
bevezetés

Iskolaitörténelemtanulmányainkból,történelmiregényekből,filmekbőltudjuk,hogya
néhaiuralkodókatisfelettébbfoglalkoztatta,hogyanállaszénájuk,milyenesélyekkel
rendelkeznekegy-egyfontoseseményvégeredményétilletően.Sazért,hogyeztmeg-
tudják, körülvettékmagukat –mai nyelven szólva– szakemberekkel: többek között
sámánokkal, papokkal, jósokkal, akik néha bizony egy fejjel rövidebben végezték.
Természetesenazzalistisztábanvoltakezekazuralkodók,hogylétezikvalamiféleköz-
hangulat(aminemvoltazonosamaiközvéleménnyel),sennekkifürkészéseérdeké-
benelőfordult, hogy álruhábaöltözve elvegyültek alattvalóik között (bár elterjedtebb
módszervolt,hogykémeketküldtekanépközé),mégakkor is,haazőstátusukés
hatalmuknemanépakaratátólfüggött.

a modern társadalmakban, ahol az uralkodó politikai elitet demokratikus parla-
mentiválasztásokonanépválasztjameg,apolitikaiszubjektumokmoderneszközök
segítségével próbáljákmegtudni, mekkora esélyük van a hatalomért folyó harcban.
ezekegyikközismertformájaaközvélemény-kutatás.

aközvéleményamoderntársadalomterméke.magaafogaloma19.századmáso-
dikfelébenkerülbeatársadalomtudományvérkeringésébe.amainapigvitáktárgyát
képezi,hogyaközvéleménymint jelenségpozitívnakvagynegatívnakminősíthető-e,
sőtaközvéleménylétezéséttaglalódiszkusszióksemzárultakmégle.azutóbbiaka
neves francia szociológus,pierrebourdieu1973-banmegjelenta közvéleménynem
létezikcíműtanulmányánakköszönhetőenlángoltakfel,akiaztazálláspontotképvi-
selte, hogy nincs objektív módon létező, autonóm közvélemény, csak közvélemény-
kutatásokvannak, sezekhozzák létreazta jelenséget,amitközvéleménynekneve-
zünk.azellentáborszerintaközvéleménynemakutatásokterméke,hanemolyanléte-
ző jelenség, amely tudományosmódszerekkel és eszközökkelmérhető, s a közvéle-
mény-kutatáséppegyilyeneszköz.írásombannemállszándékombanezzelavitával
foglalkozni,csupánazértemlítettem,svázoltamfelnagyontömörenakétszembenál-
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48 lampl Zsuzsanna

lómegközelítést,mertezeknemcsupánaközvéleményre,hanemérthetőmódona
közvélemény-kutatásra is vonatkoznak, s a közvélemény-kutatás mint tevékenység
irántiattitűdöketisjelentősmértékbenbefolyásolják.alapvetőleginnenerednekaköz-
vélemény-kutatásokróllétezőnegatívvélekedések,azirántuktápláltbizalmatlanságtól
egészenamegrögzötthitig,hogyezafajtakutatómunkamindenfélemanipulációtáp-
talaja.mindezgyakranaközvélemény-kutatókraisátterjed,sezértvanaz,hogysokan
–elsősorbanazeredményeikkelelégedetlenpolitikusok,egyesújságírók,deelőfordul,
hogymég a társadalomtudománymás területétművelő kollégák is – bizalmatlanok
velük szemben, sőt azzal vádolják őket, hogy megvásárolhatók, pénzért hajlandók
manipulálniaközvélemény-kutatásfolyamatátésavégeredményeket.

e helyen ezekkel a nézetekkel sem áll szándékomban vitába szállni. nemcsak
azért,mertugyanúgy,mintbármely területen,ebbenaszakmában is lehetnekdilet-
tánsokésszélhámosok(ámakiőketválasztja,nemisérdemel jobbat),hanemfőleg
azért, mert nemmindig szükséges és nemmindig érdemes vitatkozni. írásom első
részébeninkábbakövetkezőkérdésekrefókuszálok:1.mitőltekinthetőtudományos-
nakegyközvélemény-kutatás,2.kinekszólésmireszolgálaközvélemény-kutatás,3.
mennyiretekinthetők„jóslatnak”egyközvélemény-kutatáseredményei.

írásommásodikrészébena2010-esszlovákiaiparlamentiválasztásokatmegelőző
közvélemény-kutatásokeredményeitelemzem,különöstekintettelazmkpésamost-
Hídválasztásipreferenciáira.Helyesnekbizonyultakabecslések?végezetülaharma-
dik részben felvázolom az mkp és a most-Híd választási preferenciái és választási
eredményeieltéréséneknéhánylehetségesokát.

1.atudományosalapokonnyugvóközvélemény-kutatás
nem minden arany, ami fénylik, s nem minden közvélemény-kutatás, amit annak
neveznek.legalábbisnemtudományosközvélemény-kutatás.vagyis ilyenesetekben
máraközvélemény-kutatásmegnevezéshasználataismegtévesztő.példáulnemköz-
vélemény-kutatás,haabillaelőttkérdőívköteggelfelszerelkezvetudakoljukavevőktől,
szerintükmikor fog felbomlani az éppmabeiktatott új kormány. a napilapokbanés
egyéb sajtótermékekben, valamint azok online változataiban „közvélemény-kutatás”
címmelszereplőbármilyentípusúkérdéseksemközvélemény-kutatások.nemazért,
mertrosszakakérdések,nemazért,mertnemkérdeznekmegelegendőembert(bár
mindkéthibafennállhat),hanemazért,mertaztkérdezikmeg,akiéppaznapvásárol,
amásikesetbenpedigaznyilvánítvéleményt,akinekkedvevanhozzá.vagyisaválasz-
adásesetleges.azilyenvéleménytudakozódáshelyeselnevezése„ankét”.

az első tudományos közvélemény-kutatást George Gallup végezte 1936-ban az
egyesültállamokban.azelnökválasztásrakészülvekidolgozottegyolyanmódszert,amely
avéletlenszerűségenalapult, samelyneksegítségévelúgy tudtakiválasztaniazösszes
szavazóközülazta3000válaszadót,akitténylegesenmegkérdeztek,hogyennekacso-
portnak az összetétele bizonyos paramétereiben pontosan tükrözte az egész szavazói
népesség ezekre a paraméterekre vonatkozó összetételét. vagyis reprezentatív mintát
alkotott,sennekköszönhetőenaközvélemény-kutatáseredményeimegegyeztekaválasz-
tásokeredményeivel.ugyanakkorésugyanottaliterarydigestcíműfolyóiratisszétküldött
10milliókérdőívet.csaknem2ésfélmilliókérdőívérkezettvissza,tehátlényegesentöbb,
mintGallupesetében,aliterarydigestbecslésemégishelytelenvolt:aválasztásokered-
ményénekpontosanafordítottjátjelezte.ennekahibásmintavételvoltazoka.Fó
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a rejtőzködés misztériuma... 49

a tudományos közvélemény-kutatás egyik alapvető ismérve azóta is amegfelelő
mintavétel.

Továbbifontostényező,hogyaközvélemény-kutatások–mintazalkalmazotttársa-
dalomtudományi kutatások egyik fajtája – sosem nyújtanak 100 százalékos érvényű
eredményeket. egészegyszerűenazért nem,mert a társadalmi jelenségek lényegéből
adódóanez lehetetlen.aközvélemény-kutatásokáltalában95százalékosmegbízható-
sággalkészülnek.deezmégnemminden.Hapéldáulamegkérdezettek19százaléka
válaszolja,hogyazXypártraszavazna,akkornemhazudunk,haaztmondjuk,hogyennek
aválasznak95százalékosamegbízhatósága,deaztistudnunkkell,hogyeza19%nem
teljesenpontosadat.azt,hogymennyirepontos,ésmilyenintervallumbanérvényes,az
ún.standardhiba(másszóvalhibahatár)értékeadjameg,amelyetmégamintavételelőtt
kikellszámítani.Hapéldáulastandardhibaértéke1,3%,akkorelmondható,hogyazXy
pártra19%+/-1,3%szavazna, vagyisazún.konfidencia-intervallum17,7%és20,3%
közöttmozog.amennyibenazXypártraaválasztásokonszavazókarányabeleesikebbe
azintervallumba(például18,8%),akkorabecsléshelyesvolt.

a tudományos közvélemény-kutatás további jellemzőiről is lehetnemég beszélni,
ámazokazismertetettkritériumokkalellentétbenaszövegmásodikrészénekmegér-
téséhezkevésbéfontosak,ígynemtérekkirájuk.Sakkormostlássukröviden,kinek
szólnakaközvélemény-kutatások,micéltszolgálnakésmitláttatnak.aháromkérdés
szorosanösszefügg.

a Fórumkisebbségkutató Intézetmegbízásából 2001 óta készítek közvélemény-
kutatásokat. Összeszámoltam, hogy ez alatt az idő alatt 13 közvélemény-kutatást
végeztünk,sennekköszönhetőenafentebbemlítettkérdésekreadottválaszoktekin-
tetében is bőséges tapasztalatra tettem szert. most csak a lényeget emelem ki. a
válaszarraakétkérdésre,hogykinekszólnakaközvélemény-kutatásokésmirejók,
alapvetőenattólfügg,hogykinektesszükfelezeketakérdéseket(perszeezeknema
felmérés részeként hangzanak el, hanem többnyire magánbeszélgetéseken, vagy a
médiából származnak a válaszok, de semmiképp sem reprezentatív vélemények).
olyanbeszélgetőtársak,akiknem társadalomtudománnyal vagypolitikával foglalkoz-
nak,általábanaztszoktákmondani,hogyaközvélemény-kutatásapolitikusoknakszól,
mertelsősorbanőkakarják tudni,hogyanviszonyulnakhozzájukaválasztópolgárok.
deazilyenfelmérésekazokszámáraishasznosak,akikugyannem„hivatásból”űzik
apolitikát,ámvalamilyenszintenfoglalkoztatjaőket,éstájékozottakakarnaklennia
pártokesélyeitilletően.aztviszontmégsenkitőlsemhallottam,hogyaközvélemény-
kutatásúgyáltalábanaválasztóknak,skonkrétabbanazadottbeszélgetőtársnakszól-
na,amiarraengedkövetkeztetni,hogyaztgondolják,afelmérésekeredményeinem
befolyásolják őket választási döntéseikben.mi az újságírók véleménye? Szerintük a
közvélemény-kutatásmindenkinekszól:apolitikusoknak,amédiaközönségének,de
azújságíróknak,vagyisamédiatartalmakelőállítóinak is.apolitikusokszámáraegy-
fajtatükrötjelent,aközönségnekinformációt,amédiánakpedigfeldolgozandóésköz-
lendő/sugározandó anyagot. a politikusok véleményei a legérdekesebbek: általában
lefitymálják a közvélemény-kutatásokat.nyilatkozataik kulcsszavaamegbízhatatlan-
ság: a felmérések nemmegbízhatók, az ő pártjukat senki sem tudjamegbízhatóan
mérni, a választópolgárokkörébenszerzett személyes tapasztalataik sokkalmegbíz-
hatóbbak,mielőttazeredményekrőlnyilatkoznának,megkellnézniük,kicsináltaafel-
méréststb.azelmúltnégyévlegelmarasztalóbbvéleményeegyértelműenazvolt,hogy
afelmérésekolyanok,mintanőialsónemű.1 deaz iselgondolkodtatott,amikorköz-
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vetlenülaválasztásokelőttegypolitikusaztmondta,hogynekiésapártjánaksemmi
szükségeaközvélemény-kutatásra.azaválasztóknakszól,hogytudják,kitkellválasz-
tani(amainapignemteljesenértem,mitakartezzelmondani).

kutatókéntúgy látom,hogyaközvélemény-kutatáselsősorbanannakszól,akimeg-
rendeli.ellenkezőesetbenmiértköltenepénztvalamire,amirenincsszüksége?Snem
titok,hogy választási időszakbanapolitikaipártoka leggyakoribbmegrendelők. Igazuk
van,mertegyjóközvélemény-kutatásfelettébbhasznoslehet.abbanrejlikahaszna,hogy

1.segítmegismerniaválasztópolgárokat;
2.segítbemérniegymeghatározottidőszakbanapolitikaierőviszonyokat;
3.támpontokatnyújtaválasztásikampánymegtervezéséhez,levezetéséhez;
4.bemutatjaalakosságaktuálishangulatátafelmérésidőpontjában;
5. ellenőrző funkciója van: a megrendelő összevetheti saját, választópolgárokról

alkotottképétaválasztópolgárokválaszaialapjánkirajzolódómozaikkal.
egy jó közvélemény-kutatásból tehát nagyon sokatmeríthetnek a politikusok, de

igazábólcsakakkor,haértikazeredményeket.Úgytűnikazonban,hogynemmindig
értik,sebbenmáskutatókollégákvéleményeismegerősít.Önmagábanvéveeznem
lennebaj,hiszenegypolitikustólnemaztvárjukel,hogyaközvélemény-kutatáslegyen
aszakterülete(hacsakkorábbannemezvoltaszakmája).ebbenakutatókaszakem-
berek,sőkmindentszívesenelmagyaráznak.abajottkezdődik,hogyvannakolyan
politikusok, akik azt hiszik, hogy ehhez is értenek, s nincs szükségük segítségre,
tanácsra.azelsőhibátpedigottkövetikel,hogyaválasztókmegismerésétszolgáló
adatokbeható tanulmányozásahelyett (amennyiben ilyenek is szerepelneka felmé-
résben) a választási preferenciák mágikus százalékaira figyelnek, vagyis arra, hogy
mennyienválasztanákapártjukat.márpedigéppezekazokazadatok,amelyekalegin-
kább„pillanatnyi”érvényűek,hiszenaválasztásipreferenciákatársadalombanzajló
eseményektőlfüggőengyorsanváltozhatnak,ingadozhatnak.aválasztókmegismeré-
séreirányulóadatokviszontolyanmélyebbstruktúrákattükröznek,amelyeknehezeb-
benváltoznakmeg,tartósabbérvényűek,ezértsokkalinkábblehetrájuképíteni,mint
aválasztásipreferenciákra.

azelmondottakbólkövetkezik,hogyaharmadikkérdés–mennyiretekinthetőkelő-
rejelzésnek, jóslatnak a közvélemény-kutatások – rossz kérdés, ha arra gondolunk,
hogyaválasztásipreferenciákbólegyértelműenésmindigmeglehetjósolniaválasz-
tásokeredményét,tehátazt,hogyazegyespártokpontosanhányszázalékotkapnaka
választásokon.ezbizonyoshelyzetekbenelőfordulhat(példáulGallupemlítettközvéle-
mény-kutatásais ilyenvolt),denemeza jellemző,mertaközvélemény-kutatásnem
jóslás.Snemazértnemadhatpontoselőrejelzést,merttökéletlenmódszereatársa-
dalommegismerésének, hanem azért, mert a társadalmi történéseket lényegükből
eredőennem lehetmegjósolni, főlegnemhónapokkalelőre (azakutató,aki ennek
ellenkezőjétállítja,nemállaszakmamagaslatán).Hatehátvanegyolyanadat,mely
szerint az Xy pártot januárban 37 százalék választaná, akkor ez csakis erről szól,
semmi másról. Ha a következő hónapokban is van ilyen adatunk, akkor annyival
tudunktöbbet,hogylátjukaválasztásipreferenciákadottidőszakbanmutatkozóvál-
tozását.deezmégmindignemjogosítfelarra,hogyegyértelműkövetkeztetéseketvon-
junk le Xy párt választási eredményét illetően. Ha tehát a közvélemény-kutatást a
választásipreferenciákrakorlátozzuk,akkoregyértelműenkimondható,hogyajelenről
szól,nemajövőről(debizonyazsemkevés,haajelenrőlvannakmegbízhatóadata-
ink!).amennyibenviszontaválasztókviselkedésénekfentebbemlítettmélyebbstruk-
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túráiról is kérdezünk a felmérésben (például értékrendek, szimpátiák, csoportközi
viszonyokstb.),akkorezekből levonhatókbizonyostanulságok,amelyeknagymérték-
bensegíthetnekaválasztásipreferenciákésaválasztásieredményekmagyarázatánál.

akimegértiazelmondottakat,aztalánazt ismegérti,hogyegykutatómiértnem
kedveliaztakérdést,hogyhaegypártnakilyenésilyenválasztásipreferenciáivoltak,
akkorhogyan lehetaz,hogytöbben/kevesebbenszavaztakráaparlamentiválasztá-
sokon. Hát úgy, hogy a választási preferencia és a választási döntés két különböző
dolog.aválasztásipreferenciaaválasztópolgárokegyhipotetikusidőpontbantörténő
visszavonható,megváltoztathatószavazásánakbecslése,aválasztásidöntéspedigegy
konkrét, valós, nem visszavonható cselekedet eredménye. ez perszenem zárja ki a
közvélemény-kutatók arra irányuló törekvését, hogy minél pontosabb becslésekkel
szolgáljanak,hiszenalakosságválasztásipreferenciáirólcsakisőktudnakadatokkal
szolgálni.nélkülükapártok,amédiaésvalamennyiközvélemény-formálótényező,s
magaaközvéleményiscsakamegérzéseireésszemélyes,nemreprezentatívtapasz-
talatairatámaszkodhatna.

2.választásipreferenciákésválasztásieredmények2010-ben

az eddig elmondottak tükrében hasonlítsuk össze a választások előtti becsléseket a
választási eredményekkel. előbb nézzükmeg négy ügynökség, a Focus, amedian, az
mvkésapolisáltala2010márciusátóljúniusigterjedőidőszakbanmértválasztásipre-
ferenciákat.az1.ábránazmkp,a2.ábránamost-Hídválasztásipreferenciáiláthatók.

1. ábra. amagyar koalíció pártja választási preferenciái (forrás: http://spravy.prav-
d a . s k / p o l i t i c k e - p r i e s kumy - a g e n t u r - f o c u s -m e d i a n - a -mv k - f l 7 - / s k -
volby.asp?c=a100421_160242_sk-volby_p126%)
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2. ábra. amost-Híd választási preferenciái (forrás: http://spravy.pravda.sk/politicke-
prieskumy-agentur-focus-median-a-mvk-fl7-/sk-volby.asp?c=a100421_160242_sk-
volby_p12)

azmkpnégyügynökségáltalbecsültválasztásipreferenciái3,3%és6%között,amost-
Híd preferenciái 2,3% és 6,9% közöttmozogtak. júniusra vonatkozó adatokkal csak a
Focusésazmvkszolgált,azutóbbiügynökségadataiaválasztásoknapjárólszármaznak.
azmvktehátaválasztásoknapján5,6%-otmértazmkp-nak,és5,2%-otamost-Hídnak.

avizsgált időszakegészéttekintveazmkpválasztásipreferenciáiháromügynökség
szerintcsökkenőtendenciátmutattak(polis,median,mvk).ezzelszembenaFocusbecs-
léseistabilitásrólárulkodtak,májuskivételével,amikorhirtelenmegugrottazmkp-tválasz-
tókrészaránya.júniusbanviszontújravisszatértazeredeti,5,2százalékosszintre.

amost-Hídesetébenamedianamásikháromügynökséghezképestalacsonyabb,de
emelkedőválasztásipreferenciátmutatottki.ennéllényegesenmagasabbakvoltakapolis
általmértpreferenciák,deezekfokozatosancsökkentek.azmvkbecsléseiszerintapárt
egész időszakalattaparlamentiküszöbkörnyékénhelyezkedettel.aFocusapolishoz
hasonlóanelőbbmagasabbértékeketmért,majdáprilisbannagyzuhanáskövetkezettbe,
eztkövetőenviszontegyreinkábbfelfeléíveltekamost-Hídválasztásipreferenciái.

Összehasonlítvaakétpártválasztásipreferenciáinaktrendjeit,jólláthatóakétellen-
tétestendencia–acsökkenésazmkpésanövekedésamost-Hídesetében.

amint említettem, júniusra csupán az mvk-tól és a Focustól rendelkezünk adattal,
viszontcsakaFocusközölteastandardhibaértékét(1,5%).ezértaválasztásieredmé-
nyeketcsakaFocuslegutolsóbecsléséveltudomösszehasonlítani.Tehát:azmkpapar-
lamentiválasztásokon4,33%szavazatotkapott.aFocusbecslése5,2%volt,deastandard
hibávalszámolvaez3,7%–6,7%-oskonfidencia-intervallumnakfelelmeg.amost-Hídpár-
totazurnáhozjárulók8,1százalékaválasztotta.aFocusbecslése6,5%volt,ami5%–8%-
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oskonfidencia-intervallumotjelent.vagyisaFocusbecsléseiazmkp-tilletőenkorrektnek
tekinthetők,amost-Hídesetébenpedigszintén„súrolták”avalósághatárát.

aFórumkisebbségkutatóIntézetaválasztásiidőszakbanegyetlenközvélemény-kuta-
tástvégzett,mégpedig2010márciusában.azebbőlszármazóválasztásipreferenciáksze-
rinthamárciusbanlettekvolnaaparlamentiválasztások,azmkp5,1%-otkapottvolna,a
most-Híd 2,8%-ot. mivel a standard hiba 1,3% volt, az mkp szavazatainak aránya
3,8%–6,4%között,amost-Hídszavazatainakaránya1,5%–4,1%közöttmozgottvolna.Ha
tehátaparlamentiválasztásokmárciusban lettekvolna,sakétpártugyanaztazered-
ménytértevolnael,mintjúniusban,akkorazmkp-tilletőenaFórumbecsléseishelyesnek
bizonyult volna. amost-Híd pártra vonatkozó becslés azonban nem állta volnameg a
helyét.ehhezperszehozzákelltenni,hogyamost-HídnakaFórumnálmértválasztásipre-
ferenciáibannemjelentekmegaszlovákválasztópolgárokszavazatai.nemisjelenhettek
meg,mivelafelméréscsakadél-Szlovákiábanélőmagyarnépességetcéloztameg.

nézzünkegytovábbiösszehasonlítást.az1.táblázatbanaparlamentbebekerültpár-
tokválasztásieredményéthasonlítomösszeajúniusiválasztásipreferenciákkal.atáblá-
zat3.oszlopábanazonügynökségpreferenciájaszerepelelsőhelyen,amelyiklegközelebb
álltazadottpártválasztásieredményéhez.ezenkívülaFocuseredményeitmindenholfel-
tüntetem,mivel ezek a standard hiba ismeretében pontosabban értelmezhetők. Tehát
akkorismegjelennekatáblázatban,hanemezekaválasztásieredményhezlegközelebb
esőértékek,mintpéldáulazSdkÚ,aSmerésazSnSesetében.amost-Hídésazmkp
esetébenviszontmindháromrendelkezésreállóadatotfeltüntetem,hiszenazolvasótvaló-
színűlegéppezakétpártérdeklilegjobban.atáblázat4.oszlopábanaválasztásiered-
ményésalegutolsóválasztásipreferenciaközöttieltéréslátható.az5.oszlopbanaválasz-
tásieredményésaFocusáltalmértjúniusipreferenciakülönbségeszerepel.

1. táblázat. aválasztásieredményekésaválasztásipreferenciákösszehasonlítása(for-
rás:http://volby.sme.sk/c/5306992/ako-dopadli-volby-a-co-ukazovali-prieskumy.html)

Párt A párt 
választási 
eredménye 
(%) 

A választási eredményhez 
legközelebb es  júniusi 
preferencia (%) 

Eltérés 
(%) 

Eltérés 
Focus 
(%) 

KDH 8,5 9,2 (Focus) +0,7 +0,7 
Most-Híd 8,1 7,1 (Polis) 

6,5 (Focus) 
5,2 (MVK) 

-1 
-1,6 
-2,9 

 
-1,6 

SaS 12,1 12,4 (Focus) +0,3 +0,3 
SDKÚ 15,4 15,9 (Polis) 

12,1 (Focus) 
+0,5 
-3,3 

 
-3,3 

Smer 34,8 32,3 (MVK) 
29,5 (Focus) 

-2,5 
-5,3 

 
-5,3 

SNS 5,1 6,2 (MVK) 
7,7 (Focus) 

+1,1 
+2,6 

 
+2,6 

MKP 4,3 5 (Polis) 
5,2 (Focus) 
5,6 (MVK) 

+0,7 
+0,9 
+1,3 

 
+0,9 
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alegkisebbeltérésekazSaS-nálésakdH-nálmutatkoznak.amiakonfidencia-inter-
vallumotilleti,akdH,azSaSésazmkpesetébenaFocusbecsléseihelyesekésamost-
Hídesetébenisahatáronmozognak(aminteztmárfentebbemlítettem).azSdkÚ,azSnS,
sfőlegaSmeresetébenviszontakonfidencia-intervallumonkívülhelyezkednekel.mivel
a többi ügynökségmérésénél fennálló standard hiba értékét nem ismerjük, erről csak
annyitmondhatunkel,hogyapolisbecsléseipontosabbakazmvkbecsléseinél.amipedig
azmkp-tésamost-Hídatilleti,azmkp-tvalamennyiügynökségfelülértékelte,amost-Híd
pártotviszontvalamennyialulértékelte.perszehasonlótendenciafigyelhetőmegazSnS-
nél(felülértékelt)ésaSmernélis(alulértékelt).akikfigyeltékaparlamentiválasztásoknap-
jánatelevízióbanaválasztásistúdiókat,biztosanemlékeznekrá,hogyazmvkexitpollja
(a választásoknapján zajlóközvélemény-kutatás)eredményeit ésa végleges választási
eredményeketösszehasonlítvaaműsorvezetőmegkérdezteazügynökség igazgatójától,
mivelmagyarázzaeztazeltérést.őa„skrytývolič”-ra,azazrejtettszavazórahivatkozott.
valóbanlétezhetilyesmi?miez,pontosabbankiaz?vagyezekinkábbelterelőmanőverek,
hogya közvélemény-kutatónaknekelljenbevallania tévedését?azmkpésamost-Híd
választásieredményeismagyarázhatóugyanezzelajelenséggel?

3.ahallgatásspirálja
aszakirodalomazokataválasztókattekintirejtett(látens)szavazóknak,akikvalamilyen
oknálfogvaaközvélemény-kutatásnálnemvalljákbe,hogykireszavaznának.aszavazó-
helyiségben,aparavánmögöttegyedülállvaazonbanmármerikvállalniaválasztásukat.
ennekarejtőzködésnekazazoka,hogyúgygondolják,egyedülvannakavéleményükkel,
ésattóltartanak,hogyhaeztnyilvánosanisvállalnák,akkortársadalmilagelszigetelőd-
nének.eztafolyamatotírjaleahallgatásspiráljaelnevezésűelmélet(noelle-neumann
1993),valamintapluralizmusignoranciájaelmélet(Fischer2001).ahallgatásspirálja
azt jelenti,hogyminélnagyobbnaktűnikegycsoportaközvélemény-kutatásokszerint,
annálinkábbvisszahúzódikakisebbnektűnőcsoport.ennekeredményeképpenakövet-
kezőközvélemény-kutatásnálanagyobbcsoportmégnagyobbnak,akisebbmégkisebb-
nekfoglátszani,sareáliserőviszonyokcsakaszavazófülkébenderülnekki.ezazelmé-
letugyanakkoraztisbizonyítja,hogyaközvélemény-kutatásnakközvélemény-konstruáló
erejeisvan,bárazelméletmegalkotója,elisabethnoelle-neumannszerintazelsődleges
„felelősség”amédiáé.ugyanisszerinteéppamédiaalakítkiegyképet,sazemberek
ennekalapjánfeltételezik,hogymelyikcsoportvantöbbségben.ennekafeltételezésük-
nek(is)megfelelőennyilvánítanakvéleménytaközvélemény-kutatássorán,afentiekben
leírtmódon.viszontennekaközvélemény-kutatásnakazeredményeiújfentamédián
keresztüljutnakelanyilvánossághoz.

apluralizmusignoranciájaelméletarrólszól,hogyazemberekkülönféleképpenérzé-
kelhetik a (politikai) véleményük alapján kialakult helyzetüket. például van két párt és
mindkétpártnakvannakszimpatizánsai.az,hogymelyiktábornagyobb,csakaválasztási
eredményekbőlderülki,demáraválasztásokatmegelőzőenismindkéttábornakvanvéle-
ménye,érzésearról,hogyőkkisebbségetvagytöbbségetalkotnak-e.négyhelyzetlehet-
séges.azelsőareálispercepció,amiazt jelenti,hogymindkét táborhelyesenészlelia
saját helyzetét, vagyis a többség többséginek, a kisebbség kisebbséginek hiszimagát.
Tükörpercepciónaknevezzükaztahelyzetet,amikormindkétcsoport,tehátatöbbségés
akisebbségistöbbségnektartjamagát.Fordítottpercepciórólakkorbeszélünk,amikora
többségkisebbségnek,akisebbségviszonttöbbségnekhiszimagát.azutolsólehetőséga
párhuzamosalulbecslés,amikormindkéttáboraztgondolja,hogykisebbségetalkot.
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lehetséges,hogyamagyarszavazókisrejtőzködtek?azerreutalóegyiklehetséges
jel–természetesenaválasztásieredményekenkívül–abizonytalanválaszok(nem-
csaka„nemtudja”,„nemtudválaszolni”,hanemazösszes,tartalmilagbizonytalan-
ságrautalóválasz)magasrészaránya.ugyanisnemjellemző,hogyegyközvélemény-
kutatásnálazemberektömegesendirekthazudnak.Sokkalinkábbjellemző,hogyha
nemakarnak„színtvallani”,akkorabizonytalanságálcájátöltikmagukra.

a Fórum kisebbségkutató Intézet két utolsó közvélemény-kutatásának (2009
augusztusában800-asmintánés2010márciusában1022megkérdezettel)eredmé-
nyeitszemlélveelmondható,hogyaválasztásipreferenciákbanmegmutatkozóbizony-
talanságcsökkent,hiszen2009augusztusábanamegkérdezettek22százalékavála-
szolta,hogynemtudja,kireszavazna,2010márciusábanviszontmárcsakalig10szá-
zalékuk(2.táblázat).

2. táblázat. amkpésamost-HídválasztásipreferenciáiaFórumfelméréseialapján(%)
(forrás:mészáros2009,40.p.)

akimondottanakétpártotérintőmáskérdésekbenviszontmagasvoltabizonytalanok
részaránya.például2009augusztusábanarraakérdésre,hogymelyikazelvárásainak
leginkábbmegfelelőpárt,40%jelöltemegazmkp-t,20%amost-Hídat,s40%válaszol-
taazt,hogyegyiksem.arraakérdésre,hogymiértszavaznaazáltalaválasztottpártra,
23%válaszolt„nemtudom”-mal(mészáros2009,41.p.).perszeezaközvélemény-kuta-
tásnemaválasztásiidőszakbankészült,hanemkéthónappalamost-Hídmegalakulá-
saután,vagyisfeltételezhetjük,hogyeztanagymértékűbizonytalanságotazújhelyzet
szülte.Sebbőlarraiskövetkeztethetünk,hogyittmégszósincsrejtőzködésről,atöbb-
ségivagykisebbségiválasztóistátusérzékeléséről.2010márciusáraviszontnemszű-
nik,haneméppellenkezőlegtovábbraisfennállezabizonytalanság.ennekkétpéldája
láthatóa3.és4.táblázatban.ezekazadatokaztiselárulják,hogyaválaszadókközül
korántsemutasítottákelannyianamost-Hídpártot,mintaztazmkp51százalékosés
amost-Híd28százalékospreferenciájaalapjánfeltételezhettükvolna.

3. táblázat. jódöntésnektartja,hogyegyespolitikusokkiváltakazmkp-ból?(%)

4. táblázat. SzimpatikusÖnnekamost-Híd?(%)

 2009. augusztus* 2010. március 
MKP 49,4 50,7 
Most-Híd 23,2 28,1 
Nem tudja 22,1 9,4 
 

Igen 25 
Nem 43 
Nem tudja 32 
 

Igen, olyannyira, hogy szavaznék rá 30 
Szimpatikus, de nem szavaznék rá 18 
Nem szimpatikus 27 
Nem tudom 25 
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akétpártválasztásieredményébentehátszerepetjátszhatottaválasztókkorábbirejtőz-
ködése.Sennekhátterébenfelfedezhetőapluralizmusignoranciájánakésahallgatás
spiráljának mechanizmusa. vagyis a választópolgárok egy része – egész pontosan a
most-Hídválasztóinakegyrésze,hiszenhanemőkrejtőzködtekvolna,akkoraválasztá-
sokeredményeimindenbizonnyalfordítvaalakultakvolna–úgyérezte,hogyvalóspárt-
preferenciájával kisebbségben van, s ezért nem akart vele nyilvánosan előhozakodni.
Igenám,csakhogyamediantkivéveatöbbiügynökségelőrejelzéseszerintmindkétpárt-
nakvoltesélyebejutniaparlamentbe,hiszenazmkp-nak5–6százalékot,amost-Hídnak
5–6,9százalékotjeleztek.nemvoltköztükakkorakülönbség,amibőlaválasztókegyér-
telműenarrakövetkeztethettekvolna,hogyamost-Híd rosszabbuláll,hogyeza tábor
alkotkisebbséget.Sőt,avizsgáltidőszaktendenciájátkövetveépphogyjobbanállt,mint
azmkp.perszeaválasztók(márakikfigyeltékezeketazadatokat)2 amédiánkeresztül
nema preferenciák alakulásának trendjével szembesültek, hanemaz épp legfrissebb
preferenciákkal,sezekalapján–legalábbismájusvégéig,amikornyilvánosságrakerül-
tekaFórummárciusieredményei–nagyjábólkiegyensúlyozottnakláthattákakétpárt
versengését.akkorhátmiértérezhettékmégisamost-Hídszimpatizánsai,hogykisebb-
ségbenvannak?véleményemszerintitttöbbtényezőegyütthatásajátszottaaszerepet.

amiazmkpésamost-Hídválasztásieredményeitilleti,nemazvoltameglepő,hogy
amost-Hídbejutottaparlamentbe,hanemaz,hogyazmkpnemjutottbe.ezaközvé-
lemény-kutatókatismeglepte,annakellenére,hogyamintaztbemutattam,aválasztá-
si preferenciák alapján erre a lehetőségre is lehetett számítani. a választások után
azonnalmegindultaka spekulációk,hogymi voltazokaazmkpsikertelenségének.
voltak,akikazárulómagyarokatokolták,dealegtöbbenakampányt.voltak,akikaz
mkpkampányát,másokamost-Hídkampányát,amiértlekörözte(elmondásukszerint
azutolsókéthétben)azmkpkampányát.3

akétpártkampányáról,azok tartalmi,vizuáliséskommunikációsaspektusairólegy
másiktanulmánytlehetneírni.mindkétkampányrólkülön-külön,deméginkábbakettő
kölcsönhatásáról.mostazonbancsakannyibanfoglalkozomakampánnyal–mégpedigaz
mkpkampányával,hiszenazeredményekazmkprovásáraalakultak–,amennyiahhoz
szükséges,hogyfelvázolhassamamost-Hídraszavazókrejtőzködéséneklehetségesokait.

azelsőtényező,amit figyelembekellvenni,akövetkező.azmkpannakellenére,
hogyelegendőilyenjellegűinformációvalrendelkezik,olyankampánytfolytatott,mint
aki nem ismeri a szlovákiai magyarokat, azaz a saját potenciális szavazótáborát.
minthaelfeledkezettvolnaarról,hogyaszlovákiaimagyaroknemzetiéspolitikaiérték-
rendtekintetébenheterogénnépességetalkotnak,akétfajtaértékrendösszefonódá-
sábólkeletkezőtípusokatnemisemlítve.azteljesenbiztos,hogyakampánynemerre
atudásraépített.Hogyegészenpontosanmibőlindultkiazmkp,aztigazábólcsaka
kampánystábtudhatja,deakampánytfigyelveakövetkezőháromlehetőségetlátom:

1.arraalapozott,hogyaszlovákiaimagyarokhomogénnépesség,vagyisgyakorla-
tilagmindegyformák,apolitikávalkapcsolatbanegyformaelvárásaikvannak,sezeket
azelvárásokategyedülazmkptudjafelvállalniésteljesíteni;

2. a szlovákiaimagyarok nem homogén népesség, de elég csak az egyik részét
megszólítani – az mkp bizonyára úgy gondolta, hogy ez a rész alkotja a szlovákiai
magyaroktöbbségét;

3.aszlovákiaimagyaroksokfélék,deazértmindmagyar,ezértapártazösszes
magyartmegakartaszólítani,súgygondolta,hogyezsikerülni fog függetlenülattól,
hogynemmindenmagyaregyforma.
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azt,hogyazmkpakampánysoránnemvettefigyelembeamagyarokheterogenitá-
sát,sezenbelülatöbbségvéleményét,akövetkezőnéhányadatisbizonyítja.

arraakérdésre,hogyaközeljövőttekintvemiaggasztjaleginkábbamegkérdezet-
teket,akövetkezőeredményeketkaptuk (5. táblázat).29 területből (ittcsakazelső
huszonkettőtsorolom fel)aszociális,egészségügyiésgazdaságihelyzetaggasztotta
őketalegjobban,akisebbségihelyzetcsakezekutánkövetkezett.

5. táblázat. aközeljövőttekintvemiaggasztjaÖntalegjobban?

egymásikkérdésbenazttudakoltuk,hogyafelsorolt19területtelmennyireelégedet-
tekamegkérdezettek(6.táblázat).

arraakérdésre,hogyajövendőkormánynakmelyproblémákatkellelsőkéntmegolda-
nia, a válaszadók72százalékaamunkanélküliséget,28 százalékuka gazdaságés
egészségügy helyzetét említette, 25 százalékuk a szlovákiai magyarok helyzetének
orvoslását.

amagyarországipolitikusokszlovákiaieseményekbevalóbeleszólásátillető,2009
augusztusábólszármazóvéleményeka7.táblázatbanláthatók.

1. A munkanélküliség 39% 
2. Az egészségügy, szociális gondoskodás helyzete 37% 
3. A szegénység 28% 
4. A gazdaság helyzete 19% 
5. A közbiztonság, b nözés, a lakosság biztonsága 16% 
6. A fiatalok helyzete 16% 
7. az életszínvonal 15% 
8. A szlovákiai magyarok helyzete 13% 
9. A magyar szül k szlovák iskolába járatják gyerekeiket 11% 
10. A szlovákiai magyarok számának csökkenése 10% 
11. A pályakezd k helyzete 10% 
12. A romák helyzete 9% 
13. A szlovák–magyar együttélés 9% 
14. Az id sek helyzete 7% 
15. Az asszimiláció 7% 
16. A jogbiztonság 6% 
17. A mez gazdaság 5% 
18. A szlovákok betelepedése a magyar falvakba 5% 
19. A környezetvédelem 4% 
20. A lakáshelyzet 4% 
21. A dél-szlovákiai úthálózat helyzete 3% 
22. A társadalmi közérzet 3% 
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6. táblázat. mennyireelégedettazalábbiterületekkel?

7. táblázat. milyenmértékbentartjahelyesnek,hogymagyarországbeleszóljonaszlo-
vákiaimagyarokatérintőkérdésekbe?

2010márciusábanamegkérdezettek79százalékaértettegyetazzal,hogyfontos,hogy
aszlovákiaimagyarpolitikusokjókapcsolatbanlegyenekamagyarországipolitikusokkal.
ugyanakkor55százalékukválaszolta,hogyegyetértazzal,hogyazanyanemzettelésa
magyarországi politikusokkal való kapcsolattartás csak addig fogadható el, amíg nem
sértiaszlovákokatésaszlovákpolitikusokat.45%nemértettezzelegyet.

végezetülaz,hogymelyikkormánykoalíciónakörültekvolnaalegjobbanaválasz-
adók,a8.táblázatbanlátható.

8. táblázat. afelsoroltakközülÖnmelyikkormánykoalíciónakörülnealegjobban?

Inkább elégedetlen Részben elégedetlen Inkább elégedett 
1. A jelenlegi 
kormánnyal 

1. Azzal, ahogyan a 
magyarországi 
politikusok kezelik a 
szlovák magyar 
viszonyt 

1. A munkájával 

2. A politikusokkal 
általában 

2. A szlovák–magyar 
viszonnyal Szlovákiában 

2. Az egészségi 
állapotával 

3. Az ország gazdasági 
helyzetével 

3. Az MKP-val 
 

3. Az emberi 
kapcsolatokkal a 
lakhelyén 

4. Szlovákia és 
Magyarország 
viszonyával 

4. A Most-Híd 
politikusaival 
 

4. Lakhelyén a 
szlovákok és magyarok 
együttélésével 

5. Az emberek 
életszínvonalával 

5. A jövedelmével 
 

5. Lakáskörülményeivel 

 6. Lakhelye fejl désével 
az utóbbi négy évben 

6. Családi életével 

 7. Az életkilátásaival  

 8. Az életszínvonalával  
 

Nem helyeslem, hogy beleszóljon 31 
Kommentálhatja az eseményeket 45 
Aktívan beleszólhat a szlovákiai 
magyarsággal kapcsolatos ügyekbe 

24 

 

SDKÚ, KDH, HZDS, MKP 38 
SDKÚ, KDH, HZDS, Most 27 
Smer, HZDS, SNS 1,6 
SDKU, Smer 3 
Smer, KDH, MKP 20 
Smer, Most, HZDS 6,8 
Smer, HZDS, MKP 3,4 
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a rejtőzködés misztériuma... 59

apárttöbbmegnyilvánulásábólisarralehetettkövetkeztetni,hogynemabbólindultki,
amit a szlovákiaimagyaroknak az adatok szerinti többsége a legfontosabbnak tart,
hanemabból,hogyönmagamitszeretne(eztviszontnemtudtahatékonyan„eladni”).
ebbőlkifolyólagsokválasztópolgárérezhetteazt,hogyazmkpszámáranemfontosaz
ővéleménye,samellett,hogyezegyreinkábbeltávolíthattaőketapárttól,aztisgon-
dolhatták,hogyvéleményükkelkisebbségbenvannak.Hiszenazmkpegészenakam-
pányvégéig(sőt,avégéna62:28-asaránypropagálásávalméginkább;errőlmégszó
lesz)többfélemódoniseztsugalltafeléjük.

ezzelegyidejűleghatottamásodiktényező.azmkpkampányanemaválasztások
előtt kezdődött, hanembugáréknak azmkp-ból való távozása, valamint amost-Híd
megalakulásaután.ennekakampánynakazegyik legfontosabbüzeneteaválasztó-
polgárszámáraelőszörazvolt,hogyvannakjómagyarésrosszmagyar(haegyáltalán
mégmagyarnaknevezhető)politikusok,dekésőbbmáraz,hogyvannakjómagyarés
rosszmagyarválasztópolgárok,sezekközülazelőbbiekazértelmes,felelősemberek.
Sezmárvalóbankomolyokarejtőzködésre.Hiszennagyonsokembernemszimplán
kisebbségivéleményűnekérezhettemagát,hanemarosszmagyarbélyegétésabuta,
felelőtlenemberbélyegétisrásütötték.Svajonkiszereti,hamegbélyegzik,skivállal-
janyilvánosaniseztabélyeget?arejtőzködőknekbiztosanvoltráokuk,hogynevál-
lalják.

végezetül a harmadik tényező. a fenti folyamatok zajlása közben május végén,
tehátcsaknemkéthónappalafelmérésutánjelentekmegaFórummárciusravonat-
kozóválasztásipreferenciái,amelyekszerintazmkp51százalékkalfölényesenveze-
tettamost-Híd28százalékávalszemben.amédiáhozeljuttatottanyagbankivolthang-
súlyozva s a megjelent hírekben is szerepelt, hogy ezek márciusi eredmények.
közvetlen a választások előtt azonban napvilágot látott4 az mkp hirdetése, amely
viszont a stabil választók preferenciáiból számított 62:28mkp ésmost-Híd „állást”
emeltekikisséködösítve,hogyeznemazösszesmegkérdezettpreferenciájaéstelje-
senelhagyvaaztafontostényt,hogyezazadatismárciusbólszármazik.ezekutána
most-Híd szimpatizánsainak egy része még inkább kisebbségként észlelhette saját
magát,sezméginkábbmegerősíthetteahallgatásspiráljánakmechanizmusát,amely-
bőlaztánaválasztásifülkemagánya„szabadítottaki”kiőket.

aközvélemény-kutatásokhatásávalkapcsolatbantovábbifontosjelenségaband-
vagon- (utánfutó-) effektus, amelyet a szociológia egyik nagy mestere, paul F.
lazarsfeld fedezett fel, amikor 1940-ben az amerikai elnökválasztással kapcsolatos
választóimagatartásokatvizsgálta.1944-benaThepeople’schoicecíműkönyvében
írtale,hogyaválasztókinkábbaztapártottámogatják,amelyneknagyobbazesélyea
győzelemre.Úgygondolom,hogyazmkpésamost-Hídválasztásieredményébeneza
jelenségnemjátszottszerepet,éppamáremlítettkiegyensúlyozottesélyekmiatt.Ha
viszontcsaka62:28-atvettékvolnafigyelembeaválasztópolgárok,akkorabandva-
gon-elméletértelmébenazmkp-tkellettvolnaméginkábbtámogatniuk.

ezeketasorokategyhónappalaválasztásokután,azaz2010.július12-énírom.az
elmúlthetekbenolyanvéleményekkel,politikusiéspolitológusimédianyilatkozatokkal
is találkoztam,hogyazmkppolitikusai túlbecsültékapárt választásiesélyeit, folya-
matosan10százalékrólbeszéltek,sezokoztaavesztüket.ugyanissokan,akikerede-
tilegazmkp-tválasztottákvolna,annaktudatában,hogyapártjukazőszavazatuknél-
kül isbejutaparlamentbe, inkábbamost-Hídraszavaztak.Haddkapjonesélyteza
pártis.
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60 lampl Zsuzsanna

kutatóként úgy gondolom, hogy előfordulhatott ilyesmi, de nem olyan mértékben,
hogybefolyásolhattavolnaakétpártválasztásieredményét.aközvélemény-kutatások
elméletébőlismertazajelenségis,amikora„vesztésreállás”mobilizáljaaválasztókat,
mégpedigolymódon,hogymégazokiselmennekszavazni,akikeredetilegnemakartak,
csakazért,hogyazőpártjuknagyobbtámogatástkapjon.akulcsszó:aSajáTpárt!Tehát
senkinemmegyelszavaznicsakazért,hogyegymásikpártottámogassonasajátjaellen,
főleghaezaz„ellenpárt”olyanszínekbenvanfeltüntetve,amilyenbenazmkptüntette
felamost-Hídat.ezegyszerűenellentmondajózanésznek.Shamégiseztteszik,akkor
ezaztjelenti,hogyazadottpártotnemellenpártkéntkezelik,hanemszimpatizálnakvele.
azelképzelhető,hogyamost-Hídesetébeniseztörtént,deakkorezújfentmegerősíti,
hogyezapárttöbbembernekvoltrokonszenves,5 mintazaválasztásipreferenciákból
kiderült.vagyisőkmegintcsakarejtőzködőszavazókkategóriájátszaporították.

jegyzetek
1. „afelmérésekbennembízom,szerintemolyanok,mintanőibugyi:egyszerilyenek,máskor

olyanok.”dušanČaplovičvoltkisebbségi ésemberijogokért,valaminteurópaiügyekértfele-
lősminiszterelnök-helyettesnyilatkozata.Új Szó,61.évf.(2008.november8.)259.sz.1.p.

2. a2010.márciusiadatokszerintaszlovákiaimagyarok27százalékátérdekliapolitika,35
százalékukatigenismegnemis,38százalékukatpedignemérdekli.aszlovákiaimagyar-
sággalkapcsolatoskérdésekirántennéljóvaltöbbenérdeklődnek:61százalékukatfoglal-
koztatja,25százalékukatnéhaigen,néhanem,11százalékukatnemnagyonfoglalkoztat-
ja,3százalékukatpedigegyáltalánnemfoglalkoztatjaaszlovákiaimagyarproblémakör.arra
akérdésre,hogymennyire figyelikaválasztásikampányt,akövetkezőválaszokatkaptuk:
12,3%naprakészenfigyelte,14,2%csakanekiszimpatikuspártkampányátfigyelte,39%
nem figyelteakampányt,denem tudtamagátmentesíteni tőle,mert „annyirakörülvesz,
hogynemlehetelkerülni”,28%-otnemérdekelteakampány,5%ignoráltaakampányt.

3. például: http://ujszo.com/napilap/kozelet/2010/06/14/villaminterju; http://ujszo.com/
napilap/kozelet/2010/06/14/az-arviz-elmosta-a-magyarkartyat; http://ujszo.com/napilap/
kozelet/2010/06/14/villaminterju-1; http://ujszo.com/napilap/kozelet/2010/06/14/vele-
menyek-a-valasztasokrol;http://ujszo.com/napilap/kozelet/2010/06/14/villaminterju-0

4. Új Szó,63.évf.(2010.június5.)128.sz.15.p.
5. aszimpátiánkívülegyadatamegbízhatóságészleléséről:2010márciusábanazmkp-ta

megkérdezettek55százaléka,amost-Hídpártot46százalékuktartottamegbízhatónak.
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ZSuZSannalampl
THe mySTeRy oF HIdInG: daTa To THe elecTIon’S ouTcome FoR Smk (paRTy oF THe

HunGaRIan coalITIon)and moST-Híd

Thefirstpartofthestudy looksforanswerstothefollowingquestions: (1)what
makesanopinionpollscientific,(2)forwhomisanopinionpollforandwhatisits
purpose, (3)how much can the results of an opinion poll be looked at as a
“prophecy”. Inthesecondpart, theauthoranalysesthepollsconductedbefore
the 2010 parliamentary elections, with a special emphasis on the electoral
preferencesoftheSmk(partyoftheHungariancoalition)andmost-Hídparties.
weretheestimatescorrect?Thethirdpartsketchesoutthepossiblereasonsof
thedifferencesbetweenpre-electionpollsandactualresultsforbothparties.
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