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Bevezetés 

Az igazságosság illetve az igazságtalanság észlelése és megítélése a társas-társadalmi 
megismerés megkerülhetetlen aspektusa. Az embert a legkülönfélébb társadalomtudományi elméletek 
tekintik igazoló vagy igazolást kereső lénynek. Legyen az igazságosság akár egy adott közösség tagjai 
által megalkotott közös társas konstrukció (Berger és Luckman, 1966; Tyler és Smith, 1998), függjön 
akár a másokkal való társas összehasonlítástól, legyen szó a konzisztencia kereséséről illetve az 
önigazolásról (Festinger, 1957), vagy a biztonság és a kontroll érzete iránti vágyról (Lerner, 1980) – 
amely akár találkozhat is a társadalmi és intézményes indoktrináció hatásával (Jost és Banaji, 1994; 
Jost, Banaji és Nosek, 2004) –, vagy legyen szó akár arról, hogy az ember gondolkodásának morális 
szempontjai és igazolási törekvései hogyan gyökereznek az evolúciós múltban (Cosmides, 1989), 
abban mindegyik magyarázat egyetért: az emberekben igen erős igény él arra, hogy a körülményeket, 
amelyek közt élnek, igazságosnak és igazolhatónak láthassák. 

Az igazságosság észlelésével kapcsolatban kiemelt jelentőségük van azoknak az elméleteknek, 
amelyek e percepciók társas-társadalmi torzításaira mutatnak rá, mivel e torzításokkal rendszeresen 
találkozhatunk a társadalmi-gazdasági rendszer igazságosságára vonatkozó ítéletekben. Közöttük első 
helyen említendők persze az észlelőt kedvező színben feltüntető, ún. énkiszolgáló torzítások (pl. 
Dalbert, 2004; Van Prooijen et al, 2008) Gyakran azonban oly módon jelentkeznek torzítások, hogy az 
tulajdonképpen ellentétes az észlelő (kutatók által vélt) érdekeivel, illetve (kísérleti körülmények 
között) az igazságosság elveihez képest nyilvánvalóan igazságtalan válaszokhoz vezet. Ezek közül 
vizsgálataink témájával kapcsolatban elsősorban az igazságos világba vetett hit és a rendszerigazolás 
elméletei jelentősek. 

Az igazságos világba vetett hit elmélete (Lerner, 1980) szerint az emberek motiváltak arra, 
hogy a világot igazságosnak lássák, higgyenek abban, hogy „mindenki azt kapja, amit megérdemel, és 
mindenki azt érdemli, amit kap” – mivel így az ember biztonságban érezheti magát és nyugodt lehet a 
jövő felől. Az igazságos világba vetett hit érdekes következménye, hogy az észlelő az igazságtalanság 
áldozatait leértékeli, az igazságtalanság felett pedig „szemet huny”, hogy ezáltal megvédje magát a 
szorongástól és fenntarthassa a biztonságos, kiszámítható és jóindulatú világról alkotott elképzeléseit. 
Ez a jelenség akár a fennálló társadalmi-gazdasági-politikai rendszer ideológiai alátámasztásának is 
alapját képezheti. A rendszerigazolás elmélete (Jost, 2003) többek között az igazságos világba vetett 
hit elméletére támaszkodik, ugyanakkor kevesebb figyelmet szentel az igazolási folyamat 
pszichodinamikus oldalának és többet a társas tanulás, a társadalmi intézmények és normák, valamint 
a társadalmi ideológiák szerepének (Jost, 2001). A rendszerigazolási elmélet alapgondolata a 
következő: mivel az emberek motiváltak arra, hogy a világot igazságosnak lássák, ez az igényük 
megjelenik a társadalmi, gazdasági és politikai viszonyok igazságosságának észlelésében is (Jost és 
Hunyady, 2002), amit az egyéb személyes motívumok (például a rend és struktúra igénye), valamint 
társadalmi tényezők (például ideológiák) tovább erősítenek (Jost és Banaji, 1994; Jost, Banaji és 
Nosek, 2004). 

A rendszerigazolást a sztereotípiák is kiszolgálják: a hátrányos helyzetű csoportokról kialakult 
kedvezőtlen tartalmú sztereotípiák igazolják a rendszert (Jost és Banaji, 1994; Jost, Burgess és Mosso, 
2001). Ezek a sztereotípiák tulajdonképpen tekinthetők úgy is mint a különböző egyének és csoportok 
helyzetére vonatkozó attribúciók (vö. az áldozat hibáztatásával). Mindezek a nézetek egymással 
összekapcsolódva koherens rendszert, társadalmi ideológiát alkotnak. A különböző társadalmi 
csoportokról kialakított sztereotípiák a kutatások eredményei szerint két alapvető dimenzióban 
szerveződnek (Fiske et al, 2002, 2006): a kompetenciával és a sikerrel, valamint a barátságossággal 
illetve a társas-morális megítéléssel kapcsolatos szempontok mentén. E két dimenzió a 
rendszerigazolás szempontjából azért fontos, mert a rendszerigazoló sztereotípiák jelentkezése főleg a 
kompetencia dimenziójában várható. A hátrányos helyzetű vagy társadalmilag sikertelen csoportok 
leértékelésére valóban sok a bizonyíték (Jost, 2001; Jost, Banaji és Nosek, 2004; Jost et al, 2005). 
Érdekes eredmények születtek a státuszhoz és a sikerességhez közvetlenül nem kapcsolódó másik 
sztereotípia-dimenzióban, a társas-morális megítélésekben. A rendszerigazolási elmélet egyáltalán 
nem zárja ki, hogy a hátrányos helyzetű csoportokat az észlelők ebben a dimenzióban akár 
magasabbra értékeljék, mint az előnyös helyzetűeket. A „szegény, de boldog/becsületes” és a 



„gazdag, de boldogtalan/becstelen” emberekről kialakított sztereotípiák hozzájárulhatnak a rendszer 
igazolásához, amennyiben a kevésbé sikeres csoportokat a társas-morális dimenzióban történő 
felértékeléssel „kárpótolják”, s ezzel arra motiválják az észlelőt, hogy passzív maradjon, s ne 
kérdőjelezze meg a rendszer legitimitását (Jost et al, 2005; Kay és Jost, 2003; Kay, Jost és Young, 
2005; Kay et al, 2007). 

A rendszerigazolás elméletének egyik érdekes tézise szerint a rendszert gyakran az alacsony 
státuszú csoportok igazolják a leginkább, mivel magukévá teszik a rendszert igazoló nézeteket és 
ideológiákat, így sztereotípiáik is konszenzuálisak a magas státuszú csoportok, illetve a társadalom 
egésze által fenntartott sztereotípiákkal (pl. Jost, 2001; ld. még Jost és Hunyady, 2005). Mivel a 
rendszerigazolás motivációja (és a rendszer igazolását támogató társadalmi, ideológiai-kommunikációs 
és intézményes nyomás) gyakran erősebbnek bizonyul az ön- és a csoportigazolás motívumainál, az 
alacsony státuszúak körében megfigyelhető jelenség az, amit Jost (1995) Marx nyomán „hamis 
tudatnak” nevez: a hátrányos helyzetű csoportok tagjai akár olyan nézeteket (és sztereotípiákat) is 
magukévá tesznek, amelyek saját (a kutatók által vélt) érdekeikkel ellentétesek (Blasi és Jost, 2006; 
Jost és Hunyady, 2005). 

Az igazságos világba vetett hitnek és a rendszerigazolásnak ugyanakkor az észlelők számára 
pozitív következményeik is lehetnek. Az előbbivel kapcsolatban számos pozitív hatást mutattak ki 
Claudia Dalbert és munkatársainak kutatásai (pl. Dalbert, 2004; Dalbert et al, 2001; Dalbert és 
Stoeber, 2005): csökkenti a distresszt, javítja a megküzdést, valamint növeli a motivációt, a 
teljesítményt és a szubjektív jóllétet. A rendszerigazolás kutatói – „társadalomkritikus 
szociálpszichológiát” művelve (Hunyady, 2003) – a lehetséges következmények között viszonylag 
kevés olyat említenek, amely pozitív lenne. Bár a rendszerigazolás a magas státuszúak számára 
kellemes következményekkel jár, az alacsony státuszúak számára az egyetlen pozitív következmény 
valamifajta „fájdalomcsillapító” hatás lehet: könnyebben elviselik a rendszerben elfoglalt hátrányos 
helyzetüket (Jost és Hunyady, 2005). Találhatunk viszont olyan eredményeket, amelyek megmutatják, 
milyen társadalmilag káros következményei lehetnek a rendszerrel, illetve a rendszer „csúcsán” 
állókkal szembeni kritikának és bizalmatlanságnak – erről szólnak a társadalmi-politikai cinizmus 
kutatásai. 

A társadalmi-politikai cinizmust elsősorban a fejlett demokráciákban megfigyelt 
bizalomcsökkenés kapcsán vizsgálták (Schyns és Koop, 2007; Schyns és Nuus, 2008). A cinizmus 
fogalmát a legtöbb tanulmány csak impliciten vagy csak igen röviden határozza meg: ezek szerint a 
cinizmus a politikai vagy a gazdasági vezetőkbe, illetve a társadalom „tetején” állókba vetett bizalom 
hiányát jelenti (pl. Flouri, 2004; Hessing et al, 2003; Persell et al, 2001; Peterson és Wrighton, 1998; 
Southwell és Everest, 1998; Steel és Lovrich, 1998). A társadalmi-politikai cinizmus mint 
bizalomhiány a rendszerigazolás ellenpárjaként is felfogható: a rendszert igazoló személy aligha 
gondolhatja, hogy a társadalmi és a politikai élet jelentős aktoraira inkompetencia és/vagy 
erkölcstelenség volna jellemző. A társadalmi-politikai cinizmus (amit tekinthetünk akár „ellen-
rendszerigazolásnak” vagy a rendszer aktív vagy passzív kritikájának is) a kutatások szerint a 
társadalomra egyértelműen káros következményekkel jár, ami elsősorban a politikai részvétel és a 
társadalmi kohézió csökkenésében ragadható meg (pl. Schyns és Nuus, 2008; Southwell és Everest, 
1998; Steel és Lovrich, 1998). 

A versengés, amennyiben civilizált körülmények mellett zajlik, elválaszthatatlan az 
igazságosság kérdésétől. A versengésnek győztesei és vesztesei vannak, eredménye sokszor szűkös 
anyagi vagy társas erőforrások elosztását határozza meg. A versengés moralitásának megítélésében 
három fontos szempont játszik szerepet (Fülöp, 2001, 2007, 2008a; Tjosvold és munkatársai, 2003). 
Az első természetesen a versengés szabályainak betartása; a második az eredménynek a versengő általi 
kontrollálhatósága (rajta is múlik-e, hogy milyen eredményt ér el), a harmadik pedig a verseny 
eredményét eldöntő kritériumok átláthatósága. Az észlelt moralitásnak, illetve igazságosságnak pedig 
óriási szerepe van a versengés konstruktív és destruktív formáinak és elemeinek megjelenésében 
(Fülöp, 2008a; Tjosvold et al, 2003). Konstruktívnak az olyan versengést nevezhetjük, amelyben a 
felek célja elsősorban a minél jobb teljesítmény elérése, esetleg az önfejlesztés (vagy a másik 
fejlesztése), tehát a versengés a célra vagy a folyamatra, vagy a versengő személyre saját magára 
irányul (vagy a másik félre, de pozitívan). Az ilyen versengés növeli a hatékonyságot, erőfeszítésekre 



motivál, s közben legalábbis nem rontja (de sokszor javítja) a felek közti viszonyt. A destruktív 
versengés ezzel szemben egyértelműen a másik félre irányul, méghozzá negatívan, az ő 
teljesítményének rontására irányuló viselkedés formájában. A destruktív versengés a produktivitás 
mellett a versengő felek viszonyára is igen kedvezőtlenül hat (Fülöp, 2001). A versengésre, s 
ugyanakkor demokráciára és kohézióra épülő társadalom kialakulásának és fennmaradásának esélyei 
szempontjából aligha lehetséges túlbecsülni ezeknek az eredményeknek a jelentőségét. 

Milyen eredmények születtek az igazságosság észlelésével és megítélésével kapcsolatban a 
rendszerváltás utáni Magyarországon? A rendszerváltás Magyarországon megteremtette a korábban 
jobbára csak a fejlett nyugati demokráciákban ismert szabadságjogokat, ugyanakkor a piacgazdasági 
versenyre épülő társadalomban addig nem ismert egyenlőtlenségek is jelentkeztek (Kolosi és Tóth, 
2008). A kutatások eredményei alapján legalábbis ambivalens, olykor pedig egyenesen sötét kép 
bontakozik ki előttünk arról, ahogyan a magyar válaszadók az őket körülvevő társadalom viszonyainak 
igazságosságáról vélekednek.  

Örkény Antal (1997) több országra kiterjedő adatokról számol be: ezek többek között a 
magyar válaszadók belenyugvó passzivitásáról, a korábbi szocialista rendszer iránti nosztalgiáról és a 
mai rendszer kritikájáról árulkodnak. Ugyancsak a társadalmi igazságosság kedvezőtlen megítélését 
mutatják Hunyady György vizsgálatai (2006, 2008; ld. még Hunyady és Berkics, 2006). Fülöp Márta 
és munkatársai (2001; ld. még Fülöp és Berkics, 2002a, 2002b; Fülöp et al, 2004) több kutatásban is 
azt találták, hogy a versengés negatív percepciója mellett a magyar válaszadók nyílt kérdőívekben és 
interjúkban rendszeresen, sokszor maguktól, már az erre vonatkozó kérdés sorra kerülését megelőzően 
igen kedvezőtlenül nyilatkoztak a társadalmi igazságosság érvényesüléséről Magyarországon. A 
gazdaságban fontos szerepet játszó középvezetők mintegy kétszáz fős mintájában pedig a válaszadók 
nagy többsége számolt be a magyar gazdasági életet átszövő és megrontó tisztességtelenségről és 
korrupcióról (Fülöp és Orosz, 2006). 

A siker attribúcióival kapcsolatban a Magyar Gallup Intézet (1998) válaszadóinak nagyobb 
aránya gondolta úgy, hogy a siker a tisztességtelenségtől és a nexusoktól függ, mint ahányan úgy 
vélték, hogy a tehetségen és a kemény munkán múlik (vö. Szabó és Váriné, 2007). Székelyi és 
munkatársai (2005) eredményei szintén azt mutatták, hogy a válaszadók elkülönítik: mit mennyire 
tartanak a sikerhez fontos feltételnek a mai magyar társadalomban, s miről mennyire gondolják úgy, 
hogy egy ideális társadalomban a siker feltétele kellene, hogy legyen. A siker percepcióival 
kapcsolatos nagymintás szociológiai felmérések egyik érdekes eredménye a „sikervakság” (Csepeli et 
al, 2004): ez azt jelenti, hogy az emberek a sikerrel kapcsolatos gyanakvásuk, bizalmatlanságuk és 
irigységük miatt nem ismerik fel a „megérdemelt” sikert – arra is gyanakszanak, így tulajdonképpen 
„vakok” maradnak a teljesítményre. 

A versengés hazai kutatásai elsősorban Fülöp Márta nevéhez kapcsolódnak (ld. pl. Fülöp, 
1999, 2001, 2002, 2007, 2008b, 2008a; ld. még Fülöp és Berkics, 2002, 2007), aki vizsgálataiban 
magyar egyetemistákat, középiskolásokat és felnőtteket (leginkább tanárokat) hasonlít össze más, 
fejlettebb országok (pl. USA, Japán, Kanada, Nagy-Britannia) hasonló mintáival. Az elmúlt 
évtizedben végzett kutatások alapján meglehetősen konzisztens kép rajzolódik ki arról, hogy a magyar 
válaszadók hogyan vélekednek a versengésről és a versengés Magyarországon játszott szerepéről (ld. 
Fülöp, 2008a). A nyílt kérdőívek eredményei alapján magyar válaszadóknak más, fejlettebb országok 
válaszadóiénál negatívabb képük van a versengésről, amellyel kapcsolatban elsősorban az agressziót 
és az immoralitást említik negatív következményként. Feltűnő, hogy a moralitás szempontja 
gyakorlatilag csak a magyar válaszokban merül fel (ld. Fülöp, 2008b). A nyílt kérdőívekben az eltérő 
életkorú, s emiatt más politikai rendszerben szocializálódott tanárok, középiskolás diákok és 
egyetemisták egyaránt megemlítették a versengés immoralitását. Az egyik legérdekesebb eredményt a 
már említett, vállalkozókkal és vállalati középvezetőkkel készített mélyinterjúkra épülő kutatás hozta, 
melyben a válaszadók nagy része számolt be a hazai gazdasági életet mérgező tisztességtelen 
versenyről (persze szinte mindig mások tisztességtelen versengéséről, s nem a sajátjáról – Fülöp és 
Orosz, 2006). 

Három vizsgálatot végeztünk. Alapfeltevésünk az volt, hogy Magyarországon kedvezőtlenebb 
a társadalmi igazságosság megítélése, mint a fejlett nyugati demokráciákban, ahol eddig a legtöbb 



igazságosság-kutatás zajlott, ezért kevésbé lesznek majd kimutathatóak (ha egyáltalán kimutathatóak 
lesznek) a rendszerigazolás tendenciái. Fel kívántuk tárni azt is, hogyan reagálnak az emberek az 
észlelt igazságtalanságokra és milyen következményei lehetnek a tisztességes és a tisztességtelen 
versenyhelyzetnek. 

Vizsgálataink bizonyos értelemben egymásra épülnek. Az elsőben kizárólag kérdőíves 
módszert alkalmaztunk, s a kapott válaszokat elemeztük – de ezeket a válaszokat (pl. a sztereotípiákat) 
nem könnyű a valósághoz viszonyítani: ki tudná megmondani például, milyenek és mi mindenben is 
különböznek valójában a sikeres és a sikertelen üzletemberek, politikusok vagy mérnökök; vagy hogy 
milyen a munkás és miben különbözik a hajléktalantól? Második vizsgálatunkban ezért kísérletet 
végeztünk, ahol a bemutatott (meglehet, egyszerű és részletekben igazán nem gazdag) ingerhelyzetek 
felfoghatók a valóságnak valamiféle megfelelőjeként is, amelyhez a kapott válaszokat viszonyítani 
lehet. Harmadik vizsgálatunkban a különböző ingerhelyzetekhez legitim vagy illegitim 
magyarázatokat fűztünk, s a következményeket is megpróbáltuk részletesebben mérni. 

 

1. vizsgálat: A társadalmi igazságossággal kapcsolatos közfelfogás és a rendszerigazolás 
Magyarországon 

Első vizsgálatunkban a társadalmi igazságosságra vonatkozó nézeteket és azok együttjárásait 
mértük fel 800 fős, nemre, korra és lakóhelyre nézve országosan reprezentatív mintában, kérdőíves 
kutatás során. A válaszadókkal felvett kérdőív főként, többnyire Likert-típusú skálákat tartalmazott. 
Ezek közül az 1. vizsgálatban arra a néhányra koncentrálunk, amelyek a legszorosabban kapcsolódnak 
a társadalmi igazságossággal kapcsolatos közvélekedésre vonatkozó kérdéseinkhez. A legfontosabb 
változók a rendszerigazolás és az igazságos világba vetett hit, az igazságtalan illetve tisztességtelen 
események fölötti morális felháborodás, valamint a rendszerigazolással feltételezhetően összefüggő 
társadalmi sztereotípiák voltak. 

Vizsgálatunkban két kérdéskört jártunk körül: 1) a társadalmi-politikai cinizmust mint a 
rendszerigazolás lehetséges „alternatíváját”; 2) a rendszerigazolásban (avagy a rendszer kritikájában) 
szerepet játszó, illetve azzal összefüggő társadalmi sztereotípiák problematikáját. 

Mérőeszközeink a következők voltak: 1) a rendszerigazolást mérő, nyolc tételből álló Likert-
skála (Kay és Jost, 2003); 2) az igazságos világba vetett hitet mérő, szintén nyolctételes Likert-skála 
(Dalbert, 1999 alapján – rövidített változat); 3) a morális felháborodást mérő skála (saját mérőeszköz): 
ebben húsz különböző tisztességtelen magatartást soroltunk fel, a résztvevőknek pedig 1 és 5 közötti 
skálán kellett megítélniük, mennyire háborodnak fel, ha ilyesmit tapasztalnak; 4) társadalmi 
sztereotípiák (Berkics, Kóbor és Karácsonyi, 2006 alapján): a résztvevőknek tulajdonság-skálákon 
nyolc különböző társadalmi kategóriát kellett megítélniük (s emellett önmagukat is). A mérőeszközök 
megbízhatóak voltak, a rendszerigazolást és az igazságos világba vetett hitet mérő skálák a várt módon 
(pozitívan) korreláltak egymással. 

A társadalmi-politikai cinizmussal kapcsolatban feltételeztük, hogy a jelenség összetettebb, 
mint amit a korábbi definíciók (ld. pl. Schyns és Koop, 2007; Schyns és Nuus, 2008; Southwell és 
Everest, 1998; Steel  és Lovrich, 1998) mondanak róla. valószínűleg nem mindegy, hogy aki a 
rendszert igazságtalannak, illetve a rendszer prominens képviselőit inkompetensnek és/vagy 
erkölcstelennek tartja, az mindezt természetesnek, a dolgok rendjének veszi, vagy pedig elégedetlen 
azzal, amit lát, s esetleg változtatni szeretne rajta. A társadalmi-politikai „cinizmusnak” ebben az 
értelemben legalábbis két különböző fajtájáról beszélhetünk. Vizsgálatunk egyik alapkérdése tehát az 
volt: elkülöníthető-e a korábban megkülönböztetés nélkül, egységesen „cinizmusnak” nevezett 
vélekedéseknek ez a két, fent említett fajtája? Ebből a célból vettük fel a résztvevőkkel a 
rendszerigazolási skála mellett a morális felháborodási skálát. Az előbbin alacsony pontszámot elérők 
a korábbi szakirodalomnak megfelelő értelemben tekinthetők cinikusnak. Az utóbbi pedig azt méri, 
mennyire háborodnak fel, amikor különböző, az erkölcsi normákat megszegő viselkedésekről 
értesülnek – ettől azt reméltük, hogy ez a skála elkülöníti egymástól a „cinikus” vélekedések és 
reakciók feltételezett két típusát. 



Az adatokat ezért klaszterelemzésnek vetettük alá a fenti két változó mentén (a morális 
felháborodást mérő skálának a jelentős társadalmi-politikai szereplőkre vonatkozó tételeit használtuk). 
A kapott három klaszter nagyjából megfelelt a várakozásainknak. A klaszterek és elnevezéseik az 
alábbi ábrán láthatóak. 

 

1.1. ábra: A három klaszter: „elégedetlenek”, „igazi” cinikusok és rendszerigazolók. 
Klaszterközéppontok és elemszámok 
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Megjegyzés: függőleges tengely = rendszerigazolás; vízszintes tengely = morális 
felháborodás; a számok z-értékek. 

 

Mint az ábráról is leolvasható, a (viszonylag) rendszerigazoló személyek klaszterébe 331, az 
„igazi” cinikusok közé pedig 143 válaszadó tartozott. Nagyon érdekes, hogy az „elégedetlenek” 
klaszterébe is sokan kerültek: 325 válaszadó, vagyis a minta 40,6%-a. Ezeket az embereket a jelenlegi 
szakirodalom „cinikusnak” címkézné, mivel az ő nézeteik a legkedvezőtlenebbek a társadalmi-
gazdasági-politikai rendszerrel kapcsolatban. Közben viszont az is igaz, hogy ők háborodnak fel a 
leginkább a jelentős társadalmi-politikai szereplők által elkövetett normaszegéseken, vagyis az „igazi” 
cinikusokkal szemben őket foglalkoztatja, zavarja mindaz, amit észlelnek – ezért gondoljuk, hogy 
szerencsésebb őket „elégedetleneknek” nevezni. 

A klaszterek érvényességét is ellenőriztük: valóban azt a három csoportot tartalmazzák-e, 
amelyekről feltételeztünk, hogy a társadalmi viszonyok észlelése és az erre adott reakciók mentén 
különböznek egymástól? A kutatásban szerepeltek olyan kérdések is, amelyek olyasmikre kérdeztek 
rá, amiben az „igazi” cinikusok és az „elégedetlenek” várhatóan különböznek. A szavazási 
hajlandóságra vonatkozó kérdésben a várt különbségeket kaptuk: a rendszerigazolók közül mondták a 
legtöbben, hogy voltak szavazni 2002-ben, és az „igazi” cinikusok közül a legkevesebben. A három 
klasztert egyszempontos, független mintás varianciaanalízissel összehasonlítottuk amentén is, hogy 
tagjaik egy további kérdésben tizenkét társadalmi értéket mennyire tartották fontosnak (ld. Hunyady, 
2000). Egy kivételével mindegyik különbség szignifikáns lett. Bár az 1-7 közötti skálán a különbségek 
nem tűnnek nagynak (néhány tized skálapontnyiak), két megfontolást érdemes észben tartanunk: 1) 
társadalmilag kívánatos értékekről van szó, így a pontszámok eleve nagyrészt a hétfokú skála felső 
régiójában szórnak; 2) valamennyi értéket az „igazi” cinikusok tartották a legkevésbé fontosnak a 
három klaszter tagjai közül. Az adatok tehát arra utalnak, hogy az, amit a szakirodalom cinizmusnak 
nevez, legalábbis két, jól megkülönböztethető jelenség. 



Eredményeinkkel kapcsolatban ellenőriztük az életkor hatását is. Elképzelhető ugyanis, hogy 
az „igazi” cinikusok klaszterébe az idősebb válaszadók kerülnek, akik esetleg koruk vagy 
élettapasztalataik miatt nem reagálnak olyan erős érzelmekkel a normasértésekre. Ezt az értelmezést 
azonban elvethetjük: a három klaszter válaszadóinak átlagéletkora ugyanis nem különbözött 
szignifikánsan. 

A társadalmi sztereotípiákkal kapcsolatban azt vártuk, hogy a Fiske-féle sztereotípiatartalom-
modellben azonosított két dimenzió: a kompetencia és a barátságosság mentén szerveződnek majd 
(Fiske et al, 2002). Korábbi kutatásaink alapján ugyanakkor azt is feltételeztük, hogy a legsikeresebb 
társadalmi csoportok megítélése a két dimenzióban ambivalens lesz: a kompetencia dimenziójában 
magas, a barátságosság/kedvesség társas-morális dimenziójában viszont alacsony (ld. Berkics et al, 
2006). Mint a jellemzések MDS-tere és a hozzá nagyon hasonló faktorszkór-tér is mutatja, ez a 
várakozásunk beigazolódott. 

 

1.2. ábra: A kategóriajellemzések tere (faktorelemzésből) 
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A jellemzésekkel kapcsolatos konkrétabb, tételesen is felsorolható hipotéziseink a következők 
voltak (a cinizmussal kapcsolatos két hipotézis után folytatólagosan számozva): 

A megítélendő célszemélyek között volt hat olyan, amelyek közül kettő-kettő ugyanolyan 
foglalkozású volt, s a két célszemély a neki tulajdonított sikerességben különbözött egymástól (pl. 
„sikeres mérnök” – „sikertelen mérnök”). Azt vártuk, hogy a három foglalkozási kategória között 
különbség lesz a sikeres és a sikertelen célszemély megítélésében: mivel a rendszerkritika a 
társadalmi-politikai-gazdasági viszonyokra vonatkozhat, a „politikus” és az „üzletember” esetében 
kisebb különbséget vártunk a sikeres és a sikertelen személy megítélésében, mint a „mérnök” esetében, 
akinek foglalkozása és tevékenysége kevésbé függ össze a rendszer igazságosságával (vö. Berkics, 
Kóbor és Karácsonyi, 2006). E várakozásunk beigazolódott (ld. 1.3. ábra). 

 



1.3. ábra: A sikeres és a sikertelen célszemélyek megítélése különböző foglalkozások esetén 
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Mint a részletesebb elemzés megmutatta, a különbségért nem a kompetenciához kapcsolódó 

tulajdonságok megítélése, hanem a társas-morális megítélés a felelős. A különség továbbá kisebb a 
rendszerigazoló, s nagyobb a cinikus és az elégedetlen klaszterbe került válaszadók esetében.  

Megvizsgáltuk azt is, vajon lesz-e különbség a célszemélyek megítélésében aszerint, hogy 
inkább a felső, vagy inkább az alsó társadalmi kategóriákhoz tartoznak-e. Azt vártuk, hogy a 
kompetencia dimenziójában a magasabb társadalmi státuszú célszemélyek jellemzése lesz kedvezőbb, 
a barátságosság társas-morális dimenziójában viszont nem lesz ennyire egyértelmű a hatás. E célból 
négy jellemzést hasonlítottunk össze, mintegy a válaszadók „implicit társadalomképét” vizsgálva (vö. 
Hunyaday, 2004). Az eredmények az 1.4. ábrán láthatók. 

 

1.4. ábra: a négy társadalmi kategória megítélése a két dimenzióban 
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A „sikeres üzletember” társas-morális leértékelése a legkritikusabb, „elégedetlen”-klaszterbeli 
válaszadóknál volt a leghangsúlyosabb, ami arra utal, hogy szemben Jost és munkatársai 
eredményeivel (Kay és Jost, 2003; Kay, Jost és Young, 2005) ez a leértékelés nem tekinthető a 
rendszer igazolásának. A „hamis tudat” hiányára utal az is, hogy a rendszerigazolás a társadalmi 
státusz különböző szintjein nagyjából ugyanúgy (azaz nagyjából sehogy sem) jár együtt az 
önmegítéléssel. 

Az eredmények szerint tehát a magyar válaszadók a rendszerrel szemben legalábbis 
ambivalens, ha ugyan nem egyenesen kritikus attitűdöt táplálnak. A rendszerigazolás motívuma és 
gondolata mindeközben létező, jelen lévő, mérhető dimenziója a közgondolkodásnak: a kevésbé 
megkérdőjelezhető legitimitású területen más különbség mutatkozik a sikeres és a sikertelen ember 
megítélése közt (ld. a „mérnök” jellemzését az „üzletemberrel” és a „politikussal” szemben), s a 
rendszerigazoló tendenciák (pl. az elégedetlen és a rendszerigazoló személyek válasz-mintázatai közti 
különbségek inkább tekinthetők a rendszerrel szembeni általános szkepszis enyhítésének, mint a 
rendszer valóban hatékony és az észlelő minden kétségét eloszlató igazolásának. 

 

2. vizsgálat: Disztributív igazságtalanság és rendszerigazolás 

A 2. vizsgálatban a már bevált kérdőíves megközelítést kiegészítve kísérleti elrendezésben is 
megvizsgáltuk a rendszerigazolás (vagy rendszerkritika) hatásait. Mivel a társadalmi igazságosság 
megítélésében alapkérdés, hogy vajon mindenki érdemei szerint részesedik-e a javakból (ld. Örkény, 
1997), a rendszerigazolást ezúttal a disztributív igazságosság megítélésével összefüggésben vizsgáltuk. 
A résztvevőknek a vizsgálat kísérletes részében disztributív igazságosság tekintetében inkább 
igazságos illetve többé vagy kevésbé igazságtalan helyzeteket kellett megítélniük, nem csupán 
igazságosság, de a helyzetek észlelt magyarországi tipikussága szerint is. Feltételeztük, hogy a 
rendszerkritikát a különböző helyzetek észlelt gyakoriságában érhetjük majd tetten, s persze vizsgáltuk 
a rendszerigazolás mint kérdőívvel mért attitűd hatásait is. Azzal, hogy a disztributív igazságosság 
szempontjából eltérő (ugyanakkor az egyéb hatások kiküszöbölése érdekében meglehetősen 
lecsupaszított) ingerhelyzeteket mutattunk be, a vizsgálatba belevittük az igazságosság 
érvényesülésének „tényleges” (független változóként manipulált) mértékét mint szempontot. 

A vizsgálat kérdőíves részében az igazságos világba vetett hitet, a rendszerigazolást, valamint 
a méltányossággal és az egyenlőséggel kapcsolatos attitűdöket mértük fel. A vizsgálatnak ez a része 
elsősorban azért volt fontos, mert feltételeztük, hogy ezek a változók befolyásolják majd a különböző 
(igazságos és igazságtalan) helyzetek megítélését. Vizsgálatunk fő, kísérletes részének alaphipotézise 
az volt, hogy magyar mintánkban merőben más eredményeket kapunk, mint a rendszerigazolási 
elmélettel kapcsolatos eddigi kutatások, amelyeket nagyrészt gazdaságilag fejlett és több évtizedes – 
vagy akár évzázados – kapitalista és demokratikus hagyományokkal rendelkező országokban 
végeztek. Azt vártuk, hogy az eredmények mintázata nemhogy rendszerigazolást, de inkább a rendszer 
egyfajta kritikáját tükrözi majd. Összesen 32 kérdést és hipotézist fogalmaztunk meg. Az eredmények 
közül terjedelmi okokból itt csak a leglényegesebbeket mutatjuk be. 

A 2. vizsgálatban összesen 245 válaszadó vett részt: 114 egyetemi hallgató és 131 felnőtt, 
munkaviszonnyal és rendszeres havi jövedelemmel rendelkező személy. A felnőtt válaszadókat jobb 
lehetőség híján hólabda-szerű mintavétel keretében értük el: ők részben a versenyszférában dolgozó, 
általában diplomához kötött, irodai munkát végző személyek voltak, részben pedig szintén többnyire 
diplomás közalkalmazottak – pedagógusok, egészségügyi dolgozók, valamint kisebb részben irodai 
munkát végző személyek. A. vizsgálat  kérdőíves részében a válaszadók három különböző, az 
igazságosságra vonatkozó nézeteket mérő kérdőívet töltöttek ki (méltányosság/egyenlőség támogatása; 
igazságos világba vetett hit; rendszerigazolás). A kísérletes részben mindenki nyolc különböző 
ingerhelyzetet ítélt meg. Az egyes ingerhelyzetekben a válaszadóknak egy nagyjából átlagos 
jövedelmű személy helyébe kellett képzelniük magukat, a nyolc ingerhelyzet pedig abban különbözött, 
hogy az adott helyzetben egy azonos beosztású, képzettségű és azonos munkatapasztalattal rendelkező 
kolléga jobb, ugyanolyan, illetve rosszabb munkateljesítmény mellett többet, ugyanannyit, illetve 
kevesebbet keres, mint a válaszadó. A helyzeteket három különböző szempont szerint  ítéltettük meg 
(igazságosság, elégedettség, mennyire jellemző Magyaroroszágon) 1-9-ig terjedő skálán, ezek voltak a 



függő változók. A nyolc helyzet 4x2-es elrendezését a két független változó szerint a 2.1. táblázat 
mutatja be. 

 

2.1. táblázat: a kísérletes rész elrendezése – független változók és helyzetek 
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többet keres 

kevesebbet és 
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A résztvevők észlelték az egyes helyzetek igazságosságának különbségeit. Egyértelműen a 
méltányos helyzetet részesítették előnyben az egyenlőséghez képest (ld. 2.2. ábra). Hogy a helyzet 
kinek kedvez, annak szignifikáns, de az átlagok különbségeit tekintve (kb. 0,2 a 9-fokú skálán) nagyon 
kicsi hatása volt. 

 

2.2. ábra: A helyzetek igazságosságának megítélése 
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Az igazságos világba vetett hit és a rendszerigazolás kérdőívvel mért személyi változói 

elsősorban a válaszadó számára kedvezőtlen helyzetekben mutattak enyhén pozitív korrelációt a 
helyzet igazságosságának értékelésével (ld. 2.3. táblázat). Ez az említett változók – főleg a személyes 
igazságos világba vetett hit – egyfajta „fájdalomcsillapító” szerepére utal. 

 



2.3. táblázat: Az igazságosság megítélésének korrelációi az igazságos világba vetett hit két 
fajtájával és a rendszerigazolással 
 Méltányos Egyenlő Kicsit 

igazságtalan 
Nagyon 
igazságtalan 

Összesen 

Válaszadónak 
kedvezőbb 

  Sz ,237** 
R ,148* 

  

Kollégának 
kedvezőbb 

 Sz ,205** 
R ,134* 

Sz ,225** Á ,188* 
Sz ,223** 
R ,154* 

Á ,081* 
Sz ,108** 

Összesen Á ,108* Sz ,159** Sz ,230** 
R ,118** 

Sz ,131* Á ,062* 
Sz ,086** 

Á = általános igazságos világba vetett hit; Sz = személyes igazságos világba vetett hit; R = 
rendszerigazolás; ** p<,01, * p<,05 

A helyzetekkel kapcsolatos elégedettségi megítélésekben interakció mutatkozott a helyzet 
típusa és iránya közt: az irány hatása a méltányos helyzetben volt a legkisebb, ennél nagyobb volt az 
egyenlő helyzetben, és jóval nagyobb a két igazságtalan helyzetben. Válaszadóink elégedettségét jóval 
nagyobb mértékben rontotta az észlelt igazságtalanság olyankor, amikor éppen őket sújtotta, mint 
olyankor, amikor valaki mást. Az interakció a 2.4. ábrán látható. 

 

2.4. ábra: Elégedettség: interakció a helyzet típusa és iránya közt 
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A kérdőívvel mért személyi változók közül az igazságos világba vetett hit és a 

rendszerigazolás helyzetenkénti elégedettséggel mutatkozó korrelációi láthatók a 2.5. táblázatban. 
Megemlítendő továbbá, hogy a méltányosság elvének támogatása gyenge, de szignifikáns negatív 
együttjárásban volt az elégedettséggel a válaszadónak kedvezőtlen helyzetekben. Az igazságos világba 
vetett hit (az általános is, de még inkább a személyes) valamint a rendszerigazolás itt is egyfajta 
„fájdalomcsillapítóként” működve csökkenti az elégedetlenséget a kedvezőtlen helyzetekben. A 
méltányosság-pártiság ugyanakkor növeli azt, mint az említett negatív korrelációk utalnak rá. 

 



2.5. táblázat: Az elégedettség korrelációi az igazságos világba vetett hit két fajtájával és a 
rendszerigazolással 
 Méltányos Egyenlő Kicsit 

igazságtalan 
Nagyon 
igazságtalan 

Összesen 

Válaszadónak 
kedvezőbb 

   Sz: ,211** Sz: ,103** 

Kollégának 
kedvezőbb 

Á: ,190* 
Sz: ,150* 

Á: ,158* 
Sz: ,254** 
R: ,207** 
M: -,184** 

Á: ,179* 
Sz: ,224** 
R: ,187** 
M: -,157* 

Á: ,190* 
Sz: ,154* 
R: ,160* 
M: -,177** 

Á: ,144** 
Sz: ,156** 
R: ,108** 
M: -,082* 

Összesen Á: ,146** 
Sz: ,106* 

M: -,110* Sz: ,144** 
M: -,101* 

Sz: ,152** Á: ,076** 
Sz: ,118** 
R: ,058** 
M: -,051* 

Á = általános igazságos világba vetett hit; Sz = személyes igazságos világba vetett hit; R = 
rendszerigazolás; M = méltányosság-elv támogatása ** p<,01, * p<,05 

 

Milyen tényezők határozzák meg azt, hogy az egyes helyzeteket a résztvevők mennyire tartják 
jellemzőnek a magyar viszonyokra nézve? Ez a 2. vizsgálat legfontosabb része: a rendszerigazoláshoz 
leginkább kapcsolódó kérdések megválaszolása. Először is: a válaszadók az igazságtalanabbnak észlelt 
helyzetek előfordulását jellemzőbbnek tartották Magyarországon (2.6. ábra). 

 

2.6. ábra: A helyzetek tipikusságának megítélése 
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A rendszerigazolás és az igazságos világba vetett hit hatásait láthatjuk a 2.7. táblázatban. 

Minél inkább rendszerigazoló valaki, annál jellemzőbbnek tartja Magyarországon a 
legigazságosabbnak ítélt méltányos típusú helyzetet, s annál kevésbé jellemzőnek az igazságtalan 
helyzeteket. 

 



2.7. táblázat: A helyzetek észlelt tipikusságának korrelációi az igazságos világba vetett hit két 
fajtájával és a rendszerigazolással 
 Méltányos Egyenlő Kicsit 

igazságtalan 
Nagyon 
igazságtalan 

Összesen 

Válaszadónak 
kedvezőbb 

Sz ,185* 
R ,247** 

 R -,170** R -,230**  

Kollégának 
kedvezőbb 

Sz ,254** 
R ,279** 

R -,133* Á -,155* R -,164*  

Összesen Sz ,220** 
R ,263** 

R -,109* R -,109* R -,197**  

Á = általános igazságos világba vetett hit; Sz = személyes igazságos világba vetett hit; R = 
rendszerigazolás; ** p<,01, * p<,05; Az áttekinthetőség kedvéért dőlt betűvel a negatív 
korrelációk; vastag betűkkel a rendszerigazolás korrelációi 

 

Negatív korrelációt vártunk a helyzetek észlelt igazságossága és tipikussága között – vagyis 
azt, hogy minél igazságtalanabbnak ítélnek egy helyzetet a résztvevők, annál jellemzőbbnek tartják a 
magyar viszonyokra. Így is lett (2.8. táblázat) 

 

2.8. táblázat: Együttjárások a helyzetek észlelt igazságossága és tipikussága közt 

 Méltányos Egyenlő Kicsit 
igazságtalan 

Nagyon 
igazságtalan Összesen 

Válaszadónak 
kedvezőbb -,138* -,015 -,073 ,034 -,307** 

Kollégának 
kedvezőbb -,087 ,020 -,090 -,022 -,281** 

Összesen -,113* ,011 -,084 ,012 -,293** 
** p<,01, * p<,05 

 

Mint látható, az együttjárás döntően abból fakad, hogy a helyzeteket külön-külön megfigyelési 
egységekként kezeltük, s ezáltal megfigyelhettük a helyzetek megítélései között jelentkező összesített 
hatást (ld. a táblázat utolsó oszlopát, amelyben mind a négy helyzettípus megítélései szerepet kapnak). 
Lehetséges tehát, hogy a hazai közállapotok bírálata nem csupán egy, a közbeszédben elterjedt, de 
valóságalapot nélkülöző, népszerű vélekedés. Az eredmények persze nem bizonyítják ezt, csupán 
nyitva hagyják ennek a lehetőségét. Bizonyító ereje annak lett volna, ha helyzetenként is jelentkezett 
volna a negatív korreláció – ez ugyanis egyértelműen a közvélekedés, nem pedig a valóság hatását 
tükrözné. 

 

3. vizsgálat: Az igazságtalanságra adott reakciók 

A 3. vizsgálatban a rendszerigazolásra vonatkozó korábbi kérdéseink és hipotéziseink mellett 
még egy, az igazságosság észlelése szempontjából releváns, az 1. és a 2. vizsgálatunkhoz képest 
ugyanakkor új témát jártunk körül: a versengést. Feltételeztük, hogy a tisztességtelen úton eldőlő 
versengést válaszadóink nem csupán igazságtalanabbnak, s egyúttal az országban uralkodó 
viszonyokra jellemzőbbnek látják majd (vagyis rendszerigazolás helyett rendszerkritikát gyakorolnak), 
hanem az ilyen versenyben osztályrészükül jutó „vesztes” pozícióra is a kognitív, érzelmi és 
viselkedéses válaszok egészen más, jóval kevésbé konstruktív mintázatával reagálnak majd, mint a 
tisztességes versenyben elszenvedett vereségre (vö. pl. Fülöp, 2007; Fülöp és Berkics, 2007). 

A vizsgálat két részből állt: az első részben a válaszadók néhány kérdőívet töltöttek ki, melyek 
a világ és a társadalom igazságosságára vonatkozó nézeteiket, illetve a versengés két lehetséges 
kimenetelére, a győzelemre és a vereségre adott reakcióikat (ld. Fülöp és Berkics, 2007) mérték fel. 



Ezután következett a vizsgálat kísérletes része, ahol a résztvevőknek öt különböző feltétel 
valamelyikében kellett magukat „vesztes” helyzetbe képzelniük, ahol egy velük egyenrangú s azonos 
munkát végző kollégájuk többet keres, mint ők, majd ezzel kapcsolatban különféle – nyílt és zárt – 
kérdésekre kellett válaszolniuk. A kísérlet független változója a helyzetekre a leírásban adott 
magyarázat legitimitása volt. A kolléga magasabb fizetésének indoklása a feltételekben: teljesen 
legitim (a kolléga mégis jobban dolgozott); nem egyértelműen legitim (magasabb végzettsége van); 
nem egyértelműen illegitim (külföldi, és az otthoninak megfelelő fizetést kapja); teljesen illegitim (a 
főnök rokona); kontroll (nincs magyarázat). Összesen 14 hipotézist és kérdést fogalmaztunk meg. Az 
eredmények közül terjedelmi okokból itt röviden csak a leglényegesebbeket mutatjuk be. 

A 3. vizsgálatban összesen 192 válaszadó vett részt, mindannyian egyetemi hallgatók. Első 
mérőeszközünk Fülöp és Berkics (2007) két zárt kérdőíve volt a győzelemmel illetve a vesztéssel 
kapcsolatos kognitív, érzelmi és viselkedéses válaszokról. A válaszadóknak olyan helyzetekre kellett 
gondolniuk, amikor úgy érezték, hogy valamiben győztek ill. veszítettek, majd 32-39 lehetséges 
különböző kognitív, érzelmi és viselkedéses válaszról kellett 1-től 5-ig terjedő skálán megítélniük, 
mennyire jellemzőek rájuk ilyen helyzetekben. Résztvevőink kitöltötték az igazságos világba vetett 
hitet, a rendszerigazolást, valamint a méltányosságra és az egyenlőségre vonatkozó nézeteket mérő 
skálákat. A kísérletes részben megítélték, hogy az egyes helyzeteket mennyire érzik igazságosnak, 
zavarónak, a magyar viszonyokra jellemzőnek, valamint hogy ilyen helyzetben hogyan reagálnának. 
Ez utóbbit kétféleképpen is mértük: egyfelől Fülöp és Berkics (2007) vesztésre vonatkozó kérdőívnek 
az ingerhelyzetre vonatkoztatott átalakításával, másfelől pedig nyílt kérdésekre adott válaszokkal. 

A győzelemre adott reakciókat mérő kérdőív a eltáró faktorelemzés szerint három faktort 
tartalmazott: „öröm és aktiváció”; „nárcisztikus énfelnagyítás”; valamint „félelem és bűntudat”(amiatt, 
hogy nem fogják kedvelni). A vesztésre adott reakciók a feltáró faktorelemzés szerint négy faktorba 
rendeződtek. Az első faktorban („önleértékelés”) olyan tételek szerepeltek, amelyek csökkent 
önértékelésről és önbizalomvesztésről szóltak; a második faktorban a szomorúsággal és a vesztés 
miatti frusztrációval kapcsolatos tételek szerepeltek; a harmadik faktor: „agresszió a győztessel 
szemben” (pl. irigység, bosszúvágy); míg a negyedik a „hárítás és deaktiválódás” (pl. fáradtság, 
unalom). Amikor a vesztés-kérdőívnek a helyzetre alkalmazott változatát faktorelemeztük, szintén 
négy faktor adódott:  „önleértékelés” (mint az előbb); „deaktiváció” (fáradás, feladás); „ellenségesség” 
(tkp. a győztessel szembeni agresszió); „átélés/hárítás” (megéli vagy távolítja a vereség élményét). 

A helyzetek igazságosságának megítélésére a magyarázat erős hatást gyakorolt (3.1. ábra): 
legitim indoklás esetén jóval igazságosabbnak ítélték a helyzeteket, mint illegitim vagy semmilyen 
indoklás esetén. 

 



3.1. ábra: A helyzetek igazságosságának megítélése 
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Megjegyzés: TL = teljesen legitim; NEL = nem egyértelműen legitim; NEI = nem 
egyértelműen illegitim; TI = teljesen illegitim. A továbbiakban minden, a kísérleti helyzeteket 
mutató ábrán és táblázatban ezeket a rövidítéseket alkalmazzuk. 

 

Az igazságos világba vetett hit, a rendszerigazolás és a méltányosság elvének támogatása 
hatott az érzelmi reakciók intenzitására – de csak az illegitim helyzetekben és az összes helyzet 
figyelembevételekor. Az igazságos világba vetett hit és még inkább a rendszerigazolás az illegitim 
helyzetekben tompította az érzelmi reakciókat, a méltányosság elvének támogatása viszont erősítette 
(ld. 3.2. táblázat). A legitim helyzetekben nem volt szignifikáns korreláció. 

 

3.2. táblázat: Nézetek és az érzelmi reakció intenzitása: korrelációk 

 Korrelációk az érzelem intenzitásával: 

Feltételek: Ált.IVH Szem.IVH Rig. Mélt. 

Illegitim (nem egyértelműen)   -,349*  

Illegitim (teljesen)  -,387* -,314* ,345* 

Összes helyzet -,143*  -,237** ,236** 
** p<,01; * p<,05 – csak a szignifikáns korrelációk szerepelnek a táblázatban; Ált. = általános; 
Szem. = személyes; IVH = igazságos világba vetett hit; Rig. = rendszerigazolás; Mélt. = a 
méltányosság elvének támogatása 

 

A vesztés után bekövetkező reakciók több esetben, az illegitim helyzetekben és a helyzetek 
összesítésében is pozitívan korreláltak a kísérleti helyzetre adott érzelmi válasz intenzitásával. Az 
illegitim helyzetekre adott érzelmi válasz erősségét tehát kevésbé a helyzet igazságtalanságának érzete 
határozza meg, inkább a vesztes helyzetekkel kapcsolatos személyes válaszbeállítódás.  

A helyzeteket abból a szempontból is megítéltettük, a válaszadók mennyire tartják 
jellemzőnek, hogy az adott helyzet Magyarországon előfordul. A különbségek a várt irányban 
alakultak: a legtipikusabbnak a teljesen illegitim, „nepotisztikus” ingerhelyzetet ítélték, a legkevésbé 
tipikusnak a teljesen legitimet (3.3. ábra). 



  

3.3. ábra: A helyzetek észlelt tipikussága Magyarországon 
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Az ingerhelyzetekre mint „vesztes” szituációkra adott válaszok vizsgálatakor (a módosított 
vesztés-kérdőív elemzésében) azt találtuk, hogy az önleértékelés a teljesen legitim helyzetben volt a 
legnagyobb, s a magyarázat legitimitásának csökkenésével együtt mozog (3.4. ábra). 

 

3.4. ábra: Önleértékelés a helyzetek hatására 
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Az utóelemzésként elvégzett kétszempontos varianciaanalízis interakciót mutatott ki a 
rendszerigazolással mint (kategóriákra bontott) személyi változóval: a teljesen legitim helyzetben a 
kevésbé rendszerigazolók, a teljesen illegitim és a (ne feledjük, magyarázat hiányában szintén 



igazságtalan) kontrollhelyzetben pedig az erősebben rendszerigazolók értékelték inkább le magukat. 
Az interakciót vizuálisan is bemutatjuk a 3.5. ábrán. 

 

3.5. ábra: Önleértékelés a helyzetek és a rendszerigazolás hatására: interakció 
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Nagyon fontos, hogy a „rendszerkritikusok” érzékenyebben megkülönböztették a helyzeteket 
önleértékelésükben. Ez pedig arra utal, hogy a Magyarországon tapasztalt rendszerkritika nem csupán 
önigazolás – mert ha az lenne, akkor a teljesen legitim feltételben legalábbis egyenlő eredményt 
kellene kapnunk a kevésbé, valamint az inkább rendszerigazolók között (ha ugyan nem ismét 
alacsonyabb önleértékelést az előbbieknél). Hogy a kevésbé rendszerigazoló, avagy „rendszerkritikus” 
személyek hajlamosabbak leértékelni magukat a méltányosság elve szerint igazságos helyzetben, az 
újabb arra mutató jel, hogy a rendszerkritika talán inkább az észlelt társadalmi valóságnak szól, s nem 
önös motívumokat szolgál ki. 

A helyzetre alkalmazott vesztés-kérdőív többi faktoránál gyengébb főhatásokat találtunk, 
ugyanakkor számos szignifikáns interakció adódott a kérdőívekkel mért személyi változókkal, ami 
arra utal, hogy a reakciókat a helyzet és a személyiség kölcsönhatása határozza meg. 

A kísérletes rész ingerhelyzeteivel kapcsolatban két nyílt kérdést tettünk fel: az egyik a 
résztvevők érzéseire és gondolataira vonatkozott, a másik pedig arra, hogy mit tennének az adott 
helyzetben. Mivel a válaszadók jelentős része írt viselkedésről az első, illetve érzésekről és 
gondolatokról a második kérdés kapcsán is, a két kérdésre ugyanazon résztvevőtől kapott válaszokat 
egyetlen szövegként kezeltük és elemeztük. A szöveges válaszokra végigolvasásuk után, mintegy 
„alulról építkezve” alakítottunk ki kategóriarendszert, hogy minél kevesebb információ vesszen el a 
résztvevők által leírtakból, és hogy minden, általuk is fontosnak tartott, illetve megemlített szempont is 
szerepet kapjon az elemzésben. (Az ilyesfajta elemzésre a hazai szakirodalomban lásd a versengés és 
néhány más téma kapcsán Fülöp és munkatársai publikációit, pl. Fülöp, 2001; Fülöp, 2002; Fülöp és 
Berkics, 2002; Fülöp et al, 2004; Fülöp és Orosz, 2006). 

A nyílt szöveges válaszok elemzése megerősítette mindazt, amit a zárt kérdőívek statisztikai 
elemzésével kaptunk. A résztvevők egyértelműen különböző válaszokat adtak a különböző 
helyzetekben, s ezek összhangban voltak a zárt kérdőívek eredményeivel. Elkülönítették a legitim és 
az illegitim helyzeteket – utóbbiakhoz sorolva a magyarázat nélküli kontrollhelyzetet is – nem csupán 
kognitív, hanem érzelmi válaszaikban, s ami még fontosabb, viselkedéses tendenciáikat illetően is. 
Legitim helyzetben tulajdonképpen inkább a konstruktív versengésre (Fülöp, 2007; Tjosvold et al, 



2003) emlékeztető válaszokat kaptunk, illegitim helyzet esetén pedig ugyan csak ritkán aktívan 
destruktívat (mivel a válaszadók a helyzetbe képzelve magukat féltenék a munkájukat), de igen 
gyakran olyat, amelyik a végső soron a helyzetből és az igazságtalanság haszonélvezőjével közös 
tevékenységből való kilépést célozza. 

 

Összegzés 

Három vizsgálatunk eredményeiből koherens kép bontakozik ki. Mindhárom vizsgálat 
válaszadóira jellemző a mai magyar társadalmi viszonyok kedvezőtlen megítélése. Az 1. vizsgálat 
résztvevői sztereotip ítéleteik társas-morális dimenziójában leértékelték a sikeres politikus és 
üzletember figuráját (hogy ez miért nem rendszerigazolás, azt korábban már láttuk); a 2. és 3. 
vizsgálatok résztvevői pedig a magyar viszonyokra jellemzőbbnek, s egyúttal egyértelműen 
igazságtalanabbnak tartották a méltánytalan helyzeteket. A 3. vizsgálat nyílt, szöveges válaszai 
rámutatak az igazságos és az igazságtalan helyzetek lehetséges következményeire. A disztributív 
igazságosság teljesülése esetén az ember még „vesztes” helyzetben is konstruktívan reagál, 
amennyiben viszont sérül a méltányosság elve, a felháborodás és a félelem érzelmei ritkán vezetnek a 
helyzet megváltoztatását célzó viselkedéshez – annál gyakrabban a helyzetből való kilépéshez. 

A méltányosságot támogató, azaz tulajdonképpen meritokratikus attitűdök érdekes módon 
nem a rendszer igazolásával, hanem éppen annak bírálatával jártak együtt (ld. 2-3. vizsgálatok). A 
rendszerigazolás és az igazságos világba vetett hit magasabb szintjével jellemezhető válaszadóknál 
viszont egészen más mintázat volt megfigyelhető. Ezek a nézetek elsősorban a résztvevők számára 
kedvezőtlen és igazságtalan helyzetekben befolyásolták a válaszokat, méghozzá pozitív irányban, 
mind az igazságossági ítéleteket (2. és 3. vizsgálat), mind pedig az elégedettséget (2. vizsgálat), a 
negatív érzelmi reakció intenzitását, mind pedig a „vesztes” helyzetet követő önleértékelést tekintve 
(3. vizsgálat). Ha tehát valahol motivált torzításra utaló jeleket találtunk, akkor sokkal inkább a 
rendszert igazoló és az igazságos világban hívő személyeknél: náluk nem csupán a rendszerigazolási 
elmélet által feltételezett „palliatív” hatás volt tapasztalható (ld. Jost és Hunyady, 2005), de az 
igazságtalan helyzeteket is kevésbé látták jellemzőnek (az igazságosakat pedig inkább), mint a 
rendszer és a világ igazságosságában kevésbé hívő társaik. A méltányosságpárti (s a skála tételeit látva 
meritokratikusnak is nevezhető) válaszadóknál viszont fokozott érzékenység volt tapasztalható: ők 
látták a legtisztábban (a helyzeteket leginkább megkülönböztetve) és a leggyakoribbnak az 
igazságtalanságot, ami – főleg persze ha őket sújtotta – jobban fájt is nekik. 

A méltányosság/meritokrácia támogatása a 2. vizsgálatban közvetlenül is negatív 
korrelációban állt a rendszerigazolással. Minden jel arra mutat tehát, hogy míg a meritokratikus 
ideológiát az amerikai és nyugat-európai kutatások a rendszer igazolásaként tartják nyilván, addig 
Magyarországon ez a nézet a rendszer bírálataként: nem rendszerigazoló, hanem rendszerkritikus 
ideológiaként jelentkezik (vö. Hunyady, 2006 a kontraszelekció szociálpszichológiájáról). Ráadásul 
még torzításnak is nehezen nevezhető, hiszen az e nézeteket erősebben támogató személyek 
percepcióiktól csak rosszabbul érezték magukat, szemben a rendszerigazolókkal és az igazságos 
világban hívőkkel, akiknél kimutatható volt nézeteik „fájdalomcsillapító” hatása. Bár kutatásaink nem 
magának a mai magyar társadalmi rendszernek a tényleges igazságosságáról vagy igazságtalanságáról 
szóltak (már ha ez az értékelést is magában foglaló szempont egyáltalán megfogalmazható 
tudományos kérdésként), az eredmények legalábbis érdekes következtetést implikálnak – vagy ha 
óvatosabbak vagyunk, hipotéziseket a további kutatások számára. 
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