-jár-



317

ványt megelőző 2019-es adatfelvételhez képest hét érték változott: 
csökkent a kreativitás fontossága, viszont nőtt28 a gazdagság, a bizton-
ság, a környezet és a kényeztetés, a kaland és a tradíciók jelentősége. 
2020-ban – 2019-hez hasonlóan – a környezet és a biztonság értékei 
voltak a legfontosabbak, a gazdagság és a kaland értékei pedig a legke-
vésbé fontosak. Ha viszont az értékek relatív – többi értékhez viszonyí-
tott (centrírozott) – növekedését vizsgáljuk, akkor csak a biztonság, a 
gazdagság és a tradíció értékei nőttek számottevően. Ez a mozgás jól il-
leszkedik a korábban felvetett elméleti megfontolásokhoz. Ahogy azt a 
szakirodalmi fejtegetések is kimutatták, a különböző válságok hatásá-
ra jellemzően növekszik az „én-védelemért” felelős értékek fontossága, 
amelyek révén a külső sokkhatások elkerülhetővé válnak. A gazdaság 
és a biztonság is ilyen, előbbi a járvány okozta gazdasági recesszióval 
jár együtt, a másik pedig részben ezzel, részben meg magával a járvány 
okozta bizonytalansággal.

3. ábra. Értékváltozás – Schwartz  
2009–2020

forrás: Wvs2009, százAdvég 2019, százAdvég 2020

28  A kisebb érték jelöli a nagyobb fontosságot.
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Megvizsgáltuk azt is, hogy az egyes értékek „rangsorszáma” hogyan 
változott az elmúlt egy évben (2. táblázat). Az eredmények azt mutatják, 
hogy négy „helycsere” történt. Csökkent a kreativitás és a tradíciók fon-
tossága, nőtt azonban a jól viselkedés és a kényeztetés jelentősége. Ez az 
eredmény bizonyos szempontból nem meglepő, hiszen a járvány okozta 
korlátozások egyrészt igen erősen propagálják a szabálykövető viselke-
dést, másrészt pedig – éppen a korlátozások miatt – felértékelik a hedo-
nizmus jelentőségét.

2. táblázat: Értékváltozás – Schwartz 2019–2020 (rangsorszámok)

forrás: Wvs2009, százAdvég 2019, százAdvég 2020

Annak érdekében, hogy még árnyaltabban ragadhassuk meg ezeket a 
tendenciákat, azt is megvizsgáltuk, hogy megfigyelhetők-e érdemi válto-
zások. A kérdés tehát az, hogy a koronavírus-járvány okozta értékváltozás 
irányát és lefolyását tekintve mennyire minősíthető monolitikusnak. An-
nak érdekében, hogy e kérdést érdemben megvizsgálhassuk, három idő-
pillanatból vettünk mintát.29 Az első időpont a második hullám tetőzésé-
re esik, a második annak lecsengésére, az utolsó pedig a harmadik hullám 
felszálló időszakára. Mindezeket kiegészítettük egy további kutatással, 
amelyhez 2021 nyarán vették fel az adatokat (1. függelék). Végezetül an-
nak érdekében, hogy az egyes alminták összehasonlíthatóságát tovább 
javítsuk, az értékeken ipszatív transzformációt30 (centrírozást) végeztünk, 

2009 2019 2020 2019–2020 különbség

Kreativitás 5 4 5 –1

Gazdaság 9 10 10   0

Biztonság 1 2 2   0

Kényeztetés 7 7 6   1

Törődés 5 3 3   0

Sikeresség 8 8 8   0

Kaland 10 9 9   0

Jól viselkedés 3 5 4   1

Környezet 2 1 1   0

Tradíciók 5 6 7 –1

29  Ehhez az R programcsomag sample parancsát alkalmaztuk, a mintába bekerülés való szí nű-
sé gét pedig az SPSS rake weights parancsával fejeztük ki.

30  Füstös–Kozjek 2018.
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amely során először átlagoltuk a válaszadó értékekre adott válaszait, majd 
pedig ezt az átlagot vontuk ki az egyes értékekre adott pontszámokból.

Az így kinyert adatok révén elmondható (3. táblázat), hogy a 2019-es ered-
ményekhez képest a második hullám időszaka alatt jelentősen nőtt a biz-
tonság fontossága, és kismértékben emelkedett a jól viselkedés, a tradíciók, 
illetve a gazdagság és a kényeztetés jelentősége. Ugyanakkor szignifikánsan 
csökkent a kreativitás fontossága, illetve a törődés, a kaland súlya. Ezt kö-
vetően a második hullám lecsengése után valamivel csökkent a biztonság, 
a jól viselkedés, a környezet súlya, és tovább esett a kreativitás fontossága. 
Számottevően nőtt viszont a gazdagságé, a kényeztetésé és a kalandé. Ehhez 
képest – a várakozásokkal némiképp ellentételesen – a harmadik hullámban 
nem a megőrzés régió értékei emelkedtek újra, éppen ellenkezőleg: csökkent 
a biztonság, a tradíciók és a törődés preferáltsága, nőtt viszont a kaland jelen-
tősége. Ezek a tendenciák aztán tovább folytatódtak 2021 nyarán, valamivel 
tovább nőtt a gazdagság, a kényeztetés és a kaland fontossága, és csökkent a 
törődés, a környezet és a jól viselkedés jelentősége.

3. táblázat: Értékváltozás – Schwartz 2009–2021 (centrírozott)

Ezek az eredmények még hangsúlyosabbak, ha nem az egyes értékeket, 
hanem az emergens értékrégiók változásait vizsgáljuk meg. Az eredmé-
nyek interpretálhatósága érdekében az adatokat soronként standardizál-
tuk,31 vagyis azt vizsgáltuk meg, hogy az egyes változók mely időpillanat-
ban vesznek fel az átlagosnál nagyobb értéket.

Érték 2009 2019 2020. november 2020. január 2020. március 2021. nyár

Kreativitás –0,2 –0,6 –0,4 –0,3 –0,3 –0,3

Gazdaság   1,1 1,8   1,7   1,5   1,5   1,4

Biztonság –0,9 –0,7 –0,9 –0,8 –0,7 –0,7

Kényeztetés   0,0   0,1   0,0 –0,1 –0,1 –0,2

Törődés –0,2 –0,7 –0,6 –0,6 –0,5 –0,5

Sikeresség   0,3   0,4   0,4   0,4   0,4   0,4

Kaland   1,5   1,4   1,5   1,4   1,3   1,2

Jól viselkedés –0,3 –0,5 –0,6 –0,4 –0,5 –0,4

Környezet –0,8 –1,2 –1,2 –1,1 –1,1 –0,9

Tradíciók –0,2   0,1   0,0   0,0   0,1 –0,1

31  Az egyes sorokba az egyes értékekre vonatkozó – hat időpillanatot reprezentáló – adatok tartoznak. 
Első lépésben kiszámítottuk az adott sorok átlagát és szórását, második lépésben pedig az adott sorban 
szereplő egyes értékekből kivontuk az átlagot, és az így kapott eredményt elosztottuk a szórással.
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Eszerint (4. ábra) a második hullám ideje alatt jelentős mértékben nőtt 
a megőrzés értékrégió fontossága, és ezzel szimmetrikusan csökkent a 
változásra való nyitottság preferáltsága. A második hullám lecsengésével 
azonban ezek a mozgások alapvetően megváltoztak: csökkent a megőrzés 
súlya, és jelentősen nőtt az önmegvalósítás és a változásra való nyitottság 
értékeinek fontossága. Ez a mozgás a harmadik hullám ellenére is meg-
maradt, 2021 nyarán pedig még hangsúlyosabbá vált. Tovább csökkent 
az önmeghaladás régió jelentősége, és még fontosabbá vált az önmegva-
lósítás és a változásra való nyitottság értékrégiók súlya, illetve némiképp 
emelkedett a megőrzés régió értékeinek preferáltsága is. Ez utóbbi annyi-
ban érdekes, hogy a régióhoz tartozó értékek közül egyedül a tradí ciók 
jelentősége nőtt, aminek hátterében akár az eltérő családfelfogásokat te-
matizáló médiadiskurzus is állhat.

4. ábra: Értékváltozás – Schwartz 2009–2021 – értékrégiók  
(standardizált)

 
Összességében tehát elmondható, hogy a járvány második hulláma – 

a szakirodalmi fejtegetésekkel összhangban – elősorban a megőrzés (biz-
tonság, jól viselkedés, tradíciók) értékeit erősítette fel, és a változásra való 
nyitottság (kreativitás, kaland, kényeztetés) értékrégió súlyát csökkentette. 
Ezt követően viszont – a harmadik hullám ellenére is – folyamatosan nőtt 
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a változásra való nyitottság és az önmegvalósítás (siker, gazdagság) régiók 
preferáltsága, és nemcsak a megőrzés (biztonság, tradíciók, jól viselkedés), 
hanem az önmeghaladás (törődés, környezet) régió súlya is jelentősen csök-
kent. Ha a korábbi mérésekhez viszonyítjuk a legújabb eredményeket, akkor 
elmondható, hogy míg a változásra való nyitottság értékeinek fontossága a 
2019-es értékhez tért vissza, addig az önmeghaladás és az önmegvalósítás 
régiók súlya a 2009-es érték irányába mozdult „vissza”. Összességben ezek 
a mozgások tehát az egyéni fókuszú értékek (változásra való nyitottság, ön-
megvalósítás) egyértelmű felértékelődéséhez és a közösségi értékek (meg-
őrzés, önmeghaladás) visszaszorulásához vezettek.

Ennek hátterében több tényező is állhat. A közösségi értékek (meg-
őrzés, önmeghaladás) háttérbe szorulását részben a fertőzöttségi számok 
csökkenése, részben pedig az egyre inkább felgyorsuló oltási kampány 
eredményezhette. Míg a korlátozások betartása a saját és hozzátartozóink 
biztonságát segítette elő, addig a biztonság és a törődés értékei különösen 
adaptív startégiának bizonyultak. Viszont a fenyegetés csökkenésével 
ennek a jelentősége is csökkent. Ez a helyzet persze nemcsak a közösségi 
értékek visszaszorulását segíthette elő, hanem az egyéni értékek hang-
súlyosabbá válásának a lehetőséget is megteremtette. Az önmegvalósí-
tás értékeinek – elsősorban a gazdagságnak – fontosabbá válása mögött 
a járvány gazdaságra kifejtetett hatásai is állhatnak, vagyis a felmerülő 
anyagi nehézségek éppen a gazdagság értékét tették fontosabbá. Azon-
ban hasonlóképp releváns hipotézis, hogy a korlátozások és az életvitel 
szükségszerű megzabolázása egy olyan „pszichológiai vákuumot” ered-
ményezett, amely a mentális (megfertőződéstől való félelem) és fizikai 
(korlátozó intézkedések) béklyók lazulását követően robbanásszerűen ki-
hangosította az egyéni önmegvalósítást előnyben részesítő értékeket. Ez 
a hipotézis a változásra való nyitottág értékeinek fontosabbá válását is 
jól magyarázhatja. A korlátozó intézkedések, a személyes kapcsolatok és 
újszerű élmények hiánya felértékelte ezeket a szükségleteket, és amikor 
lehetővé vált a kielégítésük, az ezeket lehetővé tevő értékek átütő erővel 
hatoltak be az egyének motivációs rendszerébe. Mindezeket a folyamato-
kat két további tényező is elősegíthette: egyrészt Magyarországon relatí-
ve erős „hagyománya” van azoknak a materiális-individuális értékeknek, 
amelyek az egyéni boldogulást segítik elő.32 Ez csak a járványt megelő-
ző években kezdett megváltozni,33 vagyis felvethető, hogy a pandémiát 

32  Vö.: Füstös–Tárnok 2013.
33  Kollár 2020a; Zenovitz–Kollár 2021a.
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megelőző posztmaterializációs tendenciáknak nem volt idejük „rögzülni”. 
Másrészt érdemes megjegyezni, hogy az utolsó adatfelvétel nyáron tör-
tént, ami különösen jól illeszkedik az élménycentrikus önmegvalósítás 
(kaland, hedonizmus) értékeinek megéléséhez.

Összességben tehát a különböző, egymással erős affinitásban álló té-
nyezők,34 a fertőzésveszély csökkenése, az egyéni önmegvalósítás felér-
tékelődése, a posztmateriális értékek alacsonyabb fokú beágyazottsága 
és az, hogy beköszöntött a nyár, egy olyan emergens „vegyületet” hozott 
létre, amely az egyéni fókuszú értékek „robbanásszerű” felértékelődését 
eredményezte.

Értékváltozás és társadalmi jellemzők

Végezetül a korábbi eredményeket árnyalandó megvizsgáltuk azt is, hogy 
az egyes társadalmi csoportokat milyen mértékben és milyen módon érin-
tette az értékváltozás. Ehhez egyrészt a 2019-es adatfelvétel eredményeit 
vetettük össze a 2020-as értékkutatás azon adataival, amelyeket a máso-
dik hullám tetőzése idején vettek fel, másrészt pedig ez utóbbi adatokat 
hasonlítottuk össze a 2021-es nyári vizsgálat eredményeivel (2. függelék).

Ez alapján megállapíthatjuk, hogy a 2019–2020-as időszakban mind-
két nem esetében a megőrzés fontossága nőtt a legnagyobb mértékben, 
melyet a férfiaknál az önmeghaladás, a nőknél pedig az önmegvalósítás 
követ. A két nem értékpreferenciának változásait összehasonlítva megfi-
gyelhetjük, hogy az új dolgok iránti nyitottság értékei esetében észlelhető 
a legnagyobb összhang: mindkettőnél jelentős csökkenés regisztrálható. 
A legnagyobb különbséget pedig az önmegvalósítás értékeinél figyelhet-
jük meg: míg a férfiak esetében csökkent ennek a fontossága, addig a nők 
esetében nőtt. Ezzel szemben, ha a második hullám tetőzése idején felvett 
adatokat a 2021 nyári (július–augusztus) kutatás eredményeivel vetjük 
össze, akkor megfigyelhetjük, hogy nagyobb a hasonlóság a két nem kö-
zött. A férfiak és a nők esetében is az önmegvalósítás értékei nőttek a leg-
nagyobb mértékben, a leginkább pedig az önmeghaladás súlya csökkent.

Ha a tendenciákat településtípus szerinti bontásban vizsgáljuk, akkor el-
mondhatjuk, hogy a 2019–2020-as időszakban a városokban élők esetében 
volt a legmarkánsabb az értékváltozás: a megőrzés értékeinek fontossága 

34  Az affinitás fogalmához lásd: Weber 2020; Kollár 2020b; Hidas 2020; Demeter 2022.
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itt nőtt a legnagyobb mértékben, és ezzel szimmetrikusan itt csökkent a 
legmarkánsabban a változásra való nyitottság súlya. Ezzel szemben a 2020-
as és 2021-es mérések közötti elmozdulásokat vizsgálva Budapesten figyel-
hetjük meg a legjelentősebb eltéréseket: az önmegvalósítás fontossága nőtt 
a leginkább, és az önmeghaladás csökkent a legmarkánsabban.

A megőrzés értéke az iskolai végzettség tekintetében a 2019–2020-as 
eredmények alapján a középfokú és a felsőfokú végzettséggel rendelke-
zők körében bizonyult a leghangsúlyosabbnak, míg az új dolgokra való 
nyitottság az alacsony végzettségűek körében volt a legkevésbé fontos. 
A 2020–2021-es eredmények esetében „nagyobb az összhang”, hasonló 
tendencia rajzolódik ki a végzettségi szintek között. Az önmegvalósítás a 
magasabban kvalifikáltak körében bizonyult jellemzőbbnek, ahogyan az 
ő körükben csökkent leginkább az önmeghaladás régióját alkotó értékek 
fontossága.

Végezetül életkori kategóriák szempontjából vizsgálva a tendenciákat 
elmondható, hogy a 2019–2020-as időszakban a megőrzés fontossága az 
50 évnél idősebbek esetében nőtt leginkább, és egyedül a 18–29 évesek-
nél csökkent – ez utóbbi csoportban az önmeghaladás értéke is jelentősen 
visszaesett, ami a 30–39 évesek és 60 feletti korosztály esetében viszont 
fontosabbá vált. Bár az önmegvalósítás jelentősége a legtöbb esetben 
visszaesett vagy stagnált, a 18–29 éveseknél egyértelműen ennek az ér-
téknek nőtt leginkább a fontossága. A 2020 és 2021 közötti időszakban az 
értékváltozás az 50 év alattiakat érintette a legmarkánsabban. Körükben 
jelentős mértékben nőtt az önmegvalósítás fontossága, és ezzel mintegy 
szimmetrikusan csökkent az önmeghaladás jelentősége.

Összességben elmondható, hogy a 2020 és 2021 közötti időszakban 
bekövetkező értékváltozás a 2019 és 2020 közöttihez képest egybehang-
zóbb volt. Vagyis a második hullámot követő időszakban bekövetkező 
értékváltozást kevésbé befolyásolták a demográfia jellemzők, mint a má-
sodik hullám tetőzése idején. Mindezek ellenére elmondható, hogy a 2019 
és 2020 közötti időszak értékváltozása leginkább a városban élőket, az 
érettségivel nem rendelkező középfokú végzettségűeket és a felsőfokú 
végzettségűeket, illetve a 18–29 éveseket és az 50 év felettieket érintet-
te a legjobban. Míg azonban a 18–29 évesek esetében a második hullám 
ideje alatt az önmegvalósítás értékei váltak fontosabbá, addig a többi tár-
sadalmi csoport esetében a megőrzés értékrégió súlya nőtt a legmarkán-
sabban. Ezzel szemben a 2020 és 2021 közötti értékváltozás leginkább a 
férfiakat, a fővárosban lakókat, a magasabb végzettségűeket és a 40 évnél 
fiatalabbakat érinette. Körükben nőtt legmarkánsabban az önmegvalósí-
tás és a változásra való nyitottság jelentősége.
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Konklúzió

Tanulmányunk központi kérdése az volt, hogy a koronavírus-járvány ho-
gyan befolyásolta a magyar társadalom értékrendszerét. Először is érde-
mes megjegyezni, hogy eredmények megerősítik azt a hipotézist, amely 
szerint bár az emberek alapvetően stabil értékorientációval rendelkeznek, 
az olyan váratlan krízisszituációk, amilyen a koronavírus-járvány is, je-
lentős változásokat eredményezhetnek. A konkrét változásokat vizsgál-
va elmondható, hogy a járvány második hullámának tetőzése – a 18–29 
évesek csoportját leszámítva – a megőrzés értékrégió súlyát erősítette fel, 
és a változásra való nyitottság fontosságát csökkentette. Ezt követően 
viszont – lényegében a társadalmi csoporthoz tartozástól függetlenül – 
folyamatosan növekedett a változásra való nyitottság és az önmegvaló-
sítás értékeinek preferáltsága, és nemcsak a megőrzés, hanem az önmeg-
haladás régió súlya is jelentősen csökkent. Ezek a változások az egyéni 
fókuszú értékek (változásra való nyitottság, önmegvalósítás) egyértelmű 
felértékelődéséhez és a közösségi értékek (megőrzés, önmeghaladás) visz-
szaszorulásához vezettek. Ennek hátterében több különböző – de egy-
más iránt erős affinitást mutató – tényező is áll: a korlátozó intézkedések 
megszűnése, a fertőzésveszély enyhülése, a posztmateriális értékek gyen-
gébb beágyazottsága, az egyéni önmegvalósítás hangsúlyosabbá válása és 
a nyári időszak beköszönte egy olyan „vegyületet” hozott létre, amely az 
egyéni fókuszú értékek felértékelődését eredményezte. Ezek az eredmé-
nyek különösen azért jelentősek, mert – ahogy azt számos korábbi kuta-
tás is kimutatta – a személyes értékpreferenciák erős affinitást mutatnak 
más fontos jellemzőkkel is, amilyen például a tolerancia, a szolidaritás 
vagy éppen a választói  és a fogyasztói magatartás. Éppen ezért az alapve-
tő értékekben bekövetkező változásoknak messzemenő következményei 
is lehetnek egy adott társadalom jövőjére nézve. Ezeknek az implikációk-
nak a vizsgálata azonban már szétfeszítené a tanulmány kereteit.
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Függelék

1. függelék

2. függelék

forrás: százAdvég 2019, százAdvég 2020, százAdvég 2021

Minta Adatfelvétel ideje Mintaméret
Fertőzöttségi adatok  

(hétnapos mozgóátlag – fő)

2020. november 2020. 11. 11. – 2020. 12. 06. 2000 4554–5536

2021. január 2021. 01. 11. – 2021. 02. 08. 2000 2115–1278

2020. március 2021. 03. 01. – 2021. 03. 22. 1300 3897–8064

2021. nyár 2021. 07. 05. – 2021. 08. 17. 10 000 31–72

Nyitottság Önmeg
va lósítás

Önmeg
ha ladás

Megőrzés Nyitottság Önmeg
va lósítás

Önmeg
ha ladás

Megőrzés

Férfi 0,13 0,08 –0,08 –0,13 –0,07 –0,19 0,23 0,03

Nő 0,13 –0,07 0,06 –0,11 –0,13 –0,17 0,18 0,11

Budapest 0,04 –0,04 0,01 0 –0,11 –0,38 0,33 0,15

Megyeszékhely 0,05 –0,03 0,05 –0,07 –0,06 –0,15 0,23 –0,02

Város 0,21 0,01 0 –0,22 –0,14 –0,19 0,19 0,13

Község 0,11 –0,01 –0,03 –0,07 –0,08 –0,07 0,13 0,01

Alapfokú vagy 
alacsonyabb

0,19 0,03 –0,08 –0,13 –0,12 –0,17 0,14
0,15

Középfokú, érettségi 
nélkül

0,14 0,14 –0,07 –0,21 –0,12 –0,16 0,21 0,08

Középfokú, érettségivel 0,06 –0,12 0,08 –0,02 –0,09 –0,19 0,24 0,03

Felsőfokú vagy 
magasabb

0,16 0,02 0,03 –0,2 –0,08 –0,19 0,22 0,05

18–29 éves 0,11 –0,33 0,11 0,11 –0,05 –0,32 0,36 0,01

30–39 éves 0,19 0,05 –0,07 –0,17 –0,18 –0,42 0,4 0,19

40–49 éves –0,03 0,03 0,03 –0,03 –0,13 –0,2 0,21 0,13

50–59 éves 0,1 0,05 0,1 –0,25 –0,09 –0,07 0,08 0,08

60+ éves 0,2 0,1 –0,09 –0,22 –0,09 –0,03 0,09 0,03
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