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Bevezető és elméleti áttekintés 
 

 

Bevezetés 
 

A jelen disszertáció témáiról 
Az igazságosság illetve az igazságtalanság észlelése és megítélése a társas-társadalmi 

megismerés megkerülhetetlen aspektusa. Lépten-nyomon találkozni vele a közéletben és a 
politikában, a társadalmi kommunikációban, de a kiscsoportos és a személyek közötti 
hétköznapi érintkezésben is, a szervezetektől és a munka világától az informális baráti és 
családi kapcsolatokig. A társas valóságban szinte lehetetlen akár egy napot is eltölteni 
anélkül, hogy az igazságosság szempontja legalábbis impliciten meg ne jelenne hétköznapi 
társas interakcióinkban. Az igazságosság szempontja ugyanakkor tartósan jelen van 
társadalom és a politika kérdéseiben, s az ezekkel kapcsolatos közbeszédben is. Legyen szó az 
anyagi és társas javak, a vagyon, a presztízs vagy a befolyás társadalmi elosztásáról, a 
társadalom és a politika intézményeiről, szervezetekről vagy legyen szó akár egyéni 
cselekedetekről, gondolatokról és érzelmekről: az embereknek mindezzel kapcsolatban nem 
csupán az okokat megnevező magyarázatra van igényük, hanem erkölcsi minősítést implikáló 
igazolásra is (Jost, 2001). 

Az embert a legkülönfélébb társadalomtudományi elméletek tekintik igazoló vagy 
igazolást kereső lénynek. Hogy ezt mivel magyarázzák, abban igen nagy különbségek vannak 
közöttük. Vannak megközelítések, amelyek az igazságosság fogalmát és megítélését úgy 
fogják fel mint egy adott közösség vagy társadalom tagjai által megalkotott közös társas 
konstrukciót (Berger és Luckman, 1966; Tyler és Smith, 1998). A társas környezet 
fontosságát hangsúlyozza az a felfogás is, mely szerint az igazságosság megítélésében a 
másokkal való összehasonlítás játssza a fő szerepet (Stouffer et al, 1949 – lásd Tyler és Smith, 
1998). Más magyarázatok olyan egyéni motívumokra építenek, mint például a kognitív 
konzisztencia keresése illetve az önigazolás (Festinger, 1957; Aronson, 1972), vagy a 
biztonság és a kontroll érzete iránti vágy (Lerner, 1980), amely akár találkozhat is a 
társadalmi és intézményes indoktrináció hatásával (Jost és Banaji, 1994; Jost, Banaji és 
Nosek, 2004). Megint más nézőpont szerint az ember gondolkodásának morális szempontjai 
és igazolási törekvései az evolúciós múltban gyökereznek: a csoporton belüli együttműködés 
fenntartására, illetve a többi csoporttag ellenőrzésére kifejlődött adaptációk (Cosmides, 1989; 
Gintis et al, 2008). Abban viszont mindegyik magyarázat egyetért: az emberekben igen erős 
igény él arra, hogy saját életüket, s a körülményeket, amelyek közt élnek, igazságosnak és 
igazolhatónak láthassák. 

Az igazságossággal kapcsolatos szempontoknak és percepcióknak óriási szerepük van 
az érzelmekben, a megismerésben és a viselkedésben. Az emberek igen erős érzelmekkel 
reagálnak az igazságosság megsértésére (lásd De Cremer és Van den Bos, 2007; Fülöp 
2008c). Az igazságosság észlelése kölcsönös kapcsolatban áll a társas megismerés 
tartalmaival: például a politikai nézetekkel (Jost et al, 2003), az autoritásba vetett bizalommal 
(Van den Bos et al, 1998), vagy a versenytársak észlelésével (Fülöp, 2008c). A viselkedésre 
gyakorolt hatások pedig szinte ellentétes reakciókat szülnek a helyzet megítélésének 
megfelelően: igazságosnak ítélt helyzetekben például az emberek szívesebben elfogadják egy 
harmadik fél döntőbíráskodását, segítőkészebbek, igazságtalannak észlelt helyzetben viszont 
nem csupán tiltakozásra hajlandók, hanem akár immorális eszközökkel is elégtételt vesznek 
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(Tyler és Smith, 1998). A gondolatok, az érzelmek és a viselkedés hasonló mintázatai 
figyelhetők meg egy igen fontos társas jelenség, a versengés igazságosságának észlelése 
kapcsán is (Fülöp, 2008a, 2008c). A versengés egyébként sem választható el az igazságosság 
témájától: győztesei és vesztesei vannak, rangsort állít fel az emberek között, és a társas 
erőforrások elosztása mellett gyakran a kézzelfogható, anyagi erőforrások elosztását is 
meghatározza. 

Külön érdekesség az igazságosság szempontjaival kapcsolatban, hogy sokszor 
szembekerülhetnek az egyén saját érdekeivel, és gyakran az önérdekkel ellentétes 
vélekedéseket és viselkedést eredményezhetnek (ld. pl. Jost, 1995 a „hamis tudatról”; ld. még 
Peters és Van den Bos, 2008; Peters et al, 2008; Tyler és Smith, 1998). Ez azonban nem 
mindig igaz – sőt, az igazságosság észlelése és megítélése máskor akár az önérdek és a 
racionalizáció szolgálatába is állhat (Bobocel et al, 1998; Mező és Kovács, 1999, Prooijen et 
al, 2008). Ugyancsak meglepő gondolatokat fogalmaztak meg azok az elméletek, amelyek 
szerint az emberek olyannyira motiváltak a világ és az őket körülvevő társadalmi környezet 
igazságosságának pozitív megítélésére, hogy ezért akár komoly megismerési torzításokat is 
elkövetnek: például leértékelik az áldozatokat és az alacsony státuszúakat (Lerner, 1980; Kay 
et al, 2005; Aguiar et al, 2008), de ha ők maguk azok, akkor akár saját csoportjukat és 
önmagukat is, más egyének vagy a külső csoport javára (pl. Jost, 2001; Jost et al, 2001; Jost, 
Banaji és Nosek, 2004). Az igazságos világba vetett hit elméletét (Lerner, 1980) és a 
rendszerigazolási elméletet (Jost és Banaji, 1994) az utóbbi évtizedekben az igazságosság 
észlelésével kapcsolatos legfontosabb elméletek között tarthatjuk számon, melyekhez 
empirikus vizsgálatok sokasága kapcsolódik (ld. pl. Jost, 2003). 

Az igazságosságra vonatkozó ítéletek vizsgálatának különösen érdekes terepe lehet 
Magyarország. Az 1989/90-es rendszerváltás gyökeresen változtatta meg nem csupán a 
gazdasági és a politikai rendszert, de a társadalom szerkezetét, rétegződését, valamint az 
emberek nézeteit, sztereotípiáit és attitűdjeit is (Hunyady, 1996; Pataki, 1993). A korábban 
hivatalosan az egyenlőség és az együttműködés elveire épülő, ugyanakkor a politikai 
szabadságjogokat korlátozó szocialista társadalmi rendszer helyébe a demokratikus 
piacgazdaság versengésre és teljesítményre épülő modellje lépett (ld. Fülöp, 2008a, 2008c), 
amely a szabadságjogok biztosítása mellett ugyanakkor egyenlőtlenséget is hozott (pl. Kolosi 
és Róbert, 2004; Kolosi és Tóth, 2008), s amelynek igazságosságával szemben a hazai 
közvélemény jelentős része komoly kétségeknek ad hangot (ld. pl. Fülöp, 2008c; Magyar 
Gallup Intézet, 1998; Hunyady, 2006; Örkény, 1997; Örkény és Székelyi, 2000; Szabó és 
Váriné, 2007; Székelyi et al, 2005). Kérdés, vajon az igazságos világba vetett hit és a 
rendszerigazolás mennyire vannak jelen a magyar társadalomban: mondhatjuk-e, hogy 
Magyarországon a közvélekedésben ezek a motívumok nem kapnak szerepet, esetleg éppen 
ezek máshol (jórészt Amerikában és Nyugat-Európában) tapasztalt hatásaival ellentétes 
eredményeket találunk? A kérdés két szempontból is érdekes: alapos vizsgálata egyrészt 
rávilágíthat a magyar társadalomban az igazságossággal kapcsolatban élő közfelfogás 
jellegzetességeire és összefüggéseire, másrészt pedig, ha különbséget találunk az igazságos 
világba vetett hittel és a rendszerigazolással kapcsolatos, legnagyobbrészt fejlett nyugati 
demokráciákban kapott eredményekhez képest, az a nevezett elméleteket is új megvilágításba 
helyezheti. 

A jelen értekezésben bemutatott vizsgálataink célja ezen kérdések és összefüggések 
megválaszolása illetve felderítése volt. Megvizsgáltuk, vajon a hazai közállapotok 
igazságosságának megítélésében a rendszerigazolási elmélettel összhangban álló 
eredményeket kapunk-e; lesz-e valamilyen szerepe az emberek válaszaiban: az érzelmekben, 
a megismerésben és a viselkedéses tendenciákban az igazságos világba vetett hitnek és a 
rendszerigazolásnak; hogyan viszonyul a rendszer igazolása vagy kritikája a gyakorinak vagy 
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ritkának észlelt igazságtalanságokra adott reakciókhoz; valamint hogy a társadalomban zajló 
verseny moralitásának észlelése milyen konstruktív és destruktív megismerési, érzelmi és 
viselkedéses válaszokhoz vezet. 

 

A disszertáció felépítése 
A továbbiakban először tömören áttekintjük a témánkhoz kapcsolódó legfontosabb 

elméleteket és korábbi kutatási eredményeket. Az igazságosság és a társadalmi viszonyok 
észlelésének roppant gazdag és nagy terjedelmű a szakirodalma. Ezen irodalom teljességre 
törekvő, minden részletet kimerítő bemutatására a jelen értekezés keretei között nem 
vállalkozunk – elméleti áttekintésünkben elsősorban célzottan azokat az elméleteket és 
korábbi eredményeket vizsgáljuk meg, amelyek a saját vizsgálatainkban feltett kérdések 
szempontjából a legfontosabbak. Az elméleti áttekintést követi majd a disszertáció fő része: 
az elvégzett három vizsgálat bemutatása. Vizsgálataink eredményeit végül a disszertáció 
zárszavában foglaljuk össze, az alkalmazott mérőeszközöket pedig a mellékletben mutatjuk 
be. 

 
Az elméletek áttekintése 
Elméleti áttekintésünkben először az igazságosság észlelésének néhány fontos 

szempontját vizsgáljuk meg, különös tekintettel a disztributív igazságosságra és a 
méltányosságra – mivel feltételezésünk szerint elsősorban ezek határozzák meg a társadalmi-
gazdasági rendszer igazságosságának észlelését. Kitérünk arra is, hogy az igazságosság elveit 
az emberek nem minden helyzetben és nem egyformán alkalmazzák mindenkire. Ezt 
követően bemutatjuk az igazságosság észlelésének társas-társadalmi torzításaival foglalkozó 
elméleteket, melyek közül témánk szempontjából elsősorban a rendszerigazolási elmélet 
jelentős. Minthogy a modern piacgazdaságnak szerves része a versengés, a versengéssel 
kapcsolatban pedig ugyancsak fontos szempont annak igazságossága és moralitása, 
áttekintjük az ezzel kapcsolatos elméleteket és korábbi kutatásokat is. Végül elméleti 
bevezetőnk utolsó részében megvizsgáljuk, mit mondanak az eddigi kutatások a fenti 
elméletek magyarországi alkalmazhatóságáról. 

 

 

Az igazságosság észlelése: szempontok 
 

Az igazságosság szociálpszichológiai elméleteinek egyik alapvető kérdése, hogy az 
emberek milyen szempontok szerint ítélik meg valamely kimenetel igazságosságát, illetve –
mivel szempontjaik sokszor akár implicitek is lehetnek – milyen elvek tükröződnek az 
igazságossággal kapcsolatos ítéleteikben (Tyler és Smith, 1998). Az alábbiakban ezeket a 
szempontokat és elveket tekintjük át, különösen a vizsgálatainkhoz leginkább kapcsolódóakat: 
a disztributív igazságosságot, és azon belül a méltányosság elméletét. 

 

Mi az igazságos? Az igazságosság észlelésének aspektusai 
Az igazságosság észlelésével kapcsolatban fontos megkülönböztetés, hogy az észlelő 

az anyagi vagy a társas javak illetve erőforrások elosztását a folyamat mely pontján illetve 
szakaszában értékeli igazságosnak vagy igazságtalannak (Deutsch, 1982, 2000). Az 
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igazságosság észlelését befolyásolhatják az elosztást meghatározó társas-társadalmi értékek, 
az elosztásra illetve a döntésre vonatkozó szabályok, ezek alkalmazása a gyakorlatban, a 
döntési eljárás, és végül maga az eredmény. Az előbbi négy tényezőt összefoglalóan 
procedurális igazságosságnak nevezik (mivel ezek együttesen meghatározzák, hogyan születik 
az elosztásról szóló döntés – nevezhetnénk a folyamat vagy az eljárás igazságosságának is), 
míg a döntés vagy az elosztás végeredményének megítélésével kapcsolatban a szakirodalom a 
disztributív igazságosság fogalmát használja (utóbbit a magyar szakirodalom olykor „osztó 
igazságosság” néven emlegeti – ld. pl. Örkény, 1997). Mind a procedurális, mind a 
disztributív igazságosság normákat implikálnak az igazságossággal kapcsolatban – nem 
meglepő tehát, hogy az igazságosság megítélésének van egy harmadik szempontja is: a 
retributív (magyarul büntető vagy megtorló, más szóhasználatban „fosztó” – Csepeli et al, 
2004) igazságosság, amelynek fókuszában az áll: milyen szankciók igazságosak a normákat 
megsértőkkel szemben. (Az igazságosság szempontjairól és formáiról részletesebben ld. Tyler 
és Smith, 1998 áttekintését.) 

Vizsgálataink elsősorban a mai magyar társadalmi-gazdasági-politikai rendszer 
megítélésével kapcsolatosak, így áttekintésünkben a disztributív igazságosságnak valamivel 
nagyobb figyelmet szentelünk. 

Ami a retributív igazságosságot illeti: a társadalmi viszonyok igazságosságának 
megítélését természetesen ez is befolyásolja, de mivel vizsgálatainkhoz közvetlenül nem 
kapcsolódik, részletes tárgyalása meghaladná e disszertáció kereteit. Bár vizsgálati 
szcenárióinkban szerepeltek az igazságossággal kapcsolatos normasértések, ezeket főleg a 
rendszerigazolás vizsgálatára vetettük be: résztvevőinket ezek értékelésére és magyarországi 
előfordulási gyakoriságuk becslésére kértük, s nem a lehetségesnek tartott büntetésekre 
kérdeztünk rá. 

A procedurális igazságosság ugyancsak rendkívül fontos szempont. A disztributív 
igazságosságtól való megkülönböztetését többek között az is indokolja, hogy az igazságosság 
e két fajtája a kutatások meglehetősen egybehangzó eredményei szerint az érintettek számára 
is különválik (Deutsch, 2000). Bár az embereket magától értetődően foglalkoztatja a 
végeredmény is, a procedurális igazságosság elveinek betartása esetén könnyebben elviselik, 
ha az eredmény nem egyezik meg az általuk preferálttal. A javak elosztásában az érintettek 
elégedettebbek az eredménnyel és igazságosabbnak észlelik az elosztást, ha beleszólásuk van 
az elosztási folyamat kialakításába és igazságosnak látják azt (Deutsch, 1982). Ezt a 
gondolatot számos kutatás alátámasztotta (lásd pl. Tyler és Griffin, 1991; Sabbagh és 
munkatársai, 1994; Colquitt, 2004). A procedurális igazságosság észlelése meghatározza a 
rendszer illetve a hatalom iránti attitűdöket és viselkedést is. Jones (1998) például amerikai 
munkavállalók nagy mintáján azt tapasztalta, hogy a fizetéssel kapcsolatos vállalati 
procedúrák észlelt igazságossága összefügg a dolgozók felmondásával. Van den Bos és 
munkatársai (1998) pedig azt találták, hogy az észlelt procedurális igazságosság meghatározza 
a hatalmat gyakorló autoritásba vetett bizalmat. Végül Clay-Warner és munkatársai (2005), 
valamint Lambert és munkatársai (2005) a procedurális igazságosságnak lényegesen nagyobb 
hatását találták az ítéletekre, mint a disztributív igazságosságét. 

Hogy miért koncentrálunk vizsgálatainkban mégis a disztributív igazságosságra? 
Először is, a procedurális igazságosság nem minden: Brockner és Wieselfeld (1996) például 
45 mintán végzett metaanalízisükben azt találták, hogy az igazságosság két fajtája, a 
procedurális illetve a disztributív igazságosság egyike akkor határozza meg különösen az 
elosztásban érintettek reakcióit, ha az igazságosság másik fajtája tekintetében rossz a helyzet. 
Ráadásul a procedurális igazság szerepe jóval kisebb, ha az észlelőnek rendelkezésére áll a 
másik kimenetéről szóló információ, s ezáltal társas összehasonlítást végezhet (ld. Mező és 
Kovács, 1999). Ha pedig a két szempont kritériumait nézzük: a procedurális igazságosság 



 9

legalábbis valamilyen mértékben implikálja is a disztributívat, hiszen a jó procedúra 
megmagyarázza, igazolja az elosztás eredményét is (ld. még Jasso, 2007 bonyolult modelljeit 
a különböző igazságossági kritériumok egyesítéséről). 

Másodszor, vizsgálataink terepe a mai magyar társadalom: erre a rendszerváltás óta 
elsősorban a disztributív igazságosság drasztikus változása volt jellemző (Mező és Kovács, 
1999). A procedúra igazságosságát egyébként is nehéz volna társadalmi szinten vizsgálni, 
hiszen egy bizonyos szervezettségi szint fölött a procedúrák a maguk teljességében már 
átláthatatlanok az észlelő számára (ld. Mező és Kovács, 1999). A tágabb társadalmi rendszer 
igazságosságát az észlelő (aki másokkal társas összehasonlítást is végez) könnyebben 
megállapíthatja a disztribúció vizsgálatával (azt kapják-e az emberek, amit érdemelnek?), 
mint a procedúráéval. Nem véletlen, hogy a procedurális igazságossággal kapcsolatos 
kutatásokat oly sok esetben a társadalom egészénél szűkebb kontextusokban, elsősorban 
szervezetekben végezték. 

 

A méltányosság és más elvek a disztributív igazságosságban 
Az anyagi és szociális javakat elosztó társadalmi-gazdasági-politikai rendszer 

igazságosságának észlelését az elosztás igazságossága is befolyásolja. Az elosztás igazságos 
voltának észlelésére nézve az egyik első megközelítés az úgynevezett „méltányosságelmélet” 
volt (Adams, 1963). Ez az elmélet azt mondja, hogy az emberek a a javak elosztásának 
igazságosságát úgy vizsgálják, hogy a „befektetéseket” a „hozamokhoz” viszonyítják és azt 
várják, hogy a hozam/befektetés arány az elosztásban érintett személyeknél azonos legyen. 
Magyarán, a javakból mindenki olyan arányban részesedjen, amilyen arányban 
előteremtésükhöz hozzájárult. 

Az elmélet szerint ha valaki azt látja, hogy a többiekkel összehasonlítva kevesebb 
hozamra tett szert a befektetéseihez képest, haragot fog érezni, amit ki is fejez a 
kedvezményezettek vagy az elosztást végző személy(ek) vagy intézmény(ek) iránt, és 
törekedni fog a hozam/befektetés arány egyenlőségének helyreállítására. Aki pedig másokhoz 
képest jól jár, bűntudatot élhet át (bár ez a kutatások szerint lényegesen kisebb mértékű, mint 
a rosszul járó fél haragja, Deutsch, 1982), és ugyancsak törekedhet a méltányosság 
helyreállítására. Adams (1963) szerint a hozam/befektetés arányok eltérése, vagyis a 
méltánytalanság a kognitív disszonanciához hasonlóan működik: az eltérés motivációt vált ki 
az eltérés megszüntetésére. Ahogyan a kognitív disszonancia is különféle módokon 
csökkenthető, úgy a méltányosságtól eltérő állapot korrekciójára is többféle megoldás létezik. 
A méltánytalanság kedvezményezettje kárpótolhatja azt, akit a méltánytalanság sújt, illetve 
lemondhat az általa birtokolt többletről. A kárt elszenvedő fél tiltakozhat vagy megpróbálhatja 
“megbüntetni” a kedvezményezettet vagy azt, akit az elosztásért felelősnek tart (a kettő nem 
feltétlenül ugyanaz; ugyanakkor itt is látszik, hogy a procedurális és a retributív igazságosság 
nem válik el teljesen a disztributívtól). A károsult csökkentheti saját befektetését is, hogy 
ezzel – változatlan hozam mellett – helyreálljon a hozam/befektetés arányok egyenlősége az 
elosztásban érintettek között. A méltánytalanság redukciójának ugyanakkor léteznek olyan 
alternatívái is, mint az észlelés eltorzítása és ezzel a méltánytalanság igazolása (vö. a 
rendszerigazolási elmélettel, Jost és Banaji, 1994; Jost, Banaji és Nosek, 2004), vagy az 
elosztási kapcsolatból való kilépés (vö. Hirschmann, 1970 „kivonulás”-fogalmával). 

A méltányosságelmélet komoly szakmai vitát váltott ki a terület kutatói között, és több 
kritikát is megfogalmaztak vele szemben. Először is kérdés, hogy a “befektetéseknek” és a 
“hozamoknak” van-e olyan egységes mértékegysége, amely segítségével vizsgálható az 
elosztás méltányos illetve méltánytalan jellege (Deutsch, 1982). Erre a bírálatra leginkább a 
méltányossággal kapcsolatos rengeteg kísérleti kutatás ad választ. Bár a hétköznapi életben 
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sokszor valóban nehezen mérhető az anyagi vagy szociális javak előállításához való 
hozzájárulás, mint ahogyan a javakból való részesedés is, laboratóriumi körülmények között 
nagyon sok olyan kísérlet született, amelyben a kutatóknak ellenőrzött körülmények között 
sikerült megbízhatóan manipulálni ezeket a változókat és ennek révén értelmes eredményeket 
kapniuk (lásd pl. Morgan és Sawyer, 1979; Griffith és Sell, 1988; De Dreu, 1996; Wagstaff, 
1992, 1997; Ohtsubo és Kameda, 1998; Montada, 2003). A mesterséges körülmények persze 
megnehezítik az interakció és az alku, valamint az ezek során alkalmazott stratégiák 
vizsgálatát, ám a későbbi kutatások az elrendezés bonyolításával már ezeket a tényezőket is 
be tudták vonni a vizsgálódás körébe (pl. O’Connor és Carnevale, 1997; Schmitt és Sabbagh, 
2004). 

Deutsch (1982) szerint a méltányosságelmélet hibája, hogy külső jutalmak által 
motiváltnak feltételezi az embereket, valamint a külső jutalmak között sem veszi figyelembe a 
jutalmazás hogyanját (pl. a szívességért sok esetben a viszontszívesség a megfelelő jutalom, 
fizetni érte pedig egyenesen sértés volna). Ebben a tekintetben a méltányosságelmélet 
szemlélete rokon a közgazdaságtanéval, amennyiben az embert – legalábbis ebből a 
szempontból – homo oeconomicusnak látja. Gazdaságpszichológusok részéről a 
közgazdaságtan emberképével kapcsolatban is gyakran megfogalmazódnak a fentihez hasonló 
bírálatok (lásd pl. Garai, 1998), s a kritikára adható válasz is hasonló: nem baj, ha a modell 
szemléletileg nem plauzibílis, amennyiben számos jelenséget kielégítően megmagyaráz (lásd 
Mérő, 2003). Magyarán, bár a méltányosságelmélet által nem magyarázható jelenségekkel is 
foglalkozni kell, a megmagyarázott jelenségek – és azt ezt dokumentáló tekintélyes 
szakirodalom – feljogosít bennünket, hogy a méltányosságelméletet továbbra is az 
igazságosság fontos magyarázó elvének tekintsük (lásd pl. Tyler és Smith, 1998; Deutsch, 
2000; Montada, 2003). 

A méltányosságelmélettel szembeni legkomolyabb és legnagyobb hatású bírálat az 
volt, hogy a méltányosság csupán egyike az elosztás igazságosságát meghatározó lehetséges 
elveknek (Deutsch, 1982). Ugyanilyen igazságossági elv lehet az egyenlőség és a rászorultság 
elve is. (Vagyis hogy az anyagi és szociális javakat egyenlően osszuk meg az érintettek 
között, illetve hogy aszerint részesedjenek a javakból, hogy mennyire vannak rászorulva.) 
Látható, hogy egy-egy konkrét elosztási helyzetben a három elv (méltányosság, egyenlőség, 
rászorultság) közül mindegyik könnyen ellentmondásba kerülhet a másik kettővel. Deutsch 
(1982) szerint az elvek alkalmazását a felek közötti kapcsolat jellege határozza meg: ha a 
kapcsolat célja a haszonszerzés, akkor a méltányosság, ha az öröm, akkor az egyenlőség, ha 
pedig a fejlődés és a boldogulás, akkor a rászorultság elve érvényesül. 

A kutatásoknak valóban sikerült azonosítaniuk számos olyan tényezőt, amely az 
alkalmazott elvet meghatározza. Deutsch (1982) vizsgálatai mellett mások is kimutatták, hogy 
a kapcsolat jellege meghatározza az elosztás elvét (lásd pl. Morgan és Sawyer, 1979; Diehl, 
1989; lásd még Tyler és Smith, 1998). Nem mindegy az sem, hogy nyereség vagy veszteség 
elosztásáról van szó (De Dreu, 1996; Ohtsubo és Kameda, 1998). Az is számít, hogy az 
elosztás érintettjei mennyiben tekinthetők felelősnek a végeredményért, vagyis milyen 
attribúciók tehetők hozzájárulásukkal kapcsolatban. Wagstaff (1997) vizsgálatában például 
míg a válaszadók felnőttek között a méltányosság alapján osztották el a jutalmakat, addig ha 
gyerekek voltak a célszemélyek, az elosztást végző vizsgálati résztvevők inkább az 
egyenlőség elvét alkalmazták. Természetesen hatással van az is, hogy az elosztásban 
résztvevők milyen értékeket vallanak, illetve milyenek a politikai nézeteik (Schmitt és 
Sabbagh, 2004). Ennek szerepét már korábban kimutatta Greenberg (1978) is: a protestáns 
etikában erősen hívő válaszadók a jutalmakat tisztességes verseny esetén a méltányosság elve 
szerint osztják el, tisztességtelen verseny esetén pedig kompenzálják a hátrányt elszenvedő 
felet (akár ők maguk azok, akár másik fél). A protestáns etikát elutasító személyek ezzel 



 11

szemben az eredménytől és a verseny tisztaságától függetlenül, az egyenlőség elve alapján 
osztanak. A protestáns etikára jellemző meritokratizmus, valamint a politikai nézetek a 
jövedelemkülönbségek kívánatosnak tartott szintjére is hatnak (Mitchell és munkatársai, 1993, 
2003). 

A méltányosság, az egyenlőség és a rászorultság elvei tehát fontos szerepet játszanak 
annak magyarázatában, hogyan észlelik az emberek az igazságosságot. Ez nemcsak az 
elosztással kapcsolatos hétköznapi helyzetekben, hanem az anyagi és szociális javak 
elosztásának társadalmi szintjét illetően is megmutatkozhat. Bár a méltányosság elméletét 
több kritika érte, a kutatások szerint a hozzá kapcsolódó meritokratikus elvek jól 
alkalmazhatók a társadalmi igazságosság észlelésének vizsgálatában (Örkény, 1997; Magyar 
Gallup Intézet, 1998; Csepeli et al, 2004; Székelyi et al, 2005 – hogy csak néhány hazai példát 
említsünk). Ne feledjük azt sem, hogy az egyenlőség bizonyos értelemben a méltányos 
elosztásban is megvalósul, amennyiben egyenlő hozzájárulásért egyenlő haszon jár (ld. Mező 
és Kovács, 1999). A disszertációban bemutatott saját vizsgálatainkban elsősorban a 
méltányosság, másodsorban az egyenlőség elveinek érvényesülését vizsgáltuk (illetve azt, 
mennyire tartják fontosnak, igazságosnak és Magyarországon jellemzőnek az ilyen elosztást a 
válaszadók). 

 

Kire vonatkoznak az igazságosság elvei? 
Az igazságosság elveivel kapcsolatban felmerül az a kérdés is, hogy az emberek mikor 

és kire alkalmazzák őket. Már a méltányosságelmélet bírálatánál is láttuk (Deutsch, 1982), 
hogy különböző helyzetekben különböző elosztási elvek lehetnek érvényesek. 

Az igazságosságra vonatkozó elvek egyéni és kulturális különbségeit illetően 
felhalmozódó bizonyítékok magyarázatára született a kapcsolati modellek elmélete (A. P. 
Fiske és munkatársai, 1998). Eszerint a társas interakciók alakítása és megértése minden 
kultúrában mindössze négy lehetséges modell szerint történik, a jelentős különbségek pedig 
abból fakadnak, hogy az emberek milyen esetekben melyik modellt alkalmazzák, milyen 
következményekkel. A négy kapcsolati modell: a tekintélyi rangsorolás (TR), a közösségi 
megosztás (KM), az egyenlőségi összehasonlítás (EÖ) és a piaci árszabás (PÁ). A TR-típusú 
kapcsolatban az alárendeltek tisztelettel és engedelmességgel tartoznak felljebbvalóiknak, 
akiknek jogaik és kiváltságaik mellett ugyancsak vannak bizonyos kötelességeik az 
alárendeltekkel szemben. A KM kapcsolat lényege, hogy a benne résztvevők valamilyen 
szempontból azonosnak érzik magukat, így az ilyen kapcsolatban történő elosztásra a 
szolidaritás és az egyes tagok érdekein való túllépés jellemző. Az EÖ kapcsolatokban a felek 
egyenlősége, a PÁ-típusú kapcsolatokban pedig a szociális értékek arányos (pl. ráfordítás 
szerinti) elosztása a fő szempont. Az igazságosság fentebb vázolt elvei könnyen 
összepárosíthatók a négy kapcsolati modell közül hárommal: a méltányosság elve a PÁ, az 
egyenlőségé az EÖ, a rászorultságé pedig a KM-jellegű kapcsolatokban érvényesül a 
leginkább. Nehezebb viszont ebből a szempontból a TR kapcsolatok besorolása. Már eleve az 
is kérdés, mennyiben merülhet fel ilyen kapcsolatban az igazságosság megítélése – hiszen a 
kapcsolat jellegéből adódan az alárendeltnek el kell fogadnia a tekintély döntéseit. A hatalmat 
gyakorló személy vagy intézmény pedig a javak alárendeltek közötti elosztásában bármelyik 
elvet alkalmazhatja. Annyi mindenesetre világos, hogy bár a méltányosság számos, a javak 
elosztásával és az igazságosság észlelésével kapcsolatos problémát megmagyaráz, tekintetbe 
kell venni, hogy az emberek más elveket is alkalmaznak, így az egyenlőség és a rászorultság 
elveit is. A modern piacgazdaságban ugyanakkor nyilvánvalóan kiemelt szerepet játszik a 
piaci árszabás és a meritokratikus ideológia. 
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Az igazságosság észlelésével kapcsolatban meghatározó tényező az igazságosság köre 
is (lásd Deutsch, 1982, 2000; Tyler és Smith, 1998; Montada, 2003). Az igazságosság „köre” 
azt jelenti, hogy kik azok, akikre az ember az igazságosság elveit érvényesnek tartja, s akikkel 
szemben így betartja az erkölcsi szabályokat. Az igazságosság körének határai igen tág 
keretek között mozoghatnak: szélsőséges esetekben például megtörténhet, hogy az egyén 
mindenkit kizár ebből a körből (pl. egy pszichopata; ebben az esetben a „kör” tulajdonképpen 
„ponttá zsugorodik” és el is tűnik), de előfordulhat olyan is, hogy valaki az igazságosság 
körébe nemcsak minden embert, de minden érző élőlényt is belefoglal (pl. olyan vegetáriánus, 
aki azért nem eszik húst, mert igazságtalannak tartja az állatok megölését). Az igazságosság 
körén kívül eső személyek a morális kirekesztés (Opotow, 1990a) áldozatai lesznek: akiket a 
társadalom többsége tehát ezen a körön kívül esőnek ítél (pl. megbélyegzett kisebbségi 
csoportokat), azokkal szemben nem tartja magára nézve kötelezőnek az erkölcsi normák 
betartását. Ez kevésbé rossz esetben is diszkriminációhoz és előítéletekhez vezet, rosszabb 
esetben viszont akár bizonyos embercsoportok elpusztítása (vagy arra tett kísérlet) is lehet a 
következménye. A kérdés szakirodalma így érthetően sokat foglalkozik a morális kirekesztés 
lehetséges ellenszereivel, amelyeket főleg a kommunikációban és a pozitív diszkriminációban 
vél megtalálni (lásd pl. Cook, 1990; Opotow, 1990b, 1996; Leets, 2001). 

A morális kirekesztés természetesen igen jelentős kutatási terület, ám tanulmányunk 
szempontjából az igazságosság köre nem emiatt fontos. A morális kirekesztés súlyos 
következményeivel együtt is csupán a társadalom egy részét érinti, mi pedig a társadalom 
egészének igazságosságpercepcióira vagyunk kíváncsiak. Az igazságosság köre azért érdekes 
számunkra, mert a teljes kirekesztés és az ezzel járó súlyos diszkrimináció, valamint az 
igazságosság körébe való belefoglalás és így a morális szabályok betartása között az 
átmenetek széles skálája lehetséges. A fokozatosság lehetőségét maga Opotow (2008) is 
implikálja, s az elosztás igazságosságának megítélésével kapcsolatban is születtek olyan 
eredmények, amelyek szerint nem mindegy, hogy ki az elosztásban részt vevő másik fél 
(Peters és Van den Bos, 2008; Peters et al, 2008). Ha az igazságosság körére (vagy még 
inkább: az egyén körüli koncentrikus köreire) gondolunk, az segíthet megmagyarázni a 
társadalmi kohézió, valamint a társadalmi igazságosság és a közügyek iránti érdeklődés 
hanyatlását olyan esetekben is, amikor nincsen szó súlyos diszkriminációról vagy emberek 
üldözéséről (vö. Schyns és Nuus, 2008 a politikai cinizmusról; vö. továbbá Csányi, 1999 
„egytagú csoport” fogalmával). 

 

Alapfolyamatok: attribúciók és társas összehasonlítás 

Joggal merülhet fel a kérdés, miért maradt ki az eddigi áttekintésből a társas 
összehasonlítás vagy az attribúciók fogalma és az ezekkel kapcsolatban végzett tengernyi 
kutatás, hiszen mindkét jelenség nyilvánvalóan erősen összefügg az igazságosság 
észlelésével. Amikor az ember eldönti, hogy igazságosnak tartja-e a javak elosztását, gyakran 
támaszkodik a számára releváns illetve vele összemérhető más személyekkel történő 
összehasonlításra (ld. Festinger, 1954; Stouffer, 1949). Az attribúció, vagyis az okok 
tulajdonítása ugyancsak meghatározó szerepet játszik, hiszen az igazságosság megítélésében 
egyáltalán nem mindegy, hogy milyen okokkal magyarázunk egy kialakult helyzetet (vö. 
Heider, 1958). A sikeresség okát a jó képességekben vagy az erőfeszítésekben megtalálni vélő 
attribúciók például növelik az igazságosság érzetét; míg a társadalmilag nemkívánatos 
jellemzők tulajdonítása (pl. gátlástalanság, immoralitás), valamint a külső attribúciók (pl. a 
szerencsére vagy a kiváltságos illetve hátrányos helyzetre hivatkozás) gyengítik az észlelt 
igazságosságot (vö. Örkény, 1997; Csepeli et al, 2004). 
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Ezekkel a jelenségekkel azért nem foglalkoztunk részletesen, mert bár nagyon is sok 
közük van az igazságosság észleléséhez, egyetemes szociálpszichológiai folyamatokról van 
szó, amelyek szinte valamennyi területen kifejtik hatásukat, és nem csupán specifikusan az 
igazságossághoz kapcsolódnak. Általános jellegüknek köszönhetően a fent vázolt 
elméleteknek illetve folyamatoknak (és a témával kapcsolatos kutatásoknak) is szinte 
mindegyikében szerepet kapnak akár explicit, akár implicit módon. A társas összehasonlítás 
például szerepet játszik a disztributív igazságosság megítélésében, a méltányosság és az 
egyenlőség észlelésében, de akár a rászorultságéban is (az előbbiek meg sem ítélhetők társas 
összehasonlítás nélkül). Rendszerigazoló mechanizmus is lehet, amennyiben a rendszer által 
hátrányban részesített személy társas összehasonlításainak módosításával is csökkentheti a 
rendszer igazságtalansága által keltett ideológiai disszonanciát. Ismert kutatási eredmény 
például, hogy az ugyanazért a munkáért kevesebb fizetést kapó (tehát igazságtalanul és 
hátrányosan megkülönböztetett) nők közül sokan azért nem elégedetlenek a helyzetükkel, 
mert az ugyanolyan munkát végző férfiak helyett a náluk is kevesebb fizetést kapó más 
nőkhöz hasonlítják magukat (lásd pl. Jost, 1995). Hasonlóan áthatják a fenti témák 
mindegyikét az attribúciók is. Ezek tehát nem csupán az igazságosság észlelésének 
magyarázó elvei, hanem olyan alapvető folyamatok, amelyek mindegyik elv vagy magyarázó 
modell működésében elengedhetetlen közvetítő szerepet játszanak. 

 

 

Az igazságosság észlelésének társas-társadalmi torzításai 
 

Az igazságosság észlelésével kapcsolatban kiemelt jelentőségük van azoknak az 
elméleteknek, amelyek e percepciók társas-társadalmi torzításaira mutatnak rá, mivel ezekkel 
a torzításokkal a kutatások szerint rendszeresen találkozhatunk a társadalmi-gazdasági 
rendszer igazságosságára vonatkozó ítéletekben, s gyakran oly módon, hogy az 
tulajdonképpen ellentétes az észlelő (kutatók által vélt) érdekeivel, illetve (kísérleti 
körülmények között) az igazságosság előző fejezetben bemutatott elveihez képest 
nyilvánvalóan igazságtalan válaszokhoz vezet. Ezek közül kutatásunk témájával kapcsolatban 
elsősorban az igazságos világba vetett hit és a rendszerigazolás elméletei jelentősek. 

 

Énkiszolgáló torzítások 
Az énkiszolgáló torzításoknak hatalmas szakirodalma van a szociálpszichológiában 

(ld. pl. Fiske, 2006), s ezek a torzítások az igazságosság észlelését is befolyásolhatják. Az 
attribúciók énkiszolgáló torzításai például nyilvánvalóan torzíthatják az igazságossággal 
kapcsolatos ítéleteket – gondoljunk csak például a siker és a kudarc attribúcióira. Vannak 
ugyanakkor olyan torzítások is, amelyek kifejezetten az igazságosság észlelésére 
vonatkoznak. Az emberek például hajlamosak az igazságosság megítélésében (pl. az 
elosztásban, azaz a disztributív igazságosságban) mindig olyan elveket alkalmazni, amelyek 
éppen az ő javukat szolgálják, nekik nem kedvező helyzetben pedig könnyen találnak olyan 
magyarázatot, amely megkérdőjelezi az elosztás legitimitását (ld. Mező és Kovács, 1999). 

Az énkiszolgáló motívumokra a disztributív igazságosságban jó példát mutat be 
Dalbert (2004) iskolások között végzett vizsgálata: a tanulók nagyjából mindannyian 
egyetértettek abban, hogy az iskolai jegyek „disztribúciójában” a méltányosságnak kell 
érvényesülnie, ám a jó tanulók csak a számonkéréskor felmutatott tudást tekintették 
„befektetésnek” vagy „hozzájárulásnak”, míg a gyengébb tanulók az erőfeszítést is. Doherty 
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és munkatársai (2001) lottónyerteseket vizsgálva találták pénzhez jutást követően a társadalmi 
igazságossággal kapcsolatos attitűdök énkiszolgáló változásait: az újdonsült nyertesek 
nagyobb mértékben ellenezték az adókat és az állami szociálpolitika keretei közt zajló 
redisztribúciót. Az önérdek szerepét más vizsgálatok is kimutatták a javak társadalmi 
újraelosztásával kapcsolatos attitűdökről (pl. Chong et al, 2001; Young et al, 1991). Megint 
más kutatások azt találták, hogy a méltánytalan, de a személy számára kedvező elosztás 
először gyors pozitív értékelést és elégdettséget vált ki, míg az igazságosság szerinti 
újraértékelés lassabb és kognitív erőfeszítést igénylő folyamat (Van den Bos et al, 2006; ld. 
még Konow, 2007; Peters et al, 2008). A procedurális igazságosság kutatásában is 
megtalálták az önérdek hatását: az emberek a rossznak tartott procedúrára elsősorban akkor 
reagálnak erősen, ha az az ő érdekeiket sérti (Van Prooijen et al, 2006), illetve azok reagálnak 
a legerősebben a procedurális igazságtalanságra, akiknek olyan a társas értékorientációjuk, 
hogy általában elsősorban a saját érdekeiket tartják szem előtt (Van Prooijen et al, 2008; ld. 
még Van Lange, 1992, 1999). 

Az önérdek, illetve az énfelnagyítás motívumai tehát fontos szerepet játszanak az 
igazságosság észlelésében. Más kutatások ugyanakkor egyéb motívumok, elsősorban a 
kontroll és a biztonság iránti igény szerepét is kimutatták. Ezek alapján fogalmazódott meg az 
igazságos világba vetett hit elmélete (Lerner, 1980). 

 

Az igazságos világba vetett hit 
A méltányosságelméletben már korán megjelent az a gondolat, hogy az észlelt 

méltánytalanságérzet feletti harag a valós viszonyok megváltoztatása mellett csökkenthető az 
észlelés torzításával is. Ebből a felismerésből bontakozott ki az 1970-es évek végére az 
igazságos világba vetett hit elmélete (Lerner, 1980). Az elmélet szerint az emberek motiváltak 
arra, hogy a világot igazságosnak lássák és higgyenek abban, hogy „mindenki azt kapja, amit 
megérdemel, és mindenki azt érdemli, amit kap”. Ennek egyszerű oka van: a legtöbb ember 
pozitívan vélekedik önmagáról – így ha a világ igazságos, akkor az ember biztonságban 
érezheti magát és nyugodt lehet a jövő felől, hiszen egy igazságos világban a jók elnyerik 
jutalmukat. Az igazságos világba vetett hit tehát biztonságérzetet ad az egyén számára, 
csökkenti a szorongást. 

Az igazságos világba vetett hit motívuma számos vizsgálatot ihletett, amelyek közül 
talán a legismertebb az áldozat hibáztatásának jelensége: az emberek hajlamosak a 
szerencsétlenségek vagy bűnesetek áldozatait hibáztatni akkor is, ha azok nyilvánvalóan nem 
tehetnek a sorsukról, mivel így őrizhető meg az a hit, hogy a világ igazságos (Lerner, 1980). 
Mivel az igazságos világba vetett hit alapvetően az egyén biztonságérzetét szolgálja és 
szorongását csökkenti, az e hitet fenyegető események akár egészen igazságtalan disztributív 
ítéletekhez is vezethetnek. Appelbaum és munkatársai (2006) például azt találták, hogy a 
rossz anyagi helyzetben lévő, ám társadalmi felemelkedéséért keményen dolgozó 
célszemélynek az igazságos világban erősebben hívő válaszadók kevesebb támogatást 
nyújtottak volna, míg a szintén rossz helyzetű, ugyanakkor helyzete javításáért nem vagy csak 
keveset tevő célszemélynek többet. Ez a méltányossággal ütköző válasz úgy magyarázható, 
hogy a keményen dolgozó, s közben mégis rossz helyzetben maradó személy fenyegeti a 
válaszadók igazságos világba vetett hitét: hiszen kemény munkájának egy igazságos világban 
el kellene nyernie jutalmát, mégsem ez történik. Az igazságos világban erősebben hívő 
válaszadók tehát hitüket úgy őrizhetik meg, ha az „áldozatot” leértékelik. 

Az igazságos világba vetett hit tehát azzal a következménnyel jár, hogy az észlelő az 
igazságtalanság áldozatait leértékeli, az igazságtalanság felett pedig tulajdonképpen „szemet 
huny”, hogy ezáltal megvédje magát a szorongástól és fentarthassa a biztonságos, 
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kiszámítható és jóindulatú világról alkotott elképzeléseit. Ez a jelenség széles körben elterjedt 
lehet, s akár a fennálló társadalmi-gazdasági-politikai rendszer ideológiai alátámasztásának is 
alapját képezheti. Ezzel kapcsolatos a témánk szempontjából releváns következő elmélet: a 
rendszerigazolás elmélete. 

 

Rendszerigazolás 
Jóval későbbi fejlemény, a kilencvenes évek terméke, de nem elválasztható az 

igazságos világba vetett hittől a rendszerigazolás elmélete (Jost, 2003). Ez az elmélet többek 
között Lerner (1980) felismerésére 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). Az 
áldozat hibáztatásának jól ismert jelensége mellett tehát megjelenik a hátrányos társadalmi 
helyzetű csoportok hibáztatása, vagyis a társadalmi-gazdasági-politikai rendszer igazolása. 

Az igazságos világba vetett hit mellett természetesen több más oka is van, hogy az 
emberek hajlamosak igazolni a fennálló társadalmi viszonyokat. A nyugati társadalmakban 
olyan, széles körben elterjedt ideologikus nézetek igazolják a versengésre épülő, társadalmi 
egyenlőtlenséget eredményező kapitalista rendszert, mint a protestáns munkaetika, a 
meritokratikus ideológia vagy a szabad piac eszméje (Jost és Hunyady, 2005; ld. még McCoy 
és Major, 2006). Az egyéni változók közül elsősorban a politikai konzervativizmussal 
összefüggő egzisztenciális és episztemikus motivációk játszanak szerepet: az észlelő rend és 
struktúra iránti igénye, valamint a bizonytalanságtól való félelme hajlamossá teszi őt a 
politikailag konzervatív nézetek elfogadására, az egyenlőtlenség fenntartásának támogatására 
(Jost et al, 2003), s ezzel az egyenlőtlenséget fenntartó rendszer igazolására is (Jost, Banaji és 
Nosek, 2004; Jost és Hunyady, 2005). Szintén egyéni és a rendszerigazolás irányában ható 
folyamat a disszonanciacsökkentés (ld. Festinger, 1957): a hátrányos helyzet észlelése – akár 
a másoké, akár az észlelőé magáé – disszonanciát okoz a társadalmi igazságosságra vonatkozó 
elvárásokkal, az igazságos világba vetett hittel, valamint ha maga az észlelő a hátrányos 
helyzetű, akkor az önigazolásnak és a saját csoport felértékelésének motívumaival is (Jost et 
al, 2002a). 

A rendszerigazolás tehát a fennálló status quo racionalizációját, illetve az erre irányuló 
motivációt jelenti. Ez nem feltétlenül jár együtt az egyenlőtlenség és a társadalmi 
igazságtalanság támogatásával – csupán annyiban, amennyiben a fennálló rendszerben 
egyenlőtlenségek és/vagy igazságtalanság tapasztalható. Az egyenlőtlenség, sőt, a 
diszkrimináció pedig tagadhatatlanul jelen van a modern kapitalista társadalmakban (is – vö. 
Sidanius és Pratto elméletével és kutatásaival a társadalmi dominanciáról). Hogy ez az 
egyenlőtlenség mennyiben igazságos és mennyiben igazságtalan, illetve hogy az 
egyenlőtlenségnek mely esetei tekinthetők igazságosnak vagy igazságtalannak: ez a kérdés 
már az értékmentes tudományos vizsgálódás kereteit feszegeti. A rendszerigazolás kutatói, 
élükön John Josttal mindenesetre úgy tűnik, egyfajta „társadalomkritikus 
szociálpszichológiát” művelnek (vö. Hunyady, 2003), elsősorban az igazságtalanságokra és az 
azokat fenntartó motivált megismerésre koncentrálva. A fennálló viszonyok, a status quo 
igazolásáról, illetve az erre irányuló emberi hajlamról számos kutatás eredményei árulkodnak: 
hogy Jost és munkatársai mellett másokra is utaljunk, például Diekman és Goodfriend (2007) 
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azt találták, hogy az emberek ambivalensen viszonyulnak a változásra törekvő társadalmi 
aktivista csoportokhoz még akkor is, ha e csoportok általuk is elismerten jó célokért 
küzdenek. A status quo racionalizációja ugyanakkor nem feltétlenül függ az adott status quo 
jellegétől: társadalmi változásokat követően (ilyen pl. a polgárjogok fokozatos kiterjesztése a 
feketékre az USA-ban a 2. világháború után) az emberek az új helyzetet is ugyanúgy 
racionalizálják, mint a régit (ld. Blasi és Jost, 2006); sőt, ha olyan helyzetről van szó, ami még 
bizonytalan (pl. egy elnökválasztás kimenetele), akkor már a kimenetel bekövetkezését 
megelőzően, mintegy megelőlegezve racionalizálják azt az eredményt, amire számítanak (Kay 
et al, 2002; ld. még Kay et al, 2007). 

Ezt az igazolást a sztereotípiák is szolgálják: a hátrányos helyzetű, illetve hátrányosan 
megkülönböztetett csoportokról kialakult kedvezőtlen tartalmú sztereotípiák igazolják a 
rendszert (Jost és Banaji, 1994; Jost, Burgess és Mosso, 2001). Ha például az észlelő igaznak 
fogadja el, hogy „a szegények lusták dolgozni”, akkor az ő szemében máris jogossá válik, 
hogy a szegények – szegények. Ezek a sztereotípiák tulajdonképpen tekinthetők úgy is mint a 
különböző egyének és csoportok helyzetére vonatkozó attribúciók – a rendszerigazoló nézetek 
a társadalmi viszonyokat azáltal is legitimálják, hogy belső okoknak (az érintettek 
képességeinek vagy erőfeszítéseinek) és nem külsőknek (pl. a körülményeknek, a 
szerencsének vagy az esélyegyenlőtlenségnek) tulajdonítják őket (vö. mindezt az áldozat 
hibáztatásával). Mindezek a nézetek egymással összekapcsolódva koherens rendszert, 
társadalmi ideológiát alkotnak. 

A különböző társadalmi helyzetű, etnikai hovatartozású és nemű személyek 
csoportjairól kialakított és fenntartott 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. Fiske és munkatársai (2002, 2006) szerint ez evolúciós magyarázatra vezethető 
vissza: a sztereotípiák a gyors és viszonylag erőfeszítésmentes társas megismerés eszközei, az 
emberek pedig két dolgot szeretnének mielőbb megtudni más csoportokról: azt, hogy ezek 
mennyire versengenek velük, azaz mennyire tekinthetők riválisnak vagy ellenségnek; 
valamint azt, hogy mennyire képesek céljaik elérésére, azaz mennyire kompetensek. Az 
észlelt versengésből következik a barátságosság vagy melegszívűség társas-morális 
dimenziója: minél kevésbé észlelik az emberek a másik csoportot velük versengőnek, annál 
jobban kedvelik, s annál magasabbra értékelik ebben a dimenzióban. A célok elérésének 
észlelt képessége pedig a sztereotipizált csoport észlelt kompetenciájának felel meg. 

E két dimenzió a rendszerigazolás szempontjából azért fontos, mert a rendszerigazoló 
sztereotípiák jelentkezése a fenti gondolatmenet alapján szinte magától értetődően várható az 
utóbbiban, vagyis a kompetencia dimenziójában. Amennyiben valaki a társadalmilag kevésbé 
sikeres vagy hátrányos helyzetű csoportokat ebben a dimenzióban leértékeli, azzal 
tulajdonképpen igazolja a rendszert. A hátrányos helyzetű vagy társadalmilag sikertelen 
csoportok leértékelésére valóban sok a bizonyíték. Kísérleti helyzetben, manipuláció 
keretében adott hamis információ hatására például a válaszadók leértékelik a kevésbé 
sikeresnek feltüntetett csoport kompetenciáját, legyen az akár a saját, akár a másik csoport 
(Jost, 2001). Hasonló leértékelést mutatnak a sztereotípiák manipuláció nélküli, kérdőíves 
vizsgálatai is (Jost, Banaji és Nosek, 2004; Jost et al, 2005). A kevésbé sikeres csoportot 
leértékelő sztereoípiák implicit mérőeszközökkel, például implicit asszociációs teszttel a 
társas megismerés nem tudatos szintjén is kimutathatók (Jost et al, 2002a). 

Érdekes eredmények születtek a státuszhoz és a sikerességhez közvetlenül nem 
kapcsolódó másik sztereotípia-dimenzióban: a barátságosság szerinti, avagy 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 
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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. Kay és munkatársai (Kay és Jost, 2003; Kay, Jost 
és Young, 2005) kísérleti manipuláció keretében mutattak be résztvevőiknek ilyen 
sztereotípiákat megtestesítő mintapéldány-leírásokat, s azt tapasztalták, hogy ezek erősítik a 
rendszer igazolását a válaszadók körében. Jost és munkatársai (2005) kérdőívvel mért 
sztereotípiáknál találták ugyanezt több viszonylag fejlett kapitalista demokráciában is 
(Olaszországban, Angliában és Izraelben). Kay és munkatársai (2007) olyan eredményekről is 
beszámolnak, amelyek a hatást a megismerés nem tudatos szintjén, implicit mérőeszközzel is 
kimutatták. A kísérleti manipulációval végzett kutatások eredményeit lehet úgy értelmezni, 
hogy a résztvevők „igazságos rendszerbe vetett hitét” fenyegették a bemutatott 
mintapéldányok, s ez vezetett a rendszerigazolás erősödéséhez. A kérdőíves felmérésekben 
kapott eredmények viszont arra utalnak, hogy általánosabb hatásról van szó, összhangban 
azzal az értelmezéssel, hogy az alacsony státuszú csoportok társas-morális felértékelése 
mintegy „kárpótlás” a hátrányos helyzetért (vö. Fiske et al, 2002 az ambivalens 
sztereotípiákról a kompetenciában le-, melegszívűségben viszont felértékelt csoportokról). 

A fentiek alapján úgy is tűnhet, hogy a sztereotípiák társas-morális dimenziójában (pl. 
becsületesség, barátságosság, melegszívűség, boldogság mentén) mért ítéletek tulajdonképpen 
egyáltalán nem perdöntőek a rendszerigazolás szempontjából: hiszen ha a válaszadók 
leértékelik az alacsonyabb státuszú csoportot, az a rendszerigazolás meglehetősen egyértelmű 
jele, de ha felértékelik – ezek szerint végső soron az is. Az elmélet szerencséjére Jost és 
munkatársai (pl. 2005) vonatkozó kutatásaiban a kísérleti manipulációval kapott eredmények, 
valamint a rendszerigazolás egyéb mutatóival mért együttjárások bizonyítják az ambivalens 
sztereotípiák rendszerigazoló hatását. Ez azonban egyáltalán nem biztos, hogy minden 
esetben így van: ha minden út (minden sztereotípia) a rendszer igazolásához vezetne, akkor 
nehezen képzelhető el a társadalmi változás és az is, hogy az emberek elégedetlenek legyenek 
a fennálló társadalmi viszonyokkal – márpedig tudjuk, hogy mindkettő megtörténik. A 
rendszerigazoló vagy a rendszert bíráló sztereotípiákra ezért a magyar eredmények 
ismertetésekor (az elméleti áttekintés utolsó fejezetében), valamint 1. vizsgálatunkban még 
visszatérünk. 

A rendszerigazolás elméletének egyik legfontosabb és legérdekesebb tézise úgy szól, 
hogy a rendszert gyakran a hátrányos helyzetű vagy alacsony státuszú csoportok igazolják a 
leginkább, s ez ellentmond a korábbi elméleteknek, amelyek elsősorban a saját csoport pozitív 
megkülönböztetését feltételezték a társas megismerésben (ld. Jost, 2000). A rendszerigazolási 
elmélet a külső csoport előnyben részesítését feltételezi, s mutatja is ki vizsgálatok sorozatán 
keresztül (pl. Jost, 2001; Jost et al 2002a és 2002b; McCoy és Major, 2006; ld. még Jost és 
Hunyady, 2005). A külső csoport előnyben részesítése az alacsonyabb státuszú csoportok 
részéről nem valamilyen különleges, kifejezetten a külső csoportokra vonatkozó motiváció 
következménye, hanem abból fakad, hogy a hátrányos helyzetű csoportok is magukévá teszik 
a rendszert igazoló nézeteket és ideológiákat, így sztereotípiáik is konszenzuálisak a magas 
státuszú csoportok, illetve a társadalom egésze által fenntartott sztereotípiákkal (Jost, Banaji 
és Nosek, 2004; vö. Hunyady, 2004 a sztereotípiákról mint „implicit társadalomképről”). 

Az alacsony státuszúak rendszerigazolása fontos következményekkel jár. Mivel a 
rendszerigazolás mellett természetesen él az emberekben az önigazolás és a saját csoport 
igazolásának motivációja is, ezek viszonya más lesz a magas, és más az alacsony státuszú 
csoportoknál. A magas státuszú csoportok tagjai számára ezek a motívumok 
ellentmondásmentesen összeillenek: előnyös helyzetüknél fogva igaz rájuk, hogy ha igazolják 
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a rendszert, azzal önmagukat és a saját csoportjukat is igazolják (Jost és Hunyady, 2005). Az 
alacsony státuszú csoportok tagjai számára viszont ellentmondás van e motívumok között. 
Amennyiben igazságosnak fogadják el a rendszert, úgy saját magukat illetve saját 
csoportjukat kénytelenek leértékelni (hisz ebben az esetben másképp nehezen volna 
magyarázható, hogy miért kerültek alacsony státuszba). Amennyiben viszont felértékelik 
magukat, az a rendszer legitimitásának megkérdőjelezéséhez vezet (hisz ebben az esetben 
mással, mint a rendszer igazságtalanságával nehéz volna magyarázni, hogy pozitívan értékelt 
egyének illetve csoportok miért kerültek alacsony státuszba). Az ön-, a csoport- és a 
rendszerigazolás tehát kéz a kézben jár a magas, viszont ellentmond egymásnak az alacsony 
státuszú csoportok tagjai számára (az ezzel kapcsolatos eredményeket ld. pl. Jost és Burgess, 
2000; Jost et al, 2001; Jost et al, 2002b; valamint ld. még Jost és Hunyady, 2005 és Jost, 
Banaji és Nosek, 2004 áttekintéseit). 

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 érdekeikkel 
ellentétesek (Blasi és Jost, 2006; Jost és Hunyady, 2005). Kérdés lehet persze, hogy a 
kapitalista piacgazdaságot igazoló nézetek és az ezekkel járó sztereotípiák mikor, mennyiben 
és mely alacsony státuszú csoportok érdekeivel ellentétesek. A rendszerigazolás teoretikusai 
maguk is elismerik, hogy a rendszert igazoló nézetek és sztereotípiák bizonyos esetekben akár 
igazak is lehetnek – a lényeg azonban szerintük nem is e percepciók igazságtartalma, hanem 
az a motiváció, hogy az észlelő a rendszert igazoló nézeteket alakítson ki, a tényektől 
függetlenül (Blasi és Jost, 2006). A „hamis tudat” nézőpontja egyébként új megvilágításba 
helyezi a „szegény, de boldog/becsületes” és a „gazdag, de boldogtalan/becstelen” emberekről 
szóló sztereotípiákat is: a hátrányos helyzetű csoportok ugyanis annyit megtehetnek az 
önmagukról alkotott pozitív kép fenntartása érdekében, hogy felértékelik magukat azokban a 
tulajdonságokban, amelyek nem kapcsolódnak olyan közvetlenül a kompetenciához és a 
sikerhez. A kompetens és sikeres csoportok pedig megtehetik, hogy – mintegy „kárpótolva” 
az alacsony státuszúakat – maguk is elfogadják ezeket a sztereotípiákat. 

Áttekintésünk következő állomása Sidanius és Pratto (1999) szociális dominanciáról 
szóló elmélete, amelyet a rendszerigazolási elmélettel mutatkozó hasonlósága miatt szintén itt 
tárgyalunk – röviden, mivel a bemutatandó vizsgálatainkkal kapcsolatban a rendszerigazolás 
elmélete az igazán releváns. A társadalmi dominancia elmélete két szempontból is foglalkozik 
az igazságossággal. Egyrészt azt állítja, hogy az elnyomás és az alárendelt csoportok 
diszkriminációja szükségszerű (bár egyáltalán nem üdvözlendő) vonása az emberi 
társadalmaknak. A szerzőpáros könyvében olyan bizonyítékok sorozatával támasztja alá ezt 
az állítást, amelyek az élet legkülönfélébb területein (munkaerőpiac, lakáspiac, oktatás, 
bűnüldözés, stb.) mutatják ki a diszkriminációt még a legdemokratikusabbnak tartott nyugat-
európai és észak-amerikai társadalmakban is. Az elnyomás szükségszerűségét pedig evolúciós 
megfontolásokból vezetik le (röviden: az erőforrásokért folytatott versenyben azok a 
csoportok kerülnek előnybe, amelyek hierarchikusan szervezettek, és elnyomnak más 
csoportokat). Az igazságtalanság másik vonatkozása pedig természetesen annak észlelése – 
hasonlóan a rendszerigazolás elméletéhez. 

Sidanius és Pratto (1999) szerint az elnyomás „együttműködő játék”, amelyhez az 
alárendelt csoportok uganúgy hozzájárulnak, mint az őket elnyomó domináns csoportok. Ez 
már a tényleges igazságtalanság vizsgálatában is kiderül: az alárendelt csoportoknak a 
társadalom nem csupán jóval szűkmarkúbban méri a boldoguláshoz szükséges erőforrásokat, 
de önsorsrontó módon maguk is tesznek azért, hogy helyzetük ne javuljon. Bár érdekes volna 
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ezeket a jelenségeket is megtárgyalni, ez a kérdéskör már kívül esik a jelen értekezés keretein. 
Bennünket most kevésbé a tényleges igazságosság vagy igazságtalanság érdekel, annál inkább 
az annak észlelése. 

A szociális dominancia elméletének persze ezzel kapcsolatban is van mondanivalója, 
méghozzá nagyon hasonló ahhoz, amit a rendszerigazolás elmélete mond. Eszerint a 
társadalom domináns csoportjai az oktatás és a szellemi élet kisajátítása révén ellenőrizni és 
befolyásolni tudják a társadalom által elfogadott ideológiákat (Sidanius és Pratto, 1999; 
Sidanius és munkatársai, 2004). Ez pedig lehetővé teszi számukra, hogy olyan, a hierarchiát 
erősítő legitimáló mítoszokat terjesszenek el, amelyek erősítik domináns társadalmi 
pozíciójukat (ezek abban az értelemben mítoszok, hogy akik hisznek bennük, nem is akarják 
ellenőrizni igazságtartalmukat). Ilyen lehet például az a gondolat, hogy „a boldogulás a 
képességektől és a kemény munkától függ”. Ha a társadalom tagjai ezt igaznak fogadják el 
(még ha valójában nem is teljesen az, mert az alárendelt csoportok nehezebben jutnak hozzá 
fontos erőforrásokhoz, ha egyáltalán hozzájutnak – pl. egyenlő oktatáshoz vagy munkahelyi 
elbánáshoz), akkor nem kérdőjelezik meg a fennálló társadalmi viszonyokat, hiszen aki az 
adott társadalomban sikeres, az nyilván képességei és kemény munkája nyomán jutott ide. 
Erre pedig Sidanius és Pratto (1999) ugyanúgy a „hamis tudat” kifejezést használja, mint Jost 
(1995; a szociális dominancia elméletével és a „hamis tudattal” kapcsolatban ld. még Levin et 
al, 1998). Léteznek persze hierarchiagyengítő legitimáló mítoszok is (pl. ilyen lehet az, hogy 
„a gazdagok és a hatalmasok kizsákmányolják a szegényeket”): a közgondolkodást – és így 
vele magát a rendszert – pedig az határozza meg, milyen a hierarchiát erősítő, illetve gyengítő 
társadalmi mítoszok egyensúlya. Láthatjuk, hogy ebben a keretben a hierarchiaerősítő 
legitmiáló mítoszok tulajdonképpen a rendszerigazolás megfelelői. 

Bár a rendszerigazolás és a szociális dominancia elmélete között lényeges 
különbségek is akadnak (a szociális dominancia elmélete pl. nem csupán a nézeteket, hanem 
magát a társadalmi berendezkedést is vizsgálja; a rendszerigazolás elmélete pedig nagyobb 
hangsúllyal tárgyalja az alacsony státuszú csoportok rendszerigazolását, valamint az egyéni 
dinamikát, a disszonanciacsökkentésen és az igazságos világba vetett hiten és annak 
motívumain keresztül), a társadalmi-gazdasági-politikai rendszer igazságosságának 
észleléséről nagyjából hasonló a felfogásuk: a rendszert eszerint gyakran azok is igazolják, 
akiknek ez nem állna az érdekében. 

 

A torzítások „rehabilitációja”? 

Az eddigiek alapján meglehetősen kedvezőtlen képünk lehet az igazságosság 
észlelésének torzításairól. Az énkiszolgáló torzítások meghamisítják a valóságot. Az 
igazságos világba vetett hit és a rendszerigazolás még ennél is „rosszabb”, mert a torzításon 
felül még hozzá is járulhat az igazságtalanság fennmaradásához, illetve további 
igazságtalanságok bekövetkeztéhez. A helyzet azonban – legalábbis az első két fajta 
torzítással kapcsolatban – nem ennyire egyértelmű. 

A szociálpszichológia emberi, társas-társadalmi jelenségekkel foglalkozik, így a 
kutatást néha óhatatlanul is befolyásolja a kutatók saját attitűdje (ezt egyáltalán nem 
igazolásként írjuk, sőt; csupán megállapítjuk). Előfordul, hogy egy-egy jelenséget hosszú időn 
keresztül olyan vizsgálatokkal tanulmányoznak, amelyek a jelenségnek elsősorban a 
„hátrányos” oldalait és következményeit mutatják meg. Előfordul az is, hogy egy idő után a 
további kutatások és elméletek – nem tagadva a vizsgált jelenség „árnyoldalait” sem – 
egészen más megvilágításba helyezik a témát: megmutatják a vizsgált jelenség azon 
vonatkozásait is, amelyek akár „előnyösek” is lehetnek az egyén vagy a társadalom 
szempontjából. Remek példa erre a versengés kutatása, amellyel a következő fejezetben 
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foglalkozunk: a vizsgálatok Morton Deutsch (1949) klasszikus kutatásai óta évtizedeken át a 
versengést mint nemkívánatos társas jelenséget mutatták be, nem csupán az elmélet, hanem az 
alkalmazott pszichológia szintjén is; csupán mintegy másfél-két évtizede foglalkozik a 
versengéskutatás a jelenség pozitív oldalaival is (ld. Fülöp, 2008b). 

Iskolapéldája egy jelenség átértékelésének az is, ami a kognitív stílus kutatásában 
történt: a téma korai megközelítései (körülbelül az 1970-es, ’80-as évekig) ha kimondatlanul 
is, de meglehetősen egyértelműen azt implikálták, hogy a „zárt” vagy „dogmatikus”, kevésbé 
komplex, leegyszerűsítő gondolkodásmód kevésbé kívánatos, mint a nyitott és összetett, 
amely minél több információt és szempontot figyelembe vesz – ez a kimondatlan, de érezhető 
kutatói attitűd persze érthető olyan emberek részéről, akik nem csupán élvezik a komplex 
gondolkodást, de a munkájuk is ez (lásd erről Tetlock, 1996 eszmefuttatását). A későbbi 
kutatások mutatták meg (elsősorban Philip Tetlock és munkatrásai), hogy vannak helyzetek, 
ahol a leegyszerűsítés az előnyös – például ha gyors és határozott döntésre van szükség, vagy 
ha egyértelműen rosszindulatú ellenféllel állunk szemben –, s hogy a komplex 
gondolkodásnak is megvannak a hátrányai, pédául a döntésképtelenség, valamint a 
felelősségvállalás hiánya (Tetlock et al, 1993, 1994; Tetlock és Tyler, 1996; ld. még Suedfeld 
és Rank, 1976). Hasonló folyamat zajlott le a sztereotípiakutatás területén is, amely nagy utatt 
tett meg Katz és Braly (1947) korától – amikor a sztereotípiát még a szó szoros értelmében 
előítéletnek tekintették – a mai, jóval értéksemlegesebb (s a sztereotípiák tagadhatatlan 
hátrányai mellett azok információfeldolgozásbeli nélkülözhetetlenségét és adott esetben akár 
meghaladhatóságát fel- és elismerő) felfogásig (ld. pl. Hunyady, 1999). 

Mit mondhatunk a fentiek fényében az igazságosság észlelésének torzításairól? Ami az 
énkiszolgáló torzításokat illeti: anélkül, hogy negatív következményeiket bárki tagadná, az 
utóbbi évtizedekben több kutatás foglalkozott lehetséges pozitív hatásaikkal is – például 
azzal, hogy javítják az önértékelést és a szubjektív jóllétet, illetve fenntartják az egyénnek azt 
az érzetét, hogy meg tud küzdeni a problémákkal (ld. pl. a „depresszív realizmusról” Taylor 
és Brown, 1988, 1994; ld. még Smith és Mackie, 2001:245-248 Carver és Scheier, 1998:228 
rövid áttekintéseit). Még érdekesebb azonban, ami az elmúlt évtizedben az igazságos világba 
vetett hit kutatási területén történt. 

Az igazságos világba vetett hit fogalmát gyökeresen átértelmezték és vele 
kapcsolatban számos pozitív hatást mutattak ki Claudia Dalbert és munkatársainak kutatásai 
(pl. Dalbert, 2004; Dalbert et al, 2001; Dalbert és Stoeber, 2005; Otto és Dalbert, 2005; Sallay 
és Krotos, 2004) – Furnham (2004) kifejezésével élve ezek a kutatások egyenesen 
„rehabilitálták” az igazságos világba vetett hit fogalmát. Az igazságos világba vetett hit ebben 
a felfogásban nem csupán a biztonságérzetet szolgáló és a szorongást csökkentő torzítás 
(természetesen ilyen funkciója is van), hanem egyfajta „személyes szerződés” is a világgal 
(Dalbert et al, 2001), amelynek lényege, hogy az egyén elfogadja: helyesen kell viselkednie és 
jót kell cselekednie, és/mert ezért cserébe a világtól különböző jutalmakat várhat. Az 
igazságos világba vetett hit ilyen felfogása lehetővé teszi olyan hipotézisek megfogalmazását 
is, amelyek e hit pozitív következményeire vonatkoznak. A kutatások valóban számos ilyen 
következményt találtak: az igazságos világba vetett hit iskolai környezetben például csökkenti 
a distresszt (Dalbert és Stoeber, 2005), javítja a megküzdést, valamint növeli a motivációt, a 
teljesítményt és a szubjektív jóllétet (Dalbert, 2004; ld. még Lane, 2001). Egy másik 
vizsgálatban fiatalkorú bűnözők mintájában találtak pozitív összefüggést az igazságos világba 
vetett hit, valamint a szabálykövető magatartás, a bűntudat, a jövőre vonatkozó optimizmus és 
a rehabilitáció kilátásai közt (Otto és Dalbert, 2005). Az igazságos világba vetett hit nem 
csupán az egyén viselkedésére hat társadalmilag pozitívan, de a bizalmat is erősíti, véd a 
stressz káros hatásaitól és értelmezési keretet ad a tapasztalatoknak (Dalbert, 2001, 2004). 



 21

Mit mondhatunk a rendszerigazolásnak az egyénre és a társadalomra nézve pozitív 
hatásairól? A rendszerigazolás kutatói – „társadalomkritikus szociálpszichológiát” művelve 
(Hunyady, 2003) – a rendszer igazolásának lehetséges következményei között viszonylag 
kevés olyat említenek, amely az egyén vagy a társadalom szempontjából pozitív lenne. A 
következmények valenciája elsősorban attól függ, hogy a rendszert igazoló egyén alacsony 
vagy magas társadalmi státuszú csoporthoz tartozik-e. A magas státuszú személyek, illetve a 
magas státuszú csoportok tagjai számára a rendszer igazolása egyértelműen kellemes 
következményekkel jár, hiszen az ő számukra nincs ellentmondás a rendszer, valamint 
önmaguk és saját csoportjuk igazolása közt (Jost és Hunyady, 2005; Blasi és Jost, 2006). Az 
alacsony státuszú csoportok tagjai viszont rossz helyzetben vannak, amennyiben vagy 
önmagukat illetve saját csoportjukat igazolják, vagy a rendszert (vagy önmagukat és a 
rendszert úgy, hogy közben ellenazonosulnak a saját csoporttal – ld. Jost és Elsbach, 2002). 
Az ő számukra a rendszer igazolásának gyakorlatilag egyetlen pozitív következménye 
valamifajta „palliatív”, azaz „fájdalomcsillapító” hatás lehet: kellemesebb érzéseik lesznek és 
könnyebben elviselik a rendszerben betöltött hátrányos helyzetüket (Jost és Hunyady, 2005). 
Nem esik szó az igazságos világba vetett hit új felfogásának mintájára olyasmiről, mint „a 
rendszerrel kötött személyes szerződés”, amely a biztonságérzet növelése mellett a 
produktivitást és a proszociális viselkedést is elősegítené. 

A rendszer igazolásának egyéb „jótékony hatásait” a rendszerigazolási elmélet 
szakirodalmában tehát hiába keressük – lehet persze, hogy csak a megközelítés 
társadalomkritikai hangsúlya miatt, hiszen egyébként (mint a bevezetésben és az elméleti 
áttekintés első fejezetében is láttuk) az emberek számára fontos az igazságosság: befolyásolja 
gondolataikat, érzelmeiket és viselkedésüket, az élet számos területén tekintetbe veszik (akár 
csak impliciten), és több kidolgozott szempontjuk is van a megítélésére (ld. pl. a disztributív, 
a procedurális és a retributív igazságosságot – Tyler és Smith, 1998). Találhatunk viszont 
olyan eredményeket, amelyek megmutatják, milyen társadalmilag káros következményei 
lehetnek a rendszerrel, illetve a rendszer „csúcsán” állókkal szembeni kritikának és 
bizalmatlanságnak – ehhez a társadalmi-politikai cinizmus szakirodalmát kell szemügyre 
vennünk. 

 

A társadalmi-politikai cinizmus 

A politikai pszichológiában az 1990-es években vett lendületet a társadalmi-politikai 
cinizmus kutatása. Ennek elsősorban a fejlett demokráciákban megfigyelt bizalomcsökkenés 
volt az oka: a közvélemény-kutatások szerint ezekben az országokban egyre többen lettek az 
olyan polgárok, akik bizalmatlanul viszonyultak a kormányhoz, a politikához, sőt akár a 
demokratikus intézményrendszerhez; s e nézeteik csökkent politikai részvételben (pl. a 
szavazási hajlandóság visszaesésében) is megmutatkoztak, legitimációs gondokat okozva a 
demokratikusan, ám egyre kevesebb szavazópolgár által megválasztott vezetőknek, sőt akár 
magának a demokráciának (Schyns és Koop, 2007; Schyns és Nuus, 2008). 

Pontosan mit is nevezünk társadalmi-politikai cinizmusnak és mi köze van a 
rendszerigazoláshoz? A cinizmus fogalmát több tanulmány nem is definiálja expliciten, 
csupán használja a kifejezést, és használatának módjából, illetve a kutatásban alkalmazott 
mérőeszközökből következtethetünk a fogalom jelentésére. Más tanulmányok adnak ugyan 
explicit definíciót, de igen rövidet és egyszerűt. A legtöbb ilyen, a cinizmus fogalmát csak 
impliciten vagy csak igen röviden meghatározó tanulmányban 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). Ennek megfelelően a cinizmus mérése is úgy 
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történik, hogy a válaszadókat a kormánnyal, a politikusokkal, esetleg a nagy cégekkel és a 
gazdasági vezetőkkel kapcsolatos nézeteikről kérdezik, például Likert-skálákon. Valamivel 
kidolgozottabb Schyns definíciója (Schyns és Koop, 2007; Schyns és Nuus, 2008), mely 
szerint a cinizmus nem csupán „egyszerű” politikai bizalomhiányt jelent, hanem „intenzív és 
ellenséges bizalmatlanságot vagy megvetést az emberiséggel szemben” (Schyns és Nuus, 
2008:126). Kutatásaiban mégis azt az operacionálisabb definíciót alkalmazza, hogy a 
cinizmus olyan vélekedések együttese, melyek szerint a társadalom, a politika és a gazdaság 
jelentős szereplői nem kompetensek és/vagy nem becsületesek (Schyns és Koop, 2007). 
Ennek az az oka, hogy az általa vizsgált adatok olyan Likert-skálákon kapott eredmények, 
amelyek tartalmilag az utóbbi meghatározásnak feleltethetők meg. 

A cinizmussal kapcsolatban igen érdekes gondolatot fogalmaz meg Eisinger (2000), 
akitől Schyns és Nuus (2008) előbbi, kissé talán „ambíciózusabb” meghatározása is 
származik. Eisinger (2000) írott amerikai sajtótermékek szöveganyagán tartalomelemzést 
végezve azt találta, hogy a „cinizmus” szó egyre gyakrabban szerepel a politikával és a 
társadalommal kapcsolatos cikkeikben. Ez a jelenség azonban a szerző ellenérzéseit váltotta 
ki: szerinte a „cinizmus” szót valami mélyebb, súlyosabb és engesztelhetetlenebb érzés- és 
gondolategyüttesre kellene fenntartani („intenzív és ellenséges bizalmatlanság és megvetés”, 
szó szerint ahogy később Schyns-nél is – Eisinger, 2000:55), míg a „cinizmust” a 
bizalmatlanságon keresztül mérő eszközökön magas értéket elérő válaszadókat inkább csak 
kritikus, de a politikában és a társadalomban részt vevő, érdeklődő szkeptikusoknak kellene 
neveznünk (Eisinger, 2000). 

A társadalmi-politikai cinizmust a vonatkozó politikai pszichológiai szakirodalom 
tehát leginkább a bizalom hiányaként definiálja, bár a meghatározással szemben lehetnek 
fenntartásaink. A cinizmus hatásairól viszont csak a fenti definíciót alkalmazó szakirodalom 
alapján kaphatunk képet. Ez is érdekes számunkra, mert a cinizmus mint bizalomhiány és a 
vezetők iránti gyanakvás tulajdonképpen a rendszerigazolás ellenpárjaként is felfogható. A 
rendszert igazoló személy ugyanis aligha gondolhatja, hogy a társadalmi és a politikai élet 
jelentős aktoraira az inkompetencia és/vagy az erkölcstelenség volna jellemző – ha így 
gondolná, akkor azzal már nem igazolná a rendszert. Persze nem biztos, hogy tenne is a 
rendszer megváltoztatásáért: lehet, hogy rezignált passzivitásba süllyedne vagy „kivonulna” 
(Hirschmann, 1970), de ezt a rendszer igazolásának nevezni már igen erőltetett volna (azt 
jelentené ugyanis, hogy tulajdonképpen mindenki igazolja a rendszert, aki nem lép fel aktívan 
ellene). 

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. Több kutatás a politikai részvétel (a 
leggyakrabban szavazási hajlandósággal mért) csökkenését mutatta ki (pl. Schyns és Nuus, 
2008; Southwell és Everest, 1998). Más, az USA-ban végzett vizsgálatok a demokrácia 
legitimációja szempontjából némileg biztatóbb eredményeket hoztak: a cinikus válaszadók 
egy része nem maradt távol a szavazástól, hanem a két nagy párt elnökjelöltjei helyett 
harmadik jelöltre szavazott (Peterson és Wrighton, 1998; Southwell és Everest, 1998). A 
cinizmus együtt jár a társadalmi-politikai részvétel egyéb formáinak csökkenésével, például 
önkéntes szervezetekben és egyesületekben viselt tagság illetve folytatott tevékenység 
alacsonyabb szintjével (Schyns és Koop, 2007; Schyns és Nuus, 2008). 

A cinizmus a társadalmi kohézió, az egy országban élő emberek összetartozás-
tudatának csökkenésével is jár, és a saját csoport (ország) iránti pozitív attitűdöt is rontja 
(Schyns és Koop, 2007; Schyns és Nuus, 2008). A társadalom és a politika iránt cinikus 
válaszadók az adókkal és az állam funkcióival szemben is bizalmatlanok. Steel és Lovrich 
(1998) vizsgálatában például amerikai válaszadók annál inkább elleneztek egy vitatott 
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adónemet, minél cinikusabbak voltak – s nem egyszerűen az önérdek miatt, hanem azért, mert 
feltételezték, hogy az állam nem fog jól gazdálkodni a beszedett pénzzel. Edlund (1999) 
szintén érdekes eredményt kapott az államba vetett bizalommal kapcsolatban: norvég 
válaszadói annál kevesebb toleranciát mutattak az adókkal illetve a szociális juttatásokkal 
kapcsolatos csalások iránt, minél inkább hittek abban, hogy az állam tevékenysége jó célokat 
szolgál. Hessing és munkatársainak (2003) Hollandiában kapott eredményei ugyancsak 
érdekesek: a halálbüntetést nem ismerő jogrendszerű, s a többségében halálbüntetés-ellenes 
közvéleménnyel rendelkező országban a cinikus válaszadók nagyobb valószínűséggel 
tartoztak a halálbüntetést helyeslő kisebbséghez. 

Amennyiben tehát a társadalmi-politikai cinizmusnak negatív következményei vannak, 
úgy a rendszerigazolásnak is lehetnek pozitív következményei, méghozzá mindenki, nem 
csupán a társadalomban magasabb státuszt élvezők számára. Nyilván nem mindegy persze, 
hogy milyen rendszerről van szó, mennyire áll közel az adott társadalmi-politikai rendszer 
ahhoz, hogy valóban „érdemes” legyen az igazolásra – ahogy az egyéb torzítások esetében 
sem mindegy, hogy azokat az egyén milyen helyzetekben és milyen mértékben alkalmazza. 

 

 

A versengés igazságossága 
 

A versengés, amennyiben civilizált körülmények mellett, bizonyos társas-társadalmi 
normákban osztozó felek között, illetve tagjaitól közös szabályok betartását váró 
társadalomban zajlik, elválaszthatatlan az igazságosság kérdésétől (vö. fentebb az 
igazságosság szempontjai között az igazságosság körével vagy „köreivel”). A versengésnek 
győztesei és vesztesei vannak. Eredménye sokszor szűkös anyagi javak elosztását határozza 
meg (pl. a gazdaságban), de ahol nem anyagi javakért zajlik a verseny, ott is lehetnek 
elosztást igénylő szűkös társas erőforrások (pl. a presztízs és a befolyás, a „győztes” titulusa 
és a társak elismerése, a pozitívabb önértékelés). Versengés esetén megkerülhetetlen tehát a 
kérdés, igazságos volt-e a versengés folyamata (ld. procedurális igazságosság) és igazságos-e 
az eredménye (disztributív igazságosság). 

A versengés kutatásában hosszú ideig a jelenség hasonlóan egyoldalú vizsgálata volt 
jellemző, mint amit az igazságosság észlelésére vonatkozó torzítások „rehabilitációja” 
kapcsán már emlegettünk. Csak mintegy másfél-két évtizede következett be az a 
paradigmaváltás, ami nemcsak a versengésnek egy értékmentesebb szemléletéhez vezetett, 
hanem a versengés igazságosságával kapcsolatos tudományos nézeteket is megváltoztatta 
(Fülöp, 2008b). A továbbiakban először a korábbi szemléletet, majd az azt felváltó új 
paradigmát vizsgáljuk meg, s ezután térünk ki a versengés igazságosságával kapcsolatos 
szempontok bemutatására. 

 

A versengés hagyományos képe és a versengéskutatás paradigmaváltása 

Mint Fülöp (2008b) összefoglaló tanulmánya megállapítja, a versengés kutatásában 
sokáig az a szemlélet érvényesült, hogy a versengés az együttműködést kizáró jelenség, 
mintegy az utóbbinak ellentéte. Nagy szerepet játszottak e szemlélet kialakulásában és 
továbbélésében Morton Deutsch (pl. Deutsch, 1949) kutatásai. Deutsch (1949) klasszikus 
kísérletében a versengés hatásait hasonlította össze az együttműködés következményeivel. 
Diákokból álló csoportoknak különböző rejtvényekre és társas problémákra kellett megoldást 
találniuk, megoldásaikat pedig osztályzattal értékelték. A „versengő” csoportokban a diákok 
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teljesítményét összehasonlították, s a legjobban teljesítő kapta a legjobb jegyet, a második 
legjobb a második legjobbat, és így tovább. A jegyek mint „szűkös erőforrás” elosztása tehát 
csoporton belül megfelelt a – jóllehet csak Deutsch kutatása után mintegy 15 évvel később 
megfogalmazott – méltányosságlméletnek. Az „együttműködő” csoportokban a diákok 
csoportjainak teljesítményét hasonlították össze, s a legjobban teljesítő csoport tagjai mind a 
legjobb jegyet kapták, és így tovább, a csoportok teljesítmény szerinti sorrendjében. A 
csoportokon belül tehát az egyenlőség elve érvényesült – a csoportok között viszont ismét a 
méltányosság elve, s tulajdonképpen a csoportok közt versenyhelyzet volt, ám a kísérlet 
eredményeit Deutsch (1949) az együttműködés és a versengés eltérő hatásainak terminusaiban 
értelmezte. Az „együttműködő” csoportokban a teljesítmény és a társas légkör (bizalom, 
kommunikáció, a többi csoporttag iránti rokonszenv) is jobb volt. Ez a kutatás és az ennek 
nyomán végzett többi vizsgálat a versengést igazságosság szempontjából meglehetősen 
egyértelműen osztályozta: a versengés gyengíti a csoport tagjai közötti lojalitást, s ezért az 
igazságtalanság potenciális forrása (ld. Fülöp, 2008c). 

Hasonlóan problematikus képet implikálnak a versengésről a társas dilemmákkal 
(például a fogolydilemmával és hasonló, laboratóriumban vizsgálható játékokkal) kapcsolatos 
kutatások. A „versengés” címkéjét ezeknek a vizsgálatoknak a szakirodalmában az olyan 
stratégiára, illetve társas értékorientációra (ld. Van Lange, 1992) alkalmazták, amelynek célja 
a saját és a másik fél nyeresége közti különbség maximalizálása – akár a saját nyereség 
csökkentése árán is. A rövid távon játszott laboratóriumi játékokban ráadásul nem voltak 
vizsgálhatóak a versengés motivációi, valamint az sem, hogy mi történik, hogyan alakul a 
produktivitás és a felek közti kapcsolat életszerű helyzetekben, hosszabb távon zajló 
versengés esetén (Fülöp, 2008b).  

Az 1990-es években következett be az a paradigmaváltás, amelyet méltán 
hasonlíthatunk az igazságos világba vetett hit (pl. Dalbert et al, 2001) vagy a kognitív stílus 
(pl. Tetlock és Tyler, 1996) újraértékeléséhez. A versengést ekkortól kezdve nem az 
együttműködéssel ellentétes, hanem attól független konstruktumként vizsgálták – vagyis 
felismerték például annak lehetségességét, hogy egy kapcsolatban két fél egyszerre 
versenyezzen és együtt is működjön (Van de Vliert, 1999). A versengésnek olyan lehetséges 
pozitív következményeit tárták fel, mint a produktivitás növekedése (Erev et al, 1993), vagy a 
fejlődés és a motiváció (Fülöp, 1999, 2001; Tassi és Schneider, 1997; Tauer és 
Haraczkiewicz, 2004). A versengésnek ez az új felfogása természetesen az üzleti 
szervezetekkel kapcsolatos vizsgálatoktól is nagy lökést kapott, például a „co-opetition” 
fogalmának bevezetésével (Brandenburger és Nalebuff, 1996 – idézi Barretta, 2008), amely 
arra vonatkozik, hogy ezekben a szervezetekben (s nemcsak piaci alapon működő, hanem 
akár állami szervezetekben is), illetve a szervezetek között az egyszerre zajló verseny és 
együttműködés bonyolult – és gyakran mindkét fél számára előnyös – mintázata figyelhető 
meg (Barretta, 2008; ld. még Bengtsson és Sölvell, 2004 a versengés „klímáiról”). 

Mivel disszertációnk témája az igazságosság észlelése, a továbbiakban elsősorban a 
versengés észlelt igazságosságára összpontosítunk, s eltekintünk a versengés friss 
szakirodalmának teljességre törekvő bemutatásától (az ez iránt érdeklődő olvasó bőséges 
eligazítást talál Fülöp, 2008b tanulmányában; a korábbi szakirodalommal kapcsolatban ld. 
még Fülöp, 1995a, 1995b, 1995c). 

 

A versengés moralitásának fontossága: konstruktív és destruktív versengés 
A versengés új felfogásában igen fontos szerepet játszik a versengés moralitása – 

vagyis az igazságosság észlelése is. Ha feltételezzük, hogy a versengő felek valamilyen 
mértékben egymás „igazságossági körén belül” helyezkednek el (vagyis bizonyos szabályokat 
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érvényesnek tartanak mind magukra, mind a másikra nézve – vö. fent az igazságosság 
észlelésének szempontjai közt az igazságosság érvényességi körével; Deutsch, 2000; Opotow, 
1990a, 1990b), akkor feltétlenül számolnunk kell azzal, hogy lesznek percepcióik és ítéleteik 
a versengés igazságosságáról, és hogy ezek a percepciók és ítéletek meghatározott 
következményekkel járnak. 

A versengés moralitásának megítélésében három fontos szempont játszik szerepet 
(Fülöp, 2001, 2007, 2008c; 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. E szempontokról elsősorban a 
procedurális igazságosság juthat eszünkbe (nem véletlenül, hiszen a versengés tulajdonképpen 
egyfajta elosztási procedúra), ám a disztributív igazságosság is szerepet játszik (nem 
véletlenül, hiszen a procedúra végeredménye az elosztás; az igazságos procedúra pedig 
igazságos disztribúciót implikál). A harmadik szempont, az átláthatóság tisztán procedurális, 
az első kettőben viszont az elosztás elvei is jelen vannak. A szabályok betartása értelmezhető 
a versengő fél „befektetéseként” (vö. a méltányosságelmélettel), hiszen a szabályok általában 
arról szólnak, hogyan nem szabad jogosulatlan előnyt szerezni a versenyben – a szabályokat 
betartó fél tehát lemond ezekről az előnyökről, illetve a meg nem engedett eszközök 
használatáról. A kontrollálhatóság szintén implikálja a disztribúció igazságosságát, hiszen 
azzal jár, hogy minél többet fektet az adott fél a versengésbe (akár időben, energiában és 
erőfeszítésben, akár képességekben és tudásban), annál jobb eredményre számíthat. 

A moralitásnak, illetve az igazságosságnak óriási – tulajdonképpen a vizsgált tényezők 
(pl. erőforrások szűkössége, intenzitás, a felek közti kapcsolat, stb.) közül a legnagyobb – 
szerepe van a versengés konstruktív és destruktív formáinak és elemeinek megjelenésében 
(Fülöp, 2008c; 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 moralitásnak a versengés konstruktivitására vagy destruktivitására gyakorolt hatását 
vizsgálta Fülöp (2008c). Kutatásának egyetemista résztvevői az élet különböző területeiről 
szóló fiktív helyzetekről olvastak, amelyekben versengés folyik, s az egyik szereplő nyer, a 
másik veszít. A vizsgálat manipulált független változója a győztes versengésének tisztességes 
vagy tisztességtelen jellege volt (milyen eszközzel érte el a győzelmet). A résztvevők nyílt 
kérdésekre válaszolva szabadon írhatták le, szerintük mit gondolhat és mit érezhet a győztes 
és a vesztes az adott helyzetben, illetve mit fognak tenni, s mi történik velük ezután. A 
tisztességes és a tisztességtelen versengést bemutató helyzetek közt drasztikus különbségek 
mutatkoztak: a válaszadók szabályos/tisztességes győzelem esetén gyakrabban tulajdonították 
a győztesnek az öröm érzését és a vesztes iránti pozitív érzelmeket; tisztességtelen győzelem 
esetén viszont gyakrabban említették mind a kárörömöt, mind a bűntudatot. A vesztesről 
inkább a szabályos helyzetekben gondolták, hogy csalódott és szomorú (s közben esetleg örül 
a győztes sikerének is), míg a düh és a tehetetlenség érzései a tisztességtelen helyzetekben 
jelentek meg. A várt viselkedést illetően is nagy eltérések voltak: a tisztességes győztesről 
inkább feltételezték, hogy törődik a vesztessel (pl. vigasztalja), a vesztesről pedig ilyen 
esetben, hogy gratulál és keményen dolgozik tovább. Tisztességtelen helyzetekben viszont a 
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győztessel kapcsolatban a vesztes kerülését és a hallgatást említették a válaszadók, míg a 
vesztessel kapcsolatban a gyanakvást, a győztessel szembeni agressziót, valamint a törekvést 
a csalás leleplezésére (Fülöp, 2007; 2008c). A versengésre, s ugyanakkor demokráciára és 
kohézióra épülő társadalom kialakulásának és fennmaradásának esélyei szempontjából aligha 
lehetséges túlbecsülni ezeknek az eredményeknek a jelentőségét. 

 

 

Az eddigi magyar kutatások rövid áttekintése 
 

Eddig az igazságosság észlelésével és annak társas-társadalmi torzításaival, továbbá az 
igazságosság érvényesülésének vagy kudarcának egy speciális területével, a versengéssel 
kapcsolatos elméleteket és kutatásokat mutattunk be. Elméleti áttekintésünk utolsó 
fejezetében megvizsgáljuk, hogy az igazságosság észlelésével és megítélésével kapcsolatban 
milyen eredmények születtek a rendszerváltás után Magyarországon. 

A rendszerváltás Magyarországon megteremtette a korábban jobbára csak a fejlett 
nyugati demokráciákban ismert szabadságjogokat (ne feledjük: a társadalomtudományi 
kutatások szabadságát is kiszélesítve), ugyanakkor közben a piacgazdasági versenyre épülő 
társadalomban addig nem ismert egyenlőtlenségek is jelentkeztek (Kolosi és Róbert, 2004; 
Kolosi és Tóth, 2008). Az egyenlőtlenségek a gazdasági fejlettségnek és az anyagi jólétnek a 
fejlett nyugati társadalmakban látottaktól elmaradó szintjével, az anyagi biztonság észlelt 
hiányával (Lengyel és Vicsek, 2004), továbbá a már említett egyenlőtlenségek kialakulásának 
az észlelők számára nem mindig átlátható körülményeivel és okaival együtt a társadalmi 
igazságoság percepcióinak kedvezőtlenebb alakulásához is hozzájárulhattak. 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. Az eredményeket három csoportra bontva mutatjuk be: a 
társadalmi igazságosság általánosabb megítélései mellett külön figyelmet szentelünk a sikerrel 
és a versengéssel kapcsolatos nézeteknek is. 

 

A társadalmi igazságosság megítéléséről 
Örkény Antal (1997) két, 1991-ben és 1996-ban elvégzett, számos országra kiterjedő 

felmérés eredményei alapján hasonlította össze a társadalmi igazságossággal kapcsolatos 
vélekedéseket az USA-ban, Nyugat-Európában és volt szocialista országokban, köztük 
Magyarországon. A számtalan eredmény közül néhány, a magyar közállapotok észlelésére 
jellemző választ emelünk ki. A kutatás magyar résztvevői a társadalmi igazságosság 
viszonylag kedvezőtlen percepciói mellett egyfajta belenyugvó passzivitásról tettek 
bizonyságot (például a vizsgált mintegy tucatnyi ország közül a 3. legmagasabb mértékű 
egyetértést mutatták azzal az állítással, hogy „társadalmi igazságosság nem létezik”). Az 
igazságosság érvényesülését a Kádár-rendszerben (az 1975-re vonatkoztatott kérdésnél) látták 
a legmagasabbnak, s ezen érték 1991-es érvényesülésének mértékét az 1945 előtti szinttel 
látták azonosnak; az új rendszerben mutatkozó jövedelmi különbségeket pedig túlságosan 
nagynak tartották. A nemzetközi összehasonlításban a Magyarországon kapott válaszok 
mintázata szinte minden tekintetben a többi volt szocialista országban kapottakénak felelt 
meg, s láthatóan különbözött a nyugat-európai és amerikai eredményekétől (kivéve a családi 
élettel való elégedettséget, melyben a válaszok a nyugat-európaiakhoz hasonlítottak). 
Ugyanezen adatokat elemezve Csepeli és munkatársai (2004) a meritokrácia észlelése helyett 
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visszahúzódást és irigységet, valamint a piacgazdaság egyre növekvő elutasítását, az 
egyéneknek a rendszerrel való szembenállását, valamint általános kiábrándulást mutató 
eredményeket kaptak. 

A szociálpszichológiai vizsgálatok között ugyancsak a társadalmi igazságosság 
kedvezőtlen megítélését mutatják Hunyady György vizsgálatai (2006, 2008; ld. még Hunyady 
és Berkics, 2008). A kontraszelekcióval és a társadalmi viszonyok megítélésével kapcsolatos, 
számos tételt és több faktort tartalmazó attitűdskálán a válaszadók politikai nézeteiktől 
majdnem függetlenül adtak viszonylag pesszimisztikus és kedvezőtlen képről árulkodó 
válaszokat – csupán a mindenkori kormánypártiak javára mutatkozott némi árnyalatnyi 
különbség, de az is az általánosan kedvezőtlen megítélés hátterén (Hunyady, 2006; Hunyady 
és Berkics, 2006). A különböző társadalmi szereplők, illetve különböző társadalmi 
kategóriákat képviselő személyek (pl. nagyvállalkozó és hajléktalan) sztereotípiamegítélései a 
közállapotok észlelésének ambivalenciáját mutatták: miközben a sikeresebb csoportokat a 
válaszadók felértékelték a sikerhez kapcsolódó tulajdonságokban, erkölcs és tisztesség 
tekintetében a társadalom legkevésbé sikeres tagjánál, a hajléktalannál is kedvezőtlenebbül 
ítélték meg őket (Hunyady, 2006). A válaszadók elégedetlenségét és pesszimizmusát jól 
szemlélteti az a látványossága miatt kiragadott eredmény is, mely szerint a különböző 
társadalmi csoportok közül a helyzetüket leginkább megérdemlőnek a szerencsejátékok 
nyerteseit tartották (Hunyady, 2008). 

Fülöp Márta és munkatársai (2001; ld. még Fülöp és Berkics, 2002a, 2002b; Fülöp et 
al, 2004) több kutatásban foglalkoztak a versengésről és a versengő személyekről, a 
vállalkozásról és a „jó állampolgárról” alkotott nézetekkel, s 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 magyar tanárok pedig a jó vállalkozó, jó versengő és jó állampolgár szerepét jóval 
nehezebben tartották összeegyeztethetőnek, mint Nagy-Britanniában megkérdezett kollégáik. 
A gazdasággal és az üzleti élettel kapcsolatos nézetekre vonatkozóan gazdasági oktatásban 
részt vevő serdülők mintájában is találtak arra utaló jeleket, hogy a résztvevők közül sokan 
gyanakvással és fenntartásokkal tekintenek a versenyre és a piacgazdaságra (Fülöp és Berkics, 
2002b). A gazdaságban fontos szerepet játszó középvezetők mintegy kétszáz fős mintájában 
interjús kutatás keretében kapott eredmények pedig ugyancsak megdöbbentőek: a válaszadók 
nagy többsége számolt be a magyar gazdasági életet átszövő és megrontó tisztességtelenségről 
és korrupcióról, méghozzá gyakran mindjárt az interjú első egy-két kérdése után, még jóval a 
külön erre a témára vonatkozó kérdés előtt (Fülöp és Orosz, 2006). 

Végül az igazságossággal kapcsolatos kutatások között hadd említsük meg Berkics és 
munkatársai (2006) azon vizsgálatát, melyben 199 magyar egyetemistának a Dalbert (1999)-
féle igazságos világba vetett hitet mérő kérdőívet kellett kitöltenie, de oly módon, hogy a 
világra általában vonatkozó tételeket a minta fele számára átfogalmaztuk úgy, hogy az 
állítások Magyarországról szóljanak (pl. „A világ igazságos” helyett „Magyarország 
igazságos”). A Magyarországra vonatkozó állítások szignifikánsan kedvezőtlenebb megítélést 
kaptak, mint a világra általában vonatkozó megfelelőik. 

 

A sikerről 
Az igazságosság észlelésében komoly szerepük van a siker és a kudarc, illetve a 

gazdagság és a szegénység (mint az anyagi siker/sikertelenség) attribúcióinak. Ha valaki a 
sikert a kemény munka és erőfeszítés, valamint a tehetség és a jó képességek 
következményének tartja, az magasabb észlelt társadalmi igazságosságot implikál, mint ha 
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úgy vélekedne, hogy a siker a véletlenen, netán egyenesen a tisztességtelenségen, a 
kapcsolatokon („protekción”), vagy az indulási előnyökön (származás, a szülők anyagi és 
szociális háttere) múlik. Az ezzel kapcsolatos magyar vizsgálatok közt tulajdonképpen 
megemlíthetjük Hunyady (2006) sztereotípiakutatásait is, hiszen a sikeres és a kevésbé sikeres 
emberekről alkotott sztereotípiák egyúttal a siker attribúcióiként is szolgálnak. 

A siker attribúcióival kapcsolatban jóval közvetlenebbül kérdezett 1993-mas és 1998-
as felméréseiben a Magyar Gallup Intézet (1998): azt találták, hogy a válaszadóknak mindkét 
felmérés alkalmával nagyobb aránya gondolta úgy, hogy a siker a tisztességtelenségtől („az 
ügyeskedéstől, törtetéstől, gátlástalanságtól”) és a nexusoktól („az összeköttetésektől, 
protekciótól, uram-bátyám kapcsolatoktól”) függ, mint ahányan úgy vélték, hogy a siker a 
tehetségen és a kemény munkán múlik. 

Ugyancsak a siker észlelt feltételeire kérdezett rá Székelyi és munkatársainak (2005) 
fiatal-középkorú, legalább érettségivel rendelkező férfiak (tehát kor, nem, származás és 
iskolázottság tekintetében a sikerhez kedvező adottságokkal ellátott személyek) nagy mintáján 
végzett vizsgálata. Az eredmények azt mutatták, hogy a válaszadók élesen elkülönítik azt a 
két elképzelést, amit a kutatók a „Sein” és a „Sollen” elnevezésekkel illettek: vagyis hogy 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. Az erőforrások típusai közül a sikerhez szerintük ténylegesen szükségesként emelték 
ki a hatalmat és a kapcsolatokat – ugyanakkor ideálisnak inkább az instrumentális erőforrások 
(tudás, munkabírás) vagy a moralitás nagyobb szerepét tartották volna. 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 siker percepcióját egészen más módszerrel vizsgálta Szabó Éva és Váriné Szilágyi 
Ibolya (2007; ld. még Váriné és Solymosi, 1999). Tanárokat kérdeztek arról, milyennek látják 
a sikeres embereket, konkrétan az általuk személyesen ismert és a szerintük Magyarországon 
jellemző „sikerembert”, és miben látják sikerességük okait. Az eredmények azt mutatták, 
hogy a személyesen ismert sikeres ember képe kedvezőbb volt a „magyar sikeremberénél”: az 
utóbbi sikereiben a megkérdezettek inkább vélték látni a jó nexusok, s kevésbé a kitartás, a 
kemény munka és ajó erkölcs szerepét. A sikeres emberek e két mintapéldányának 
tulajdonságskálákon mért megítélései is különböztek, ismét a „magyar sikerember” rovására. 
Az eredmények legalábbis a sikerrel kapcsolatos gyanakvásra és bizalmatlanságra utalnak, 
arról már nem is szólva, hogy általános- és középiskolai tanárokról van szó, akiknek elvileg a 
feladataik közé tartozik a rájuk bízott tanulók nevelése, attitűdjeik és viselkedéses tendenciáik 
befolyásolása is. Szintén tanári mintán és szintén a sikerrel kapcsolatos hazai fenntartások 
tükröződtek Fülöp és munkatársai (2004) már hivatkozott tanulmányában, melyben angol és 
magyar tanárok vélekedéseit vizsgálták a „jó vállalkozóval” és a „jó állampolgárral” 
kapcsolatban; továbbá Fülöp (ld. 2008b, 2008c) tanárokkal készített, a versengésről szóló 
nyílt kérdőíves vizsgálataiban, amelyekben a résztvevők nagy többsége összekapcsolta ugyan 
a sikert a versengéssel, ám a sikerről alkotott képe negatív volt, a hozzá vezető út vélt 
immoralitása és agresszivitása miatt. 

A sikeres emberekkel kapcsolatos sztereotípiákat saját, az előző alfejezetben már 
szintén említett korábbi kutatásunkban is vizsgáltuk (Berkics et al, 2006). Válaszadóinkkal 
„sikeresnek” illetve „sikertelennek” címkézett célszemélyeket ítéltettünk meg kétpólusú 
tulajdonságskálákon. A státuszhoz kapcsolódó (kompetenciára vonatkozó) illetve nem 
kapcsolódó (társas-morális) tulajdonságokban erősen eltérően alakult az „üzletember” és az 
„egyetemi oktató” megítélése. A résztvevők a sikeresnek címkézett célszemélyt mindkét 
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kategóriában felértékelték a kompetencia dimenziójában (ebben a vonatkozásban tehát 
„igazolták a rendszert” – vö. Kay és Jost, 2003; Kay et al, 2005), viszont a társas-morális 
tulajdonságokban csak a „sikeres egyetemi oktatót” értékelték fel sikertelen „kollégájához” 
képest, a sikeres üzletembert nem. Tekintve, hogy a tisztességtelenségre vonatkozó gyanú 
inkább irányul a vállalkozókra és üzletemberekre, mint az oktatókra (vö. Fülöp et al, 2001, 
2004), ezt az eredményt az üzleti kontextusban mérhető rendszerigazolás erősen csökkent 
mértékének kell tulajdonítanunk (a sikertelen üzletembert a válaszadók ugyan „kárpótolják” a 
„szegény, de boldog/becsületes”-típusú sztereotípiákkal, de nem teszik ugyanezt a sikertelen 
egyetemi oktatóval, aki pedig az egyetemista válaszadók számára is sokkal kevésbé „gyanús” 
területen működik). 

 

A versengésről 
A versengés hazai kutatásai elsősorban Fülöp Márta nevéhez kapcsolódnak (ld. pl. 

Fülöp, 1999, 2001, 2002, 2007, 2008b, 2008c; ld. még Fülöp és Berkics, 2002, 2007). 
Vizsgálataiban magyar egyetemistákat, középiskolásokat és felnőtteket (leginkább tanárokat) 
hasonlít össze más, fejlettebb országok (pl. USA, Japán, Kanada, Nagy-Britannia) hasonló 
mintáival abban, hogy milyenek a nézeteik a versengésről általában illetve a saját országuk 
kontextusában (ld. pl. Fülöp, 1999, 2008b, 2008c). A vizsgálatok módszerei vegyítik a 
kvantitatív és a kvalitatív megközelítés előnyeit: szerepel köztük nyílt kérdőív szöveges 
válaszokkal, interjú, megfigyelés, valamint zárt kérdőív (skála és feleletválasztás) is. 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, 2008c). 

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. Más országokban több a 
pozitív válasz, például az USA-ban és Kanadában – de Japánban is, ahol a résztvevők 
kiegyensúlyozottabban említik a versengés pozitív és negatív következményeit. Nem arról 
van persze szó, hogy a magyar válaszadók ne említenének pozitívumokat (pl. azt, hogy a 
versengés motiválhat, fejlődéshez vezethet) – említenek ilyet is, csak sokkal ritkábban. 
Feltűnő viszont, a moralitás szempontja gyakorlatilag csakis a magyar válaszokban merül fel 
(ld. Fülöp, 2008b). A tisztességes versengés nyilván fontos lehet az amerikai, kanadai, brit és 
a japán válaszadók számára is, ők mégsem említik ezt – alighanem azért, mert a „fair” 
versengést a dolgok természetes rendjének tekintik, s csak akkor merül fel bennük tudatosan 
ez a szempont, ha valamilyen problémát látnak vele kapcsolatban. 

Hogy a Magyarországon észlelt versengés moralitását és igazságosságát megítélő 
közgondolkodás problémákat lát ezen a területen, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy Fülöp 
(1999, 2001, 2007, 2008b, 2008c) vizsgálatai során a legkülönfélébb mintákban és a 
legkülönfélébb módszerekkel találkozott velük. A nyílt kérdőívekben az eltérő életkorú, s 
emiatt más politikai rendszerben szocializálódott tanárok, középiskolás diákok és 
egyetemisták között egyaránt sokan megemlítették a versengés immoralitását. Általános- és 
középiskolai tanárokkal készített interjúk hasonló nézetekre derítettek fényt (Fülöp et al, 
2004), ahogyan a középiskolás mintákkal felvett zárt végű kérdőívek is (Fülöp és Berkics, 
2002b). 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). 
Ugyancsak rendkívül érdekes tapasztalatokat hoztak az iskolai versengést és a tanárok 



 30

versengésre és/vagy együttműködésre nevelő magatartását vizsgáló tanóra-megfigyelések. A 
legmegdöbbentőbb az volt, hogy miközben az erősen versengő iskolai környezetben olykor 
előfordult, hogy a tanulók csaltak (például puskáztak), a megfigyelt eseteknek mindössze 5%-
ában lepleződtek le – a csalót viszont a tanárok ilyenkor csak akkor büntették meg őket, ha ők 
maguk vették észre a csalást. Ha egy másik diák hívta fel rá a figyelmüket, akkor nem, sőt: 
még a leleplező tanulót szidták meg („miért avatkozik más dolgába?”). 

 

 

Vizsgálataink 
 

Láttuk tehát, hogy a társadalmi igazságosság észlelése Magyarországon viszonylag 
stabilan kedvezőtlen képet eredményez az emberekben – hasonló eredményeket kapunk, akár 
nyílt, akár zárt kérdőívvel, akár interjúval vizsgálódunk; akár közvetlenül a javak elosztásának 
igazságosságára, akár a társadalmi sztereotípiákra, a siker attribúcióira vagy a versengésre 
kérdezünk rá. Disszertációnkban az eddig alkalmazott módszerek mellett most kísérleti 
paradigmában is megvizsgáljuk a rendszer igazságosságának megítélését. A kísérleti 
elrendezés ugyanakkor természetesen nem zárja ki, hogy a jól bevált zárt mérőeszközöket és 
nyílt, szöveges választ igénylő kérdéseket is alkalmazzunk. 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. 

Három vizsgálatot végeztünk. Az elsőben 800 fős, nem, kor és lakóhely szerint 
országosan reprezentatív mintában vizsgáltuk a rendszerigazolást, az igazságtalanságra adott 
reakciókat, ez alapján pedig a jelenlegi magyar társadalmi-gazdasági-politikai rendszerrel 
kapcsolatos attitűdök jellegzetes típusait (az igazolást, a frusztrált elégedetlenséget és a 
cinizmust); valamint az igazságosságérzettel összefüggő társadalmi sztereotípiákat. Második 
vizsgálatunkban 245 fős, egyetemistákból és alkalmazottakból álló nem reprezentatív magyar 
mintán kérdőíves felmérés mellett kísérleti helyzetben is megvizsgáltuk a társadalmi 
igazságosság percepcióit, az igazságos és igazságtalan elosztási helyzetek megítélését és hazai 
gyakoriságuk észlelését, valamint a rendszerigazolás és az igazságos világba vetett hit mint 
személyi változók hatásait. Harmadik vizsgálatunkban az első kettő eredményeit kiegészítő, 
mélyebb részleteket is megmutató képet igyekeztünk kapni a kutatott jelenségekről. Egy 
kisebb, 192 fős nem reprezentatív egyetemista mintán a rendszerigazolással és az igazságos 
világba vetett hittel kapcsolatos, az első két vizsgálatban is szereplő hipotéziseink ellenőrzése 
mellett azt a kérdést is feltettük, hogy a konstruktív és destruktív reakciók milyen mintázatára 
számíthatunk olyan helyzetekben, amikor az egyént hátrányosan érintő elosztás igazságos, 
illetve kisebb vagy nagyobb mértékben igazságtalan. A válaszokat összevetettük a versengés 
során a vereségre adott általános reakciókkal; a zárt végű, kvantitatív skálák mellett pedig 
ebben a vizsgálatban már nyílt végű, szöveges választ kérő kérdéseket is alkalmaztunk, hogy 
teljesebb képet kapjunk az igazságossággal és az igazságtalansággal kapcsolatos reakciók 
hátteréről. 

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, 
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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 illeitim 
magyarázatokat fűztünk, s a következményeket is megpróbáltuk részletesebben mérni. 

A három vizsgálattal kapcsolatban persze fontos megjegyeznünk: legfeljebb implicit 
módon szerepel bennük annak a „tényleges” mértéke, hogy maga a jelenlegi magyar 
társadalmi-gazdasági-politikai rendszer „valójában” mennyire igazságos, hisz ennek a 
megítélése már nemcsak mérés, hanem értékelés (illetve értékek) kérdése is – tudományos 
eszközökkel való megragadása ezért legalábbis aggályos. Nem azt vizsgáljuk tehát, hogy 
„valójában” mennyire igazságos a világ vagy Magyarország, hanem azt, hogy az emberek ezt 
hogyan látják, valamint hogy milyen pszichológiai és társadalmi tényezők befolyásolják őket 
ebben. Mindazonáltal óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy vajon a kapott eredmények, ha 
(mint vártuk) ellentétesek lesznek a rendszerigazolás és az igazságos világba vetett hit 
elméleti hipotéziseivel, nem tekinthetők-e majd valami másféle motivációs-kognitív torzítás 
jeleinek, mint amilyen torzítást a témánk szempontjából legrelevánsabb két elmélet, az 
igazságos világba vetett hit és a rendszerigazolás elméletei feltételeznek, s amerikai és egyéb 
fejlettebb országokból származó eredményeikkel ki is mutatnak. Az igazságos világba vetett 
hit és a rendszerigazoló nézetek a biztonság és a stabilitás iránti igény emberi motívumaiból 
fakadó torzítások – ha vizsgálatainkban e torzításokkal ellentétes eredményeket kapunk, az 
vajon tekinthető lesz-e majd hasonló, csak esetleg épp más motivációs forrásból fakadó 
torzításnak? Bár ezt a kérdést vizsgálataink fő kérdései között nem vizsgáltuk – ez a további 
kutatások feladata lesz –, egy-két konkrét eredmény segítségével megpróbálunk majd 
közelebb jutni a válaszhoz. 
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1. vizsgálat: 
A társadalmi igazságossággal kapcsolatos közfelfogás és a 

rendszerigazolás Magyarországon 
 

1.1. A vizsgálat kereteinek, kérdéseinek és hipotéziseinek bemutatása 
 

Első vizsgálatunkban a társadalmi igazságosságra vonatkozó nézeteket és azok 
együttjárásait mértük fel 800 fős, országos reprezentatív mintás, kérdőíves kutatás során. Az 
adatfelvételre az NKFP által finanszírozott, az MTA Pszichológiai Kutatóintézete, az ELTE 
Pedagógiai és Pszichológiai Kara, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem kutatói által 
közösen végzett kutatási projekt keretében került sor (cím: „A versenyképesség egyéni, 
társadalmi és intézményes feltételei”; szám: 5/0049/04; az ELTE PPK részéről a kutatók: 
Hunyady György, Nguyen Luu Lan Anh, Kiss Paszkál, Pörzse Katalin, Berkics Mihály; a 
teljes projekt vezetője: Fülöp Márta). A válaszadókkal felvett kérdőív számos különböző, 
többnyire Likert-típusú skálát, valamint néhány nyílt kérdést tartalmazott. A kutatás 
mérőeszközei közül az 1. vizsgálatban arra a néhányra koncentrálunk, amelyek a 
legszorosabban kapcsolódnak a társadalmi igazságossággal kapcsolatos közvélekedésre 
vonatkozó kérdéseinkhez és hipotéziseinkhez. A legfontosabb változók a rendszerigazolás, az 
igazságtalan illetve tisztességtelen események fölötti morális felháborodás, valamint a 
rendszerigazolással feltételezhetően összefüggő társadalmi sztereotípiák voltak. 

Vizsgálatunkban két kérdéskört jártunk körül (amellett persze, hogy a vizsgált 
mérőeszközök statisztikai jellemzőit, pl. megbízhatóságát és faktorszerkezet is ellenőriztük): 

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. 

 

A társadalmi-politikai cinizmussal kapcsolatos kérdések és hipotézisek 

Mint az elméleti áttekintésben már említettük, a kurrens szakirodalom a társadalmi-
politikai cinizmust úgy definiálja mint a társadalom és a politika jelentős szereplőivel (pl. 
politikai és gazdasági vezetőkkel, intézményekkel) kapcsolatos kedvezőtlen percepciókat 
(Schyns és Koop, 2007; Schyns és Nuus, 2008; Southwell és Everest, 1998; Steel  és Lovrich, 
1998). A cinizmust a politikától függetlenül általában is úgy határozzák meg mint az 
emberekkel, illetve az emberi természettel és a társas viszonyokkal kapcsolatos 
negativisztikus vélekedéseket (ld. pl. Bond et al, 2004; Harvey et al, 1998). A társadalmi-
politikai cinizmus fenti definíciójából az következik, hogy ez a cinizmus tulajdonképpen a 
fennálló társadalmi-politikai rendszer bírálatának is tekinthető: aki olyan vélekedéseket tart 
fenn, amelyek szerint a politika és a társadalom jelentős aktorai nem kompetensek és/vagy 
nem becsületesek, az legalábbis nehezen tudja megőrizni azt a hitét, hogy a rendszer 
igazságos. A rendszerigazolás és a társadalmi-politikai cinizmus tehát a fenti definíció alapján 
felfogható lenne a közgondolkodásban jelen lévő ugyanazon dimenzió két ellentétes 
oldalának is. 

A cinizmusnak ezt a definícióját nem tartjuk teljesen kielégítőnek, mert figyelmen 
kívül hagyja a rendszer elfogadásával vagy kritikájával kapcsolatos jelenségeknek legalábbis 
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egy (de az is lehet, hogy több) aspektusát. E jelenségekben fontos szerepet játszhatnak egyéb 
tényezők is: például az előzetes várakozások vagy a kellemetlen tapasztalatokra adott – s 
nyilván a várakozásokkal is összefüggő – érzelmi reakciók. Nem mindegy például, hogy 
amikor valaki a rendszert igazságtalannak, illetve a rendszer prominens szereplőit 
inkompetensnek és/vagy erkölcstelennek látja, akkor ez úgy történik, hogy az illetőnek eleve 
nem is voltak ezzel kapcsolatban magas elvárásai, vagy pedig úgy, hogy eredetileg jóval 
optimistább – vagy ha úgy tetszik, „idealista” – várakozásai voltak, s ezekben csalódnia 
kellett. A társadalom és a politika jelentős aktoraival – vagy akár általában az emberekkel – 
kapcsolatos kedvezőtlen percepciók erősebb negatív érzelmet válthatnak ki, ha az embernek 
előzetesen kedvező várakozásai voltak (vö. a minden szociálpszichológiai tankönyvben 
megtalálható személypozitivitási torzítással, pl. Fiske, 2006), míg ha nem voltak ilyen 
várakozásai, vagy esetleg kifejezetten kedvezőtlen várakozásai voltak, akkor akár 
„normálisnak” vagy „természetesnek” is tekintheti ezeket a percepciókat. Látható tehát, hogy 
ugyanazon kedvezőtlen percepciók mögött más-más attitűdök és érzelmi (vagy akár 
viselkedéses) reakciók is lehetnek, s ez a társadalmi-politikai helyzet megítélésének 
viszonylatában is fontosnak bizonyulhat. Hétköznapi megfogalmazásban: 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. Vitatható persze, hogy melyik mennyire felel meg a „cinizmus” szó 
bevett, köznyelvi jelentésének – mi például az utóbbit nem is annyira cinizmusnak, hanem 
inkább elégedetlenségnek neveznénk; vagy nevezhetnénk az utóbbit cinizmusnak, az előbbit 
pedig közönynek –, de nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy egy korábban 
egységesen kezelt jelenség alaposabb vizsgálata árnyaltabb és ugyanakkor nagyon is releváns 
fogalmi megkülönböztetésekhez vezethet. 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 
morális felháborodási skálát, amely azt méri, mennyire háborodnak fel, amikor különböző, az 
erkölcsi normákat megszegő viselkedésekről értesülnek. Azt reméltük, hogy ez a skála 
elkülöníti egymástól a „cinikus” vélekedések és reakciók feltételezett két típusát. Könnyen 
elképzelhető persze, hogy nem kettő, hanem akár több ilyen típus is van – most azonban 
csupán az említett kettőt próbáltuk meg szétválasztani, hiszen a korábbi szakirodalomhoz 
képest már ez is előrelépést jelent. 

1. hipotézis: Azt vártuk, hogy a mintában két változó: a rendszerigazolás és a morális 
felháborodás alapján a résztvevőket három klaszterba csoportosíthatjuk majd: 

(1) Lesznek, akik a fogalom hagyományos értelmében nem „cinikusak”: ők a 
rendszerigazolási skálán a minta többi részéhez képest viszonylag magas pontszámot érnek 
majd el, és ugyancsak viszonylag jellemzőbb lesz rájuk, hogy felháborodnak az észlelt 
normaszegéseken. 

(2) Vártuk, hogy lesz a megkérdezetteknek egy olyan klasztere is, amelyben alacsony 
rendszerigazolás (vagyis a rendszerrel szembeni kritika) és ugyanakkor alacsony morális 
felháborodás lesz jellemző. Az e klaszterbe tartozó résztvevőket neveznénk „igazi 
cinikusoknak”: a rendszert rossznak látják, de nem háborodnak fel az észlelt 
igazságtalanságokon és normasértéseken – mintha természetesnek, a világ rendjéhez 
tartozónak vennék őket. 

(3) Végül vártuk egy olyan klaszter megjelenését is, amelyben a résztvevőket alacsony 
rendszerigazolás, ugyanakkor viszonylag erős morális felháborodás jellemzi. Az e klaszterbe 



 34

tartozók nem csupán észlelik az igazságtalanságot és az erkölcsi normák megsértését, de az 
észleltek zavarják is őket – ezt a csoportot ezért inkább „elégedetlennek”, semmint cinikusnak 
neveznénk. 

A várt klaszterek elhelyezkedését az 1.1.1. ábra mutatja. 

 

1.1.1. ábra: A várt klaszterek elhelyezkedése a rendszerigazolás és a morális 
felháborodás változói mentén 

 
 

A klaszterelemzés önmagában persze még nem volna eléggé bizonyító erejű. Ha két 
változó mentén három klaszterbe csoportosítjuk a résztvevőket, és a klaszterek elrendeződése 
hasonlít az 1. hipotézisben feltételezetthez, akkor is nehéz megmondani, vajon a puszta 
véletlen hatására mekkora eséllyel kaptunk volna ilyen elhelyezkedésű klasztereket (vagyis 
nehéz lenne szignifikanciaszintet megállapítani). A klaszterek érvényességét tehát ellenőrizni 
kell: valóban azt a három csoportot tartalmazzák-e, amelyekről feltételeztünk, hogy a 
társadalmi viszonyok észlelése és az erre adott reakciók mentén különböznek egymástól. 
Szerencsére a kutatásban szerepeltek olyan kérdések, amelyek segítségével ez is elvégezhető, 
mert olyasmikre kérdeznek rá, amiben az „igazi” cinikusok és az „elégedetlenek” várhatóan 
különböznek. A résztvevőktől például megkérdeztük, voltak-e szavazni a 2002-es parlamenti 
választásokon, valamint meg kellett ítélniük tizenkét társadalmi értéket is (pl. szabadság, 
egyenlőség, környezetvédelem, szociális biztonság, stb. – Hunyady, 2000 vizsgálatai alapján) 
hétfokú skálán aszerint, hogy mennyire tartják fontosnak. Ez alapján fogalmaztuk meg 
következő hipotézisünket: 

2. hipotézis: Azt vártuk, hogy az „igazi” cinikusok és az „elégedetlenek” 
szignifikánsan különbözni fognak a fenti kérdésekre adott válaszaikban. Feltételeztük, hogy 
az „igazi” cinikusok körében alacsonyabb a szavazási hajlandóság – elvégre ha az észlelő 
számára nem számít, hogy rossznak látja a rendszert, ha „ez a dolgok rendje” és nem lehet 



 35

rajta változtatni, akkor az észlelő kevésbé lesz motivált, hogy szavazatával befolyásolni 
próbálja az ország életének alakulását. Feltételeztük azt is, hogy a kedvezőtlen rendszer- és 
társadalomképük által kevésbé zavartatott „igazi” cinikusok az értékek tekintetében is relatíve 
közömbösek lesznek, így az összes, vagy majdnem az összes felsorolt értéket kevésbé tartják 
majd fontosnak, mint az „elégedetlenek”. 

 

A rendszerigazoló sztereotípiákkal kapcsolatos kérdések és hipotézisek 
A rendszerigazolás szakirodalma szerint a társadalmi sztereotípiák igen jelentős 

szerepet játszhatnak a fennálló társadalmi rendszer igazolásában (pl. Jost, 1995; Jost és 
Banaji, 1994; Jost, Banaji és Nosek, 2004; Kay és Jost, 2003; Kay, Jost és Young, 2005). A 
társadalomban „felül” elhelyezkedőkkel kapcsolatos pozitív, illetve az „alul” 
elhelyezkedőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák ugyanis mintegy megmagyarázzák a 
különböző társadalmi csoportok helyzetét (pl. azzal, hogy a kompetenciát, a rátermettséget a 
magas státusszal, hiányát pedig az alacsony státusszal kapcsolják össze), s ezzel 
tulajdonképpen igazolják a rendszert. 

Vizsgálatunkban ezért a rendszerigazolással összefüggésbe hozható társadalmi 
sztereotípiákat is feltérképeztünk: a résztvevőknek nyolc, társadalmi státuszában és 
sikerességében eltérő társadalmi-foglalkozási kategória reprezentánsait kellett megítélniük 
nyolc különböző tulajdonságpár mentén, kétpólusú tulajdonságskálákon. Ugyanezen 
megítéléseket a válaszadók önmagukra nézve is elvégezték. A tulajdonságpárok között voltak, 
amelyek várhatóan a résztvevők gondolkodásában is összekapcsolódnak a társadalmi 
sikerességgel (pl. „okos-buta”, „szorgalmas-lusta”), s voltak, amelyek várhatóan nem vagy 
kevésbé – vagy esetleg másképpen (pl. „becsületes-becstelen”, „jóindulatú-rosszindulatú). (A 
megítélt kategóriákat és a tulajdonságokat ld. részletesen az 1.3. fejezetben.) 

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). A különböző célszemélyek 
jellemzéseit nem csupán azok értékelő töltete, hanem szerkezete (profilja) alapján is 
összevetettük (ld. Hunyady, 1996). 

A jellemzésekkel kapcsolatos konkrétabb, tételesen is felsorolható hipotéziseink a 
következők voltak (a cinizmussal kapcsolatos két hipotézis után folytatólagosan számozva): 

3. hipotézis: 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”, s ugyanígy a „politikus” 
és az „üzletember” esetében is). 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 vagy esetleg egyenesen ellenkező előjelű különbséget vártunk a sikeres és a 
sikertelen személy megítélésében, mint a „mérnök” esetében, akinek foglalkozása és 
tevékenysége kevésbé függ össze a rendszer igazságosságával. A sikeres célszemély 
felértékelése a sikertelenhez képest ugyanis a rendszer igazolása: hiszen ezek szerint a sikeres 
célszemély pozitívabb tulajdonságai révén meg is érdemli a sikert. Azt vártuk tehát, hogy a 
„mérnök” esetében hangsúlyosabb lesz ez a hatás, mint a politikus és az üzletember 
célszemélyeknél. (Vö. Berkics, Kóbor és Karácsonyi, 2006 vizsgálatával, ahol a „sikeres 
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egyetemi oktatót” a sikertelenhez képest jóval pozitívabban ítélték meg a válaszadók, mint a 
„sikeres üzletembert” maga a sikertelen párjához képest.) 

3/a hipotézis: Megvizsgáltuk azt is, vajon lesz-e különbség a fenti hatásban a 
rendszerhez különbözőképpen viszonyuló (igazoló vagy kritikus) személyek között. Ez a 
kérdés tulajdonképpen hipotézisként értendő, mivel határozottan „igen” választ vártunk rá. 

4. hipotézis: 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 
(bővebben lásd az 1.5. részben a hipotézis vizsgálatánál). 

4/a hipotézis: Itt is felmerül a kérdés, vajon lesz-e különbség a fenti megítélésekben 
aszerint, hogy a válaszadó hogyan viszonyul a fennálló társadalmi-gazdasági-politikai 
rendszerhez. Ezt a kérdést is tekinthetjük hipotézisnek, mivel azt feltételeztük, hogy lesz 
különbség. 

5. kérdés: Végül kíváncsiak voltunk arra is, lesz-e valamilyen összefüggés a 
rendszerigazolás illetve a rendszerhez való viszony, valamint a kétpólusú tulajdonságskálákon 
mért önjellemzések között. Ezt a kérdést azért tettük fel, mert ahogyan a rendszerigazolásról 
feltételezhető, hogy motivált társas megismerésről van szó, úgy a rendszer bírálatáról is 
elképzelhető ugyanez. A rendszerigazolás az elmélet szerint a biztonság, az állandóság és a 
kiszámíthatóság iránti igényt szolgálja ki (Jost, Banaji és Nosek, 2004), ha viszont a rendszer 
kritikájáról feltételezzük, hogy motivált, akkor elsősorban az önigazolás jöhet szóba: a 
rendszer hibáztatása a saját kudarcért. A rendszerigazolás és az önjellemzés kapcsolatát a 
szocioökonómiai státusz különböző szintjein elemezve pedig ellenőrizhetjük, teljesül-e a 
magyar mintában is a rendszerigazolás elméletének azon állítása, mely szerint a 
rendszerigazolás alacsony státuszú csoportokban negatívan, magas státuszú csoportokban 
pedig pozitívan jár együtt az önértékeléssel (Jost et al, 2001; Jost, Banaji és Nosek, 2004). 

 

 

1.2. Mintavétel 
 

A vizsgálat 800 felnőtt (18 éven felüli) megkérdezettből álló, nem, kor és lakóhely 
szerint országosan reprezentatív mintával készült. A megkérdezetteket 2006 február-március 
folyamán az akkori nevén Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivataltól 
kapott adatok alapján kérdezőbiztosok keresték fel, akik személyes interjú keretében vették 
fel velük a számos zárt és néhány nyílt mérőeszközt is tartalmazó kérdőívet. A teljes kérdőív 
mintegy 36 különböző skálát és nyílt kérdéscsoportot tartalmazott – ezek közül a jelen 
disszertáció 1. vizsgálatában azt a néhányat elemezzük, amelyek a legközvetlenebb módon 
kapcsolódtak a disszertáció témájához. 
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1.3. A vizsgálatban alkalmazott mérőeszközök 
 

A vizsgálatban több, a társadalmi igazságosságra vonatkozó nézeteket vizsgáló 
kérdőívet is alkalmaztunk: ezek konkrétabban az igazságos világba vetett hitnek (Lerner, 
1980; Dalbert, 1999), a rendszerigazolási elméletnek (lásd Jost és Banaji, 1994; Jost, Banaji 
és Nosek, 2004), valamint a társadalmi-politikai cinizmusnak (lásd pl. Bond és munkatársai, 
2004; Schyns és Nuus, 2008) a vizsgálatára alkalmazhatók. A mérőeszközök mind zárt 
kérdőívek. A jelen vizsgálatban négy mérőeszközt mutatunk be és vizsgálunk meg 
részletesebben: az igazságos világba vetett hitet mérő kérdőívet (Dalbert, 1999 alapján), a 
rendszerigazolást mérő kérdőívet (Kay és Jost, 2003), a társas-társadalmi visszásságok feletti 
morális felháborodást mérő kérdőívet (Berkics, 2007), valamint a rendszerigazoló 
sztereotípiák mérését (vö. Berkics et al, 2006). Mérőeszközeink közül kettő: az igazságos 
világba vetett hitet mérő skála, valamint a rendszerigazolási skála a 2-3. vizsgálatban is 
szerepel. 

 

Az igazságos világba vetett hitet mérő skála 
A skála azt méri, mennyire hajlamos rá az egyén, hogy higgyen abban: a világ 

igazságos és kiszámítható, mindenki azt kapja benne, amit megérdemel, illetve mindenki azt 
érdemli, ami osztályrészéül jut. Az igazságos világba vetett hit fogalmát még Lerner (1980) 
alkotta meg és vizsgálta, és azóta a szociálpszichológia egyik klasszikus fogalma lett. Ennek a 
hitnek a mérése a társadalmi igazságosság észlelése szempontjából is fontos, vizsgálatainkban 
főleg a rendszerigazolással fennálló összefüggése miatt (az elméleti hátteret részletesebben ld. 
az elméleti bevezetőben). 

Az igazságos világba vetett hit egyéni különbségeinek mérésére Dalbert (1999) 
skálájának rövidített változatát alkalmaztuk. A mérőeszköz tulajdonképpen két alskálából áll. 
Megkülönböztethető ugyanis az általános és a személyes igazságos világba vetett hit: előbbi a 
világra általában vonatkozó nézeteket foglalja magában, utóbbi pedig azt a meggyőződést, 
hogy a világ személy szerint is igazságos a válaszadó egyén szempontjából (vagyis hogy 
konkrétan ő maga azt kapja, amit megérdemel, illetve azt érdemli, amit kap). Dalbert (1999) a 
két különböző hit mérésére korábban külön alkalmazott két skálát egyazon kérdőívben 
felvéve faktoranalízissel is el tudott különíteni két faktort, amelyekbe az egyik, illetve a másik 
skála tételei kerültek. Vizsgálatunkban ezt az összesített skálát alkalmaztuk, arra számítva 
természetesen, hogy az adatok faktoranalízisekor a két skála tételei két külön faktort alkotnak 
majd. A skála magyar változatát ugyanakkor a teljes adatfelvételt megelőző próbakérdezések 
tapasztalatai alapján lerövidítettük: az eredeti 13 tételből (amelyek közül hat az általános, hét 
a személyes igazságos világba vetett hitet méri) csak nyolc (alskálánként négy-négy) tételt 
tartottunk meg, mivel a válaszadók a 13 tételt erősen redundánsnak találták. A nyolc tétel a 
skála típusának (Likert-skála) megfelelően nyolc állítás, amelyeket a válaszadóknak 1-től 6-ig 
kell pontozniuk aszerint, hogy mennyire értenek egyet velük. 

A skálával végzett első elemzés tehát mindjárt a mérőeszköz szerkezetét, vagyis a két 
alskála elkülönülését tesztelte. Erre a célra főkomponens-analízist végeztünk varimax-
forgatással. (A továbbiakban, itt és a 2-3. vizsgálatokban is minden esetben, amikor 
faktorelemzést végeztünk, ezt az eljárást alkalmaztuk.) Ez az eljárás egy korábbi, kisebb és 
egyetemista mintán végzett vizsgálatban (n = 199; Berkics, Kóbor és Karácsonyi, 2006) a 
skála bővebb, 13 tételes változatával már alkalmasnak bizonyult a két faktor világos 
elkülönítésére. 
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Első eredményünk máris némi meglepetést hozott: a faktoranalízis csupán egyetlen 
faktort tárt fel, amely a variancia 54,9%-át magyarázta. Az összes többi faktor sajátértéke 1,00 
alatt maradt. Ez pedig arra utal, hogy a skála egydimenziós. Feltételezésünk szerint az 
eredményt az okozta, hogy országos reprezentatív mintával dolgoztunk, míg a korábbi 
vizsgálatokban (ld. Dalbert, 1999; Berkics, Kóbor és Karácsonyi, 2006) egyetemista minták 
szerepeltek. Elképzelhető ugyanis, hogy míg az egyetemisták eléggé összetett 
gondolkodásúak ahhoz, hogy válaszaikban megkülönböztethető legyen az igazságosság 
észlelésének két aspektusa (az általános és a személyes), addig egy országos reprezentatív 
mintában számos olyan válaszadó is akad, akinél ez a két vonatkozás az észlelésben és a 
gondolkodásban, s így a válaszokban sem különül el. E feltételezésünket úgy ellenőriztük, 
hogy a faktoranalízist megismételtük mintánk azon válaszadóira leszűkítve, akik egyetemi 
végzettséggel rendelkeztek (n = 42, vagyis még így is teljesül az a faktorelemzéssel 
kapcsolatos kívánalom, hogy a mintaelemszám legyen legalább ötszöröse a változók 
számának). Az ezen a szűkített mintán végzett faktoranalízis valóban két faktort 
eredményezett, amelyek megfeleltethetők a kétféle igazságos világba vetett hitet mérő két 
skálának. Mivel mintánkban a skála egydimenziósnak bizonyult, és mivel további 
elemzéseinket ezen a mintán végeztük, a megbízhatóságot egy dimenzióban is vizsgáltuk. 
Mindazonáltal kiszámítottuk a két, négy-négy tételből álló alskála megbízhatósági mutatóit 
külön-külön is. Igen megbízható volt mind a teljes skála (a Cronbach-alfa értéke ,882 volt, az 
item-maradék korrelációk ,536-,738 között mozogtak), mind pedig külön-külön a két alskála 
is (ld. a táblázatban). Az eredmények az 1.3.1. táblázatban láthatók. 

 

1.3.1. táblázat: Igazságos világba vetett hit: faktorok és magyarázott variancia az 
egyetemi végzettségű válaszadók almintáján; megbízhatósági mutatók a teljes 
mintában 
 Szem.* Ált.* 
Magyarázott variancia (%) az egyetemi végzettségű 
almintában 

39,2 33,3 

Megbízhatóság (Cronbach-alfa) a teljes mintában ,864 ,745 
Item-maradék korrelációk értékének terjedelme a teljes 
mintában 

,666-,742 ,502-,578 

Tételek és faktorsúlyaik 
A rám vonatkozó fontos döntések rendszerint 
igazságosak. 

,872 ,273 

Csak elvétve történik velem igazságtalanság. ,872  
Ami az életben történik velem, az általában méltányos. ,792 ,388 
Rendszerint azt kapom, amit megérdemlek. ,771 ,490 
Az igazság mindig győzedelmeskedik az 
igazságtalanság felett. 

 ,855 

A világ alapjában véve igazságos.  ,824 
Az emberek nagyjából azt kapják, amit megérdemelnek. ,438 ,643 
Úgy gondolom, az emberekkel általában bármilyen 
területen (munka, család, politika) csak nagyon ritkán 
történik igazságtalanság. 

,403 ,611 

Megjegyzés: a ,25-nél kisebb faktorsúlyok a táblázatban nem szerepelnek. 
* Szem. = személyes igazságos világba vetett hit. Ált. = általános igazságos világba 
vetett hit. 
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Hogy a személyes és az általános igazságos világba vetett hit válaszadóink számára 
nem vált külön, azt az is mutatja, hogy két alskálának a teljes mintában számított korrelációja 
igen magas volt: r = ,709, p<,01. Ezt az igazságos világba vetett hitet mérő kétszer négy 
tételes, rövidített skálát a mostani mellett a 2-3. vizsgálatokban is alkalmaztuk – s ott 
egyetemista vagy zömmel egyetemet végzett válaszadókon már mindkét esetben megkaptuk a 
várt két faktort. 

 

A rendszerigazolási skála 
Ezt a skálát Kay és Jost (2003) fejlesztette ki annak mérésére, hogy a válaszadó 

mennyire hajlamos a fennálló társadalmi, gazdasági és politikai rendszer igazolására. A 
rendszerigazolás jelensége illetve a rendszerigazolási elmélet (Jost és Banaji, 1994; Jost, 
Banaji és Nosek, 2004) szorosan kapcsolódik az igazságos világba vetett hit elméletéhez. A 
rendszerigazolási elmélet szerint az emberek motiváltak a fennálló társadalmi, gazdasági és 
politikai rendszer igazolására, vagyis arra, hogy a rendszert igazságosnak lássák – még akkor 
is, ha a rendszerben látható igazságtalanságok vannak és akkor is, ha a rendszerigazolás az 
érdekeikkel ellentétes (mert pl. a rendszerben egyértelműen hátrányos helyzetű csoportok 
tagjai a megkérdezettek). A rendszerigazolás annyiban rokon fogalom az igazságos világba 
vetett hittel, hogy itt is egyfajta (ideológiai) disszonancia-redukcióról van szó, ugyanakkor ez 
a megközelítés kevesebb figyelmet szentel az igazolási folyamat pszichodinamikus oldalának, 
s többet a társas tanulás, a társadalmi intézmények és normák, valamint a társadalmi 
ideológiák szerepének (Jost, 2001). (Részletesebben lásd az elméleti bevezetésben.) A skála 
nyolc tételből áll és Likert-típusú, vagyis az állításokat a válaszadóknak aszerint kell 
megítélniük (1-től 9-ig), hogy mennyire értenek egyet velük. Tartalmaz két fordított tételt is, 
és elvileg egydimenziós, mivel egyetlen konstruktumot mér. Mivel eredetileg az amerikai 
viszonyokkal kapcsolatos nézetek vizsgálatára tervezték, speciálisan az USA társadalmára 
vonatkozó tételeket is tartalmaz – ezeket a skála fordításakor természetesen magyar 
viszonyokra adaptáltuk. A skálát a most bemutatott 1. vizsgálat mellett a 2-3. vizsgálatokban 
is alkalmaztuk. 

Az unidimenzionalitás tesztelésére a skálán faktorelemzést végeztünk (ismét 
főkomponens-analízist varimax-forgatással, ahogy a disszertációban ezután bemutatott összes 
többi faktorelemzésében is). Két, egynél nagyobb sajátértékű faktort kaptunk, ám a második 
faktor meglehetősen gyenge volt: a forgatás előtt mindössze 1,241 volt a sajátértéke, és 
forgatás után is csak két tétel került bele, méghozzá a két fordított item („A magyar 
társadalmat radikálisan át kell alakítani” és „A magyar társadalom évről évre egyre 
rosszabb”). Az első faktor viszont egymagában is a variancia 44,3%-át magyarázta, ezért a 
skálát a továbbiakban megalkotóinak eredeti intenciói szerint, azaz egydimenziósként 
kezeltük. A megbízhatóságot mutató Cronbach-alfa együttható igen jó (,796), és az item-
maradék korrelációk is kettő kivételével ,42 és ,70 között mozognak. A két kivétel a két 
fordított tétel, amelyek item-maradék korrelációinak értéke ,258 („A magyar társadalmat 
radikálisan át kell alakítani”), illetve ,361 („A magyar társadalom évről évre egyre rosszabb”), 
tehát ha alacsonyabb is, de még az elfogadhatóság határán van. 
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1.3.2. táblázat: A rendszerigazolási skála a mintában 
 1 2 SEF* IMK*
Magyarázott variancia (%) 39,6 20,3 44,3  
Megbízhatóság (Cronbach-alfa) n.é.** n.é.** ,796  
Tételek és faktorsúlyaik 
Mindenkinek van esélye arra, hogy gazdag és 
boldog legyen. 

,797  ,776 ,635 

A magyar állam tevékenysége általában jó célokat 
szolgál. 

,749  ,768 ,640 

A magyar politikai rendszer nagyjából megfelelően 
működik. 

,742 ,360 ,824 ,698 

A magyar társadalomban az emberek rendszerint azt 
kapják, amit megérdemelnek. 

,714  ,639 ,471 

A magyar társadalom nagyjából igazságos. ,673 ,381 ,770 ,653 
Magyarországon élni a legjobb a világon. ,652  ,577 ,421 
A magyar társadalmat radikálisan át kellene 
alakítani. (F)*** 

 ,853 ,354 ,258 

A magyar társadalom évről évre egyre rosszabb. 
(F)*** 

 ,752 ,464 ,361 

Megjegyzés: a ,25-nél kisebb faktorsúlyok nem szerepelnek a táblázatban. 
* SEF = a skála egyfaktorosként. IMK = item-maradék korrelációk 
** Nem értelmeztük (lásd a szövegben) 
*** (F) = az elemzésben már megfordított tétel. 

 

Mivel ilyen skálát még nem alkalmaztak Magyarországon (az igazságos világba vetett 
hitet már mérték, ha nem is országos reprezentatív mintán, lásd pl. Sallay és Krotos, 2004; 
Berkics et al, 2006), fontos volt megbizonyosodnunk arról, hogy a skála szerkezetileg 
érvényes, vagyis valóban a mérni kívánt konstruktumot ragadja meg. A jelen vizsgálatban ezt 
az igazságos világba vetett hittel mért korreláció révén tettük meg, ahogyan vizsgálatukban 
Kay és Jost (2003) is – bár ők csak az általános igazságos világba vetett hitet mérő skálát 
alkalmazták, s annak is a hosszabb, hét tételből álló változatát. Mivel két rokon fogalomról 
van szó, szignifikáns pozitív korreláció várható a két skála tételeire adott válaszok között. Kay 
és Jost (2003) ezt meg is kapták: a két skála korrelációja az ő vizsgálatukban ,67 volt. A mi 
vizsgálatunkban szintén szignifikáns pozitív korreláció volt tapasztalható mind az igazságos 
világba vetett hitet mérő teljes skálával, mind pedig annak két alskálájával. Az eredmények az 
1.3.3. táblázatban láthatók. 

 

1.3.3. táblázat: A rendszerigazolás és az igazságos világba vetett hit korrelációi 
Igazságos világba vetett hit  

Teljes skála Általános Személyes 
Rendszerigazolás ,556** ,535** ,492** 

** p<,01 

 

Megvizsgáltuk a rendszerigazolási skála együttjárását a szocioökonómiai státusz 
(SES) egy objektív és egy szubjektív mutatójával is, hiszen a tényleges és az észlelt 
társadalmi helyzet egyaránt befolyásolhatja a rendszerigazolást (Jost et al, 2001; Jost et al, 
2002). A SES objektív mutatójaként a válaszadó háztartásában egy főre eső havi nettó 
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jövedelmet, a szubjektív SES mutatójaként pedig a társadalmi osztályba történő önbesorolást 
alkalmaztuk. (A felmérésben a válaszadók saját jövedelmét külön nem kérdeztük, csak a 
háztartásukban havonta befolyó összjövedelmet – a háztartás összes keresőjének összes 
jövedelmét –, és ezt elosztottuk az adott háztartásban élők számával.) A szubjektív és az 
objektív SES-mutató, vagyis a társadalmi osztály szerinti önbesorolás és a háztartásban egy 
főre eső jövedelem között a várt pozitív irányban mutatkozott összefüggés, bár nem 
kifejezetten erős: a két változó Spearman-féle rangkorrelációja ,279 (p<,01) volt. (Ez 
összhangban van Csepeli et al, 2004 eredmémyeivel: vannak, akik objektíve jobb 
helyzetükkel is viszonylag elégedetlenek, míg mások rosszabb helyzetükkel is meg lehetnek 
elégedve.) 

A rendszerigazolással kapcsolatos eredmények azt mutatták, hogy a rendszerigazolás 
gyengén függött össze az objektív szocioökonómiai státusszal (egy főre eső havi nettó 
jövedelemmel): a korreláció mindössze r = ,117 volt (de ez is p<,01 szinten szignifikáns a 
nagy esetszám miatt). A szubjektív SES mentén is volt különbség a résztvevők 
rendszerigazolásában: a magukat magasabb osztályba sorolók magasabb pontszámot értek el a 
rendszerigazolási skálán („alsó” osztály átlaga: 3,56; „alsó-közép”: 4,10; „közép”: 4,08; 
„felső-közép”: 4,35; F(3) = 4,026, p<,01; páronkénti összevetésben az első és az utolsó 
csoport átlagai különböztek p<,05 szinten; érdekes módon a „felső” osztályba egyetlen 
válaszadó sem sorolta magát). Magyarán, az alacsonyabb jövedelműek és a magukat 
alacsonyabb társadalmi osztályba sorolók kevésbé igazolták a rendszert – ez egyértelműen 
ellentétes Jost és munkatársai (2002) eredményeivel, akik (amerikai mintákban) azt találták, 
hogy éppen az alacsonyabb társadalmi státuszú személyekre jellemző a rendszerigazolás 
magasabb szintje; összhangban van viszont Csepeli és munkatársai (2004) Kelet-Európában (s 
benne Magyarországon) kapott eredményeivel. 

 

A morális felháborodást mérő skála 
A skála saját fejlesztésű mérőeszköz, amelyet a társadalmi-politikai cinizmus 

vizsgálatára hoztunk létre. Önmagában nem a cinizmust méri, hanem azt, hogy a válaszadó 
mennyire háborodik fel, ha különböző morális visszásságokat tapasztal, ezért a kutatásban 
betöltött funkciójának magyarázatához szükséges röviden ismét összefoglalni a cinizmussal 
kapcsolatos elméleti feltevéseinket. 

Vizsgálatunk egyik kiindulópontja az volt, hogy a társadalmi-politikai cinizmust nem 
tekinthetjük egyszerűen csupán úgy, mint a jelentős társadalmi, gazdasági és politikai 
szereplőkkel és intézményekkel, vagy szélesebb értelemben akár általában az emberekkel és a 
társadalom egészével kapcsolatos negatív vélekedéseket. Úgy gondoljuk, hogy a cinizmus 
definíciójához mindez kevés. Ebben a meghatározásban ugyanis összemosódik legalábbis 
kétféle társadalmi attitűd: 1) azoké, akik a társadalmat, annak intézményeit és autoritásait 
illetően kedvezőtlen percepciókkal bírnak, ám ezek őket nem zavarják: a rossznak és 
immorálisnak észlelt közállapotokat úgyszólván természetesnek és a dolgok rendjének tartják; 
2) valamint azoké, akiket ugyanezen percepciók zavarnak és megélik a „kívánatos” és a 
„létező” közötti disszonanciát. Úgy véljük, hogy ezeket a jelenségeket és legalább ezt a 
kétféle attitűdöt meg kell különböztetnünk, s a fogalmak hétköznapi értelméhez is közelebbi 
meghatározáshoz jutunk, ha csupán az előbbi társadalmi attitűdöt („a közállapotokban 
immoralitás és inkompetencia tükröződik, és ez a dolgok rendje”) tekintjük valóban 
cinikusnak, míg a rossz érzésekkel és disszonanciával párosuló negatív percepciót inkább 
elégedetlenségnek nevezzük. Eszerint tehát a cinizmusban és az elégedetlenségben közös a 
negatív percepció, ám különböznek abban a tekintetben, hogy az észlelő ehhez a percepcióhoz 
érzelmileg hogyan viszonyul. Ebből a célból mértük az érzelmi viszonyulást, a morális 
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visszásságokhoz kapcsolódó felháborodás formájában. A Likert-típusú skála 20 különböző 
morális kihágással kapcsolatban kérdezi meg a válaszadót, hogy mennyire háborodik fel, ha 
ilyet tapasztal (5, azaz „nagyon felháborít” és 1, azaz „teljesen hidegen hagy” között). 

A 20 tételes skálára faktorelemzést végeztünk, s a faktorok értelmezhetősége alapján a 
háromfaktoros megoldás bizonyult a messze legmegfelelőbbnek – olyannyira, hogy még azon 
az áron is e megoldás mellett maradtunk, hogy két tételt végül ki kellett hagynunk: az egyiket 
(„valaki az idős szüleit szociális otthonba teszi”) rossz kommunalitása, a másikat („valaki 
jogosulatlanul vesz igénybe szociális segélyt”) pedig amiatt, hogy mindhárom faktorban közel 
azonos súllyal szerepelt. A három faktor együttesen a variancia 48,5%-át magyarázta – az 
eredmények az 1.3.4. táblázatban láthatók. 

 

1.3.4. táblázat: A morális felháborodási skála faktorszerkezete 
Faktorok   

1 2 3 
Magyarázott variancia (%) 16,4 16,3 15,8 
Megbízhatóság (Cronbach-alfa) ,758 ,767 ,777 
Item-maradék korrelációk terjedelme ,405-

,551 
,458-
,621 

,430-
,639 

Tételek és faktorsúlyaik 
Egy bolti eladó becsapja a vevőt ,669  ,308 
Valaki a barátainak hazudik ,666   
Talált értéket megtart és nem ad vissza a 
tulajdonosának 

,605 ,290  

A buszon nem adják át a helyet egy kismamának ,584   
Valaki frissen felújított házak falára firkál ,553  ,347 
Valaki előre tolakodik a sorban ,552   
Valaki a szomszéd tudta nélkól leszedi a fáról a 
gyümölcsét 

,478 ,446  

Valaki megcsalja a partnerét ,400 ,348  
Valaki a munkahelyén rendszeresen fénymásol 
magáncélra 

 ,777  

Valaki egy rendezvényre jegy nélkül belóg  ,733 ,295 
Valaki nyelvvizsgán puskázik ,253 ,667  
Egy magánszemély kisebb összegben adót csal  ,621 ,370 
Valaki protekcióval jut álláshoz  ,580  
Egy politikus nem tartja be az ígéreteit   ,747 
Egy vállalkozó adócsalással nagyobb jövedelemhez 
jut 

 ,251 ,736 

Egy cég jogosulatlanul vesz igénybe állami 
támogatást 

 ,280 ,732 

Egy politikusról kiderül, hogy hazudott ,296  ,582 
Egy cég a reklámjában megtéveszti a vásárlót ,315  ,476 

Megjegyzés: a ,25-nél kisebb faktorsúlyok nem szerepelnek a táblázatban. 

 

A jól értelmezhető háromfaktoros megoldásban a faktorok értelmezését az érthetőség 
kedvéért a legcélszerűbb az utolsó, a harmadik faktornál kezdenünk, s innen visszafelé 
haladnunk. A harmadik faktorba olyan tételek kerültek, amelyekben a morális kihágást 
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jellemzően valamilyen jelentős aktor, fontos „valaki”: politikus, vállalkozó vagy nagy cég 
követi el, a sértett pedig a közösség, illetve a társadalom. A második faktorban olyan tételeket 
találunk, amelyekben a sértett ugyancsak a társadalom illetve a tágabb közösség, ám az 
elkövető jelentéktelen magánszemély, „akárki” – tulajdonképpen a “potyautasok” faktoráról 
van szó. Végül az első faktorba olyan tételek kerültek, amelyekben az elkövető ugyanúgy 
egyszerű magánszemély, mint a második faktornál, ám a sértett ugyancsak valamilyen 
konkrét személy, és nem a közösség általában. Mint a fenti táblázatban is láthatjuk, az 
elemzések szerint mindhárom faktor megbízhatóan mér. 

 

A rendszerigazolás vizsgálata társadalmi sztereotípiákkal 
A rendszerigazolás elmélete szerint a fennálló társadalmi viszonyok igazolásában a 

sztereotípiák is komoly szerepet játszanak. A hátrányos helyzetű, illetve hátrányosan 
megkülönböztetett csoportokról kialakult kedvezőtlen tartalmú sztereotípiák igazolják a 
rendszert (ennek részletes kifejtését és néhány igen érdekes vizsgálatot lásd: Jost, Burgess és 
Mosso, 2001). Ha például az észlelő igaznak fogadja el, hogy “a szegények lusták dolgozni”, 
akkor az ő szemében máris jogossá válik a hátrányos helyzet. Az előnyös helyzetű csoportok 
társadalomban elfoglalt kedvező pozícióit szintúgy igazolja, ha az emberek kedvező 
sztereotípiákban gondolkodnak róluk. 

Kutatásunkban ezért a rendszerigazolást kétpólusú tulajdonságskálákon mért 
társadalmi sztereotípiákkal is vizsgáltuk. A társadalmi sztereotípiák mérése és a kétpólusú 
tulajdonságskálák alkalmazása nem új, ezért itt nem beszélhetünk új mérőeszközről, csupán 
már bevett módszerek újszerű felhasználásáról (vö. Hunyady, 1996, 2006). A válaszadókkal 
különböző társadalmi csoportok nyolc reprezentánsát ítéltettük meg nyolc-nyolc 
tulajdonságpár mentén. A tulajdonságpárok sorrendjét úgy variáltuk, hogy tartalmuk szerint 
különböző jellemzők következzenek egymás után, valamint hogy a felsorolásban hol a 
tulajdonságpár pozitív, hol pedig a negatív tagja szerepeljen elsőként. Ezeket az 1.3.5. táblázat 
foglalja össze – a jobb áttekintés érdekében a tényleges bemutatási sorrend helyett mindig a 
pozitív tulajdonságot említve elsőként, és a tulajdonságpárokat tematikus sorrendben mutatva. 

 

1.3.5. táblázat: A sztereotípiák vizsgálatában alkalmazott tulajdonságpárok. 
Tulajdonságpár pozitív tagja Tulajdonságpár negatív tagja 
okos buta 
tehetséges tehetségtelen 
szorgalmas lusta 
kitartó nem kitartó 
boldog boldogtalan 
népszerű népszerűtlen 
becsületes becstelen 
jóindulatú rosszindulatú 

 

Mint látható, a tulajdonságpárok között szerepeltek olyanok, amelyek relevánsak a 
társadalmi státusz szempontjából (az első négy pár mindenképpen), valamint olyanok is, 
amelyek a sztereotipizált csoportnak nem a státusz, hanem a társas-morális dimenzió mentén 
elfoglalt helyét mérik föl (feltételezésünk szerint a második négy, s különösen az utolsó két 
pár). A tulajdonságpárokat azért ily módon állítottuk össze, hogy vizsgálhassuk a 
rendszerigazolási elmélet sztereotípiákra vonatkozó hipotéziseit, amelyeket megfogalmazóik 
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szintén a státuszreleváns és a státusz-irreleváns tulajdonságok megkülönböztetésével 
teszteltek (vö. Jost, Banaji és Nosek, 2004; Jost, Burgess és Mosso, 2001; Kay és Jost, 2003; 
Kay, Jost és Young, 2005); ez a megkülönböztetés egyúttal jól illeszkedik a 
sztereotípiatartalmak modelljéhez is (Fiske és munkatársai, 2002), amely szerint az emberek a 
különböző csoportokat két alapvető dimenzió, a kompetencia (vö. státusz-releváns 
tulajdonságok) és a melegszívűség (vö. státusz-irreleváns tulajdonságok) mentén észlelik. 

A megkérdezetteket arra kértük, hogy a nyolc tulajdonságpár mentén nyolc, különböző 
társadalmi csoportokat reprezentáló ingerszemélyt ítéljenek meg hétfokú, bipoláris skálán. A 
megítélt ingerszemélyek listáját az 1.3.6. táblázat mutatja be. 

 

1.3.6. táblázat: A sztereotípiavizsgálatban szereplő ingerszemélyek 
Sikeres magyar üzletember Sikertelen magyar üzletember
Sikeres magyar politikus Sikertelen magyar politikus 
Sikeres magyar mérnök Sikertelen magyar mérnök 

Magyar munkás 
Magyar hajléktalan 

 

Mint látható, a nyolc ingerszemély közül hat magas státuszú csoportot reprezentál, 
kettős bontásban: három foglalkozási csoport „sikeres”-nek illetve „sikertelen”-nek címkézett 
tagjait ítéltettük meg. Ehhez járul két – különböző mértékben – alacsonyabb státuszú 
társadalmi csoport, a munkás és a hajléktalan. A „magyar” jelzőt azért tettük oda minden 
esetben, hogy egyértelművé tegyük: hazai társadalmi csoportok megítélésére vagyunk 
kíváncsiak (ennek kicsi, de nem elhanyagolhatatlan hatása lehet, lásd Berkics, Kóbor és 
Karácsonyi, 2006). Ezen kívül ugyanezeken a skálákon a válaszadók saját magukat is 
jellemezték, így összesen kilenc megítélés-sorozatot kaptunk. Az eredményeket 
faktorelemzéssel és más módszerekkel vizsgáltuk – ezek azonban mind olyan szorosan 
kapcsolódnak hipotéziseink és kérdéseink vizsgálatához, hogy nem itt, a mérőeszközök 
bemutatásánál, hanem az eredményekkel foglalkozó, 1.5. fejezetben foglalkozunk velük. 

 

 

1.4. A társadalmi-politikai cinizmus vizsgálata 
 

Mint a bevezetőben már kifejtettük, a szakirodalom által „cinizmusként” definiált 
jelenségnek két, egymástól elkülönülő típusát kerestük. Az adatokat ezért klaszterelemzésnek 
vetettük alá két változó mentén (mivel nagy volt az elemszám, és mivel volt előzetes 
feltevésünk a klaszterek számára vonatkozóan, a gyors, nemhierarchikus, ún. „k-means 
cluster” eljárást alkalmaztunk). A klaszterelemzéshez használt egyik változó a 
rendszerigazolási skálán elért pontszám volt, a másik pedig a morális felháborodási skála 
harmadik faktorának pontszáma. Ez utóbbit az indokolta, hogy a cinizmus definíciója 
kifejezetten a jelentős társadalmi-politikai szereplőkre vonatkozik – a morális felháborodási 
skálából pedig a harmadik volt az a faktor, amely a jelentős aktorok, „valakik” által elkövetett 
normasértésekre adott válaszokat mérte. A faktorpontszám standard normális eloszlású volt, 
ezért – hogy a két változó a klaszterek meghatározásában egyenrangú legyen – a 
rendszerigazolási skála átlagpontszámainak is a z-értékeivel számoltunk. A két változó 
majdnem független volt egymástól, de nem teljesen: igen gyenge negatív korreláció 
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mutatkozott közöttük: r = -,117, p<,01 (a nagy elemszám miatt ez a csekély együttjárás is 
szignifikáns lett). 

A kapott három klaszter nagyjából megfelelt az 1. hipotézisben megfogalmazott 
várakozásainknak, bár az „igazi” cinikusokat tartalmazó klaszter középpontja a 
rendszerigazolás változója mentén kicsit följebb került a vártnál. Elképzelhető, hogy akiket 
nem foglalkoztat érzelmileg az észlelt igazságtalanság, azok pontosan emiatt kevésbé is ítélik 
azt igazságtalannak. A három klaszter középpontjait az 1.4.1. ábra mutatja. 

 

1.4.1. ábra: A három klaszter: „elégedetlenek”, „igazi” cinikusok és rendszerigazolók. 
Klaszterközéppontok és elemszámok 
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"Igazi" cinikusok, N = 143

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 klaszterelemzés érvényességére vonatkozó 2. hipotézisünket a választói 
magatartás, valamint a fontosnak tartott értékek vizsgálatával ellenőriztük. 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 2006-os adatfelvételkor persze torzíthatott is a válaszadók emlékezete, 
valamint a társas kívánatosság hatása sem kizárható, de a közügyek iránti érdeklődést már az 
is jelzi, ha valaki azt mondja, hogy volt szavazni négy évvel korábban.) Az eredményeket az 
1.4.2. táblázat mutatja. 
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1.4.2. táblázat: Klasztertagság és szavazási hajlandóság 2002-ben 

Volt-e szavazni 2002-ben?  

Nem Igen 

Rendszerigazoló 73 (22,4%) 253 (77,6%)

„Elégedetlen” 92 (28,5%) 231 (71,5%)

„Igazi” cinikus 51 (36,7%) 88 (63,3%) 

Összesen 216 (27,4%) 572 (72,6%)

 

A három klaszter szavazási hajlandóságát összehasonlító Khi-négyzet próba 
szignifikáns (Χ2(2) = 10,328, p<,01). Páronkénti összehasonlításban a rendszerigazolók és az 
elégedetlenek, illetve az elégedetlenek és az „igazi” cinikusok szavazási hajlandósága csak 
marginálisan különbözött egymástól (Χ2(1) = 3,174, p=,075 ill. Χ2(1) = 3,063, p=,080). 

A három klasztert egyszempontos, független mintás varianciaanalízissel 
összehasonlítottuk amentén is, hogy tagjaik a már említett tizenkét társadalmi értéket 
mennyire tartották fontosnak (ld. Hunyady, 2000). Egy kivételével („türelem”) 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 eredmények az 1.4.3. táblázatban láthatók. 

 

1.4.3. táblázat: Klasztertagság és társadalmi értékek fontosságának megítélése 
Klaszterek átlagai 

Érték R E C 
 

F(2) 
 

Páronként* 
szabadság 6,50 6,35 6,17 5,907** C < R 
egyenlőség 6,35 6,41 5,93 10,845** C < R,E 
hagyományőrzés 6,11 6,05 5,47 13,181** C < E,R 
modernizálás 6,02 5,86 5,58 6,288** C < E,R 
környezetvédelem 6,57 6,54 6,17 10,178** C < E,R 
rend 6,52 6,62 6,30 7,275** C < R,E 
demokrácia 6,46 6,41 5,87 16,972** C < E,R 
türelem 6,34 6,27 6,17 1,252 n.s. 
szociális biztonság 6,62 6,69 6,36 8,411** C < R,E 
gazdasági hatékonyság 6,38 6,42 5,97 9,551** C < R,E 
tekintély 6,04 6,04 5,50 10,114** C < E,R 
hit 5,78 5,62 5,15 6,917** C < E,R 

** p<,01; * Tukey-féle post hoc összehasonlítás, p<,05 
C = „igazi” cinikus; E = „elégedetlen”; R = rendszerigazoló 

 

Az adatok tehát 2. hipotézisünket is alátámasztották. Ezek szerint az, amit a 
szakirodalom cinizmusnak nevez, legalábbis két, jól megkülönböztethető jelenség. 
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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, 
mint az „elégedetlen” klaszter válaszadói. Ezt az értelmezést azonban elvethetjük: a három 
klaszter válaszadóinak átlagéletkora ugyanis nem különbözött szignifikánsan 
(rendszerigazolók: 49,0 év; elégedetlenek: 46,4 év; „igazi” cinikusok: 46,0 év; F(2) = 2,332, 
n.s.). 

A szocioökonómiai státusszal viszont találtunk összefüggést, méghozzá elég 
érdekeset. Mint már említettük, a válaszadók szubjektív szocioökonómiai státuszát úgy 
mértük fel, hogy megkértük őket, sorolják be magukat öt különböző társadalmi kategória 
valamelyikébe (alsó, alsó-közép, középső, felső-közép, felső). Önmagában is érdekes 
eredmény (amit az előző fejezetben már szintén említettünk), hogy a társadalom „felső” 
rétegébe egyetlen válaszadó sem sorolta magát, és az is érdekes, hogy a „felső 
középosztályba” is csak mindössze 3,4%-uk. A szubjektív SES összefüggött a 
klasztertagsággal: az önbesorolás alacsonyabb szintjein többen kerültek az „elégedetlenek” 
klaszterébe, a magasabb szintek felé haladva pedig több volt a rendszerigazoló (Χ2(6) = 
13,206, p<,05). Az eredmények az 1.4.4. táblázatban láthatók. 

 

1.4.4. táblázat: Klasztertagság és szubjektív SES 
  Klasztertagság  
Szubjektív 
társadalmi 
osztály 

 „Elégedetlen” „Igazi” 
cinikus 

Rendszerigazoló Összesen

n 51 19 28 98 
sor % 52,0 19,4 28,6 100 

 
Alsó 

oszlop % 15,9 13,6 8,5  
n 110 41 101 252 

sor % 43,7 16,3 40,1 100 
 
Alsó-közép 

oszlop % 34,2 29,3 30,7  
n 153 74 186 413 

sor % 37,0 18,0 45,0 100 
 
Középső 

oszlop % 47,7 52,8 56,5  
n 7 6 14 27 

sor % 25,9 22,2 51,9 100 
 
Felső-közép 

oszlop % 2,2 4,3 4,3  
n 321 140 329  Összesen 

oszlop % 100 100 100  

 

Mint láthatjuk, az „igazi” cinikusok aránya viszonylag egyforma volt a négy 
szubjektív társadalmi osztályban (az utólagos Fisher-egzakt próbák szerint nem is különbözik 
szignifikánsan), az „alsó” osztálytól a „felső-középig” haladva viszont egyre kevesebb az 
elégedetlen, és egyre több a rendszerigazoló klaszterbe került válaszadó (ld. az 1.4.4. táblázat 
vastag betűvel kiemelt sorszázalékait). Mivel azonban a legalsó és a legfelső („felső-közép”) 
osztályba csak kevesen sorolták magukat, a klaszterek szubjektív társadalmi osztály szerinti 
összetételében kisebbek a különbségek (ld. a dőlt betűvel kiemelt oszlopszázalékokat). 

Az objektív SES-mutatónak tekinthető, egy főre eső havi jövedelemmel is mutatkozott 
összefüggés. Ez az „elégedetleneknél” volt a legalacsonyabb (52,7 ezer Ft), és az „igazi” 
cinikusoknál a legmagasabb (64,5 ezer Ft; a rendszerigazolóké pedig 61,5 ezer Ft). Ezt a 
szórások eltérése miatt nem hagyományos varianciaanalízissel, hanem a robusztusabb Brown-
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Forsythe és Welch-próbákkal teszteltük. A három klaszter válaszadóinak átlagos havi nettó 
jövedelme a Brown-Forsythe-teszt szerint épphogy nem tért el szignifikánsan (F(2) = 2,325, 
p=,101), a Welch-próba szerint viszont igen (F(2) = 6,124, p<,01). A szintén robusztus 
Games-Howell-féle páros összehasonlítások az elégedetlenek és a cinikusok közt mutattak 
p<,05 szintű különbséget. 

Ha tekintetbe vesszük, hogy a rendszerigazolók és az elégedetlenek klasztere 
elsősorban a rendszerigazolás kérdőívvel mért változója mentén különbözött (s csak kis 
mértékben a morális felháborodásban), akkor láthatjuk, hogy itt tulajdonképpen ugyanazt az 
eredményt kaptuk meg, mint amiről az 1.3. részben a rendszerigazolási skála bemutatásakor is 
beszéltünk: a rendszerigazolás Jost és munkatársai (2002) eredményeivel ellentétben nem 
negatívan, hanem pozitívan jár együtt a státusszal. 

 

 

1.5. A rendszerigazoló sztereotípiák vizsgálata 
 

A sztereotípiák értékelési dimenziói és profiljai 
Feltételeztük, hogy a különböző társadalmi csoportokat reprezentáló célszemélyek 

megítélései mögött a Fiske és munkatársai (2002) által is azonosított két dimenzió: a 
kompetencia és a barátságosság húzódik meg. A sztereotípiák szerkezetét ezért első lépésben 
többdimenziós skálázással (MDS) vizsgáltuk, kétdimenziós szerkezetet keresve. A megítélt 
célszemélyek közötti távolságok alapját az egyes tulajdonságpárokban kapott átlagos 
megítéléseik különbségei (euklidészi távolságai) képezték. Az elemzés valóban el is tudta 
helyezni a sztereotípiákat két dimenzióban: a modell illeszkedését mutató stress-érték ,015 
volt, a magyarázó erőt mutató R2 pedig ,999. A megítélt társadalmi kategóriák MDS-térképe 
az 1.5.1. ábrán látható, a következő oldalon. 

Mint az 1.5.1. ábrán látható, a megítélések elsősorban a vízszintes 1. dimenzióban 
tértek el (ezt akkor láthatjuk igazán, ha megnézzük a dimenziók skálázását az MDS-térkép 
alján és bal szélén). Ebben a dimenzióban a sikeres mérnök megítélése a legmagasabb, ezt 
követi az önmegítélés, majd a sikeres üzletember és a sikeres politikus megítélése. Valamivel 
kevésbé pozitív értékelést kap a munkás, egyértelműen negatívat a három „sikertelen” 
célszemély (mérnök, politikus és üzletember), s a legnegatívabbat a hajléktalan. A kategóriák 
elhelyezkedése azt mutatja, hogy ezt a dimenziót értelmezhetjük a kompetencia illetve a siker 
dimenziójaként. A függőleges 2. dimenzióban a sikeres üzletember pontszáma a legmagasabb, 
ezt követi a sikeres, majd a sikertelen politikus. Nagyjából középen, egy magasságban 
helyezkedik el a sikeres mérnök, a sikertelen üzletember és a sikertelen mérnök, valamint a 
hajléktalan. Hozzájuk képest lejjebb helyezkedik el ezen a tengelyen a munkás, és messze a 
leglejjebb az önmegítélés. A dimenziót azonosíthatjuk a Fiske-féle modell barátságosság-
dimenziójával, avagy a társas-morális megítéléssel – csak mint az ábrából is láthatjuk, ezen az 
MDS-térképen ebben a dimenzióban a negatívabb pontszám jelenti a pozitívabb megítélést. 
(Mint a későbbiekben látni fogjuk, ezt az értelmezést faktoranalízis is megerősítette, ld. az 
1.5.6. ábrán.) 
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1.5.1. ábra: A kategóriajellemzések MDS-térképe 
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Feltűnő, hogy miközben a válaszokban kompetencia szerint világosan elkülönültek az 
egyes csoportok, a társas-morális dimenzióban elsősorban a sikeres célszemélyek megítélései, 
valamint a munkásra és az önmagára vonatkozó megítélések tértek el. Ez a 
sztereotípiatartalmak modellje segítségével magyarázható is: Fiske és munkatársai (2002) 
szerint a kedvesség/barátságosság dimenziója a versengésből ered: a hajléktalan, valamint az 
elnevezésükben is sikertelennek címkézett célszemélyek pedig definíció szerint nem 
versenyképesek (bár ezzel együtt azért felhívjuk a figyelmet a „sikertelen politikus” 
kedvezőtlen társas-morális megítélésére). Feltűnő az is, hogy a társas-morális dimenzióban a 
sikeres üzletember és a sikeres politikus megítélései a dimenziónak az önmegítéléssel 
ellentétes végén találhatók: ez legalábbis a közállapotokkal és azok igazságosságával 
kapcsolatos ambivalens érzésekre utal (vö. pl. a sikeres emberekről kialakított képpel: Szabó 
és Váriné, 2007; a közállapotok megítélésével: Hunyady, 2006; a versengéssel: Fülöp, 1999, 
2001). 

A sztereotípiákban természetesen nem csupán az értékelő töltet lehet érdekes, hanem a 
tartalom is, amely elválhat az előbbitől (Hunyady, 1996). A sztereotip jellemzések tartalmát a 
tulajdonság-megítélések profiljával elemezhetjük: ez megmutatja, hogy az egyes 
célszemélyek illetve kategóriák jellemzésében milyen szerepet játszanak a tulajdonságok 
egymáshoz képest (Hunyady, 1996). Megvizsgáltuk tehát a kilenc jellemzés profiljait is – a 
profilok az 1.5.2. és az 1.5.3. ábrán láthatók (két külön ábrán szerepelnek, mert kilenc profil 
egyetlen ábrán nem lenne áttekinthető). 
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1.5.2. ábra: A jellemzések profiljai: sikeres célszemélyek, munkás, önmegítélés 
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1.5.3. ábra: A jellemzések profiljai: sikertelen célszemélyek, munkás, önmegítélés 

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

ok
os

teh
ets

ég
es

szo
rga

lm
as

kit
art

ó

né
psz

erű

bo
ldo

g

jói
nd

ula
tú

be
csü

let
es

Sikertelen üzletember
Sikertelen politikus
Sikertelen mérnök
Munkás
Hajléktalan
Önmaga

 

Mint az ábrákon is látható, a sikeresnek címkézett célszemélyek tulajdonságprofiljai 
hasonló mintázatúak voltak, azzal a fontos kivétellel, hogy a „sikeres mérnök” profilja két 
társas-morális tulajdonságpár, a „jóindulatú-rosszindulatú” és a „becsületes-becstelen” 
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esetében kissé elvált a sikeres politikus és a sikeres üzletember szinte teljesen együtt futó 
profiljától. A sikertelennek címkézett célszemélyek megítéléseinek profiljai ugyanakkor 
nemcsak elhelyezkedésükben, hanem lefutásukban is nagyon hasonlítanak (leszámítva talán, 
hogy a sikertelen politikus profiljában valamelyest negatívabb a népszerűség megítélése, ami 
érthető – tekintve, hogy a politikai sikernek része a népszerűség is). E három profilhoz 
hasonló mintázatú volt a tőlük valamelyest elkülönülve (alattuk) futó hajléktalan-profil. 
Érdekes, hogy az önjellemzés profilja leginkább egy viszonylag kevéssé sikeres kategória, a 
„munkás” profiljához hasonlított a legjobban, továbbá inkább hasonlított a sikertelen 
célszemélyek jellemzésének profiljaihoz, mint a sikeresekéihez (ez feltehetően elsősorban a 
két említett társas-morális tulajdonságban adott magas értékelésnek tudható be). 

A profilok elemzésekor persze nem érhetjük be annyival, hogy szavakban elemezzük 
az ábrákon látható eltéréseket: kiszámítottuk az egyes megítélések profiljai közötti 
korrelációkat is. Mivel a korrelációs együtthatók mindössze nyolc „eseten” (a nyolc 
tulajdonságpár szerinti megítéléseken) alapulnak, a csupán tendenciaszerűen szignifikáns 
(p<,10) együttjárásokat is figyelembe vettük. Az eredmények az 1.5.4. táblázatban láthatók. 

 

1.5.4. táblázat: A jellemzések profiljainak korrelációi 
 SÜ SP SM ön mu snÜ snP snM ha 
sikeres üzletember - ,96** ,93**       
sikeres politikus  - ,81* -,65+  -,72*  -,67+  
sikeres mérnök   -       
önmaga    - ,73* ,72* ,66+  ,63+ 
munkás     - ,69+ ,76*  ,63+ 
sikertelen üzletember      - ,84** ,98** ,96**
sikertelen politikus       - ,86** ,85**
sikertelen mérnök        - ,95**
hajléktalan         - 

** p<,01; * p<,05; + p<,10. Az oszlopok fejléceiben a rövidítések feloldása: S = 
sikeres; sn = sikertelen; Ü = üzletember; P = politikus; M = mérnök; ön = önmaga; mu 
= munkás; ha = hajléktalan. A táblázatban csak a szignifikáns korrelációk szerepelnek. 

 

Mint láthatjuk, a profilok hasonlósága korrelációkkal mérve is hasonlóan alakul, mint 
ahogyan az ábrákból leolvashattuk. A három sikeres célszemély profilja szorosan korrelált, s 
elkülönült a másik hat profiltól, amelyek között szintén sok pozitív együttjárás volt 
megfigyelhető (a lehetséges 15-ből 13 volt legalább p<,10 szinten szignifikáns). Az 
önmegítélések, továbbá a „munkás”-ra, a sikertelennek címkézett három célszemélyre, 
valamint a „hajléktalan”-ra adott ítéletek tehát csak az értékelő töltetben (pozitivitásban illetve 
negativitásban) különböztek egymástól, a profilokban megragadható tartalmuk igen hasonló 
volt. Ez különösen azért érdekes, mert a jellemzéseknek ebbe a csoportjába esett a hajléktalan 
megítélése is. A hajléktalan a társadalmi sikertelenségnek szinte már emblematikus figurája – 
márpedig a sikertelen üzletember, politikus és mérnök, valamint a munkás megítélésének, sőt, 
még az önmegítélésnek (!) a profilja is pozitívan korrelált a hajléktalan jellemzésének 
profiljával. Utóbbi jellemzések tehát szerkezetük tekintetében szinte azonosak a hajléktalan 
jellemzésével – csupán értékelő töltetükben térnek el attól. Ez az önjellemzés esetében 
bizonyos feszültségre utal: mint az 1.5.1. ábrán szereplő MDS-térképen láthattuk, az 
értékelést tekintve az önmegítélés a kompetencia dimenziójában a második legmagasabb (a 
sikeres mérnök után), a társas-morális dimenzióban pedig messze a legmagasabb volt – 
szerkezetében mégis inkább a társadalmilag sikertelen, semmint a sikeres célszemélyek 
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megítélésére hasonlít. Az eredményre két magyarázat is lehetséges. Az egyik szerint a 
válaszadók önmegítéléseiben az önértékelés pozitív torzításai jelennek meg: szeretnék 
magukat ugyanolyan pozitívan (sőt, a megítélés társas-morális dimenziójában még 
pozitívabban) látni, mint a sikeres személyeket, ugyanakkor a jellemzésnek a sikertelen 
emberek profiljával tapasztalható szerkezeti hasonlósága ennek a magas önértékelésnek a 
mesterkélt, inflált, s ugyanakkor bizonytalan jellegére utal. A másik magyarázat viszont a 
rendszerigazolással függ össze: eszerint a válaszadók a kompetencia dimenziójában elismerik 
ugyan a sikeres embereket, ugyanakkor – mivel a fennálló társadalmi-gazdasági-politikai 
rendszer igazságosságával kapcsolatban fenntartásokkal élnek – társas-morális vonatkozásban 
pszichológiailag el is határolódnak ezektől a célszemélyektől (vö. Hunyady, 2006 kutatásával, 
melyben a válaszadók a „nagyvállalkozó” figuráját a legtöbb tulajdonságban magasabbra, 
becsületességben viszont alacsonyabbra értékelték, mint a „hajléktalan” célszemélyt; vö. 
továbbá Székelyi et al (2005) eredményeivel: 35-45 éves, érettségivel rendelkező férfi 
válaszadóik élesen megkülönböztették, mi kell a sikerhez a mai magyar társadalomban és mi 
kellene egy „ideális” társadalomban – magukat ugyanakkor minden, sikerhez vezető 
erőforrásban gazdagnak ítélték). A két magyarázat persze nem zárja ki egymást: az 
énfelnagyítás és a rendszerkritika egyszerre is működhet. 

Részben azért is, hogy ennek utánajárjunk, részben pedig a rendszerigazolás 
hatásainak tisztázására elvégeztük a fenti elemzéseket a cinizmus vizsgálatakor kapott három 
klaszterben külön-külön is. Magyarán, mindhárom klaszter válaszadóira külön-külön is 
elkészítettük a jellemzések MDS-térképét, valamint kiszámítottuk a jellemzések profiljai 
közötti korrelációkat. Az eredményeket nem mutatjuk be külön ábrákon és táblázatokban, 
gyakorlatilag ugyanis mindhárom klaszterban az MDS-térkép és a profil-korrelációk 
ugyanazon mintázatát kaptuk, mint a teljes mintában. A válaszadók a sikeres célszemélyeket 
és önmagukat felértékelték a kompetencia dimenziójában, ugyanakkor megkülönböztették 
őket a társas-morális dimenzióban, önmagukat fel-, a sikeres politikus és üzletember figuráját 
pedig leértékelve. A jellemzések profiljában élesen elvált a társadalmilag inkább és kevésbé 
sikeres személyek megítélése, az önjellemzés pedig az utóbbiak (köztük a hajléktalan) 
profiljával korrelált erősen pozitívan. Ez arra is utalhat, hogy a válaszadók közt konszenzus 
uralkodik a rendszer különböző szereplőinek megítélésében, ezért a rendszer igazolása vagy 
kritikája Magyarországon elsősorban nem a társadalmi sztereotípiákkal ragadható meg (vö. 
Hunyady és Berkics, 2006: a különböző pártok szavazói egyaránt igazságtalannak ítélték a 
hazai közállapotokat, csupán minimális eltérés volt köztük a mindenkori kormánypárti 
szavazók ítéleteinek javára; ugyancsak vö. Berkics et al, 2006 vizsgálatával, melyben a 
sikeres és a sikertelen célszemélyek megítélése nem függött össze az igazságos világba vetett 
hittel). Utalhat azonban arra is, hogy az MDS-módszer esetleg nem volt elég érzékeny, mivel 
a jellemzések MDS-térképe a tulajdonságok megítéléseiben mutatkozó hasonlóságokat és 
különbségeket tükrözi, s így a kapott dimenziók a minta (vagy egy-egy alminta) egészére 
lesznek jellemzők és nem értelmezhetők az egyes válaszadók szintjén. Következő elemzésünk 
ezért olyan módszert: faktoranalízist alkalmazott, amely a megítéléseket az egyes résztvevők 
szintjén is megőrzi faktorpontszámok formájában. 

 

A sztereotip jellemzések faktorelemzése 

A sztereotípia-megítéléseket olyan faktorelemzésnek vetettük alá, ahol egy esetnek 
egy résztvevő egy célszemélyre adott megítéléseit vettük, vagyis összesen 9x800, azaz 7200 
esettel dolgoztunk. Magyarán, a nyolc különböző célszemélyre és a válaszadóra magára 
vonatkozó megítéléseket mind egyetlen faktoranalízisben vizsgáltuk, hogy aztán a megítélt 
személyeket az átlagos faktorpontszámok szerint elhelyezhessük a kapott dimenziók mentén. 
Fiske sztereotípiatartalom-modelljének megfelelően (Fiske et al, 2002) ismét két dimenzióra 



 53

számítottunk: a kompetencia státusszal és sikerrel kapcsolatos, valamint a 
barátságosság/kedvesség társas-morális dimenzióira. Azt vártuk, hogy négy tulajdonságpár 
kerül majd az előbbibe (okos-buta, tehetséges-tehetségtelen, szorgalmas-lusta, kitartó-nem 
kitartó), míg a másik négy az utóbbiba (boldog-boldogtalan, népszerű-népszerűtlen, 
becsületes-becstelen, jóindulatú-rosszindulatú). 

Az elemzés valóban két faktort eredményezett, melyek együtt a variancia 69,8%-át 
magyarázták. A második faktor azonban a vártnál gyengébb volt, mivel csak két 
tulajdonságpár került bele: a „jóindulatú-rosszindulatú” és a „becsületes-becstelen”. A 
boldogságot és a népszerűséget a válaszadók ezek szerint inkább a kompetenciával és a 
sikerrel összefüggő tulajdonságként értékelték. Az eredményeket az 1.5.5. táblázat mutatja be. 

 

1.5.5. táblázat: A jellemzések faktorszerkezete a mintában 
   1. faktor: 

kompetencia, státusz, siker
2. faktor: 

barátságosság, moralitás
Magyarázott variancia (%) 45,8 24,0 
Tételek és faktorsúlyok: 
kitartó – nem kitartó ,835  
boldog – boldogtalan ,796  
okos – buta ,782  
tehetséges – tehetségtelen ,760 ,314 
szorgalmas – lusta ,733 ,417 
népszerű – népszerűtlen ,719  
jóindulatú – rosszindulatú  ,874 
becsületes – becstelen  ,866 

Megjegyzés: a ,25 alatti faktorsúlyok nem szerepelnek a táblázatban. 
A tulajdonságpároknál mindig a magasabb érték jelenti a pozitívabb megítélést. 

 

Az egyes célszemélyek megítéléseinek faktorpontszámaiból a többdimenziós 
skálázáshoz hasonlóan itt is létrehoztuk a jellemzések „térképét”, mely az 1.5.6. ábrán látható, 
a következő oldalon. 

Az ábrán a korábban látott MDS-térképhez igen hasonló a megítélt célszemélyek 
elrendeződése. A vízszintes tengelyen a kompetencia és a sikeresség dimenzióját látjuk: a 
válaszadók ebben felértékelték a sikeresnek címkézett célszemélyeket, valamint kisebb 
mértékben önmagukat és a munkást is – leértékelték viszont a sikertelennek címkézett 
célszemélyeket, s a leginkább a hajléktalant. A megítélés társas-morális dimenziójában 
ugyanakkor elsősorban a viszonylag sikeresebbnek ítélt személyeket különböztették meg: 
önmagukat, s kisebb mértékben a munkást és a sikeres mérnököt pozitívan, a sikeres 
üzletembert és politikust pedig egyértelműen negatívan értékelték. A faktoranalízis tehát 
megerősítette azt a képet, amelyet az előbb az MDS-térkép révén nyertünk. 
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1.5.6. A jellemzések tere a faktorpontszámok alapján 
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A faktorelemzést ugyanakkor elsősorban nem az MDS-eljárással kapott struktúra 
ellenőrzésére végeztük el, hanem abból a célból, hogy az egyes célszemélyekre az egyéni 
válaszadók szintjén is értelmezhető faktorpontszámaink legyenek. Így persze rengeteg 
elemzés volna elvégezhető: kilenc célszemély két dimenzió mentén történő jellemzése esetén 
a teljes mintában 18, a cinizmusnál talált klaszterenként külön-külön számolva pedig összesen 
háromszor ennyi, azaz 54 megítélés összefüggéseit vizsgálhatnánk. A 2x9-es, illetve a 3x2x9-
es varianciaanalízisek azonban az utóelemzések hosszú sora nélkül nehezen volnának 
értelmezhetőek, ezért eleve néhány olyan összehasonlításra és korrelációs vizsgálatra 
koncentráltunk, amelyekre volt hipotézisünk. 

 

Sztereotípiák és rendszerigazolás: a sikeresség értékelése különböző területeken 
Az 1. vizsgálat bevezetésében említett 3. hipotézis arról szólt, hogy különbséget 

vártunk a sikeres és a sikertelen célszemélyek megítélésében attól függően, hogy milyen 
foglalkozásról illetve társadalmi kategóriáról van szó. Azt vártuk, hogy a „mérnök” 
fogalmához jóval kevésbé kapcsolódik a problematikus legitimitás és az igazságtalanság 
képzete, mint az üzletemberéhez vagy a politikuséhoz (vö. Berkics et al, 2006). A 3/a 
kérdésben pedig arra voltunk kíváncsiak, lesz-e különbség a fentiekben a rendszerhez 
különbözőképpen viszonyuló résztvevők között. A megítélések faktorpontszámain ezért 
3x2x2x3-mas elrendezésű, négyszempontos vegyes varianciaanalízist végeztünk. A 
szempontok a következők voltak: 1) a célszemély foglalkozása (mérnök, üzletember, 
politikus); 2) a célszemélynek az instrukció által tulajdonított sikeresség vagy sikertelenség; 
3) a megítélés dimenziója (kompetencia vagy társas-morális – eddig az összetartozó mintás 
szempontok); 4) a válaszadó viszonya a rendszerhez (ez volt a független mintás szempont, 
amelyet a cinizmus vizsgálatakor kapott három klaszterrel operacionalizáltuk). Ahol a 
független változók szignifikáns interakcióját tapasztaltuk, ott több esetben utóelemzésként a 
fenti varianciaanalízist egyszerűsített változatban, azaz egy-egy független változó 
kihagyásával újra elvégeztük, hogy megtudjuk, pontosan milyen hatások is felelősek az 
interakcióért. 
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Bár hipotézisünk nem a főhatásokról szólt, a teljesség kedvéért megemlítjük, hogy 
ezek mind szignifikánsak lettek. A „mérnök” figuráját általában pozitívabban ítélték meg (M 
= ,099), mint az „üzletembert” (M = -,123) vagy a politikust (M = -,184): F(2) = 137,639, 
p<,001. (Az átlagok itt és a továbbiakban is az összes célszemély összes megítélésére végzett 
faktorelemzésben kapott standard normális eloszlású faktorpontszámok átlagai.) Mint az 
várható volt, a sikeresnek címkézett célszemélyek megítélése is pozitívabb volt (M = ,276), 
mint a sikerteleneké (M = -,415): F(1) = 558,104, p<,001. A célszemélyeket a válaszadók a 
kompetencia dimenziójában pozitívabban ítélték meg (M = ,121), mint a társas-morális 
dimenzióban (M = -,260): F(1) = 214,169, p<,001. Végül: a rendszerigazolók klaszterébe 
került válaszadók a célszemélyeket általában pozitívabban ítélték meg (M = -,023), mint az 
elégedetlenek (M = -,067) és a cinikusok (M = -,118): F(2) = 4,015, p<,02. 

A 3. hipotézist a foglalkozás és a sikeresség kettős, valamint – mivel a megítélés 
dimenziója is számít – a foglalkozás, a sikeresség és a dimenzió hármas interakciójának 
vizsgálatával tesztelhetjük. A kettős interakció szignifikáns volt (F(2) = 53,643, p<,001): 
amennyiben a megítélt személy foglalkozása mérnök volt, a válaszadók nagyobb különbséget 
tettek a sikeres és a sikertelen személy között, mint olyankor, amikor üzletembereket vagy 
politikusokat kellett megítélni. Az eredmény az 1.5.7. ábrán látható. 

 

1.5.7. ábra: A sikeres és a sikertelen célszemélyek megítélése különböző 
foglalkozások esetén 
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A foglalkozás, a címke szerinti sikeresség és a megítélési dimenzió hármas 
interakciója ugyancsak szignifikáns volt (F(2) = 16,813, p<,001), s ez tovább árnyalja a fenti 
képet. Az eredmény alább, az 1.5.8. ábrán látható, a következő oldalon. 
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1.5.8. ábra: A sikeres és a sikertelen célszemélyek megítélése különböző 
foglalkozások esetén, két dimenzióban 

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

mérnök üzletember politikus

sikeres célszemély -
kompetencia megítélése

sikeres célszemély -
társas-morális megítélés

sikertelen célszemély -
kompetencia megítélése

sikertelen célszemély -
társas-morális megítélés

 

A kompetencia tekintetében a sikertelen célszemély leértékelődött a sikereshez képest 
– de a foglalkozástól nem teljesen függetlenül. Utóelemzésként 3x2-es (foglalkozás x 
sikeresség) elrendezésű, összetartozó mintás varianciaanalízist végeztünk csak a kompetencia 
dimenziójában mért megítélésekre, ahol – természetesen a sikeresség óriási főhatása (F(1) = 
2061,459, p<,001) mellett – a foglalkozás és a címke szerinti sikeresség szignifikáns 
interakcióját találtuk (F(2) = 11,266, p<,001). Magyarán, a résztvevők a kompetencia 
tekintetében nagyobb különbséget tettek a sikeres és a sikertelen mérnök között, mint a 
sikeres és a sikertelen üzletember illetve politikus között. Mint az ábrán (és mint az F-
értékekből is) látjuk, ez az interakció persze jóval gyengébb, mint a sikeresség főhatása. Az 
eredmény összhangban van a rendszerigazolás elméletével: a sikeres embert a sikertelennél 
kompetensebbnek ítélik, és ez a különbség valamivel hangsúlyosabb azon a területen (a 
mérnöknél), ahol a sikernek nehezebben megkérdőjelezhető a legitimitása. 

 A társas-morális megítélés alakulása már szorosabban függött össze a célszemély 
foglalkozásával: a sikeres mérnököt ebben a dimenzióban is magasabbra értékelték a 
résztvevők, mint a sikertelent; a sikeres politikust és a sikeres üzletembert viszont 
kedvezőtlenebbül ítélték meg társas-morális szempontból, mint sikertelen megfelelőiket. 
(Utóbbi különbség a politikusokra vonatkozó ítéletek esetén kisebb volt – mint az ábráról is 
leolvasható, feltehetően azért, mert a politikusok megítélése annyira negatív, hogy 
sikertelenségük esetén is viszonylag kedvezőtlen jellemzést kapnak a társas-morális 
dimenzióban.) Utóelemzésként itt is 3x2-es (foglalkozás x sikeresség) elrendezésű, 
összetartozó mintás varianciaanalízist végeztünk a hat célszemély megítélésére csak a társas-
morális dimenzióban, a célszemély foglalkozásának főhatását keresve, amit meg is találtunk 
(F(2) = 169,516, p<,001). Természetesen az interakció is szignifikáns volt (F(2) = 47,600, 
p<,001). Összefoglalva: a két „mérnök” célszemély esetében a résztvevők a társas-morális 
dimenzióban is rendszerigazoló (a sikeres személyt felértékelő) válaszokat adtak, viszont a 
„politikus” és különösen az „üzletember” célszemélyek esetében ez pont fordítva volt. Az 
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utóbbi kettővel kapcsolatos eredmény összhangban van a korábbi kutatásokban kapott, 
rendszerigazolás helyett inkább rendszerkritikára utaló adatokkal: pl. Szabó és Váriné (2007) 
sikeres emberek percepciójával, Hunyady (2006) kontraszelekcióval, továbbá Berkics és 
munkatársai (2006) hasonló társadalmi sztereotípiákkal kapcsolatos eredményeivel. 

3/a hipotézisünket (összefüggnek-e a sztereotip megítélések a rendszerigazolással, 
vagyis lesz-e különbség a fenti eredményekben aszerint, hogy a megítélő maga hogyan 
viszonyul a rendszerhez – úgy gondoltuk, hogy igen) többféleképpen is megvizsgáltuk. A fent 
bemutatott varianciaanalízis további interakcióinak vizsgálata mellett ugyanis korrelációs 
elemzést is végeztünk. Mindkét megítélési dimenzióban, mindhárom bemutatott társadalmi-
foglalkozási kategóriára kiszámítottuk a sikeres és a sikertelen célszemély megítélése közti 
különbséget – az előbbi pontszámából kivonva az utóbbiét – s ezt korreláltattuk a korábban 
már ismertetett rendszerigazolási skála pontszámával. A korreláció két esetben lett 
szignifikáns: a rendszerigazolás pozitívan függött össze a társas-morális dimenzióban mért 
megítélési különbséggel a sikeres és a sikertelen üzletember (r = ,214, p<,01), valamint a 
sikeres és a sikertelen politikus (r = ,192, p<,01) között. Ez összhangban van a fent bemutatott 
hármas interakcióval, mely szerint a rendszer igazolása vagy kritikája éppen a társas-morális 
dimenzióbeli megítélésekben nyilvánul meg, s a rendszerkritika az üzletember és a politikus 
kategóriáinál jelentkezik. A kapott korrelációk pedig éppen azt mutatják, hogy minél inkább 
igazolja valaki a rendszert, annál magasabban értékeli (avagy annál kevésbé értékeli le) a 
társas-morális dimenzióban a sikeres célszemélyt a sikertelenhez képest. 

Térjünk most vissza a megítélésekre végzett varianciaanalízishez, melyben független 
mintás szempontként a válaszadó klasztertagsága (rendszerigazoló, elégedetlen vagy cinikus) 
is szerepelt. Amennyiben a rendszerhez való viszonynak van szerepe a rendszerigazoló 
sztereotípiák alakulásában, úgy az előbbi független változónak az interakcióit kell keresnünk 
a célszemély foglalkozásával, címke szerinti sikerességével, illetve a megítélés dimenziójával. 
A kettős interakciók közül a klaszter és a sikeresség interakciója lett szignifikáns (F(2) = 
3,763, p<,05): a „rendszerigazolók” klaszterébe került válaszadók nagyobb különbséget tettek 
a sikeres és a sikertelen célszemélyek megítélésében, mint az elégedetlenek és a cinikusok, 
ami azt implikálja, hogy a különböző klaszterek tagjai más mértékben látják megérdemeltnek, 
az egyéni tulajdonságokkal igazolhatónak a sikert. A különbség főleg a sikeres célszemélyek 
jellemzésében mutatkozik. Az interakció az 1.5.9. ábrán látható. 

Az 1.5.9. ábrán is látjuk persze, hogy a kettős interakció szignifikanciája ellenére nem 
igazán erős. Ez érthető, hiszen a kettős interakcióban egybemosódnak a különböző 
foglalkozású célszemélyekre különböző dimenziókban tett megítélések. Teljesebb képet 
adnak a klasztertagság hármas interakciói, melyek közül kettő lett szignifikáns: a 
foglalkozással és a címke szerinti sikerességgel, valamint a címke szerint sikerességgel és a 
megítélés dimenziójával fennálló interakció. Előbbit mutatja be az 1.5.10. ábra, szintén a 
következő oldalon. 
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1.5.9. ábra: A sikeres és a sikertelen célszemélyek megítélése különböző 
foglalkozások esetén 
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1.5.10. ábra: A sikeres és a sikertelen célszemélyek megítélése különböző 
foglalkozások esetén, különböző klaszterek tagjai által 
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Az 1.5.10. ábrán látható szignifikáns hármas interakció (F(4) = 4,520, p=,001) ismét 
azt mutatja, hogy van összefüggés a sztereotípiákban mutatkozó rendszerigazolás, valamint a 
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rendszerhez való viszony között, méghozzá elsősorban a sikeres célszemélyek megítélésében 
mutatkozó különbségeknek köszönhetően, és főleg az üzletemberek és a politikusok 
vonatkozásában. A „mérnök” esetében a három klaszter közt viszonylag egyforma volt a 
„sikeres mérnök” illetve a „sikertelen mérnök” megítélése. Az instrukcióban sikertelennek 
címkézett célszemélyek megítélése is viszonylag azonos volt a klaszterek között – ezt a csak a 
sikertelen célszemélyekre végzett 3x3x2-es elrendezésű (válaszadó klasztere x célszemély 
foglalkozása x megítélés dimenziója) varianciaanalízis is megmutatta: a klasztertagságnak 
sem a főhatása, sem a célszemély foglalkozásával vizsgált interakciója nem volt szignifikáns. 
Az 1.5.10. ábrán látható hármas interakcióért felelős különbség tehát abban jelentkezett, 
ahogyan a résztvevők a sikeres célszemélyeket jellemezték: az üzletemberek és a politikusok 
esetében a „rendszerigazoló” klaszterba került válaszadók pozitívabb jellemzést adtak a 
sikeres célszemélyről. Erre szintén utóelemzést végeztünk: csak a sikeres célszemélyek 
megítélését vizsgáló 3x3x2-es (klaszter x foglalkozás x dimenzió) vegyes varianciaanalízist. 
A célszemély foglalkozása és a válaszadó klasztere közti interakciót kerestük, ami valóban 
szignifikáns is lett (F(4) = 6,715, p<,001). Hogy a kép még részletesebb legyen, még egy 
utolsó utóelemzést is elvégeztünk: a célszemély foglalkozásának mindhárom eseténél egy-egy 
3x2-es (klaszter x megítélési dimenzió) vegyes varianciaanalízist, a klaszter főhatását keresve. 
Ez megmutatta, hogy a „sikeres mérnök” megítélése nem különbözött a három klaszter 
válaszadói között, a sikeres üzletemberé (F(2) = 11,225, p<,001), valamint a sikeres politikusé 
(F(2) = 14,387) viszont igen: mindkét utóbbi esetben a rendszerigazolók által adott pozitívabb 
megítélés különbözött (p<,05) a másik két klaszter válaszadóinak értékelésétől. 

A másik szignifikáns hármas interakciót (a célszemély sikeressége, a megítélés 
dimenziója és a klasztertagság között: F(2) = 6,097, p<,01) az 1.5.11. ábrán láthatjuk. 

 

1.5.11. ábra: A sikeres és a sikertelen célszemélyek megítélése különböző 
dimenziókban, különböző klaszterek tagjai által 
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Mint az ábrán is látható, az interakcióért felelős különbségek a társas-morális 
dimenzióban jelentkeztek. (A kompetencia dimenziójában a három klaszter válaszadói 
gyakorlatilag azonos mértékben különböztették meg a sikeres és a sikertelen célszemélyeket – 
ezt az utóelemzésként csak a kompetencia dimenziójában végzett, 3x3x2-es 
varianciaanalízissel vizsgáltuk). A hármas interakciót tehát az okozta, hogy míg 
„rendszerigazoló” klaszter válaszadói a sikeres célszemélyt a társas-morális dimenzióban is 
kicsivel pozitívabban ítélték meg, az „elégedetlen” és az „igazi cinikus” klaszter válaszadói a 
sikerességhez negatívabb társas-morális megítélést társítottak. Ezt mutatta az utóelemzésként 
csak a társas-morális dimenzióban elvégzett 3x3x2-es varianciaanalízis (válaszadó klasztere x 
célszemély foglalkozása x célszemély sikeressége): F(2) = 7,397, p=,001 (lásd az 1.5.11. 
ábrán szaggatott vonallal összekötött háromszögeket). 

 

Sztereotípiák és rendszerigazolás: implicit társadalomkép 
Az 1. vizsgálat bevezetésében említettünk egy 4. hipotézist is, amelyet ott nem 

fejtettünk ki részletesen, csupán annyit árultunk el róla, hogy a társadalomban inkább „fent” 
és inkább „lent” elhelyezkedő célszemélyek megítéléseit fogjuk megvizsgálni. E hipotézisünk 
vizsgálatában tulajdonképpen egyfajta „implicit hierarchikus társadalomképet” feltételezünk 
(vö. Hunyady, 2004 az implicit társadalomelméletről): négy olyan célszemély megítéléseit 
vetjük össze, akik a társadalmi hierarchiában egymáshoz képest viszonylag jól 
meghatározható módon helyezkednek el. Vizsgált „társadalomképünk” csúcsán a „sikeres 
magyar üzletember” áll. (Lehetett volna a sikeres magyar politikus is – mint az MDS-térképen 
és a jellemzések faktorelemzéséből kapott „térképen” is láttuk, a kettő megítélése majdnem 
azonos. Mégis inkább az üzletembert választottuk, hogy kizárjuk a válaszadóknak a konkrét 
magyar politikusokról, pártokról és a magyar politikai életről alkotott képe és nézetei 
szerepét.) A következő, szintén inkább „fent” elhelyezkedő társadalmi kategóriát a „sikeres 
magyar mérnök” jeleníti meg. Az összehasonlításban a következő szereplő az „alsó-közép” 
társadalmi kategóriának megfelelő „magyar munkás”, a sort pedig az egyértelműen „legalul” 
elhelyezkedő „magyar hajléktalan” célszemélye zárja. A megítéléseket itt is megvizsgáltuk 
dimenzióként is, valamint 4/a kérdésünk megválaszolására klaszterenként is. Az elvégzett 
statisztikai elemzés ennek megfelelően a megítélések faktor-pontszámaira végzett 4x2x3-mas 
elrendezésű, háromszempontos vegyes varianciaanalízis volt, a következő független 
változókkal: 1) célszemély (sikeres üzletember, sikeres mérnök, munkás, hajléktalan); 2) 
megítélési dimenzió (kompetencia és barátságosság/társas-morális dimenzió – eddig az 
összetartozó mintás szempontok); 3) klaszter (rendszerigazoló, elégedetlen és „igazi” cinikus 
– ez a független mintás szempont). 

A főhatások közül bennünket elsősorban a célszemélyé érdekelt: lesz-e különbség a 
„hierarchikus társadalomkép” négy szereplőjének megítélései között. Lett: a főhatás 
szignifikáns volt (F(3) = 739,910, p<,001), a megítélés viszont nem lineárisan függött össze a 
„hierarchiában” feltételezett hellyel – a „felső-közép” szinten elhelyezkedő sikeres mérök 
esetében lett a legmagasabb, ezt követte a munkás, majd a sikeres üzletember, s végül a 
hajléktalan megítélése. Ebben a főhatásban persze még összemosódnak a kompetencia 
dimenziójában és a társas-morális dimenzióban adott megítélések. Az eredmény az 1.5.12. 
ábrán látható, a következő oldalon. 

A vizsgált hipotézis szempontjából nem lényeges, de a teljesség kedvéért megemlítjük, 
hogy a másik két főhatás is szignifikáns lett: ezek közül inkább a klaszter főhatása lehet 
érdekes, mivel ismét azt kaptuk, hogy a rendszerigazolók adják a legmagasabb átlagos 
megítélést (M = ,126), utánuk következnek az elégedetlenek (M = ,049), s végül a cinikusok 
(M = -,001; F(2) = 6,847, p<,001). 
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1.5.12. ábra: A négy társadalmi kategória megítélése: főhatás 
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A 4. hipotézis igazi tesztjét a célszemély és a megítélési dimenzió interakciójának 
vizsgálata jelentette: azt vártuk, hogy a résztvevők a kompetencia dimenziójában inkább a 
társadalmi státuszhierarchiában „fent” elhelyezkedő célszemélyeket ítélik majd meg 
pozitívan, a társas-morális dimenzióban viszont ambivalenciára utaló jeleket fogunk 
tapasztalni, különösen a „sikeres üzletember” megítélésében. Tekintve, hogy a magyar 
társadalomban a szegénység belső okokat feltételező magyarázatai is tapasztalhatóan jelen 
vannak (Örkény, 1997; Örkény és Székelyi, 2000), nem lennénk meglepve akkor sem, ha a 
„hajléktalan” társas-morális megítélése is inkább negatív lenne. 

Az eredmények alátámasztották várakozásainkat: a két szempont interakciója 
statisztikailag magasan szignifikáns volt: F(3) = 589,781, p<,001. Az eredmények az 1.5.13. 
ábrán láthatók, a következő oldalon. 

Mint látjuk, a kompetencia megítélései nagyjából követik az elemzésben implikált 
„társadalmi státuszhierarchiát”, kivéve a két „felső” kategóriát, amelyek nagyjából azonos 
értékelést kapnak. A sztereotípiák a kompetencia dimenziójában tehát igazolják a rendszert (a 
„fent” lévők a legkompetensebbek, a „legalul” lévő hajléktalan a legkevésbé). A társas-
morális értékelésben ugyanakkor fordított U-alakú összefüggést látunk: a munkás megítélése 
a legpozitívabb, amit követ a sikeres mérnöké; a hajléktalan társas-morális megítélése már 
inkább negatív, de még mindig pozitívabb, mint az e dimenzióban legkedvezőtlenebbül 
megítélt sikeres üzletemberé (vö. ismét Hunyady, 2006 sztereotípiavizsgálatával a 
nagyvállalkozónál becsületesebbnek ítélt hajléktalannal). A kapott mintázat a közállapotok 
megítélésének ambivalenciájáról árulkodik: a hierarchia különböző régióiban elhelyezkedő 
személyek eltérő kompetenciájuk alapján „megérdemlik” helyzetüket, a társas-morális 
dimenzióban kapott megítéléseik alapján viszont egyáltalán nem. 
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1.5.13. ábra: a négy társadalmi kategória megítélése a két dimenzióban 
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Mindez Jost és munkatársai (2005; ld. még pl. Kay és Jost, 2003; Kay, Jost és Young, 

2005) eredményeire emlékeztet, melyek szerint a „szegény, de becsületes” és a „gazdag, de 
becstelen” emberek mintapéldányainak bemutatását a rendszerigazolás növekedése követi. 
Értelmezhetjük tehát a társas-morális dimenzióban kapott eredményeket is egyfajta 
rendszerigazolásként? Aligha: ne feledjük ugyanis, hogy Kay és Jost (2003) vizsgálatában 
független változóként manipulált és bemutatott mintapéldányok szerepeltek, itt pedig 
tulajdonságpárok bipoláris skáláin történő megítéltetéssel mértük a válaszadók – vélhetőleg 
tartós – társadalmi sztereotípiáit. A „szegény, de becsületes” és a „gazdag, de becstelen” 
mintapéldányokkal történő alkalmi szembesülés egy amúgy inkább a rendszerigazolásra hajló 
társadalomban (mint az USA-ban) a fenyegetett rendszerigazoló nézetek erősödését válthatja 
ki, különösen a rendszerigazolásra egyébként is hajlamos (pl. a protestáns munkaetika elveit 
nagyobb mértékben elfogadó) válaszadóknál – Kay és Jost (2003) vizsgálatában pontosan ez 
is történt, és az eredményeket is így értelmezik. Itt viszont kérdőívvel mért, vagyis 
valószínűleg tartósan meglévő sztereotípiákról van szó, amelyek nem rövid távon fenyegetik, 
hanem hosszabb távon hatva egyenesen aláássák a rendszerigazoló tendenciákat. Ráadásul 
vizsgálatunk mintjában a „boldog” és a „népszerű” tulajdonságai a társas-morális dimenzió 
helyett a másikba, a kompetencia/sikeresség dimenziójába kerültek (vö. 1.5.5. táblázat). 

Jost és munkatársai (2005) viszont kérdőívvel mért (azaz nem független változóként 
manipulált) sztereotípiákkal kapcsolatban is kimutatták az egymást kiegészítő sztereotípiák 
rendszerigazoló hatását olasz, angol és izraeli mintákban. A mi vizsgálatunk magyar 
mintájában kapott eredményt mégsem értelmezhetjük rendszerigazolásként: ezt mutatja az a 
3/a hipotézissel kapcsolatos eredmény (s lásd majd a 4/a hipotézissel kapcsolatosakat is), 
hogy a sikeres személyek társas-morális dimenzióbeli leértékelése éppen a rendszerrel 
szemben kritikusabb személyekre, az elégedetlenekre és a cinikusokra volt jellemző, és nem a 
rendszerigazolókra (vö. az 1.5.11. ábrával fentebb). Az 1.5.13. ábrán látható eredmény tehát 
(a korábban bemutatott hasonló eredményekkel együtt) inkább tekinthető a rendszer 
igazolását és bírálatát is tartalmazó, ambivalens társadalomképnek, semmint egyértelmű 
rendszerigazolásnak. 
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Megvizsgáltuk a válaszadók klasztertagságának hatásait is, hogy további 
eredményeket kapjunk a sztereotípiák és a rendszerigazolás összefüggéséről, s ellenőrizzük 
4/a hipotézisünket. A hipotézist az adatok alátámasztották – a megítélt célszemély és a 
válaszadó klasztertagsága közötti kettős interakció szignifikáns volt: F(6) = 3,339, p<,01. Az 
interakció az 1.5.14. ábrán látható. 

 

1.5.14. ábra: a négy társadalmi kategória megítélése a három klaszter tagjai által 
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Mint az ábrán is láthatjuk, a hajléktalant nagyjából mindegyik klaszter tagjai ugyanúgy 
ítélték meg – a különbségek a három másik kategória jellemzésében jelentkeztek. E három 
kategóriát az elégedetlenek klaszterének tagjai különböztették meg a legélesebben, a másik 
két klaszter tagjaihoz képest viszonylag magasan értékelve a mérnököt, viszonylag 
alacsonyan az üzletembert és közepesen a munkást. A rendszerigazoló és az „igazi” cinikus 
klaszter tagjai nagyjából ugyanakkora különbséget tettek a három kategória megítélésében, de 
a rendszerigazolók megítélései kedvezőbbek voltak. Magyarán: a „társadalom peremén élő” 
hajléktalanhoz képest a rendszerigazolók jobban kiemelték a másik három kategóriát, mint a 
cinikusok – ez nagyjából meg is felel annak, amit a rendszerigazolással és a cinizmussal 
kapcsolatban várhatunk; az elégedetlenek klaszterének tagjai az előbbi kettőtől nem a 
kiemelés mértékében, hanem a három kategória közötti különbségtételben tértek el – ez pedig 
megfelel annak az érzékenységnek, amit erről a klaszterről már a róla szóló hipotézisben is 
feltételeztünk. (Ezt az értelmezésünket az utóelemzésként elvégzett 3x3x2-es 
varianciaanalízis támasztja alá, ahol a három klaszternak a három kategóriáról két 
dimenzióban adott ítéleteit elemeztük, a klaszter és a kategória interakcióját keresve és 
megtalálva: F(4) = 4,141, p<,01.) 

A képet tovább árnyalja a három szempont (célszemély, megítélési dimenzió, 
válaszadói klasztertagság) hármas interakciója (F(6) = 3,540, p<,01).  
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1.5.15. ábra: a négy társadalmi kategória megítélése a három klaszter tagjai által, két 
dimenzióban: hármas interakció 
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Az 1.5.15. ábrán látható interakciót a három szempont bonyolult egymásrahatása, 
valamint a hármas interakciót elhalványító nagy főhatások és „célszemély x dimenzó” kettős 
interakció miatt nem könnyű tömören értelmezni, de az interakcióért felelős eltérések azért 
észrevehetőek. A három klaszter válaszadói között nem volt különbség abban, ahogy a négy 
társadalmi kategóriát kompetencia tekintetében értékelték. (Az utóelemzésként csak a 
kompetenciamegítélésekre végzett 4x3-mas varianciaanalízisben az interakció nem lett 
szignifikáns.) A társas-morális dimenzióban viszont hasonló különbséget látunk a három 
klaszter között, mint a dimenziókkal nem számoló kettős interakcióban (vö. 1.5.14. ábra): a 
hajléktalant nagyjából azonosan értékelik, a másik három kategóriánál viszont a 
rendszerigazolók pozitívabb, a cinikusok negatívabb, az elégedetlenek pedig a kategóriák 
között érzékenyebben különbséget tevő megítéléseket adnak. Ezt az utóelemzésként csak a 
három kategóriának csak a társas-morális dimenzióbeli megítéléseire végzett 3x3-mas 
(kategória x klaszter) varianciaanalízis is megerősíti: ebben a két tényező interakcióját 
kerestük, és szignifikánsnak is találtuk: F(4) = 4,318, p<,01. 

Végezetül az önjellemzést is megvizsgáltuk, először is abból a célból, hogy kiderüljön: 
lehet-e a rendszer bírálatának valamilyen önigazoló funkciója. Az önjellemzés két dimenziója, 
valamint a skálán mért rendszerigazolás közti korrelációk igen gyenge, ám éppen ezzel 
ellentétes hatást mutattak. A társas-morális dimenzióban mért önmegítélés nem korrelált a 
rendszerigazolással, a kompetenciára vonatkozó önmegítélés viszont pozitívan járt együtt 
vele: r = ,141, p<,01. Ezzel összhangban lévő eredményt hozott a három klaszter 
(rendszerigazoló, elégedetlen, cinikus) összehasonlítása a két megítélési dimenzióban 3x2-es 
vegyes varianciaanalízissel. Az eredmények közül a klaszter főhatása volt szignifikáns (F(2) = 
8,926, p<,001), méghozzá úgy, hogy a rendszerigazolók átlagos önjellemzése volt a 
legmagasabb (M = ,718), ezt követte az elégedetleneké (M = ,629), és a cinikusoké volt a 
legalacsonyabb (M = ,539 – a három alminta átlagai a Tukey-féle post hoc összehasonlítás 
szerint páronként is p<,05 szinten különböznek egymástól). 
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Az önmegítélések vizsgálata 
A rendszerigazolási elmélet szerint a rendszerigazolás az alacsony státuszúaknál 

negatív, míg a magas státuszúaknál pozitív együttjárást mutat az önértékeléssel (Jost et al, 
2001; Jost, Banaji és Nosek, 2004). A logikus feltevés magyarázata: amennyiben egy 
alacsony státuszú személy a rendszert igazságosnak tartja, úgy saját alacsony státuszát 
nemigen magyarázhatja mással, mint a képességek vagy az erőfeszítés hiányával; egy magas 
státuszú személynél viszont nincs ilyen feszültség önmaga és a rendszer megítélése között, 
hiszen minél igazságosabbnak látja a rendszert, annál megérdemeltebb, pozitív 
tulajdonságokkal annál inkább igazolható a saját magas státusza is. Jost és munkatársai (2001) 
mindezt amerikai mintákon empirikus adatokkal is kimutatták. Vajon így lesz ez a vizsgált 
magyar mintában is? 

Az önmegítélésnek a nyolc tulajdonságpár alapján kapott két dimenzióját az objektív 
és a szubjektív SES különböző szintjein is korreláltattuk a rendszerigazolási skála 
pontszámával. Az objektív SES hatását úgy vizsgáltuk, hogy a mintát egy főre eső havi nettó 
jövedelem szerint kvartilisekre osztottuk, s a kvartilisekben külön-külön számítottuk ki az 
említett két-két korrelációt. Az összesen nyolc közül mindössze egyetlen esetben kaptunk 
szignifikáns együttjárást. A felső kvartilisben a rendszerigazolás pozitívan (tehát az itt várt 
irányban), ugyanakkor gyengén korrelált az önmegítéléssel a kompetencia dimenziójában (r = 
,204, p<,02). A többi kvartilisben viszont semmiféle szignifikáns együttjárás nem 
mutatkozott. Arra gondolva, hogy a minta kvartilisekre osztása esetleg nem elég érzékeny 
operacionalizációja a státuszkülönbségeknek, az elemzést megismételtük a minta decilisekre 
osztásával is. Ismét csak a kompetencia dimenziójával találtunk statisztikailag megbízható 
együttjárásokat, de csak az alulról számított második (r = ,286, p<,05) és hetedik (r = ,379, 
p<,01) decilisben. Mindkettő pozitív, tehát az előbbi (viszonylag alacsony státuszúak közt 
kapott) ellentmond, az utóbbi (viszonylag magasabb státuszúak közt kapott) pedig megfelel a 
rendszerigazolás elméletének. Persze mivel a lehetséges húszból két szignifikáns eredményt 
kaptunk, az előző, kvartilisenkénti elemzésben pedig nyolcból egyet, ez akár elsőfajú hiba 
következménye is lehet. Semmi esetre sem mondhatjuk, hogy vizsgálatunk magyar 
mintájában a rendszerigazolás már említett hipotézisének megfelelő eredményeket (vagy akár 
azzal szöges ellentétben állókat) kaptunk volna. A jelek szerint az egy főre jutó nettó 
jövedelemmel mért objektív SES a magyar mintában nem hat a rendszerigazolás és az 
önértékelés kapcsolatára. 

A szubjektív SES már több szignifikáns együttjárást hozott, de nem egészen az elmélet 
által jósolt mintázat szerint. Az még összhangban volt az elmélettel, hogy az önmagukat az 
„alsó” osztályba sorolók körében a rendszerigazolás negatívan korrelált az önmegítélés társas-
morális dimenziójával (r = -,288, p<,01). Az viszont már nem, hogy a legmagasabb, „felső-
közép” önbesorolásúaknál semmit sem találtunk, csupán a „középső” önbesorolásúak 
kompetencia szerinti önmegítélésénél (r = ,144, p<,05). Az sem igazán az elméletet 
alátámasztó eredmény, hogy az önmagukat az „alsó-közép” kategóriába sorolók között a 
rendszerigazolás mindkét önmegítéléssel pozitívan korrelált (kompetencia: r = ,162; társas-
morális: r = ,138, mindkettő p<,05). A rendszerigazolás magyar mintánkban tehát csak a 
magukat szubjektíve a társadalom „alján” érzőknél volt negatív összefüggésben az 
önértékeléssel, a többi esetben – ha volt – inkább pozitív együttjárást tapasztaltunk. 
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1.6. Összefoglalás 
 

Első vizsgálatunkban a rendszerigazolást, a rendszerrel szembeni kritikus 
szembenállást és annak lehetséges két változatát, valamint a rendszerigazoló (esetünkben 
inkább rendszerkritikus) sztereotípiákat vizsgáltuk meg nemre, korra és lakóhelyre nézve 
reprezentatív magyar mintán. Eredményeinket a következő pontokban foglalhatjuk össze: 

1) Első eredményünk mindjárt az volt, hogy a rendszer igazolása és az igazságos 
világba vetett hit vizsgálatunk magyar mintájában is a várt pozitív irányban korrelált. Ez nem 
csupán a rendszerigazolási skála validitását mutatja, de arra is utal, hogy a vizsgált két attitűd 
a magyar válaszadók esetében is hasonló, illetve egymással átfedő motívumokból fakadhat. 

2) A társadalmi-politikai cinizmus elnagyoltnak tűnő definíciói, s a vele kapcsolatban 
mindeközben társadalmilag igen releváns eredmények hatására külön megvizsgáltuk a 
rendszerigazolás dimenziójának alacsony pontszámok felé eső („rendszerkritikus”) oldalát, s 
klaszteranalízissel, majd a kapott klaszterek közti további különbségek feltárásával két, 
egymástól elkülöníthető rendszerkritikus attitűdöt azonosítottunk. A „cinizmus” kifejezés 
alkalmazását csupán az egyikre javasoltuk, a lényeg ugyanakkor nem az elnevezés, hanem az, 
hogy eredményeink révén differenciálható egy korábban egységesen kezelt jelenség, s e 
különbségtétel társadalmilag is fontos implikációkkal bír. A rendszerkritikus attitűdöknek 
persze további differenciációja, valamint dinamikájuk feltárása is elképzelhető, ám ez további 
kutatások feladata lesz, a jelen értekezés keretei között nem vállalkoztunk rá. 

3) A társadalmi sztereotípiák MDS-eljárással, illetve faktoranalízissel kapott 
„térképei”, valamint a különböző társadalmi kategóriákról alkotott sztereotípiákban 
mutatkozó különbségek a válaszadók szkeptikus és ambivalens társadalomképéről 
árulkodnak. Bár a sikeres embereket felértékelték a kompetenciával kapcsolatos 
tulajdonságokban, s ennyiben elismerik a siker mögött rejlő érdemeket, a társas-morális 
dimenzióban adott – nem egyszer lesújtó – leértékelés a sikerrel, s így végső soron a 
társadalmi-gazdasági rendszerrel szembeni ambivalenciát és fenntartásokat mutatja. Az 
eredmények aligha magyarázhatók oly módon, ahogyan a rendszerigazolási elmélet az ilyen, a 
két dimenzióban ellentétes értékelést mutató „komplementer” sztereotípiákat kezeli. A sikeres 
kategóriák társas-morális leértékelése ugyanis éppen a célszemély megkérdőjelezhetőbb 
moralitású foglalkozása esetében („üzletember”, „politikus”) jelentkezett, de nem a kevésbé 
megkérdőjelezhetőnél („mérnök”); s elsősorban a rendszerrel szemben kritikus „elégedetlen”, 
kisebb mértékben pedig a „cinikus” klaszterbe került válaszadókra volt jellemző, s még 
kevésbé a rendszert (legalábbis a többiekhez képest) inkább igazolókra. A klaszterek között 
ugyanakkor csak viszonylag enyhe (bár szignifikáns) különbségek mutatkoztak a 
konszenzuálisnak tekinthető rendszerkritikus sztereotípiák hátterén. Ugyancsak szkepszisre és 
távolságtartásra utalnak a sztereotip jellemzések profiljai is, amelyek lényegesen mások a 
sikeres célszemélyek, mint a sikertelenek esetén – az önmegítélés pedig pozitív értékelő 
töltetének dacára profilban egyértelműen az utóbbiakhoz hasonlít. 

4) A fenti eredmények semmiféle „hamis tudat” létezését nem jelzik, ami összhangban 
van többi eredményünkkel is. Megvizsgáltuk ugyanis a kétféle rendszerkritikus attitűd (az 
„elégedetlen” és a „cinikus”) társadalmi státusszal való együttjárását, s azt találtuk, hogy míg 
a „cinikusokkal” kapcsolatban nincs markáns összefüggés, az elégedetlenség inkább 
kapcsolódik mind a szubjektív, mind pedig az objektív mutatók szerint az alacsonyabb, mint a 
magasabb státuszhoz. 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. 
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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. 
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2. vizsgálat: 
Disztributív igazságtalanság és rendszerigazolás 

 

2.1. A vizsgálat kereteinek, kérdéseinek és hipotéziseinek bemutatása 
 

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” mértékét mint szempontot. A valódi, életből vett helyzetek 
megítélésekor problémát okozhat, hogy a választ illetve a megítélést nem vagy csak nehezen 
tudjuk a valósághoz viszonyítani, hiszen a valódi élethelyzetekben sokszor nehéz (sokszor 
pedig egyáltalán nem is tudományos kérdés) annak eldöntése, hogy hol az igazság. Az 1. 
vizsgálat sztereotípia-megítéléseinél nem tudhattuk, hogy például a „sikeres üzletemberre” 
vagy a „munkásra” vonatkozó sztereotípiáknak, vagy ezek különbségeinek mi közük a 
valósághoz: milyenek a sikeres vagy a sikertelen üzletemberek, vagy a munkások 
„valójában”. Ebben a 2. vizsgálatban viszont már bemutatunk a résztvevőknek néhány, a 
disztributív igazságosság szempontjából „valós” helyzetet: „valósat” abban az értelemben, 
hogy ezeket viszonylag egyértelműen sorba lehet rendezni az igazságosság érvényesülése 
szerint – s így a válaszokat is viszonyíthatjuk ehhez. 

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. Néhány 
hipotézisünk és kérdésünk ugyanakkor a kérdőívekkel kapcsolatban is volt. Pozitív korrelációt 
vártunk például az igazságos világba vetett hit és a rendszerigazolás között, mivel az utóbbi 
konstruktum részben az előbbire épül, mintegy alapvető motivációjaként feltételezve azt. 
Kíváncsiak voltunk arra is, vajon a rendszerigazolás hogyan jár majd együtt a méltányosságra 
és az egyenlőségre vonatkozó nézetekkel. Ha a magyarországi közvélekedésben a rendszerrel 
kapcsolatos szkepticizmus forrása éppen az, hogy az észlelők nem tartják méltányosnak a 
javak elosztását, illetve a sikerhez vezető utat (vö. Fülöp, 2008c; Magyar Gallup Intézet, 
1998; Szabó és Váriné, 2007; Székelyi et al, 2005), akkor azt várhatjuk, hogy a 
méltányosságpárti nézetek negatívan korrelálnak majd a rendszerigazolással. A rendszerváltás 
óta növekvő társadalmi egyenlőtlenséget tekintve elképzelhető, hogy az egyenlőségpárti 
nézetekkel is lesz ilyen korreláció. Megvizsgáltuk továbbá a demográfiai változók (státusz 
illetve munkaviszony jellege, életkor, jövedelem, iskolázottság és nem) hatásait is. 

Vizsgálatunk kísérletes részének alaphipotézise az volt, hogy magyar mintánkban 
merőben más eredményeket kapunk, mint a rendszerigazolási elmélettel kapcsolatos eddigi 
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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. Ebből az alaphipotézisből a konkrét hipotézisek egy része levezethető, 
különösen a helyzetek Magyarországon észlelt tipikusságával kapcsolatosak. Más hipotézisek 
viszont a rendszerigazolás elméletéből következnek, pl. az utolsó, 21. hipotézis. Nem 
feltételezzük ugyanis, hogy a rendszerigazolás pszichológiai mechanizmusai ne 
működhetnének akár Magyarországon is – csak azt feltételezzük, hogy Magyarországon ezt 
háttérbe szorítja a rendszerrel szembeni kritikus attitűd, ezért a rendszerigazolás folyamatai 
inkább egyéni szinten, bizonyos válaszok közti korrelációkban lesznek tettenérhetők. Voltak 
olyan eredmények, amelyekkel kapcsolatban nem alkottunk előzetes hipotézist (ha elméleti 
megfontolások nem adtak rá okot) – az eredményekre vonatkozó elképzeléseinket ilyen 
esetekben kérdésként fogalmaztuk meg. Több kérdésünk és hipotézisünk a válaszadók 
státuszával kapcsolatos. A mintavétel alkalmi jellegéből fakadóan ezek persze kevésbé 
jelentős elemei a vizsgálatnak – vagyis, bár az alábbiakban számos hipotézist és kérdést 
sorolunk fel, kutatásunk legfontosabb elemét a rendszerigazolással kapcsolatos vizsgálatok 
képezik. A vizsgálat legfontosabb, ha úgy tetszik központi hipotéziseit ezért az alábbiakban 
vastag betűkkel emeljük ki. A hipotéziseket és a kérdéseket az áttekinthetőség kedvéért 
folyamatosan számozzuk. 

 

Az igazságossággal kapcsolatos kérdések és hipotézisek 
1. hipotézis: Azt vártuk, hogy a disztributív igazságosság tekintetében eltérő 

helyzeteket a válaszadók valóban eltérően értékelik. (A helyzetek részletes leírását lásd a 2.3. 
alfejezetben.) Konkrétan: igazságosabbnak ítélik majd a méltányosság, és talán az egyenlőség 
elvén alapuló helyzeteket, mint az olyanokat, ahol ezek az elvek sérülnek. Ez kritikus 
hipotézis volt a vizsgálat szempontjából, hiszen ha nem bizonyul igaznak, az a manipuláció 
eredménytelenségét jelentené. 

2. kérdés: Kérdésként fogalmaztuk meg (mert előzetesen nem volt okunk különbséget 
feltételezni), hogy a résztvevők vajon inkább a méltányosság, vagy inkább az egyenlőség 
elvét érvényesítő helyzeteket értékelik-e igazságosabbnak, esetleg egyformán igazságosnak 
ítélik-e mind a kettőt. 

3. kérdés: Szintén kérdés, hogy a helyzetek igazságosságának megítélésében vajon 
lesz-e különbség aszerint, hogy az ingerhelyzet a válaszadó számára kedvező vagy 
kedvezőtlen elosztást mutat-e be. 

4. hipotézis: Azt is vártuk, hogy a résztvevők munkatapasztalata (van-e állandó 
munkaviszonyuk és rendszeres havi jövedelmük, vagy olyan alsóéves egyetemisták, akik 
eddig legfeljebb még csak alkalmi munkát vállaltak) befolyásolni fogja a válaszokat. Az 
ingerhelyzetek igazságosságának megítélésében hangsúlyosabb különbséget vártunk az 
állandó munkaviszonnyal és ebből rendszeres havi jövedelemmel rendelkező felnőttek között, 
mint az egyetemista mintában. 

5. kérdés: Feltettük azt a kérdést is, hogy a felnőtt mintában a munkaviszony 
jellegének lesz-e hatása: vajon a versenyszférában illetve a közalkalmazottként dolgozó 
felnőttek más válaszokat adnak-e a méltányos és az egyenlő helyzetek igazságosságát 
tekintve? A versenyszférában dolgozó személyek számára ismerősebb és megszokottabb lehet 
a teljesítményalapú (méltányos) bérezés. A közalkalmazotti szférában azonos beosztású 
alkalmazottak között ritkábban van különbség az anyagi jutalmakban. Kérdés, vajon az a 
hatás érvényesül-e, hogy a válaszadók a számukra ismerős, megszokott rendszert részesítik 
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előnyben (akár azért, mert netán éppen e preferenciáik miatt választották az adott szférát), 
vagy megtörténhet az is, hogy a környezetükben fennálló rendszer kritikájaként inkább a 
másikat tartják igazságosnak. 

6. kérdés: Milyen hatást gyakorolnak (ha gyakorolnak) az ingerhelyzetek 
igazságosságának megítélésére a kérdőívekkel mért változók: a méltányosságra és az 
egyenlőségre vonatkozó nézetek, az igazságos világba vetett hit és a rendszerigazolás? 

6/a hipotézis: A méltányosságra és az egyenlőségre vonatkozó nézetek mint 
kvázifüggetlen változók vonatkozásában volt hipotézisünk: azt vártuk, hogy az egyik, illetve a 
másik elvet preferáló résztvevők attitűdje a méltányos, illetve az egyenlő helyzetek 
megítélésében is tükröződik majd. 

6/b hipotézis: Feltételeztük, hogy az igazságos világba vetett hit és a rendszerigazolás 
(szintén mint kvázifüggetlen változók) befolyásolni fogják az ingerhelyzetek megítélését: 
minél inkább hisz valaki a világ és a társadalmi rendszer igazságosságában, annál kevésbé 
ítéli majd igazságtalannak azokat az ingerhelyzeteket, amelyekben sérülnek a disztributív 
igazságosság elvei („az áldozat hibáztatása” – ld. pl. Lerner, 1980). Kérdés, vajon ez a hatás 
egyformán érvényesül-e a válaszadó számára kedvező, valamint kedvezőtlen helyzetekben. 
Az előbbi esetben az igazságos világba vetett hit és a rendszerigazolás önigazoló funkciójáról 
beszélhetünk (akire jellemzőbbek ezek a nézetek, az igazságosabbnak tartja, amikor a helyzet 
neki kedvezőbb). Utóbbi esetben inkább egyfajta „fájdalomcsillapító” racionalizációról 
beszélhetünk: minél inkább hisz valaki a világ és a rendszer igazságosságában, annál kevésbé 
érzi igazságtalannak, amikor egy helyzetben ő jár rosszabbul. A hipotézis tehát egy kérdést is 
fölvet. Mivel mindez a rendszerigazolással és annak egyik motivációs alapjával, az igazságos 
világba vetett hittel kapcsolatos, a 6/b hipotézist is kritikusnak tekintettük a vizsgálat 
szempontjából. 

 

Az elégedettséggel kapcsolatos kérdések és hipotézisek 
7. hipotézis: A társas összehasonlítás elmélete (Festinger, 1954) alapján feltételezhető, 

hogy az egyes ingerhelyzetekben a javak elosztásával való elégedettség függeni fog attól, 
hogy a bemutatott helyzet a válaszadó számára kedvező vagy kedvezőtlen-e. (Az 
elégedettségre vonatkozó ezen és összes következő hipotézisünket és kérdésünket különösen 
az teszi érdekessé, hogy a válaszadók az összes helyzetleírásban ugyanannyi fizetést „kaptak”, 
csak a képzeletbeli munkatárs fizetése változott.) 

8. hipotézis: Feltételeztük, hogy a résztvevők elégedettsége függeni fog a helyzet 
típusától is: elégedettebbek lesznek az olyan helyzetekben, amelyek megfelelnek a 
disztributív igazságosság valamely kritériumának (a méltányosságnak vagy az 
egyenlőségnek), és kevésbé elégedettek az olyanokban, amelyek kisebb vagy nagyobb 
mértékben ugyan, de egyértelműen igazságtalanok. 

9. kérdés: Az igazságosságra vonatkozó megítéléshez hasonlóan itt sem volt előzetes 
hipotézisünk a méltányos és az egyenlő helyzetek viszonyáról, így kérdésként fogalmaztuk 
meg, vajon a válaszadók a méltányos vagy az egyenlő helyzetekben lesznek-e elégedettebbek 
a fizetésükkel. 

10. hipotézis: Ahogy az igazságosság megítélésénél is, úgy itt is volt várakozásunk a 
résztvevők munkatapasztalatának szerepével kapcsolatban: feltételeztük, hogy az állandó 
munkaviszonnyal és rendszeres havi jövedelemmel rendelkező felnőttek elégedettségét 
nagyobb mértékben fogja befolyásolni a helyzetek típusa, mint a az olyan alsóéves 
egyetemistákét, akik eddig legfeljebb még csak alkalmi munkát vállaltak. 
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11. kérdés: A felnőtt mintában az elégedettségnél is megvizsgáltuk a munkaviszony 
hatását. Vajon lesz-e különbség a versenyszférában illetve a közalkalmazottként dolgozó 
felnőttek válaszai között, akár az általános elégedettségben (tekintve, hogy előbbieknek 
magasabb az átlagos jövedelmük), akár interakcióban a helyzet típusával (tekintve, hogy a 
versenyszférában dolgozó személyek számára ismerősebb és megszokottabb lehet a 
teljesítményalapú, vagyis a méltányos jutalmazás)? 

12. kérdés: Milyen hatást gyakorolnak (ha gyakorolnak) az ingerhelyzetekre adott 
elégedettségi pontszámokra a kérdőívekkel mért változók: a méltányosságra és az 
egyenlőségre vonatkozó nézetek, az igazságos világba vetett hit és a rendszerigazolás? 

12/a hipotézis: A méltányosságra és az egyenlőségre vonatkozó nézetek mint 
kvázifüggetlen változók vonatkozásában volt hipotézisünk: azt vártuk, hogy az egyik, illetve a 
másik elvet preferáló résztvevők attitűdje a méltányos, illetve az egyenlő helyzetek 
megítélésében is tükröződik majd. 

12/b hipotézis: Feltételeztük, hogy az igazságos világba vetett hit és a 
rendszerigazolás (szintén mint kvázifüggetlen változók) befolyásolni fogják az 
ingerhelyzetekkel való elégedettséget: minél inkább hisz valaki a világ és a társadalmi 
rendszer igazságosságában, annál elégedettebb lesz, illetve annál kevésbé lesz elégedetlen 
azokban az ingerhelyzetekben, amelyekben sérülnek a disztributív igazságosság elvei. Kérdés, 
vajon ez a hatás egyformán érvényesül-e a válaszadó számára kedvező, valamint kedvezőtlen 
helyzetekben. Az előbbi esetben az igazságos világba vetett hit és a rendszerigazolás igazoló 
funkciójáról beszélhetünk (akire jellemzőbbek ezek a nézetek, az elégedettebb lesz a 
helyzetével), az utóbbi esetben viszont – ahogy már a 6/b hipotézisben is említettük – a 
racionalizáció és a fájdalmas érzelmek enyhítése lehet e nézetek funkciója (aki erősebben hisz 
bennük, az kevésbé lesz elégedetlen az olyan helyzetekkel, amelyekben ő az, aki a másikhoz 
képest rosszul jár). Mivel itt is (rendszer)igazolásról van szó, ez is a kutatás kiemelt 
hipotézisei közé tartozott. 

13. hipotézis: Feltételeztük, hogy a helyzetek igazságosságának megítélése és a 
helyzetekkel való elégedettség pozitívan fog korrelálni azokban a helyzetekben, amelyekben 
érvényesülnek a disztributív igazságosság elvei, valamint azokban, amelyekben sérülnek az 
igazságosság elvei és a válaszadó számára kedvezőtlenek – mivel ez utóbbiakat 
igazságtalannak tartják majd és egyúttal elégedetlenek is lesznek velük, már csak az 
igazságtalanság miatt is. 

13/a kérdés: Ahogy a korábbiakban sem, úgy itt sem volt konkrét hipotézisünk a 
méltányos és az egyenlő helyzet viszonyára. Kérdésként fogalmaztuk meg tehát: vajon lesz-e 
különbség ebben az együttjárásban a kétfajta helyzet között? 

13/b kérdés: A kevésbé, valamint a nagyon igazságtalan helyzetet illetően kérdés, 
hogy az észlelt igazságosság és az elégedettség együttjárása más lesz-e annak függvényében, 
hogy a helyzet kinek kedvezőbb. Lehetséges, hogy a válaszadók elégedettebbek lesznek a 
számukra kedvező helyzetben, amelyet ugyanakkor várhatóan igazságtalannak tartanak (s 
ezért ebben az esetben kisebb lesz a korreláció), de az is lehet, hogy az észlelt igazságtalanság 
az elégedettséget is csökkenti. 

13/c kérdés: Vajon az észlelt igazságosság és az elégedettség másképpen jár-e majd 
együtt a különböző munkatapasztalattal rendelkező csoportokban, vagyis a versenyszférában 
dolgozók, a közalkalmazottak és az egyetemisták közt? 
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A helyzetek tipikusságával kapcsolatos kérdések és hipotézisek 
Mivel kutatásunk fő témája a rendszerigazolással kapcsolatos nézetek vizsgálata volt 

magyar kontextusban, a helyzetek tipikusságára vonatkozó megítéléséhez kapcsolódtak 
legfontosabb kérdéseink és hipotéziseink. 

14. hipotézis: A Magyarországon kapott eddigi eredmények alapján (ld. a jelen 
értekezés elméleti bevezetőjében) feltételeztük, hogy a válaszok olyan mintázatot mutatnak 
majd, amely ellentmond a rendszerigazolás elméletének. A rendszerigazolás elméletéből az 
következnék, hogy az igazságtalanságot a rendszerben az észlelők ne tartsák gyakorinak és 
jellemzőnek. Mi ennek ellenkezőjét vártuk tehát: azt, hogy a válaszadók az igazságtalan 
helyzetek előfordulását jellemzőbbnek fogják tartani Magyarországon, mint azokét a 
helyzetekét, amelyekben érvényesül a disztributív igazságosság valamelyik alapelve. 

15. kérdés: Nem feltételeztük, de nem is zártuk ki, hogy a tipikusság megítélése 
függjön a helyzet irányától (ezért is szerepel ez a gondolat kérdésként és nem hipotézisként). 
Elképzelhető, hogy a kedvezőtlen helyzetek olyan érzelmeket váltanak ki a résztvevőkből (pl. 
mert valós élethelyzetekre emlékeztetik őket), amelyek azután fokozott rendszerkritikában 
manifesztálódnak, s így a válaszadók ezeket a helyzeteket Magyarországra nézve 
jellemzőbbnek illetve tipikusabbnak látják.  

16. hipotézis: Azt vártuk, hogy a helyzetek tipikusság szerinti megkülönböztetése 
hangsúlyosabb lesz az idősebb, több munka- és élettapasztalattal rendelkező felnőtt 
válaszadók, mint az egyetemisták körében. Feltételeztük ugyanis, hogy a felnőttek mind saját 
élethelyzeteikben, mind a közbeszédben gyakrabban találkoztak a társadalmi-gazdasági 
rendszer bírálható aspektusaival, illetve magukkal a bírálatokkal. 

17. kérdés: A versenyszférában dolgozók és a közalkalmazottak ítéletei között nem 
számítottunk jelentős különbségre, ezért e különbség létét – és ha van, jellegét – kérdésként és 
nem hipotézisként fogalmazzuk meg. 

18. kérdés: Természetesen megvizsgáltuk a kérdőívvel mért változók hatását is, 
ahogyan a helyzetek észlelt igazságosságánál és a velük kapcsolatos elégedettségnél is. 

18/a hipotézis: Rendszerigazolás helyett rendszerkritikát feltételezve azt vártuk, hogy 
a méltányosság- és az egyenlőségpárti nézetek negatívan járnak majd együtt a nekik 
megfelelő helyzetek tipikusságának megítélésével. Magyarán, minél inkább támogatja valaki 
a méltányosság és az egyenlőség elveit, annál kevésbé látja majd úgy, hogy az ilyen elveknek 
megfelelő, szerinte kívánatos helyzetek előfordulása jellemző Magyarországon. Az 
igazságtalan helyzeteknél ennek éppen a fordítottját vártuk, vagyis azt, hogy a méltányosság 
és az egyenlőség elveivel inkább egyetértő válaszadók éppen az ilyen, elveiknek nem 
megfelelő helyzeteket fogják tipikusabbnak vélni. 

18/b hipotézis: A rendszerigazolással és az igazságos világba vetett hittel 
kapcsolatban a korrelációknak a fentiekkel ellentétes mintázatát vártuk. Különösen a 
rendszerigazolásról feltételeztük, hogy az igazságos helyzetek észlelt tipikusságával 
pozitívan, az igazságtalan helyzetek észlelt tipikusságával pedig negatívan jár együtt. Ez 
könnyen belátható: ha valaki a körülötte fennálló társadalmi-gazdasági-politikai rendszert 
igazságosnak véli, akkor az igazságos helyzeteket jellemzőbbnek, az igazságtalanokat 
kevésbé jellemzőnek kell, hogy tartsa. 

19. hipotézis: Ismét a „rendszerigazolás helyett rendszerkritika” téziséből kiindulva 
feltételeztük, hogy a helyzetek észlelt igazságossága és észlelt magyarországi tipikussága 
között negatív korrelációt kapunk – azaz minél igazságosabbnak észlelnek egy elosztási 
helyzetet a résztvevők, annál kevésbé vélik azt jellemzőnek a magyar viszonyokra. 
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19/a kérdés: Megvizsgálandó ugyanakkor, hogy az említett negatív korreláció az 
egyes konkrét helyzetekben külön-külön is jelentkezik, vagy csak a helyzetek összesítésében. 
Az előbbi ugyanis azt jelentené, hogy a rendszerkritika egyfajta, a valós ingerhelyzetektől 
független közvélekedés. (Ami ettől persze még lehetne igaz. Erről azonban a jelen értekezés 
keretei között nehéz volna állást foglalni: kutatásunkban a társadalmi viszonyok észlelését 
vizsgáltuk, s nem magukat a társadalmi viszonyokat.) Az utóbbi eset is érdekes lenne, mivel 
azt mutatná, hogy a rendszerkritika nem feltétlenül „csak úgy” bármely, az igazságosság 
szempontjából megítélhető helyzettel kapcsolatban bukkan fel, hanem a különböző mértékben 
igazságosnak vagy igazságtalannak észlelt helyzetek között. Ebben az esetben már inkább 
megkockáztatható, hogy a válaszadók által megfogalmazott rendszerkritikának lehet 
igazságtartalma.  

20. kérdés: Az előzőhöz is kapcsolódik az a további kérdésünk: lesz-e összefüggés a 
helyzetekkel való elégedettség és a helyzetek észlelt tipikussága között? Ha ugyanis igen, 
akkor ez várhatóan negatív lesz: minél elégedetlenebb valaki valamely helyzettel, annál 
jellemzőbbnek fogja tartani az országra nézve. Ha ilyen eredményt kapnánk, az azt mutatná, 
hogy a rendszerkritika tulajdonképpen az elégedetlenség kifejezésének is tekinthető. Itt is 
vizsgálandó persze, hogy ha találunk negatív korrelációt, akkor az a konkrét helyzetekben is 
megtalálható lesz-e, vagy csak a helyzetek összesítéseiben. 

21. hipotézis: Végül a rendszerigazolással kapcsolatban volt egy további, különleges 
hipotézisünk is. A rendszerigazolásról nem azt feltételezzük, hogy Magyarországon ne lenne a 
közgondolkodásban jelen lévő dimenzió; hanem azt, hogy a magyar válaszadók nézetei ennek 
a dimenziónak inkább a kritikus, mintsem a rendszert igazoló oldalára esnek. Vártuk tehát a 
rendszerigazolás kérdőívvel mért változójának egy további hatását. Mivel minden résztvevő 
nyolc helyzetet ítélt meg, az egyes résztvevőkre kiszámítható az észlelt igazságosság és az 
észlelt tipikusság korrelációja a nyolc helyzet alapján (nevezzük ezt személyen belüli 
korrelációnak). Ha ez a korreláció egy adott személynél pozitív, az azt jelenti, hogy az általa 
igazságosabbnak észlelt helyzeteket egyúttal tipikusabbnak is tartja – vagyis igazolja a 
rendszert. A negatív személyen belüli korreláció viszont azt jelenti, hogy minél 
igazságosabbnak lát egy helyzetet, annál kevésbé tartja jellemzőnek – tehát bírálja a rendszert. 
21. hipotézisünk tehát az, hogy a rendszerigazolás kérdőívvel mért személyi változója 
pozitívan jár majd együtt az észlelt igazságosság és az észlelt tipikusság személyen belüli 
korrelációjával. 

21/a hipotézis: Arra számítottunk, hogy a 21. hipotézisben feltételezett korreláció 
erősebb lesz a több munka- és élettapasztalattal rendelkező felnőtt almintákban, mivel ezek 
tagjai számára a kísérletben alkalmazott ingerhelyzetek életszerűbbek, több ezekhez hasonló 
saját élményük van. 

 

 

2.2. Mintavétel 
 

A 2. vizsgálatban összesen 245 válaszadó vett részt: 114 egyetemi hallgató és 131 
felnőtt, munkaviszonnyal és rendszeres havi jövedelemmel rendelkező személy. (Aki az 
egyetemi hallgatók közül rendelkezett munkaviszonnyal és rendszeres havi jövedelemmel, azt 
a felnőtt almintába soroltuk át.) Az adatfelvétel 2006 májusa és 2007 májusa között, több 
lépésben történt. Az egyetemista válaszadók pszichológia szakos hallgatók voltak, akik 
önkéntesen, részleges kurzuskreditért vettek részt a vizsgálatban. A felnőtt válaszadókat jobb 
lehetőség híján hólabda-szerű mintavétel keretében értük el: ők részben a versenyszférában 
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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 minta összetételével kapcsolatos 
alapvető tudnivalókat a 2.2.1., a 2.2.2. és a 2.2.3. táblázatok foglalják össze. 

 

2.2.1. táblázat: Az alminták nemi és életkori megoszlása 
Alminta Férfi Nő Összesen Életkor (év) 
Egyetemista 29 (25%) 85 (75%) 114 M = 20,2; SD = 2,1 

terjedelem: 18-28 
Felnőtt 37 (28%) 94 (72%) 131 M = 40,8; SD = 11,0 

terjedelem: 23-68 
Összesen 66 (27%) 179 (73%) 245 M = 31,1; SD = 13,1 

terjedelem: 18-68 

 

2.2.2. táblázat: A felnőtt alminta jellemzői: iskolai végzettség 
Legmagasabb iskolai végzettség  

Diploma nélkül Főiskola Egyetem 
Összesen

Közalkalmazott 20 (23%) 36 (41%) 31 (36%) 87 
Versenyszférában dolgozó 9 (21%) 17 (38%) 18 (41%) 44 
Összesen 29 (23%) 53 (40%) 49 (37%) 131 

 

2.2.3. táblázat: A felnőtt alminta: nem, kor és havi jövedelem 
 Férfi Nő Életkor 

(év) 
Havi jövedelem 

(Ft) 
 
Közalkalmazott 

 
19 

(22%) 

 
68 

(78%) 

M = 40,3 
SD = 10,5 
terjedelem: 

23-64 

M = 117830 
SD = 37538 
terjedelem: 

70000-250000 
 
Versenyszférában 
dolgozó 

 
18 

(41%) 

 
26 

(59%) 

M = 41,6 
SD = 11,9 
terjedelem: 

24-68 

M = 223217 
SD = 181633 
terjedelem: 

50000-1000000 
 
Összesen 

 
37 

(28%) 

 
94 

(72%) 

M = 40,8 
SD = 11,0 
terjedelem: 

23-68 

M = 151797 
SD = 117662 
terjedelem: 

50000-1000000 

 

 

 

                                                 
* A szerző köszönetét fejezi ki Balogh Rékának a közalkalmazottak, Biró Balázsnak pedig mind a 
versenyszférában dolgozók, mind a közalkalmazottak közt végzett adatgyűjtéséért. 
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2.3. A vizsgálat felépítése: mérőeszközök és elrendezés 
 

A 2. vizsgálat két részből állt: egy kérdőíves és egy kísérletes részből.* A kérdőíves 
részben a válaszadók három különböző, az igazságosságra vonatkozó nézeteket mérő 
kérdőívet töltöttek ki, s ezen kívül olyan demográfiai adatokat is megadtak, mint a nem, az 
életkor, az iskolai végzettség, illetve – a felnőtt minta esetében – a munkaviszony jellege 
(közalkalmazott vagy versenyszférában dolgozó), valamint a havi jövedelem. A vizsgálat 
kísérletes részében minden válaszadó 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 
(igazságosság, elégedettség, tipikusság) ítéltettük meg. (Az ingerhelyzetek részletes 
bemutatását lásd az alfejezet végén.) 

 

A kérdőíves rész 
A vizsgálatban alkalmazott három kérdőív a következő volt: 1) az igazságos világba 

vetett hitet mérő kérdőív (Dalbert, 1999) rövidített, nyolctételes változata, amelyet már az első 
vizsgálatban is alkalmaztunk; 2) a szintén nyolctételes rendszerigazolási skála (Kay és Jost, 
2003), amely ugyancsak szerepelt az első vizsgálatban is; valamint 3) egy saját fejlesztésű 
(Berkics és Biró, 2006) kérdőív, amely a méltányosságra és az egyenlőségre vonatkozó 
nézeteket vizsgálta. 

Mint korábban, az 1. vizsgálatnál már említettük, az igazságos világba vetett hitet 
mérő kérdőív elvileg két faktorból áll: négy tétel az általános, négy tétel pedig a személyes 
igazságos világba vetett hitet méri. A faktorszerkezetet a mintában varimax-rotációval végzett 
főkomponens-analízissel táruk fel, s valóban két faktort kaptunk, amelyek együtt a variancia 
mintegy 65,6%-át magyarázzák. Igaz, már az első faktor is magyarázza önmagában véve is a 
variancia 51,5%-át, tehát a kérdőív két-, de akár egyfaktorosként is kezelhető, amint azt a 
további eredmények is megerősítik. Az egyes tételek ugyanis elsődlegesen mind az elvárt 
faktorokba kerülnek (ott a legnagyobb a faktorsúlyuk: az általános igazságosságba vetett 
hitről szóló tételeknek az egyik, a személyes igazságosságról szóló tételeknek a másik 
faktorban), ugyanakkor öt tétel ,25 fölötti súllyal bír a másik faktorban is. Miközben a két, 
négy-négy tételből álló alskála megbízhatósága külön-külön is jó (általános: ,775; személyes: 
,846), a teljes, nyolctételes skála Cronbach-alfája is bőven meghaladja az elvárt ,7-es értéket 
(,857). A kérdőív faktorszerkezetét a 2.3.1. táblázat mutatja be. 

 

                                                 
* A szerző köszönetét fejezi ki Biró Balázsnak részvételéért a méltányosság és egyenlőség elveivel kapcsolatos 
attitűdöket mérő skála, valamint a kísérlet során alkalmazott ingerhelyzetek fejlesztésében. 
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2.3.1. táblázat: 
Az igazságos világba vetett hitet mérő kérdőív faktorszerkezete a mintában 

 

1. faktor: 
személyes 
igazságos 

világba vetett 
hit 

2. faktor: 
általános 
igazságos 

világba vetett 
hit 

Ha a teljes 
skálát egyetlen 

faktorként 
kezeljük: 

Magyarázott variancia (%) 35,5 30,0 51,5 
Megbízhatóság (Cronbach-alfa) ,846 ,775 ,857 
Item-maradék korrelációk 
értékének terjedelme ,570-,735 ,546-,641 ,468-,722 

Tételek és faktorsúlyaik 
Rendszerint azt kapom, amit 
megérdemlek. ,829  ,771 

A rám vonatkozó fontos 
döntések rendszerint 
igazságosak. 

,809 ,272 ,790 

Ami az életben történik velem, 
az általában méltányos. ,785 ,347 ,821 

Csak elvétve történik velem 
igazságtalanság. ,748  ,655 

Az igazság mindig 
győzedelmeskedik az 
igazságtalanság felett. 

 ,840 ,573 

A világ alapjában véve igazságos 
hely. ,381 ,719 ,759 

Az emberek nagyjából azt 
kapják, amit megérdemelnek. ,299 ,695 ,681 

Úgy gondolom, az emberekkel 
általában bármilyen területen 
(munka, család, politika) csak 
nagyon ritkán történik 
igazságtalanság. 

,299 ,661 ,659 

Megjegyzés: a ,25-nél kisebb faktorsúlyok nem szerepelnek a táblázatban. 

 

Kay és Jost (2003) rendszerigazolási skálájukat eredetileg egyfaktoros, nyolc tételes 
Likert-skálaként készítették el, ugyanakkor a jelen vizsgálat keretében ezen a skálán is 
főkomponens-analízissel kezdtük az elemzést. A faktorelemzés valóban azt mutatta, hogy a 
skála tételei két faktort alkotnak: a két fordított tétel ugyanis külön faktorba került. A két 
faktor összesen a variancia 51,6%-át magyarázza, míg az egyfaktoros megoldás csupán 
36,7%-ot magyarázna meg, ami kissé kevés. A megbízhatósági elemzés viszont azt mutatja, 
hogy a skála kezelhető egydimenziósként – s mivel szerzői eleve ilyennek szánták és a két 
fordított tétel által alkotott faktor sem ad a kutatás szempontjából lényeges többletinformációt, 
mi is ennél a megoldásnál maradtunk. A skálát a 2.3.2. táblázat mutatja be. 
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2.3.2. táblázat: A rendszerigazolási skála a mintában 

 

1. 
faktor: 
pozitív 
tételek 

2. faktor: 
fordított 
tételek 

Ha a teljes 
skálát egyetlen 

faktorként 
kezeljük: 

Item-
maradék 

korrelációk 

Magyarázott variancia 
(%) 30,1 21,5 36,7  

Megbízhatóság 
(Cronbach-alfa) ,708 

nem 
értelmezhető 

(csak két tétel) 
,715  

Item-maradék 
korrelációk értékének 
terjedelme 

,274-,571
nem 

értelmezhető 
(csak két tétel) 

,229-,571  

Tételek és faktorsúlyaik 
A magyar társadalomban 
az emberek rendszerint 
azt kapják, amit 
megérdemelnek. 

,730  ,668 ,479 

A magyar társadalom 
nagyjából igazságos. ,704 ,293 ,749 ,556 

A magyar állam 
tevékenysége általában 
jó célokat szolgál. 

,645 ,330 ,720 ,535 

A magyar politikai 
rendszer nagyjából 
megfelelően működik. 

,618 ,456 ,767 ,571 

Magyarországon élni a 
legjobb a világon. ,537  ,372 ,229 

Mindenkinek van esélye 
arra, hogy gazdag és 
boldog legyen. 

,530  ,440 ,295 

A magyar társadalmat 
radikálisan át kellene 
alakítani. (F)* 

 ,811 ,475 ,343 

A magyar társadalom 
évről évre egyre 
rosszabb. (F)* 

 ,793 ,514 ,376 

Megjegyzés: a ,25-nél kisebb faktorsúlyok nem szerepelnek a táblázatban. 
* (F) = az elemzésben már megfordított tétel. 

 

Mint látható, az egydimenziósként kezelt skála megbízhatósága is kielégítő (,715), és a 
tételek többségének elfogadható az item-maradék korrelációja. Ebből a szempontból a 
„Magyarországon élni a legjobb a világon”-tétel a leggyengébb. Ez érthető is, hiszen a skálát 
eredetileg amerikai (USA-beli) mintán alkalmazták, s a két ország eltérő körülményei, 
kultúrája, gazdagsága, sikeressége és nemzetközi tekintélye miatt egy amerikai válaszadó 
számára ez a tétel (eredetiben: „The United States is the greatest country on Earth to live is”) 
nyilván nem pont ugyanazt jelenti, mint egy magyar válaszadó számára. A tételt ennek 
ellenére meghagytuk a skálában, mivel a megbízhatóságot csak alig észrevehető mértékben 
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befolyásolja (az ,01-gyel nőne, ha a tételt kihagynánk), és nyomós indok nélkül nem akartunk 
változtatni az eredeti mérőeszközön. 

A vizsgálat kérdőíves részében alkalmazott harmadik mérőeszköz saját fejlesztésű, az 
egyenlőséggel és a méltányossággal kapcsolatos attitűdöket mérő skálánk volt (Berkics és 
Biró, 2006). A válaszadóknak nyolc állítást kellett megítélniük hatfokú Likert-skálán aszerint, 
hogy mennyire értenek egyet velük. Három állítás a méltányosság elve (a javaknak és 
jutalmaknak a befektetés vagy hozzájárulás szerinti elosztása) mellett szólt: „Mindenkinek 
hozzájárulása arányában kell részesülnie a megtermelt jutalmakból”; „A munkabérek 
megállapításánál a teljesítmény kellene hogy legyen a fő szempont”; valamint „Olyan 
társadalomban szeretnék élni, ahol mindenkinek olyan a jövedelme, amilyen a teljesítménye”. 
Három tételben a javak és a jutalmak egyenlő elosztásának gondolata fogalmazódott meg: 
„Olyan társadalomban szeretnék élni, ahol mindenkinek közel egyenlő a jövedelme”; „A 
javak elosztásakor leginkább az egyenlőséget kell szem előtt tartani”; továbbá „Az együtt 
végzett munkáért járó jutalomból minden résztvevőnek egyenlő arányban kell részesülnie, 
függetlenül az egyéni hozzájárulás mértékétől”. Végül a skálában helyet kapott két olyan tétel 
is, amelyik az adórendszerre vonatkozott. Tartalmilag ezek is illeszkedtek a méltányosságra és 
az egyenlőségre vonatkozó tételek közé: az egyik az egykulcsos, a másik a progresszív 
adórendszert helyeslő állítás volt („Egyetértek azzal, hogy jövedelemtől függetlenül mindenki 
egy kulcs szerint adózzon”; illetve „Egyetértek azzal, hogy a magasabb jövedelmű 
embereknek magasabb adókulcs szerint kell adózniuk”). Utóbbi csökkenti az 
egyenlőtlenséget, az előbbi viszont – legalábbis ami az arányokat illeti – érintetlenül hagyja. 

Új kérdőívről lévén szó, több elképzelés is lehetséges a tételek faktorszerkezetével 
kapcsolatban. A legkézenfekvőbbnek és leglogikusabbnak az tűnik, hogy a skála 
egydimenziós legyen, hiszen a méltányosság és az egyenlőség egymással ellentétes elvek a 
javak elosztásában: vagy a teljesítmény illetve a hozzájárulás alapján történik az elosztás – 
aminek gyakori következménye az egyenlőtlenség –, vagy pedig az egyenlőség elve alapján – 
ekkor viszont könnyen előfordulhat, hogy eltérő teljesítményt nyújtó, illetve a közös 
eredményhez eltérő mértékben hozzájáruló személyek kapnak egyforma jutalmat. 
Elképzelhető persze köztes megoldás is, de a lényeg így sem változik: amennyiben az 
egyének teljesítménye, befektetése, illetve a közös eredményhez való hozzájárulása 
különböző – és gyakran az –, úgy az elosztásban a méltányosság és az egyenlőség elve között 
kell választani, vagy a kettő között valamilyen középutas megoldást találni, vagyis a két elv 
preferenciája egyetlen dimenzióban változhat. 

Az emberek azonban nem feltétlenül gondolják végig ezt logikusan, ezért 
elképzelhető, hogy a méltányosságot és az egyenlőséget támogató nézetek függetlenek 
egymástól. Az is lehetséges, hogy van olyan válaszadó, aki a méltányosság óhajtása mellett 
azt is szeretné, ha már maguk az egyéni teljesítmények is közel egyenlőek lennének. Külön 
kérdés, hogyan viszonyul a többi tételhez a két, adórendszerrel kapcsolatos állítás. A 
nyolctételes kérdőívre tehát faktoranalízist végeztünk (főkomponens-analízist varimax-
forgatással). Érdekes eredmény született, ugyanis három, egynél nagyobb sajátértékű faktort 
kaptunk, amelyek együtt a variancia 70,8%-át magyarázták. Külön faktorba kerültek a 
méltányosságot, illetve az egyenlőség elvét támogató tételek, s a harmadik faktorba került a 
két, adózással kapcsolatos tétel. Az eredmények a 2.3.3. táblázatban láthatók. 
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2.3.3. táblázat:  
A méltányosságra és az egyenlőségre vonatkozó nézeteket mérő skála faktorszerkezete 

 1. faktor: 
méltányosság 

2. faktor: 
egyenlőség 

3. faktor: 
adózás 

Magyarázott variancia (%) 24,5 24,0 22,3 

Megbízhatóság (Cronbach-alfa) ,711 ,692 
nem 

értelmezhető 
(csak két tétel) 

Item-maradék korrelációk értékének 
terjedelme ,432-,618 ,399-,604 

nem 
értelmezhető 

(csak két tétel) 
Tételek és faktorsúlyaik 
A munkabérek megállapításánál a 
teljesítmény kellene hogy legyen a 
fő szempont.  

,850   

Olyan társadalomban szeretnék élni, 
ahol mindenkinek olyan a 
jövedelme, amilyen a teljesítménye. 

,828   

Mindenkinek hozzájárulása 
arányában kell részesülnie a 
megtermelt jutalmakból. 

,721   

A javak elosztásakor leginkább az 
egyenlőséget kell szem előtt tartani.  ,857  

Olyan társadalomban szeretnék élni, 
ahol mindenkinek közel egyenlő a 
jövedelme. 

 ,782  

Az együtt végzett munkáért járó 
jutalomból minden résztvevőnek 
egyenlő arányban kell részesülnie, 
függetlenül az egyéni hozzájárulás 
mértékétől. 

 ,690  

Egyetértek azzal, hogy jövedelemtől 
függetlenül mindenki egy kulcs 
szerint adózzon. 

  -,937 

Egyetértek azzal, hogy a magasabb 
jövedelmű embereknek magasabb 
adókulcs szerint kell adózniuk. 

 ,305 ,887 

Megjegyzés: a ,25-nél kisebb faktorsúlyok nem szerepelnek a táblázatban. 

 

Megvizsgáltuk azt is, mi történik, ha a skálát két-, és mi, ha egydimenziósként 
kezeljük. Két faktor a variancia 54,7%-át, egy faktor pedig a 30,5%-át magyarázza. A 
kétfaktoros megoldásban az adózással kapcsolatos tételek az egyenlőség skálájába kerültek. 
Az említett faktoranalízisek és megbízhatósági elemzések eredményei a 2.3.4. táblázatban 
láthatóak. 
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2.3.4. táblázat:  
A méltányosság-egyenlőség skála faktorszerkezete két, illetve egy faktorral 

 1. faktor: 
egyenlőség 

2. faktor: 
méltányosság 

Ha a teljes 
skálát egyetlen 

faktorként 
kezeljük: 

Magyarázott variancia (%) 30,2 24,5 30,5 
Megbízhatóság (Cronbach-alfa) ,710 ,711 ,638 
Item-maradék korrelációk 
értékének terjedelme ,415-,671 ,432-,618 ,142-,513 

Tételek és faktorsúlyaik 
Egyetértek azzal, hogy a 
magasabb jövedelmű embereknek 
magasabb adókulcs szerint kell 
adózniuk. 

,817  ,782 

Olyan társadalomban szeretnék 
élni, ahol mindenkinek közel 
egyenlő a jövedelme 

,749  ,701 

A javak elosztásakor leginkább az 
egyenlőséget kell szem előtt 
tartani. 

,668  ,665 

Egyetértek azzal, hogy 
jövedelemtől függetlenül mindenki 
egy kulcs szerint adózzon. 

-,640  -,646 

Az együtt végzett munkáért járó 
jutalomból minden résztvevőnek 
egyenlő arányban kell részesülnie, 
függetlenül az egyéni hozzájárulás 
mértékétől. 

,554  ,552 

A munkabérek megállapításánál a 
teljesítmény kellene hogy legyen a 
fő szempont. 

 ,854 -,341 

Olyan társadalomban szeretnék 
élni, ahol mindenkinek olyan a 
jövedelme, amilyen a 
teljesítménye. 

 ,828  

Mindenkinek hozzájárulása 
arányában kell részesülnie a 
megtermelt jutalmakból. 

 ,718  

Megjegyzés: a ,25-nél kisebb faktorsúlyok nem szerepelnek a táblázatban. 

 

Mint látható, az egyfaktoros megoldás nem kielégítő: a magyarázott variancia kicsi, a 
megbízhatóság lényegesen alacsonyabb az elvárt ,7-es értéknél, az item-maradék korrelációk 
között is vannak alacsonyak, a faktorsúlyok közül kettő pedig olyan kicsi, hogy be sem került 
a fenti táblázatba (nem érte el a ,25-öt). A kétfaktoros megoldás jobb, de az adózással 
kapcsolatos tételek egyértelműen az egyenlőség faktorába kerülnek, nem pedig külön-külön a 
két faktorba – és még így is csak azért, mert ebben az elemzésben kétfaktoros megoldást 
kerestünk: egyébként külön faktort alkotnának. Végső soron ezért úgy döntöttünk, hogy az 
adózással kapcsolatos tételeket elhagyjuk, a maradék hatot pedig két, egyenként háromtételes 
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skálaként kezeljük, amelyek egymástól függetlenül mérik a méltányosságra és az 
egyenlőségre vonatkozó nézeteket. Mint a 2.3.3. táblázatban korábban már láttuk, a skálák 
megbízhatósága így elfogadható (a ,692-es érték sem rossz egy mindössze három tételből álló 
skála esetén). Ha a megtartott hat tételt egyetlen skálaként kívánnánk használni, a 
megbízhatóság csak ,575 lenne, ami már tényleg túl kevés. 

A vizsgálat kérdőíves részében alkalmazott három mérőeszköz tehát a következő mért 
változókat eredményezte: 

- általános igazságos világba vetett hit; 

- személyes igazságos világba vetett hit; 

- rendszerigazolás; 

- a méltányosság elvének helyeslése; 

- az egyenlőség elvének helyeslése. 

 

A kísérletes rész 
A vizsgálat kísérletes részében a válaszadóknak nyolc különböző ingerhelyzetet 

mutattunk be, a sorrendiség hatásának kiküszöbölése céljából váltakozó sorrendben. Ezekben 
a helyzetekben résztvevőnek egy átlagosnál valamivel magasabb jövedelmű alkalmazott 
helyébe kellett képzelniük magukat, aki megtudja egy kollégájáról, hogy az hozzá képest 
mennyit és milyen jól dolgozik, valamint hogy mennyi a fizetése. A helyzetek leírásának 
általános sémája a következő volt: 

„Ön havi nettó 122000 forintos fizetésért dolgozik egy cégnél. Múltkor véletlenül 
meglátta a havi bérlistát, és látta, hogy az Önnel szemben ülő, azonos beosztású kollégája, aki 
…(a) dolgozik, mint Ön, havi nettó … forintot, vagyis … (b) keres, mint Ön.” 

A résztvevőknek adott helyzetleírásokban természetesen a kipontozott részeken is volt 
szöveg – mind a nyolc ingerhelyzetben más és más. A független változók manipulációja 
éppen azáltal történt, hogy milyen szöveg szerepelt a fenti idézetben kipontozott részeken. Az 
(a) résznél a következő lehetőségek egyike szerepelt: 

- „többet és valamivel jobb minőségben”; 

- „ugyanannyit és ugyanolyan jól”; 

- „láthatóan kevesebbet és gyengébb színvonalon”. 

A (b) résznél, vagyis az elképzelt munkatárs fizetésénél az alábbi lehetőségek 
valamelyike szerepelt: 

- „152000” – „többet”; 

- „122000” – „ugyanannyit”; 

- „92000” – „kevesebbet”. 

A fenti három-három lehetőség kombinálásával összesen kilenc helyzet volna 
létrehozható, de mi nem vizsgáltuk azt a lehetőséget, amikor a hipotetikus kolléga 
ugyanannyit és ugyanolyan jól dolgozik, miközben ugyanannyit keres. Célunk ugyanis a 
méltányos de egyenlő, az egyenlő de mélténytalan, valamint a különféle, egyértelműen 
igazságtalan helyzetek vizsgálata volt. Az ugyanolyan mennyiségű és minőségű munkáért 
kapott ugyanannyi pénz helyzete ugyan rokonszenves lehet az észlelők számára – a jelen 
kutatás szemponjtából viszont kevésbé érdekes, mert mind a méltányosság, mind az 
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egyenlőség elvének megfelel; s ugyanakkor nem is illeszthető bele a független változók 
elrendezésének sémájába. 

A nyolc ingerhelyzet a független változók szempontjából 4x2-es elrendezést alkotott. 
(Bemutatásuk sorrendje természetesen nem az elrendezés logikája szerint következett.) Az 
egyik független változó a helyzet disztributív igazságosság szerinti megtervezettsége vagy 
típusa volt: egyes helyzetek méltányosak voltak, ugyanakkor egyenlőtlenek (aki többet és 
jobban dolgozott, az többet is keresett); másokban az egyenlőség elve érvényesült a 
méltányosság rovására (hiába dolgozott jobban és többet az egyik fél, mindketten ugyanazt a 
fizetést kapták); megint más helyzetek mindkét szempontból egyértelműen igazságtalanok 
voltak kisebb vagy nagyobb mértékben (ugyanannyi és ugyanolyan, máskor pedig egyenesen 
kevesebb és rosszabb munkáért több pénz az egyik félnek). 

A vizsgálat kísérletes részének másik független változója az volt, hogy a helyzet 
melyik fél számára volt kedvező: a válaszadó vagy a képzeletbeli kolléga járt jobban. A 
helyzetek 4x2-es elrendezését a két független változó szerint a 2.3.5. táblázat mutatja be. 

 

2.3.5. táblázat: a kísérletes rész elrendezése – független változók és helyzetek 
 
A kolléga… 

Méltányos, 
de 

egyenlőtlen 

Egyenlő, de 
méltánytalan 

Igazságtalan 
(kisebb 

mértékben) 

Igazságtalan 
(nagyobb 

mértékben) 
 
A helyzet a 
válaszadónak 
kedvez 

…kevesebbet 
és rosszabbul 

dolgozik; 
kevesebbet 

keres; 
(7) 

…többet és 
jobban 

dolgozik; 
ugyanannyit 

keres; 
(1) 

…ugyanannyit 
és ugyanolyan 
jól dolgozik; 
kevesebbet 

keres; 
(3) 

többet és 
jobban 

dolgozik; 
kevesebbet 

keres; 
(8) 

 
A helyzet a 
kollégának 
kedvez 

…többet és 
jobban 

dolgozik; 
többet keres; 

(4) 

…kevesebbet 
és rosszabbul 

dolgozik; 
ugyanannyit 

keres; 
(5) 

…ugyanannyit 
és ugyanolyan 
jól dolgozik; 
többet keres; 

(6) 

kevesebbet és 
rosszabbul 
dolgozik; 

többet keres; 
(2) 

Megjegyzés: a zárójelben lévő számok a helyzetek bemutatási sorrendjét jelzik a minta 
véletlenszerűen kiválasztott egyik felénél; a minta másik fele fordított sorrendben 
kapta a helyzeteket. 

 

A kísérletes résznek három függő változója volt, mindhárom kilencfokú Likert-skálán 
mért megítélés. A válaszadóktól minden egyes ingerhelyzetről megkérdeztük, mennyire tartja 
igazságosnak (1 = nagyon igazságtalan … 9 = nagyon igazságos), mennyire volna elégedett 
az adott helyzetben a fizetésével (1 = teljes mértékben elégedetlen … 9 = teljes mértékben 
elégedett), illetve mit gondol, mennyire jellemző, hogy ilyen helyzet előfordul 
Magyarországon (1 = egyáltalán nem … 9 = nagyon). 
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A 2. vizsgálat változói 
A 2. vizsgálat változóit a 2.3.6. táblázatban foglaltuk össze. A továbbiakban csak 

ezeket a változókat vizsgáltuk, a fent bemutatott kérdőívek egyes tételeinek pontszámait már 
nem. 

 

2.3.6. táblázat: A 2. vizsgálat fontos változói 
Demográfiai változók A kérdőíves rész 

változói 
A kísérletes rész változói 

- nem 
- életkor 
- alminta (diák vagy 
felnőtt) 
 
Felnőtteknél: 
- munkaviszony 
(közalkalmazott vagy 
versenyszféra-beli) 
- iskolázottság 
- jövedelem 

- általános igazságos 
világba vetett hit 
- személyes igazságos 
világba vetett hit 
- rendszerigazolás 
- méltányosság-párti 
attitűd 
- egyenlőség-párti 
attitűd 

Független változók: 
- a helyzet típusa (méltányos, 
egyenlő, kicsit igazságtalan, 
nagyon igazságtalan) 
- kinek kedvez a helyzet (az 
énnek, a másiknak) 
 
Függő változók: 
- a helyzetek igazságosságának 
megítélése 
- elégedettség a helyzetekben 
- mennyire jellemzőek a 
helyzetek Magyarországon 

 

 

 

2.4. Eredmények: a kérdőíves rész skálái 
 

A 2. vizsgálat kérdései és hipotézisei elsősorban a kísérletes rész válaszaival voltak 
kapcsolatosak, valamint azzal, hogy a kérdőívekben kapott válaszok hogyan járnak együtt a 
kísérletes rész ingerhelyzeteinek megítéléseivel (lásd a 2. rész további alfejezeteiben). 
Mindazonáltal megvizsgáltuk azt is, hogyan járnak együtt a kérdőíves rész fontos változói, és 
hogy van-e valamilyen összefüggés ezek és a demográfiai változók között (a változókat lásd 
korábban a 2.3.6. táblázatban). Ezeket a vizsgálatokat természetesen almintánként is 
elvégeztük, mert ha csak a teljes mintát vizsgálnánk, az eredmények lehetnek aggregációs 
hatások is (ha pl. két alminta több változóban is szignifikánsan különbözik) – ráadásul az 
alminták között demográfiai különbségek is vannak, pl. a hallgatói és a felnőtt alminták között 
jelentős a különbség átlagéletkorban, a közalkalmazottak és a versenyszférában dolgozók 
között pedig jövedelemben. Az eredményeket (amelyek között mindazonáltal akad néhány 
érdekes) elsősorban a teljesség kedvéért közöljük, hogy az olvasó képet alkothasson a 
mintáról – a vizsgálat legfontosabb eredményeit a későbbi alfejezetekben mutatjuk be. 

Először is megvizsgáltuk a kérdőíves változók együttjárásait – mivel mindegyik 
intervallumskálájú változó volt, korrelációszámítást végeztünk. A korrelációk közül 
különösen az igazságos világba vetett hit és a rendszerigazolás együttjárása volt érdekes. 
Tekintve, hogy a rendszerigazolás elméletét megalkotói részben az igazságos világba vetett 
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hit jelenségéből vezetik le (Jost és Banaji, 1994; Jost, Banaji és Nosek, 2004), elvárható, hogy 
ezek a kérdőívvel mért változók pozitív korrelációban álljanak egymással. Valóban ez volt a 
helyzet: a rendszerigazolás szignifikánsan pozitívan korrelált mind az általános, mind a 
személyes igazságos világba vetett hittel, s így természetesen az igazságos világba vetett hitet 
mérő teljes skálával is. Ez a teljes minta mellett a hallgatói és a közalkalmazotti almintákban 
külön-külön is így volt, a versenyszférában dolgozók között viszont érdekes módon nem – ott 
gyakorlatilag nulla volt a korreláció (lásd a 2.4.1. táblázatban). 

 
2.4.1. táblázat: A rendszerigazolás együttjárása az igazságos világba vetett hittel 
(Pearson-féle korrelációs együtthatók) 

Igazságos világba vetett hit  
Teljes skála Általános Személyes 

Teljes minta ,330** ,330** ,257** 
Hallgatók ,366** ,380** ,269** 
Versenyszférában dolgozók ,020 -,014 ,045 
Közalkalmazottak ,678** ,571** ,636** 

** p<,01 

 

Az eredményeknek erre a konkrét mintázatára nem volt előzetes hipotézisünk. Azt 
még feltételeztük, hogy az igazságos világba vetett hit és a rendszerigazolás pozitív 
együttjárást fog mutatni, de azt már nem, hogy ilyen különbségek lesznek az alminták között. 
Magyarázatokat persze így is lehet keresni, még ha azok post hoc jellegük miatt óvatossággal 
is kezelendők. Elképzelhető, hogy a közalkalmazottaknál azért erősebbek a korrelációk az 
igazságos világba vetett hit és a rendszerigazolás között, mert ők munkaviszonyuk jellege 
révén szorosabb kapcsolatban állnak az állammal: helyzetükre nagyobb hatást gyakorol, hogy 
az állam és a politika őrködik-e (és ha igen, mennyire és hogyan) a társadalmi igazságosság 
felett; míg a versenyszférában dolgozók számára jobban elkülönül a társadalmi rendszer 
igazságossága és a világé úgy általában. Az is lehet, hogy az eltérő perspektívából fakadó 
eltérő attitűdről van szó. 

A kérdőíves rész változói között ezen kívül még egy érdekes együttjárást találtunk: a 
méltányosság támogatása a felnőtt almintában negatívan korrelált a rendszerigazolással. 
Magyarán: a munkatapasztalattal és rendszeres havi jövedelemmel rendelkezők között minél 
inkább értett egyet valaki a javak elosztásában a méltányosság elvének alkalmazásával, annál 
kevésbé gondolta úgy, hogy a mai Magyarország társadalmi-politikai-gazdasági 
berendezkedése igazságos és igazolható. A korreláció gyenge, de szignifikáns volt a teljes 
mintában és a két felnőtt almintában (a versenyszférában dolgozóknál volt a legnagyobb a 
korreláció, de a kisebb elemszám miatt csak p=,065 szinten). Az eredmények a 2.4.2. 
táblázatban láthatók. 

 

2.4.2. táblázat: A méltányosság elvének együttjárása a rendszerigazolással 
(Pearson-féle korrelációs együtthatók) 
 r(méltányosság, rendszerigazolás)
Teljes minta -,150* 
Hallgatók -,077 
Versenyszférában dolgozók -,280+ 
Közalkalmazottak -,237* 

** p<,01; * p<,05; + p<,10 
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Az életkor hatását szintén korrelációval vizsgáltuk, méghozzá külön-külön a hallgatói 
és a felnőtt almintában, hogy az eredmény valóban életkori hatást tükrözzön, és ne a hallgatói 
kontra dolgozói státusz különbségeit. Az életkor egyedül a közalkalmazotti mintában állt 
jelentős, igen szoros negatív összefüggésben az igazságos világba vetett hittel és a 
rendszerigazolással: minél idősebbek voltak a válaszadók, annál kevésbé látták igazságosnak 
a világot (teljes skála: r = -,670**; általános igazságos világba vetett hit: r = -,563**; 
személyes igazságos világba vetett hit: r = -,644**); mind pedig a mai magyar társadalmi 
rendszert (r = -,232*) (** = p<,01; * = p<,05). 

Szintén korrelációs vizsgálattal ellenőriztük a jövedelem és a kérdőíves rész 
eredményeinek összefüggését (természetesen csak a felnőtt almintában), de itt egyetlen 
korreláció sem volt szignifikáns. 

A válaszadók nemének, munkaviszonyának ill. státuszának (hallgató, közalkalmazott 
vagy versenyszférában dolgozó), valamint iskolázottságának hatásait többszempontos 
varianciaanalízisekkel vizsgáltuk. A teljes mintában a kérdőívekkel mért változókon 
kétszempontos ANOVÁ-t végeztünk nem és munkaviszony szerint (mivel az iskolázottság 
csak a felnőtt mintában játszik szerepet). 

Az igazságos világba vetett hit tekintetében sem a teljes skálában, sem az általános 
alskálában nem találtunk semmilyen szignifikáns hatást, a személyes igazságos világba vetett 
hitben viszont igen: főhatása volt a munkaviszonynak (F(2) = 3,430, p<,05), amennyiben az 
egyetemi hallgatók személyes igazságos világba vetett hite volt a legmagasabb, és a 
közalkalmazottaké a legkisebb (hallgatók: M = 3,948; versenyszféra: M = 3,576; 
közalkalmazottak: M = 3,342; a páronkénti Tukey-féle post hoc összevetésekben a hallgatók 
és a közalkalmazottak közti különbség p<,05 szinten szignifikáns volt, a többi nem). A nem 
főhatása nem volt szignifikáns, ahogy az interakció sem. 

Rendszerigazolásban a férfiak és a nők között volt különbség: az előbbiek 
szignifikánsan magasabb pontszámokkal válaszoltak a skálán (férfiak: M = 4,252; nők: M = 
3,655; F(1) = 11,105; p<,01). A munkaviszony főhatása és az interakció nem volt 
szignifikáns. 

A méltányosság és az egyenlőség elvének támogatásában ugyancsak volt 
statisztikailag jelentős különbség: mindkét esetben a munkaviszony jellegének volt 
szignifikáns főhatása. A nem főhatása és az interakció egyik esetben sem érte el a p<,05-ös 
szignifikanciaszintet. A méltányosság elvét a leginkább a versenyszférában dolgozók, a 
legkevésbé a hallgatók preferálták (versenyszféra: M = 5,053; közalkalmazottak: M = 4,742; 
hallgatók: M = 4,398; F(2) = 6,450; p<,01; a Tukey-féle post hoc összehasonlításban az első 
és a harmadik csoport közti különbség szignifikáns p<,05 szinten). Az egyenlőség elvének 
támogatása éppen ellenkező sorrendet mutatott: a hallgatók átlagos skála-pontszáma volt a 
legmagasabb, és a versenyszférában dolgozóké a legalacsonyabb (hallgatók: M = 2,915; 
közalkalmazottak: M = 2,503; versenyszféra: M = 2,418; F(2) = 3,630; p<,05; a páronkénti 
összevetésben itt is a versenyszférában dolgozók és a hallgatók átlaga tért el p<,05-ös 
szinten). 

A felnőtt almintában további kétszempontos varianciaanalízist végeztünk az egyes 
kérdőíves változókra, a munkaviszony mellett az iskolázottsággal mint független változóval 
(mivel ezt csak a felnőtt almintában értelmeztük: az állandó munkaviszonnyal és rendszeres 
havi jövedelemmel nem rendelkező egyetemisták mind középfokú végzettségűek voltak). Az 
iskolázottságnak szignifikáns főhatása volt a személyes igazságos világba vetett hitre: ez 
utóbbi az egyetemi végzettségűeknél volt a legmagasabb (M = 3,798), kicsit alacsonyabb a 
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főiskolai diplomával rendelkezőknél (M = 3,581), és lényegesen alacsonyabb a diplomával 
nem rendelkező válaszadók körében (M = 2,844; F(2) = 4,929; p<,01) – a páronkénti post hoc 
összehasonlítás az első és a harmadik csoport közt volt p<,05 szinten szignifikáns. A csak a 
felnőtt almintán végzett kétszempontos varianciaanalízis rendszerigazolásban szignifikáns 
különbséget mutatott a versenyszférában dolgozók (M = 4,177) és a közalkalmazottak (M = 
3,597) között (F(1) = 5,871; p<,05). Az egyenlőség elvének preferenciája ismét az 
iskolázottsággal függött össze, utóbbinak ugyanis statisztikailag jelentős főhatása volt (F(2) = 
4,065; p<,05): az egyenlőséget leginkább a diplomával nem rendelkező válaszadók 
részesítették előnyben (M = 3,096), a főiskolai diplomával rendelkezők már kevésbé (M = 
2,427), az egyetemi végzettségűek pedig a legkevésbé (M = 2,281; a Tukey-féle páronkénti 
összehasonlításban ismét az első és a harmadik csoport átlaga tért el p<,05 szinten). 

A vizsgálat kérdőíves részében kapott eredmények és a demográfiai változók 
összefüggéseit (azokat, amelyek nem szerepeltek a jelen alfejezet korábbi két táblázatában) az 
áttekinthetőség kedvéért összefoglaltuk a 2.4.3. táblázatban is. 

 
2.4.3. táblázat: A kérdőívek eredményei és a demográfiai változók a teljes mintában 
(csak a szignifikáns összefüggések) 
Kérdőívvel mért 
változó 

Összefüggés: melyik demográfiai 
változóval és hogyan 

Statisztikai 
mutatók 

Igazságos világba 
vetett hit: teljes skála 

Életkor: csak a közalkalmazotti mintában; 
minél idősebb, annál kevésbé hisz a világ 
igazságosságban 

r = -,670** 

Általános igazságos 
világba vetett hit 

Életkor: csak a közalkalmazotti mintában; 
minél idősebb, annál kevésbé hisz a világ 
általános igazságosságban 

r = -,563** 

Életkor: csak a közalkalmazotti mintában; 
minél idősebb, annál kevésbé hisz a világ 
személyre szóló igazságosságban 

r = -,644** 

Munkaviszony: az egyetemisták hite a 
legnagyobb, a versenyszférában 
dolgozóké a legkisebb 

M(e)=3,948 
M(k)=3,576 
M(v)=3,342 
F(2)=3,430* 

 
 
 
Személyes igazságos 
világba vetett hit Iskolázottság: az egyetemi végzettségűek 

hite a legnagyobb, a diplomával nem 
rendelkezőké a legkisebb 

M(e)=3,798 
M(f)=3,581 
M(nd)=2,844 
F(2) = 4,929* 

Életkor: csak a közalkalmazotti mintában; 
minél idősebb, annál kevésbé hisz a 
rendszer igazságosságban 

r = -,232* 

Nem: a férfiak inkább igazolják a 
rendszert, mint a nők 

M(f)=4,252 
M(n)=3,655 
F(1)=11,105** 

 
 
 
Rendszerigazolás Munkaviszony: csak a felnőtteknél; a 

versenyszférában dolgozók inkább 
igazolják a rendszert, mint a 
közalkalmazottak 

M(v)=4,177 
M(k)=3,597 
F(1)=5,871* 

Folytatás a következő oldalon 
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2.4.3. táblázat: A kérdőívek eredményei és a demográfiai változók a teljes mintában 
(csak a szignifikáns összefüggések) - folytatás 
Kérdőívvel mért 
változó 

Összefüggés: melyik demográfiai változóval 
és hogyan 

Statisztikai 
mutatók 

A méltányosság 
elvének támogatása 

Munkaviszony: a versenyszférában dolgozók 
támogatják a leginkább, az egyetemisták a 
legkevésbé 

M(v)=5,052 
M(k)=4,743 
M(e)=4,398 
F(2)=6,450** 

Munkaviszony: az egyetemisták támogatják 
a leginkább, a versenyszférában dolgozók a 
legkevésbé 

M(e)=2,915 
M(k)=2,503 
M(v)=2,418 
F(2)=3,630* 

 
 
Az egyenlőség 
elvének támogatása Iskolázottság: a diplomával nem rendelkezők 

támogatják a leginkább, az egyetemi 
végzettségűek a legkevésbé 

M(nd)=3,096 
M(f)=2,427 
M(e)=2,281 
F(2)=4,065* 

** p<,01; * p<,05 

 

 

 

2.5. Eredmények: az ingerhelyzetek megítélései a kísérletes részben 
 

Az adatelemzés módszerei 
A vizsgálat résztvevői összesen nyolc különféle ingerhelyzetre adtak választ, 4x2-es 

elrendezésben. A függő változók a helyzetek háromféle megítélése volt igazságosság, 
elégedettség, illetve tipikusság szempontjából. (A vizsgálat elrendezésének részletes 
bemutatását lásd a 2.3. részben.) Az eredményeket mindhárom függő változóra nézve 
többszempontos varianciaanalízissel vizsgáltuk meg, amelyben független változó volt a 
helyzet típusa (méltányos, egyenlő, illetve kisebb vagy nagyobb mértékben igazságtalan) és 
az, amit az elemzésben a helyzet „irányának” neveztünk (vagyis hogy a helyzet a válaszadó 
vagy a hipotetikus kolléga számára kedvezőbb). (E két független változó részletezését lásd 
korábban, a 2.3.5. táblázatban.) Mivel hipotéziseink és kérdéseink között volt olyan is, amely 
a résztvevők foglalkoztatottsági helyzetére vonatkozott (egyetemista, közalkalmazott vagy 
versenyszférában dolgozó), elemzésünkben ezt is szerepeltettük független változóként. Végül 
a válaszokra hatással lehet a válaszadó neme is, így ez lett a negyedik független változó. 
Végeredményben tehát a helyzetek háromféle megítélését ugyanazzal az adatelemzési 
sémával vizsgáltuk meg: egy-egy, 4x2x3x2-es elrendezésű négyszempontos vegyes 
varianciaanalízist végeztünk a helyzet típusával és irányával mint összetartozó mintás, 
valamint a válaszadó státuszával és nemével mint független mintás független változókkal. Az 
elemzések változóit a 2.5.1. táblázat foglalja össze. 
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2.5.1. táblázat: A kísérletes részre alkalmazott vegyes varianciaanalízisek változói 
Független változók 

Változó Szintek 
száma 

Jelleg 
Függő változók 

Helyzet 4 összetartozó 
mintás 

Irány 2 összetartozó 
mintás 

Státusz 3 független 
mintás 

Nem 2 független 
mintás 

- mennyire igazságos a helyzet 
- mennyire lenne elégedett ebben a 
helyzetben 
- mennyire jellemző, hogy ilyen helyzet 
előfordul Magyarországon (tipikusság) 

 

A négy szempont között két olyan szerepelt, amelynek kettőnél több szintje volt: 
ezeknél utóelemzéseket is végeztünk az egyes szintek közötti összehasonlításra. Ez a státusz 
esetében volt egyszerűbb: mivel ez független mintás szempont volt, ezért lehetséges volt a 
három csoport páronkénti post hoc összehasonlítása Tukey-féle vagy (a varianciák 
szignifikáns különbsége esetén) Games-Howell-féle módszerrel. A helyzet viszont 
összetartozó mintás szempont volt, ezért ott úgy végeztünk utóelemzést, hogy a 
négyszempontos varianciaanalízist megismételtük, de csak az összehasonlítani kívánt két 
helyzettel (2x2x3x2-es elrendezésben). 

A továbbiakban kíváncsiak voltunk arra is, hogy az egyes helyzetek eltérő 
szempontból történő megítélései hogyan járnak együtt egymással, valamint a kérdőíves 
részben kapott eredményekkel. Ezeket az együttjárásokat korrelációs elemzésekkel 
vizsgáltuk. Ezeket több lehetséges „szinten” végeztük – a szinteket pedig az határozta meg, 
hogy mit tekintettünk az adatelemzés megfigyelési egységének. Az elemzés „legalsó” szintjét 
az jelentette, amikor a megfigyelési egység a válaszadó volt, így külön-külön elemeztük az 
egyes résztvevőknek az egyes helyzetekre adott válaszait. Így megvizsgálható például, 
hogyan jár együtt az igazságos világba vetett hit vagy a rendszerigazolás egy-egy bizonyos 
helyzetre (a nyolc közül) adott válaszokkal, vagy hogyan jár együtt egy-egy konkrét helyzet 
igazságosságának és tipikusságának megítélése, és így tovább. Létrehoztunk ugyanakkor a 
válaszokból egy olyan adatbázist is, amelyben a megfigyelés egységét egy személynek egy 
bizonyos helyzetre adott válaszai jelentették, vagyis minden résztvevőhöz nyolc különböző 
eset tartozott. Csoportosító változókkal jelöltük a helyzetek típusát és „irányát”. Ezzel az volt 
a célunk, hogy az együttjárásokat magasabb szinten is vizsgálhassuk, például bizonyos 
helyzettípusokban, vagy akár az összes helyzetet együttvéve (pl. hogyan jár együtt a 
rendszerigazolás vagy az igazságos világba vetett hit pl. a méltányos típusú helyzetek 
megítélésével, vagy a kolléga számára kedvezőbb helyzetek megítélésével, vagy hogyan jár 
együtt az igazságosság és az elégedettség az egyes helyzettípusokban, stb.). 

 

A helyzetek igazságosságának megítélése 
Először is azt vizsgáltuk meg, vajon észlelik-e a résztvevők, s ha igen, hogyan észlelik 

az egyes helyzetek igazságosságának különbségeit (1. hipotézis, a vizsgálat egyik kiemelt 
hipotézise, lásd a 2.1. alfejezetben). Ennek megfelelően a helyzetek igazságosság szerinti 
megítélésére nézve a helyzet főhatását vártuk a fent bemutatott négyszempontos 
varianciaanalízisben. Így is lett: a helyzet főhatása magasan szignifikáns volt (F(3) = 561,038, 
p<,001): a résztvevők a legigazságosabbnak a méltányos helyzetet találták, ezt követte – 
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jelentős lemaradással – az egyenlőség elvének megfelelő helyzet, majd a két igazságtalan 
helyzet (az eredményt a megítélések átlagaival együtt lásd a 2.5.2. ábrán). 

 

2.5.2. ábra: A helyzetek igazságosságának megítélése 
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Az eredmény egyúttal 2. kérdésünkre is választ ad: a résztvevők egyértelműen a 
méltányos helyzetet részesítették előnyben az egyenlőséghez képest. Ha az ábra önmagáért 
beszél is, a statisztikai utóelemzés persze akkor sem maradhatott el: a varianciaanalízist 
megismételtük, de csak az első két helyzetre: ismét szignifikáns eredményt kaptunk (F(1) = 
552,392, p<,001). Hasonlóképpen ellenőriztük az egyenlő és a kevésbé igazságtalan helyzetek 
megítélése közti különbséget is: ez is szignifikáns volt (F(1) = 57,371, p<,001). Bár a 2.5.2. 
ábrán a különbség kicsinek tűnik (talán a többi miatt is), szignifikáns volt a kevésbé 
igazságtalan és a nagyon igazságtalan helyzet megítélésében mutatkozó eltérés is (F(1) = 
6,078, p<,02). 

A 3. kérdésünk arra vonatkozott, lesz-e különbség a helyzetek igazságosságának 
megítélésében aszerint, hogy a helyzet kinek a számára kedvezőbb. A különbség (az „irány” 
változó főhatása) szignifikáns volt (F(1) = 7,620, p<,01), valószínűleg a viszonylag nagy 
minta miatt, mert maga az eltérés a kilencfokú skálán mindössze tizedpontokban mérhető (a 
kedvezőbb helyzeteket alig valamivel értékelik igazságosabbnak: M = 3,751 ill. 3,548 a 
kétféle helyzettípusnál). A helyzet és az irány között egyébként szignifikáns interakció is 
mutatkozott (F(3) = 3,052, p<,05): a méltányos és a kevésbé igazságtalan helyzetek 
igazságosságát a résztvevők gyakorlatilag azonosan értékelték, akár nekik, akár a kollégának 
volt kedvezőbb a helyzet (az átlagok: M = 7,055 ill. 7,049 a méltányos, M = 2,334 ill. 2,274 a 
kevésbé igazságtalan helyzetekre), míg az egyenlő és a nagyon igazságtalan helyzeteket 
valamelyest igazságtalanabbnak ítélték, amennyiben azok a hipotetikus kollégának kedveztek 
(M = 3,392 ill. 2,862 az egyenlő, M = 2,225 ill. 2,007 a nagyon igazságtalan helyzetek 
esetén). 

A 4. hipotézisünkben azt vártuk, hogy a munkatapasztalatnak hatása lesz a helyzetek 
igazságosságának megítélésére: az egyetemisták, a közalkalmazottak és a versenyszférában 
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dolgozók másképp ítélik meg majd a négyféle helyzetet. A státusz csoportosító változójának 
persze nem volt szignifikáns főhatása (F(2) = 1,001, n.s.), de nem is ezt vártuk, hanem 
interakciót, hiszen a hipotézis szerint a helyzetek közti különbségtétel lesz az, amiben az 
alminták eltérésére számíthatunk. Valóban: a státusz és a helyzet közötti kettős interakció 
szignifikánsnak bizonyult (F(3) = 2,750, p<,02). Mint a 2.5.3. ábrán is látható, a 
versenyszférában dolgozók észleltek leginkább különbséget a méltányos és a többi helyzet 
között, az egyetemisták és a közalkalmazottak pedig kevésbé (azzal együtt, hogy a különbség 
azért meglehetősen hangsúlyos az utóbbi két csoportnál is). 

 

2.5.3. ábra: A helyzetek igazságosságának megítélése csoportonként 
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Utóelemzésként összehasonlítottuk a három alminta válaszait az egyes helyzetekben 
külön-külön is, hogy lássuk, mi okozta az interakciót. Magyarán, a 4x2x3x2-es 
varianciaanalízis helyett most négy, azaz helyzettípusonként egy-egy 2x3x2-es elrendezésű 
varianciaanalízist végeztünk az iránnyal, a státusszal és a nemmel mint független változókkal 
– de most már a státusz főhatását kerestük az egyes helyzetekben. Mint a fenti ábrából is 
sejthető, a négyből csak egyetlen helyzetnél találtunk ilyen szignifikáns főhatást: az 
egyenlőségen alapuló helyzetnél (F(2) = 7,569, p=,001). E helyzetre vonatkozóan a három 
alminta Tukey-féle páronkénti összehasonlítása szerint p<,05 szinten szignifikáns különbség 
van a versenyszférában dolgozók átlaga (M = 2,57), valamint a másik két alminta, a 
közalkalmazottak (M = 3,13), illetve az egyetemisták (M = 3,50) általi megítélések között (de 
az utóbbi kettő között nem). Ezzel 5. kérdésünkre is választ kaptunk: a versenyszférában 
dolgozók kevésbé tartják igazságosnak az egyenlőséget, mint a közszférában dolgozók. 

Meg kell említenünk még, hogy bár kérdéseink és hipotéziseink közt nem 
fogalmaztunk meg olyat, ami a résztvevők nemére vonatkozott volna, találtunk nemi 
különbségekre utaló eredményeket, méghozzá interakciók formájában. Szignifikáns interakció 
mutatkozott a nem és a helyzet típusa között (F(3) = 3,102, p<,05), valamint a nem és a 
helyzet iránya között (F(1) = 4,553, p<,05). Ami az elsőt illeti, a női válaszadók valamivel 
nagyobb különbséget tettek a méltányos (vagyis a legigazságosabbnak ítélt) és a többi három 
helyzet között, mint a férfiak. (A nők átlagos megítélése a négy helyzetre: M = 7,231, 2,395, 
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2,135, illetve 2,005; a férfiak ítéletei: M = 6,872, 3,319, 2,472, 2,227). Ami pedig a helyzetek 
irányának interakcióját illeti a válaszadók nemével: a nők által adott megítéléseket kevésbé 
befolyásolta, hogy kinek a számára volt kedvezőbb a helyzet (M = 3,600 illetve 3,554 a neki, 
illetve a kollégának kedvezőbb helyzetekre), a férfiak megítéléseiben viszont nagyobb volt a 
különbség (M = 3,903 a neki, M = 3,542 a kollégának kedvezőbb helyzetekre). Mivel nem 
volt ilyen hipotézisünk és vizsgálatunknak nem is a nemi különbségek feltárása és 
magyarázata volt a célja, ezekkel az eredményekkel a továbbiakban nem foglalkozunk – 
csupán a teljesség kedvéért említjük meg őket. 

Az igazságosság megítélésére vonatkozó kérdéseink és hipotéziseink közül talán a két 
alhipotézist is tartalmazó 6. kérdés volt a legbonyolultabban vizsgálható. Itt azt elemeztük, 
hogy a kérdőívvel mért változók hogyan befolyásolták a helyzetek igazságosságának 
megítélését. (Bár korrelációs elemzést végeztünk manipulált független változó nélkül, 
feltételezhető, hogy ebben az összefüggésben az attitűdskálákkal mért személyi változók 
játszották az ok, a helyzetek megítélései pedig az okozat szerepét.) Ahogy a fejezet 
bevezetőjében is említettük, az elemzést mind az egyes helyzetek szintjén, mind a 
helyzettípusok és a helyzetek „iránya” szerint, mind pedig az összes helyzetre vonatkozóan 
elvégeztük. Az egyes konkrét helyzetekben így 245 volt a maximális esetszám (néhol egy-egy 
hiányzó adat miatt kevesebb); az egyes helyzettípusokban ennek duplája (490), hiszen 
ugyanannak a helyzettípusnak mind a válaszadó, mind pedig a kolléga számára kedvezőbb 
változatát figyelembe vettük; a helyzet iránya szerinti elemzésben már 980 volt a maximális 
esetszám, hiszen itt mindkét „irányban” négy-négy típusú helyzetet vettünk egy-egy esetnek; 
végül vizsgáltuk az összesen nyolcféle helyzetet együttvéve is, 1960 esettel. Az esetszámok 
nagysága miatt már a kis korrelációk is szignifikánsak – az alábbiakban következő 
táblázatokban kizárólag ilyeneket közlünk, a nem szignifikánsakat nem. (Megjegyzés: 
vizsgáltuk a havi jövedelem hatását is, de az egyik megítéléssel sem mutatott szignifikáns 
korrelációt.) 

6/a hipotézisünk szerint a méltányosság- illetve az egyenlőségpárti nézetek pozitívan 
fognak együttjárni a nekik megfelelő, s negatívan a nekik meg nem felelő helyzetek 
igazságosságának megítélésével. Mint a 2.5.4. táblázatban látható, a hipotézis csak részben 
igazolódott: a teljes mintán főleg a méltányosságot támogató nézetek határozták meg a 
helyzetek igazságosságának megítélését – a várt irányban, ám igen csekély mértékben. Az 
egyenlőségpárti nézetek csak a méltányos és az egyenlő helyzetek megítélésével jártak együtt, 
s azokkal sem mindig a várt módon: az egyenlőség hívei ugyanis pozitívabban ítélték meg a 
méltányos helyzeteket is, főleg a hipotetikus kollégának kedvezőbb változatot. 

 

2.5.4. táblázat: Az igazságosság megítélésének korrelációi a méltányosságot és az 
egyenlőséget támogató nézetekkel 
 Méltányos Egyenlő Kicsit 

igazságtalan
Nagyon 
igazságtalan 

Összesen 

Válaszadónak 
kedvezőbb 

M ,207** E ,153* M -,210** M -,209**  

Kollégának 
kedvezőbb 

M ,136* 
E ,141* 

M -,292** M -,150* M -,258**  

Összesen M ,172** 
E ,122* 

M -,198** 
E ,125** 

M -,179** M -,229** M -,054* 

M = méltányosság; E = egyenlőség; ** p<,01, * p<,05; Az áttekinthetőség kedvéért 
dőlt betűvel a negatív korrelációk 
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Mint látható tehát, a méltányosságpárti nézetek a várt módon jártak együtt a helyzetek 
igazságosságának megítélésével: pozitívan a méltányos, negatívan az egyenlő és a kisebb 
vagy nagyobb mértékben igazságtalan helyzetekben. Az eltérő előjelű szignifikáns 
korrelációkat együttesen tulajdonképpen értelmezhetjük úgy, hogy minél inkább támogatta 
valaki a méltányosság elvét, annál inkább differenciált a helyzetek megítélésében. Az összes 
megítélésnél tapasztalható szignifikáns, ugyanakkor igen gyenge (r = -,054) korreláció 
részben a nagy esetszámnak, részben pedig annak tudható be, hogy a helyzetek többsége 
megsértette a méltányosság elvét. Érdekes ugyanakkor, hogy az egyenlőségpárti nézetek csak 
az első két típusú helyzet megítélésével jártak együtt, és a méltányos helyzeteknél is 
pozitívan. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy hol nem volt szignifikáns korreláció: az 
„irány” szerint összesített helyzeteknél. Magyarán, a méltányosság- illetve az egyenlőségpárti 
nézetek nem jártak együtt a helyzetek igazságosságának megítélésével aszerint, hogy a 
helyzet a válaszadónak vagy az elképzelt kollégának kedvezett-e. 

A fent bemutatott korrelációkat természetesen a három almintában (egyetemista, 
közalkalmazott, versenyszférában dolgozó) külön-külön is megvizsgáltuk. Az eredmények 
nem olyan érdekesek, illetve nem mondanak elég sok újat ahhoz, hogy a továbbiakban külön 
táblázatokat szenteljünk nekik, ezért most csak rövid leírásban mutatjuk be őket. A 
korrelációk irányában és mértékében az egyes alminták között nem volt számottevő 
különbség. A legtöbb esetben közel azonos mértékű volt az együttjárás, ám ez a korrelációk 
csekély mértéke miatt az alminták eltérő nagyságától függően volt szignifikáns vagy nem 
szignifikáns. Ennek megfelelően a legnagyobb, vagyis a hallgatói almintában kaptuk a 
legtöbb szignifikáns korrelációt, és a legkisebb, vagyis a versenyszférából vett almintában a 
legkevesebbet. Nem fordult elő olyan, hogy bármely két almintában ugyanaz a korreláció 
szignifikáns lett volna, de egymással ellentétes előjelű. 

A fentiekhez hasonló módon vizsgáltuk a 6/b hipotézisben említett két személyi 
változó, az igazságos világba vetett hit és a rendszerigazolás hatásait. Valójában nem is két, 
hanem három ilyen változóval számoltunk, hiszen az igazságos világba vetett hit kapcsán 
annak két típusát különböztettük meg: az általános és a személyes igazságos világba vetett 
hitet. A korrelációk közül ismét csak a szignifikánsakat mutatjuk be a 2.5.5. táblázatban. 

 

2.5.5. 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 

 

Mint látjuk, az együttjárások mértéke igen csekély volt, ugyanakkor a nagy 
esetszámnak köszönhetően több esetben akár ezek az igen alacsony korrelációk is elérték a 
p<,05 illetve a p<,01 szignifikanciaszintet. Minden korreláció pozitív értéket vett fel, ami 
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érthető is, hiszen az elemzésben az egyik változó mindig a helyzetek igazságosságának 
megítélése volt, a másik pedig valamilyen, a világ vagy a társadalmi rendszer igazságosságára 
vonatkozó vélekedés. 6/b hipotézisünkben különösen az igazságtalan ingerhelyzetekre 
vonatkozóan vártunk ilyen pozitív korrelációkat, s valóban ezt is kaptuk. A méltányos 
helyzeteknél mindössze egy, igen gyenge szignifikáns korrelációt láthatunk az ide tartozó két, 
különböző „irányú” helyzet iránytól független megítélése és az általános igazságos világba 
vetett hit között. Ennél több és erősebb szignifikáns korreláció látható a két, nevében is 
igazságtalan helyzetnél, valamint három statisztikailag megbízható pozitív együttjárás az 
egyenlő helyzetek megítélésénél (mint már láttuk – pl. a 2.5.2. ábrán –, a válaszadók az 
egyenlő helyzeteket is inkább igazságtalannak, mint igazságosnak ítélték). 

A legtöbb szignifikáns korrelációt a személyes igazságos világba vetett hittel találtuk. 
Ez mindhárom, inkább igazságtalannak ítélt helyzetben (ide számítva tehát a korábbi 
eredmények alapján az egyenlő helyzeteket is) pozitívan korrelált a helyzet igazságosságának 
megítélésével akkor, amikor a helyzet a kollégának kedvezett. A személyes igazságos világba 
vetett hit tehát mintha csökkentené az igazságtalanságérzetet olyankor, amikor az ember 
igazságtalanul hátrányos helyzetbe kerül. Pozitív korrelációkat láthatunk az igazságtalannak 
ítélt helyzetek összesített megítéléseinél, valamint a kollégának kedvező helyzetek összesített 
megítéléseinél is – feltehetően ezeknek az igazságtalan és kedvezőtlen helyzeteknek 
köszönhetően. 

Hasonló mintázatot láthatunk a rendszerigazolás és az általános igazságos világba 
vetett hit személyi változóinál, ám ezek esetében már jóval kevesebb a szignifikáns 
korreláció. Ennek lehetséges magyarázata, hogy mivel az ingerhelyzetekben a válaszadó 
személyét (persze csak hipotetikusan) érintően érvényesülnek vagy sérülnek a disztributív 
igazságosság elvei, a személyes igazságos világba vetett hit és nem a rendszerigazolás vagy 
az általános igazságos világba vetett hit lehet a legjobb „fájdalomcsillapító”. (Annál is inkább, 
mert mint már láttuk, és még látni is fogjuk, Magyarországon az előbbi kettőnek 
meglehetősen alacsony az általános szintje.) 

Érdekes kivétel a kicsit igazságtalan, ugyanakkor a válaszadó számára kedvező helyzet 
(ugyanannyi és ugyanolyan jó munkáért több pénzt kap): ez az egyetlen a kedvező helyzetek 
közül, amelyiknek az igazságossági megítélése korrelál a személyes igazságos világba vetett 
hittel és a rendszerigazolással. Elképzelhető, hogy ez a kisebb mértékű igazságtalanság az, 
ahol a szubjektív igazolás folyamatai a legnagyobb szerepet játszhatják: ezek szerint a 
méltányos és az egyenlő helyzetek lehetnek azok (különösen ha nekünk kedveznek), 
amelyeken nincs mit igazolni, a nagyon igazságtalan helyzet (ahol a kevesebbet és rosszabbul 
dolgozó kap több jutalmat) pedig már annyira távol eshet attól, amit igazságosnak tartunk, 
hogy semmilyen igazolás nem legitimizálhatja. 

A fent bemutatott korrelációkat ismét megvizsgáltuk a három almintában külön-külön 
is. Az eredmények ezúttal sem olyan jelentősek, hogy további táblázatokban mutassuk be 
őket. Az egyes alminták között nem volt számottevő különbség a korrelációkat illetően: a 
szignifikanciát a leginkább ismét az alminták eltérő nagysága befolyásolta (a legnagyobb 
létszámú a hallgatói almintában volt a legtöbb szignifikáns korreláció, a kisebb létszámú két 
felnőtt almintában kevesebb). Egyetlenegyszer fordult elő, hogy az egyik almintában 
szignifikáns negatív korrelációt kaptunk (a közalkalmazottaknál negatívan járt együtt az 
egyenlő és kedvező helyzet igazságosságának megítélése és a rendszerigazolás, r = ,228, 
p<,05) de az összes lehetséges korreláció nagy száma miatt ennek nem tulajdonítottunk 
jelentőséget (mint a 2.5.5. táblázatból is látható, összesen 45 korrelációt vizsgáltunk: ha ezek 
közül egy váratlan szignifikáns eredményt ad, az betudható elsőfajú hibának). 
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Elégedettség a különböző helyzetekben 
Az elégedettségre mint függő változóra ugyanazt a négyszempontos, 4x2x3x2-es 

vegyes varianciaanalízist végeztük el, mint amit a 2.5. fejezet bevezetőjében is említettünk, s 
az igazságosság megítélésén is alkalmaztunk. 

7. hipotézisünkben azt vártuk, hogy a helyzet irányának (melyik fél számára 
kedvezőbb) szignifikáns főhatása lesz az elégedettségre. Lett is: F(1) = 149,625, p<,001 – a 
válaszadók a számukra kedvezőbb helyzetekkel jóval elégedettebbek voltak (M = 5,585), 
mint a kolléga számára kedvezőbbekkel (M = 3,681). Az eredmények igazolták 8. 
hipotézisünket is: a résztvevők elégedettségét befolyásolta a helyzet típusa (F(3) = 110,082, 
p<,001). A legelégedettebbek a méltányos helyzetekben voltak, s ez után következett a másik 
három típusú helyzet. (Az átlagok: méltányos: M = 6,244; egyenlő: 4,145; kevésbé 
igazságtalan: 3,991; nagyon igazságtalan: 4,152). 

Természetesen itt is összehasonlítottuk a helyzeteket páronként is úgy, hogy csak az 
összehasonlítani kívánt két helyzetre végeztünk varianciaanalízist (a többi szempont 
változatlanul hagyásával). A méltányos helyzetbeni elégedettség szignifikánsan magasabb 
volt, mint az egyenlő helyzetben mért (F(1) = 143,952, p<,001), ami választ ad 9. kérdésünkre 
(a méltányos helyzetben elégedettebbek a válaszadók). Nem volt ugyanakkor szignifikáns 
különbség az egyenlő, a kicsit igazságtalan és a nagyon igazságtalan helyzetekben mért 
elégedettség között. 

A képet árnyalja, hogy a helyzetek típusa és iránya közt szignifikáns interakció 
mutatkozott: az irány hatása a méltányos helyzetben volt a legkisebb, ennél nagyobb volt az 
egyenlő helyzetben, és jóval nagyobb a két igazságtalan helyzetben. Az interakció a 2.5.6. 
ábrán látható. 

 

2.5.6. ábra: Elégedettség: interakció a helyzet típusa és iránya közt 
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Ezúttal nem végeztünk külön utóelemzéseket annak megállapítására, hogy pontosan 
mely helyzetek eltérései és hogyan okozzák az interakciót: a fent említett, az egyes 
helyzeteket páronként összehasonlító varianciaanalízisek ugyanis ezt is megmutatják. Ezek 
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eredményeiben kerestük tehát a helyzet és az irány interakcióját. A méltányos és az egyenlő 
helyzeteket vizsgáló elemzésben ez az interakció statisztikailag jelentős volt (F(1) = 15,731, 
p<,001), ahogyan az egyenlő és a kevésbé igazságtalan helyzeteket összevető 
varianciaanalízisben is (F(1) = 23,736, p<,001). A kevésbé, valamint a nagyon igazságtalan 
helyzetek esetében viszont (mint ahogy az már a 2.5.6. ábrából is sejthető) nem volt 
szignifikáns az interakció (F(1) = 0,012, n.s.). Magyarán megállapítható, hogy az irány 
(vagyis hogy kinek a számára kedvezőbb a helyzet) a méltányos helyzetekben hatott a 
legkevésbé (de azért hatott); ennél szignifikánsan nagyobb mértékben hatott az egyenlő 
helyzetekben; valamint ennél is szignifikánsan erősebb hatást gyakorolt a két egyértelműen 
igazságtalan helyzetben (azokban viszont egyformán hatott). Egyszerűen megfogalmazva: 
válaszadóink elégedettségét jóval nagyobb mértékben rontotta az észlelt igazságtalanság 
olyankor, amikor éppen őket sújtotta, mint olyankor, amikor valaki mást. 

Válaszadóink „mentségére” legyen mondva ugyanakkor, hogy ha csak a számukra 
kedvezőbb helyzeteket vizsgáljuk egy további, 4x3x2-es (helyzet x státusz x nem) 
varianciaanalízis segítségével, itt is a helyzet szignifikáns főhatását találjuk (F(3) = 22,675, 
p<,001). Ez azt jelenti, hogy a disztributív igazságosság elveinek érvényesülésére (avagy 
megsértésére) azért akkor is érzékenyek, amikor az igazságtalanság éppen nekik kedvez – 
csak ilyenkor kevésbé, mint ellenkező esetben. 

A 10. hipotézis és a 11. kérdés a munkatapasztalat (avagy a független változók közül a 
státusz) hatására vonatkozott. Ahogy már az igazságosság megítélésénél is láttuk, itt sem 
főhatást kerestünk (az egyébként nem is volt szignifikáns), hanem interakciós hatásokat. 
Kaptunk is: a státusz és az irány interakciója szignifikáns volt (F(2) = 4,427, p<,02), 
mégpedig oly módon, hogy az egyetemi hallgatók helyzetekbeli elégedettségét nagyobb 
mértékben befolyásolta a helyzet iránya (neki kedvezőbb: M = 6,080; kollégának kedvezőbb: 
M = 3,589), mint akár a versenyszférában (M = 5,282 ill. 3,635), akár a közszférában dolgozó 
válaszadókét (M = 5,392 ill. 3,820). Ugyancsak szignifikáns volt a válaszadók státusza és a 
helyzet típusa közötti interakció (F(6) = 3,432, p<,01). Ezt az interakciót a 2.5.7. ábrán 
mutatjuk be. 

 

2.5.7. ábra: Elégedettség: interakció a helyzet típusa és a válaszadók státusza közt 

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

méltányos egyenlő kevésbé
igazságtalan

nagyon
igazságtalan

Versenyszféra
Közalkalmazott
Egyetemista

 



 96

 

Ez az interakció első ránézésre megmagyarázhatatlannak tűnik: a versenyszférában 
dolgozók ugyanis elégedettebbek a jövedelmükkel a nagyon igazságtalan helyzetben, mint a 
kevésbé igazságtalanban, s a legelégedetlenebbek az egyenlő helyzetben. Hogy ezek a 
különbségek szignifikánsak, azt a helyzeteket páronként összehasonlító kiegészítő 
varianciaanalízisek mutatják – amelyekről fentebb már esett szó, lásd a 2.5.6. ábrát követő 
bekezdést –, amelyekben a helyzet és a státusz interakciói majdnem mind szignifikánsak 
voltak (a méltányos és az egyenlő, valamint az egyenlő és a kissé igazságtalan helyzet 
összehasonlításakor p<,01 szinten, a két igazságtalan helyzet összehasonlításakor csak p<,10 
szinten). Ezt az eredményt nem vártuk: inkább arra számítottunk, hogy a nagyobb 
munkatapasztalattal rendelkező felnőttek nagyobb különbséget tesznek majd a helyzetek 
között, mint az egyetemisták. 

Az interakciót árnyalja, hogy szignifikáns lett a helyzet típusa, iránya, valamint a 
válaszadók státusza közti hármas interakció is (F(6) = 3,353, p<,019). A hármas interakció 
akár egy, akár több ábrán nehezen volna áttekinthető, ezért inkább szavakban foglaljuk össze 
a lényeget. Mint a 2.5.6. ábrán is láttuk, a méltányos helyzettől az egyre igazságtalanabbak 
felé haladva egyfajta „olló” nyílik az elégedettségi pontszámokban a válaszadó számára 
kedvező és kedvezőtlen helyzet között: az igazságtalan helyzetekben az elégedettséget 
nagyobb mértékben határozza meg, hogy melyik fél jár jobban. Ez az „olló” a hallgatói 
almintában és kisebb mértékben ugyan, de a közalkalmazotti almintában is viszonylag 
egyenletesen nyílik. A versenyszférákban dolgozóknál azonban a negyedik, vagyis a 
legigazságtalanabb helyzetben ismét „összezárul”, méghozzá azért, mert ők a számukra 
kedvezőtlen és igazságtalannak észlelt helyzetek közül érdekes módon még a 
legigazságtalanabbal a legelégedettebbek (vagy legkevésbé elégedetlenek) – az e helyzetben 
(több munkáért kevesebb fizetés) mért elégedettségük még annál is magasabb, mint amikor az 
egyenlő helyzet sújtja őket (vagyis több munkáért ugyanannyi fizetés). Ilyen eredményt nem 
vártunk, ezért csak spekulálhatunk az okáról: elképzelhető például, hogy a negyedik, vagyis a 
legigazságtalanabb helyzetet már olyannyira igazságtalannak látják, hogy inkább 
tartózkodnak a társas összehasonlítástól és elsősorban a saját helyzetükre koncentrálnak, 
hárítva ezzel az igazságtalanság keltette negatív érzelmeket. 

12. kérdésünk két alhipotézisével arra vonatkozott, milyen hatást gyakorolnak a 
kérdőíves változók az elégedettségre a különböző helyzetekben. (Ismét: bár a vizsgálat 
korrelációs, mégis feltételezhetjük, hogy a kérdőívvel mért változók az okok, s az 
elégedettségre utaló pontszámok játsszák az okozat szerepét.) Először a 12/a hipotézist, 
vagyis a méltányosság- és az egyenlőségpárti nézetek hatását vizsgáltuk meg, ugyanazzal a 
többszintű korrelációszámítással, mint amit már az észlelt igazságosság vizsgálatakor is 
bemutattunk. (Mielőtt továbblépnénk, itt is megjegyezzük, hogy a korreláltatott változók közt 
volt természetesen a havi jövedelem is. Ez a vizsgált 45 korrelációból mindössze egy 
alkalommal vett fel szignifikáns – akkor is gyenge: ,161-es – értéket, ami arra utal, hogy a 
válaszadók bele tudták élni magukat a helyzetekbe, s megítéléseiket nem a tényleges anyagi 
helyzetük befolyásolta.) 

A kétfajta nézet közül csak a méltányosságnak volt igen kicsi, de (feltehetően a nagy 
esetszám miatt is) szignifikáns hatása: minél inkább értett egyet valaki a méltányosság 
elvének alkalmazásával, annál kevésbé volt elégedett a kevésbé igazságosnak észlelt 
helyzetekben. Az eredmények (csak a szignifikáns együttjárások) a 2.5.8. táblázatban 
láthatók. 
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2.5.8. táblázat: Az elégedettség korrelációi a méltányosságot és az egyenlőséget 
támogató nézetekkel 
 Méltányos Egyenlő Kicsit 

igazságtalan
Nagyon 

igazságtalan 
Összesen 

Válaszadónak 
kedvezőbb 

     

Kollégának 
kedvezőbb 

 -,184** -,157* -,177** -,082* 

Összesen  -,110* -,101*  -,051* 
Minden korreláció a méltányosságra vonatkozik (az egyenlőség korrelációi közül egy 
sem volt szignifikáns). ** p<,01, * p<,05 

 

Mint láthatjuk, igen kevés korreláció lett szignifikáns, és azok is nagyon gyengék – 
érdekesnek leginkább amiatt tekinthetjük őket, hogy hol vannak ezek a korrelációk: azokban a 
helyzetekben, amelyeket a résztvevők igazságtalannak ítéltek és őket sújtotta az 
igazságtalanság. Mindez összhangban van az elégedettségi pontszámokra végzett 
varianciaanalízis eredményeivel. 

A fenti korrelációkat almintánként is megvizsgáltuk: természetesen figyelembe véve, 
hogy ugyanaz a gyenge korreláció kisebb esetszámnál már nem lesz szignifikáns. Nem 
találtunk jelentős különbségeket az alminták között. Mindössze egyszer fordult elő, hogy az 
egyik almintában a fenti mintázattól elütő szignifikáns korrelációt kaptunk: a 
versenyszférában dolgozóknál a kicsit igazságtalan és a válaszadó számára kedvező 
helyzetben az elégedettséget negatívan befolyásolták a méltányosságpárti nézetek (r = -,404, 
p<,01). Ezt hétköznapi nyelvre lefordítva mondhatnánk akár úgy is, hogy ebben az 
almintában a kedvező helyzetekbeli elégedettséget is befolyásolja az igazságérzet – egyetlen 
szignifikáns korreláció azonban az elsőfajú hiba veszélye miatt kevés egy ilyesfajta 
következtetés levonásához. 

A 12. kérdéshez tartozó 12/b hipotézisben az igazságos világba vetett hit és a 
rendszerigazolás hatását feltételeztük. A korrelációkat a már ismertetett elrendezésben 
vizsgáltuk. Eredményeink a 2.5.9. táblázatban láthatók (ezúttal is csak a szignifikáns 
korrelációkat tüntettük fel). 

 

2.5.9. 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** 

Á: ,179* 
Sz: ,224** 
R: ,187** 

Á: ,190* 
Sz: ,154* 
R: ,160* 

Á: ,144** 
Sz: ,156** 
R: ,108** 

Összesen Á: ,146** 
Sz: ,106* 

 Sz: ,144** Sz: ,152** Á: ,076** 
Sz: ,118** 
R: ,058** 

Á = általános igazságos világba vetett hit; Sz = személyes igazságos világba vetett hit; 
R = rendszerigazolás; ** p<,01, * p<,05 
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A táblázatból elénk táruló kép hasonlít a korábbiakhoz: gyenge, de a nagy esetszám 
miatt szignifikáns korrelációkat láthatunk, amelyeknél nem is annyira az egyes konkrét 
együttjárások iránya és mértéke az érdekes, hanem az összes korreláció mintázata. Azt látjuk 
ugyanis, hogy a vizsgált személyi változók elsősorban a válaszadók számára kedvezőtlenebb 
helyzetekben jártak együtt – pozitívan – az elégedettséggel. Az e helyzetekben vizsgált 15 
korreláció közül 14 volt szignifikáns (ld. a táblázat 3. sorát a kollégának kedvezőbb 
helyzetekkel). Úgy tűnik, a válaszokat a 12/b hipotézis leírásának második részében 
említettek jellemzik: az igazságos világba vetett hit (az általános is, de még inkább a 
személyes) valamint a rendszerigazolás egyfajta „fájdalomcsillapítóként” működve csökkenti 
az elégedetlenséget a kedvezőtlen helyzetekben. A válaszadónak kedvezőbb helyzetekben a 
15 közül csak két korreláció volt szignifikáns, ami akár még elsőfajú hiba is lehet. A 
típusonként összevont helyzetekben, valamint az összes helyzetben (ld. a táblázat legalsó 
sorát) kapott, a kedvezőtlen helyzetben mérteknél még szerényebb együttjárások betudhatóak 
akár ez utóbbiak (ld. 3. sor) hatásának is. 

A korrelációk almintánkénti összevetésekor néhány kivételtől eltekintve nem 
tapasztaltunk jelentős eltérést (leszámítva, hogy az esetek számának csökkenése itt is 
befolyásolta a szignifikanciaszinteket). A versenyszférában dolgozó válaszadóknál két olyan 
korrelációt találtunk, amely nem illett bele a 2.5.9. táblázatban is látható mintázatba. A 
méltányos és a (versenyszférában dolgozó) résztvevő számára kedvezőtlen helyzetben az 
elégedettség negatívan korrelált a rendszerigazolással (r = -,373, p<,02), amikor pedig 
mindkét fajta méltányos helyzetet vizsgáltuk az iránytól függetlenül, ugyancsak negatív 
korreláció mutatkozott a versenyszférában dolgozó résztvevők rendszerigazolása és 
elégedettsége közt (r = -,240, p<,05). Ebben különböztek a másik két almintától: ott az 
együttjárások pozitívak voltak (bár nem mindenhol szignifikánsak, ez az esetszámon is 
múlott). A méltányos – és mint korábban láttuk, egyértelműen a legigazságosabbnak ítélt – 
helyzetekben tehát a versenyszférában dolgozó válaszadóknál a rendszerigazolás nemhogy 
„fájdalomcsillapító” szerepet töltött volna be, csökkentve az elégedetlenséget a kedvezőtlen 
helyzetben, hanem épp fordítva: minél inkább hitt a résztvevő a rendszer igazságosságában, 
annál elégedetlenebb volt a méltányos helyzetben történő „alulmaradása” esetén. 

Az elégedettség ítéleteivel kapcsolatban megvizsgáltuk azt is, hogyan járnak együtt a 
helyzetek észlelt igazságosságával. Erről szólt 13. hipotézisünk. Itt már spekulatív szinten 
sem beszélhetünk az okságról, hiszen mindkét változó a kísérlet függő változója volt. A 
korrelációkat ahogy eddig is, úgy itt is több szinten vizsgáltuk: helyzetenként is, valamint 
helyzettípusonként és „irányonként” összesítve is. Az eredményeket a 2.5.10. táblázat foglalja 
össze. 

 

2.5.10. táblázat: Együttjárások a helyzetek észlelt igazságossága és a helyzetekkel való 
elégedettség között 
 Méltányos Egyenlő Kicsit 

igazságtalan
Nagyon 

igazságtalan 
Összesen 

Válaszadónak 
kedvezőbb 

,596** ,374** ,105 ,082 ,333** 

Kollégának 
kedvezőbb 

,572** ,584** ,647** ,554** ,756** 

Összesen ,578** ,482** ,261** ,299* ,513** 
** p<,01, * p<,05 
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Mint láthatjuk, az észlelt igazságosság és az elégedettség a nyolc ingerhelyzet közül 
hatban szoros pozitív együttjárást mutatott. A korreláció azokban a helyzetekben volt igazán 
alacsony (és nem szignifikáns), amelyek igazságtalanok, ugyanakkor a résztvevő számára 
kedvezőek voltak. Az eredmény igazolja 13. hipotézisünket, hiszen az észlelt igazságosság és 
az elégedettség a legigazságosabbnak ítélt, azaz a méltányos helyzetben pozitívan korrelált, 
függetlenül attól, hogy a helyzetben ki járt jobban; míg a többi helyzetben akkor volt igazán 
szoros az együttjárás, ha a válaszadó járt rosszabbul. A méltányos helyzet eredményei a 
procedurális igazságosság elméletére emlékeztetnek bennünket (ld. pl. Tyler és Smith, 1998), 
mely szerint az emberek a számukra kedvezőtlen kimenetet is el tudják fogadni, amennyiben 
az oda vezető procedúrát igazságosnak látják. A kísérleti ingeranyagban ugyan nem ejtettünk 
szót a procedurális igazságosságról, de a méltányos helyzet leírása (amelyben a többet és 
jobban dolgozó fél keres többet) egyértelmű, átlátható és igazságos elosztási eljárást implikál. 
Az eredmények 13/a kérdésünkre is választ adnak, amennyiben a válaszadónak kedvezőbb 
esetben látható némi különbség a méltányos és az egyenlő helyzet között. 

A korrelációk mintázata összhangban van azzal a kettős interakcióval, amit az 
elégedettségre végzett varianciaalízisben a helyzet típusa és iránya között találtunk (ld. 
korábban a 2.5.6. ábrán). Ott azt láttuk, hogy az elégedettséget a helyzet típusa elsősorban 
olyankor befolyásolja, amikor a helyzet az elképzelt kolléga számára kedvezőbb: a 
résztvevők, amennyiben a helyzet nekik kedvez, viszonylag elégedettek az igazságtalannak 
ítélt helyzetekben is. Itt is ugyanaz a jelenség mutatkozik meg: az elégedettség (vagy inkább 
az elégedetlenség) és az igazságosság (azaz inkább az igazságtalanság) észlelése akkor járnak 
együtt, amikor maga az észlelő a szenvedő fél. Az eredmények alapján 13/b kérdésünkre is 
válaszolhatunk: a válaszadónak kedvező helyzet esetén az észlelt igazságossággal együtt 
csökken az észlelt igazságosság és az elégedettség együttjárása is. Az együttjárás már az 
egyenlő és kedvező helyzetben is kisebb (bár még jócskán szignifikáns), a két igazságtalan és 
kedvező helyzetben viszont eltűnik. Amikor viszont a helyzet kedvezőtlen, a korrelációk 
végig, minden helyzettípusban magasak. 

Hogy 13/c kérdésünkre is választ kapjunk, az észlelt igazságosság és az elégedettség 
korrelációt minden helyzetben almintánként külön-külön is megvizsgáltuk. Ahol a teljes 
mintában szignifikánsan korrelált a két változó (vö. 2.5.10. táblázat), ott egy helyen sem 
találtunk jelentős eltérést: mindhárom almintában, az egyetemistáknál, a közalkalmazottaknál 
és a versenyszférában dolgozóknál is szignifikáns pozitív együttjárás mutatkozott. Érdekes 
eltérésre bukkantunk viszont abban a két helyzetben, ahol a teljes mintában nem volt 
statisztikailag megbízható összefüggés – vagyis a két igazságtalan helyzetnek a válaszadó 
számára kedvező változatában. A versenyszférában dolgozó résztvevők körében mindkét 
esetben pozitív együttjárás volt a helyzetek észlelt igazságossága és az elégedettség között, 
szemben a másik két alminta nulla körüli korrelációival. 

Mint fent a 2.5.10. táblázatban is láttuk, a kevésbé igazságtalan helyzetnek a válaszadó 
számára kedvező változatában az észlelt igazságosság és az elégedettség közt a teljes 
mintában nem volt kapcsolat (r = ,105, n.s.). A korrelációt almintánként vizsgálva viszont az 
derült ki, hogy míg az egyetemisták (r = ,047, n.s.) és a közalkalmazottak (r = ,029, n.s.) 
esetében ugyanez a helyzet, a versenyszférában dolgozók almintájában az együttjárás 
szignifikánsan pozitív (r = ,353, p<,05). Hasonló, bár gyengébb hatás mutatkozik a nagyon 
igazságtalan helyzetnek a válaszadó számára előnyös változatában: mint a táblázatban is 
láttuk, a teljes mintában a korreláció nulla körüli és nem szignifikáns (r = ,082, n.s.); ugyanez 
a helyzet az egyetemista (r = ,063, n.s.), valamint a közalkalmazotti (r = ,066, n.s.) 
almintákban is – a versenyszférában dolgozóknál viszont a korreláció magasabb (r = ,220), 
még ha nem is éri el a p<,05-ös szignifikanciaszintet (p=,075). Úgy tűnik tehát, hogy a 



 100

versenyszférában dolgozó résztvevők elégedettsége pozitívan járt együtt az észlelt 
igazságossággal az olyan helyzetekben is, amelyekben az igazságtalanság nekik kedvezett. 

 

Mennyire tartják az egyes helyzeteket jellemzőnek a magyar viszonyokra? 
A következőkben azt vizsgáltuk: milyen tényezők határozzák meg azt, hogy az egyes 

helyzeteket a résztvevők mennyire tartják jellemzőnek a magyar viszonyokra nézve. Ezzel 
elérkeztünk a 2. vizsgálat legfontosabb, legkritikusabb részéhez: a rendszerigazoláshoz 
leginkább kapcsolódó hipotézisek ellenőrzéséhez. 

A helyzetek tipikusságára vonatkozó megítélésekre ugyanazt a négyszempontos, 
4x2x3x2-es elrendezésű vegyes varianciaanalízist végeztük el, mint a kísérlet másik két függő 
változójára. 14. hipotézisünkben a helyzet típusának főhatását vártuk, amit meg is kaptunk 
(F(3) = 58,631, p<,001), méghozzá a várt mintázat szerint: a válaszadók az 
igazságtalanabbnak észlelt helyzetek előfordulását jellemzőbbnek tartották Magyarországon. 
Az eredmény a 2.5.11. ábrán látható. 

 

2.5.11. ábra: A helyzetek tipikusságának megítélése 
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Mint korábban, az észlelt igazságosság vizsgálatakor láttuk (vö. 2.5.2. ábra), a 
résztvevők magasan a méltányos helyzetet tartották a legigazságosabbnak, s ehhez képest 
meglehetősen igazságtalannak észlelték a többit, még az egyenlő helyzetet is. Ehhez képest 
most azt láthatjuk, hogy éppen a méltányos helyzetet vélik a Magyarországra legkevésbé 
jellemzőnek, míg a többit nagyjából egyformán tipikusnak észlelik. Ennek ellenőrzésére 
persze utóelemzéseket is végeztünk: megismételtük a varianciaanalízist a páronként 
összehasonlítandó két-két helyzetre. A méltányos helyzet észlelt tipikussága szignifikánsan 
különbözött már az észlelt tipikusság szerint sorban következő, vagyis a kevésbé igazságtalan 
helyzet megítélésétől is (F(1) = 68,143, p<,001). A három tipikusabbnak észlelt helyzet 
páronkénti összehasonlításai közül az egyik lett szignifikáns: a nagyon igazságtalan helyzet 
észlelt tipikussága statisztikailag megbízhatóan magasabb volt, mint a kissé igazságtalan 
helyzeté (F(1) = 5,317, p<,05). 
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Egyértelmű választ kaptunk 15. kérdésünkre: a helyzetek iránya semmilyen módon, 
sem főhatásban, sem interakciókon keresztül nem befolyásolta a tipikusság észlelését. 

Az adatok fényében el kellett vetnünk 16. hipotézisünket: a válaszadók státusza nem 
állt szignifikáns interakcióban a helyzettel, sem kettős, sem pedig többes interakciókban. 
Ennek megfelelően rövid és egyértelmű a válasz a 17. kérdésre is: a versenyszférában és a 
közszférában dolgozók ítéletei között semmiféle különbséget nem találtunk, sem főhatásban, 
sem pedig interakciókban. 

Bár nemi különbségekről nem szólt egyetlen kérdésünk vagy hipotézisünk sem, a 
teljesség kedvéért megemlítjük a helyzet típusa és a válaszadók neme közti szignifikáns 
interakciót (F(3) = 4,406, p<,01). A nők és a férfiak az egyenlő és a kevésbé igazságtalan 
helyzeteket nagyjából hasonlóan ítélték jellemzőnek Magyarországra, a méltányos és a 
nagyon igazságtalan helyzetek tipikusságában viszont a nők nagyobb különbséget észleltek 
(M = 5,086 illetve 7,248), mint a férfiak (M = 5,541 illetve 6,645). Magyarán, a nők ebben a 
vonatkozásban kritikusabbak voltak a rendszerrel szemben, mint a férfiak. 

A 18. kérdést és két alhipotézisét a korrelációknak ugyanazzal a többszintű 
elemzésével vizsgáltuk, mint a kísérletes rész két másik függő változójánál. A 18/a 
hipotézissel kapcsolatban igen szerény eredményeket kaptunk, amelyek éppen csak utalnak a 
rendszerkritikára, de messze vannak attól, hogy a hipotézis meggyőző alátámasztásának 
tekintsük őket. A méltányosságra vonatkozó nézetek gyakorlatilag csak a méltányos helyzetek 
tipikusságának megítélésével függtek össze – igen gyengén, de legalább a várt negatív 
irányban. A többi helyzettel kapcsolatban viszont csupán egy szignifikáns korrelációt 
találtunk (tizenkettő közül, vagyis ez is lehet elsőfajú hiba). Az egyenlőségpárti nézetek egyik 
helyzet észlelt tipikusságával sem jártak együtt. Az eredmények (csak a szignifikánsnak 
bizonyult korrelációk) a 2.5.12. táblázatban láthatók. (Mielőtt továbblépünk, itt is 
megjegyezzük, hogy a havi jövedelmet is korreláltattuk az észlelt tipikussággal, de nem 
találtunk egyetlen szignifikáns korrelációt sem.) 

 

2.5.12. táblázat: A helyzetek tipikusságának észlelése: korrelációk a méltányosságot és 
az egyenlőséget támogató nézetekkel 

 Méltányos Egyenlő Kicsit 
igazságtalan

Nagyon 
igazságtalan Összesen 

Válaszadónak 
kedvezőbb M -,171**     

Kollégának 
kedvezőbb M -,164*  M -,157*   

Összesen M -,167**     
Minden korreláció a méltányosságra vonatkozik (az egyenlőség korrelációi közül egy 
sem volt szignifikáns). ** p<,01, * p<,05 

 

Az alminták között kevés különbséget találtunk, és a másik két függő változó 
korrelációinál látottakhoz hasonlóan itt is a versenyszférában dolgozók tértek el a másik két 
almintától. Egyedül a versenyszférában dolgozóknál találtunk ugyanis olyan együttjárásokat, 
amelyek összhangban voltak a 18/a hipotézissel: szignifikáns pozitív korrelációkat az 
igazságtalanabb helyzetekben. Ezeken belül (mindenütt p<,05, ha máshogy nem jelöljük): az 
egyenlő és kedvező helyzetben ,361, az egyenlő helyzetek összesítésében ,285 (p<,01) volt az 
együttjárás; a kevésbé igazságtalan és ugyanakkor a válaszadónak kedvező helyzetben ,316, a 
kevésbé igazságtalan helyzetek irányfüggetlen összesítésében pedig ,253; végül a nagyon 
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igazságtalan helyzetek összesítésében ,210. Csak a versenyszférában dolgozóknál találtuk 
tehát rendszerkritikára utaló jelet a nem méltányos helyzeteknél: minél inkább támogatták a 
méltányosság elvét, annál inkább hajlamosak voltak Magyarországra nézve tipikusnak ítélni a 
méltánytalan helyzeteket. Ez persze nem jelenti, hogy ne volna tapasztalható rendszerkritika a 
mintában, hiszen arra láttunk eredményt fentebb és fogunk látni a továbbiakban is – csupán 
annyit jelent, hogy nem a méltányosságra és az egyenlőségre vonatkozó nézetekkel 
összefüggésben ragadható meg. 

A rendszerigazolás és az igazságos világba vetett hit hatásait láthatjuk a 2.5.13. 
táblázatban, amelyben a statisztikailag szignifikáns korrelációkat a már megszokott módon, 
helyzetenként és összesítve is megmutatjuk. 

 

2.5.13. 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 

 

Mint a táblázatban látható, az eredmények összhangban vannak a 18/b hipotézissel. A 
rendszerigazolás ha gyengén is, de a várt mintázatnak megfelelően korrelál a helyzetek 
tipikusságának megítélésével. A táblázat második oszlopában látható pozitív korrelációk azt 
mutatják, hogy minél inkább rendszerigazoló valaki, annál jellemzőbbnek tartja 
Magyarországon a legigazságosabbnak ítélt méltányos típusú helyzetet. Az ettől jobbra eső 
oszlopok negatív korrelációi pedig azt mutatják, hogy az igazságtalan (és a résztvevők által 
szintén viszonylag igazságtalannak ítélt egyenlő) helyzeteket a válaszadók annál inkább 
tartják jellemzőnek a hazai viszonyokra, minél kevésbé rendszerigazolóak. 

Az általános igazságos világba vetett hit mindössze egy esetben korrelált (tizenötből) 
megbízhatóan a helyzet tipikusságának megítélésével, ezért gyakorlatilag tekinthetjük úgy, 
hogy nem játszott szerepet. A személyes igazságos világba vetett hit korrelációi viszont 
szisztematikusan a méltányos helyzeteknél szignifikánsak, s azoknál pozitívan. Minél inkább 
hisz tehát valaki abban, hogy a világ személy szerint ővele igazságos, annál inkább érzi úgy, 
hogy Magyarországon jellemző a méltányos elosztás. 

A fent bemutatott korrelációkat almintánként külön-külön is megvizsgáltuk, de nem 
találtunk említésre méltó eltéréseket azon kívül, hogy a hallgatói és a közalkalmazotti 
almintában a nagyobb esetszámnak köszönhetően több korreláció volt szignifikáns. 

Következő megvizsgálandó hipotézisünk a 19. hipotézis volt, mely szerint 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. Az eredményeket a 2.5.14. táblázat foglalja össze. 



 103

 

2.5.14. 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 

 

Az adatok alátámasztják a hipotézist: a helyzetek összesítésekor találtunk 
statisztikailag megbízható negatív együttjárást, ami egyértelműen a mai magyar társadalmi-
gazdasági-politikai rendszer kritikájára utal. Az eredmények egyúttal a 19/a kérdésre is 
választ adnak, méghozzá igen érdekeset. A negatív együttjárás mindössze két igen gyenge 
korreláció formájában jelenik meg a méltányos helyzetekben. 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. 

A korrelációk almintánkénti összehasonlítása nem sok érdekes eredményt hozott, 
nagyjából mindhárom csoportban egyformák voltak. Bár az együttjárások a helyzetek típus 
szerinti összesítéseikor mind negatívak voltak, a korreláció, ha csekély mértékben is, de 
minden esetben erősebb volt a felnőtt almintákban, mint az egyetemisták közt.  Ezt az 
eredményt a 2.5.15. táblázatban mutatjuk be. 

 

2.5.15. táblázat: negatív együttjárások a helyzetek észlelt igazságossága és tipikussága 
közt a minden helyzettípust tartalmazó összesítésekben 
 A válaszadónak 

kedvezőbb összes 
helyzet 

A kollégának 
kedvezőbb összes 

helyzet 

Az összes helyzet 

Versenyszféra -,430** -,312** -,372** 
Közalkalmazottak -,363** -,312** -,338** 
Egyetemisták -,205** -,242** -,221** 

** p<,01 

 

Mivel ezekben a számításokban egy-egy résztvevőnek mind a négy helyzettípusra – 
sőt, a teljes összesítésben mind a nyolc helyzetre – adott válaszai külön esetként szerepeltek, a 
nagy esetszám lehetővé tette a korrelációs együtthatók nagyságának összehasonlítását (a 
módszer leírását lásd Vargha, 2000, 310-311.). Az összehasonlítást a személyenként mind a 
nyolc helyzetet külön esetként kezelő összesítésen végeztük el (a fenti táblázat utolsó 
oszlopában látható adatokon), mivel itt volt a legnagyobb az esetszám. A hallgatók 
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almintájában kapott korrelációs együttható szignifikánsan gyengébb volt mind a 
versenyszférában dolgozók (p<,02), mind a közalkalmazottak (p<,05) almintájában tapasztalt 
együttjárásnál. Ez arra utal, hogy bár 16. hipotézisünk nem igazolódott be, mégis van arra 
utaló jel, hogy a több tapasztalattal rendelkező, a közbeszéd hatásainak régebb óta kitett 
felnőtt almintákban erősebb a rendszer kritikája, mint az egyetemisták között. A 16. hipotézis 
megdőlése és a jelen eredmények közti ellentmondás csupán látszólagos. A 16. hipotézis azért 
nem igazolódott be, mert a különböző alminták egyformán különböztették meg a helyzeteket 
azok tipikussága szerint. Az ezt ellenőrző varianciaanalízis viszont nem vehette figyelembe, 
hogy előzőleg az észlelt igazságosság tekintetében volt szignifikáns interakció a helyzet típusa 
és a válaszadók státusza közt, vagyis az egyes helyzetek a különböző almintákba tartozó 
válaszadók számára nem egyformán voltak igazságosak vagy igazságtalanok – márpedig a 
rendszerigazolásban ez is szempont. 

Utolsó előtti, 20. kérdésünk arra vonatkozott, lesz-e korreláció a helyzetekben mért 
elégedettség és a helyzetek észlelt tipikussága között – vagyis tekinthető-e a rendszerkritika 
legalábbis részben a szubjektív elégedettség megnyilvánulásának? Természetesen ezt a 
kérdést parciális korreláció alkalmazásával vizsgáltuk, mivel a helyzetek észlelt 
igazságossága mind az elégedettséggel, mind az észlelt tipikussággal együtt jár. Lehetséges 
tehát, hogy ha szignifikáns korrelációt kapunk az elégedettség és az észlelt tipikusság között, 
az az észlelt igazságosság hatásának köszönhető. Az észlelt igazságosságot ezért kiparciáltuk, 
s így vizsgáltuk meg a 20. kérdésben szereplő két változó együttjárását. A korábbiaknak 
megfelelően nyolc konkrét helyzetet, négy helyzettípust, két irányt, valamint az összes 
helyzetet együttvéve is vizsgáltuk: ez összesen tizenöt korrelációs elemzés, amiből csupán az 
egyik helyzet igen gyenge (r = ,158) korrelációja lett p<,05 szinten szignifikáns – vagyis a 
jelek szerint a 20. kérdésre az a válasz, hogy az elégedettség/elégedetlenség nem jár együtt 
azzal, hogy az egyes helyzeteket a résztvevők mennyire tartják jellemzőnek Magyarországon. 

Ebben a vizsgálatban a rendszerigazolással kapcsolatos utolsó feltevésünket a 21. 
hipotézisben fogalmaztuk meg. Azt vártuk, hogy minél erősebben rendszerigazoló valaki (a 
rendszerigazolási skálán kapott pontszámmal mérve), annál inkább igaz lesz rá, hogy az általa 
igazságosabbnak ítélt helyzeteket egyúttal jellemzőbbnek is tartja a magyar viszonyokra – és 
viszont: minél kritikusabb a rendszerrel szemben, annál inkább igaz, hogy az általa 
igazságosnak ítélt helyzeteket kevésbé tartja jellemzőnek. Utóbbit, vagyis a helyzetek észlelt 
igazságosságának és észlelt tipikusságának együttjárását személyen belül is vizsgálni tudtuk, 
hiszen minden résztvevő nyolc helyzetre adott válaszokat. Az egy személy által adott nyolc 
pár választ egy nyolc esetből álló „mintaként” kezelve minden résztvevőre kiszámítottuk az 
észlelt igazságosság és az észlelt tipikusság személyen belüli korrelációját. Mint a hipotézis 
leírásában már kifejtettük, arra számítottunk, hogy ez a személyen belüli korreláció pozitívan 
jár majd együtt a rendszerigazolási skála pontszámával. 

Így is lett: a teljes mintában ha nem is éppen erős, de szignifikánsan pozitív korrelációt 
kaptunk a két változó között (r = ,244, p<,01). Az egyes almintákban érdekes különbségek 
mutatkoztak. Az igazságosság és tipikusság személyen belüli korrelációját a többi kérdőíves 
változóval is korreláltattuk: ezek közül a méltányosság elvének támogatásával mutatkozott 
együttjárás. Az eredményeket a 2.5.16. táblázat mutatja be a következő oldalon. 
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2.5.16. táblázat: A helyzetek észlelt igazságossága és észlelt tipikussága közötti 
személyen belüli korreláció mint a rendszerigazolás mutatója: együttjárások a 
rendszerigazolási skálával és a méltányosságpárti nézetekkel 
 Korreláció a 

rendszerigazolási skálával 
Korreláció a 

méltányosság-skálával 
Teljes minta ,244** -,188** 
Versenyszféra ,389** -,431** 
Közalkalmazottak ,171 -,286* 
Egyetemisták ,238** -,017 

** p<,01, * p<,05; az áttekinthetőség kedvéért dőlt betűvel a negatív, vastag betűvel a 
szignifikáns együttjárások 

 

Az eredmények érdekes módon cáfolják 21/a hipotézisünket: bár a két felnőtt alminta 
egyikében, a versenyszférában dolgozók közt a legerősebb a személyen belüli korreláció és a 
rendszerigazolás együttjárása, éppen a másik felnőtt almintában, a közalkalmazottak között a 
leggyengébb (olyannyira, hogy ott már nem is szignifikáns). Érdekesen árnyalja a képet a 
személyen belüli korrelációnak a méltányosság-skálával kapott negatív korrelációja: ez a 
versenyszférában dolgozóknál volt a legerősebb, a közalkalmazottaknál gyengébb, az 
egyetemistáknál pedig gyakorlatilag nulla. Az eredmények arra utalnak, hogy a három alminta 
tagjai valószínűleg más szempontok alapján ítélik meg, igazolják vagy szemlélik szkepszissel 
a rendszert: a versenyszférában dolgozóknak a leginkább a méltányosság elvének 
érvényesülése vagy megsértése számít, a közalkalmazottaknak pedig valamiféle általános 
igazságossági kritérium, amit a legjobban az igazságos világba vetett hit konstruktuma ragad 
meg. 

 

 

2.6. Összefoglalás 
 

A 2. vizsgálat fő célja az volt, hogy kísérleti helyzetben is megvizsgálja: mennyire 
érvényesül a rendszerigazolás motívuma egy magyar mintában – esetleg találni-e jelét annak, 
hogy a válaszok mögött inkább a rendszer kritikus szemlélete, semmint igazolása húzódik 
meg. Számos kérdést és hipotézist fogalmaztunk meg, s ezek közül a legfontosabbak a 
rendszerigazoláshoz kapcsolódtak. Feltételeztük, hogy a rendszerigazolás Magyarországon is 
létező és mérhető dimenziója a közügyekről való gondolkodásnak, viszont vártuk azt is, hogy 
magyar válaszadóink ebben a dimenzióban inkább a rendszerkritika, mint a rendszerigazolás 
oldalán helyezkednek el majd. E legfontosabb hipotéziseinket a kapott eredmények igazolták 
is. A legfontosabb eredmények a következő pontokban foglalhatók össze: 

1) A kérdőíves részben megkaptuk a várt pozitív korrelációt az igazságos világba 
vetett hit és a rendszerigazolás között, ugyanakkor ez gyengébb volt, mint az 1. vizsgálatban, 
és nem is jelent meg minden almintában. Mivel nem számítottunk az eredményre, az okokról 
csak spekulálni tudunk, bár ennek is határt szabnak a minta méretei és esetlegessége. 

2) Szintén érdekes az az eredmény, amely szerint a méltányosság elvének támogatása 
negatívan korrelált a rendszerigazolással. Ez éppenséggel pont az ellenkezője annak, amit a 
rendszerigazolás elméletei eddig nyugati (pl. USA-beli) mintákban kimutattak: a 
méltányosság elméletéhez eszmeileg igen közel álló meritokratikus ideológia a 
rendszerigazolási elmélet szerint egyike azoknak a nézeteknek, amelyekkel a rendszert – még 
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a hátrányos helyzetűek is – igazolják (Jost és Hunyady, 2005). Magyar mintánkban viszont – 
különösen a „felnőtt” válaszadók között – minél inkább méltányosság-párti (s a tételek 
tartalmát tekintve tulajdonképpen meritokratikus) attitűdöket vallott valaki, annál kevésbé volt 
rendszerigazoló. 

3) A bemutatott ingerhelyzetek megítélésében is érdekes hatásokat találtunk. A 
helyzetek igazságosságát a résztvevők viszonylag egyértelműen, a méltányosság elvének 
megfelelően, s ugyanakkor a helyzet kedvező vagy kedvezőtlen voltától gyakorlatilag 
függetlenül, énkiszolgáló torzítás nélkül ítélték meg – mintha csak mindannyian „látták” 
volna a disztributív igazságosságot, vagy annak hiányát (ami persze ingerhelyzeteink tömör, 
mélyebb részleteket szándékosan nem tartalmazó leírásaiból nem is volt nehéz). Az önérdek 
nem az igazságosság észlelésében, hanem az elégdettségben jelentkezett: a résztvevők 
világosan látták, hogy mely helyzetek az igazságtalanok, de az igazságtalanság inkább akkor 
„fájt” nekik (akkor csökkentette jobban az elégedettséget), amikor őket sújtotta. Az 
igazságosság észlelése tehát az igazságtalan helyzetekben mintha különválna az 
elégedettségtől. 

4) Ahogyan a helyzetek igazságosságáról, úgy magyarországi gyakoriságukról vagy 
tipikusságukról is viszonylag egyértelmű ítéletet mondtak a résztvevők: a méltányos (és 
igazságosnak tartott) helyzetet viszonylag ritkábbnak, a többi (és igazságtalanabbnak észlelt) 
helyzetet viszonylag gyakoribbnak vélték Magyarországon. Ez az eredmény összhangban van 
az 1. vizsgálatban kapott sztereotípia-megítélésekkel, amennyiben ismét rendszerkritikával 
találkoztunk a rendszerigazolás helyett. Hogy az ítéletek valóban a rendszer igazolásával 
függnek össze, azt az is bizonyította, hogy a helyzetek észlelt igazságossága és tipikussága 
közt 8-8 helyzetre személyen belül számított korrelációk pozitív összefüggést mutattak a 
rendszerigazolási skála pontszámával. Érdekes, hogy a méltányosság-skála pontszámával 
viszont negatívat, s ez megint nyugtalanító eredmény, mert ismét arra utal, hogy a 
méltányossággal kapcsolatos meritokratikus nézetek az amerikai vizsgálatokkal ellentétben 
Magyarországon nemhogy rendszerigazoló ideológiának tekinthetők, de egyenesen a rendszer 
bírálatával járnak együtt. 

5) Megvizsgáltuk tehát kétféle nézet illetve attitűd: a méltányosság támogatása, 
valamint a rendszerigazolás (és a hozzá kapcsolódó igazságos világba vetett hit) hatásait. Igen 
érdekes különbségeket találtunk. Ami a helyzetek igazságosságának megítélését illeti, a 
méltányosság-párti (meritokratikus) attitűdök eltérő előjellel korrelálnak a disztributíve 
igazságos illetve igazságtalan helyzetekkel (vö. 2.5.4. táblázat); a rendszerigazolás és az 
igazságos világba vetett hit viszont az ilyen helyzetek közt jóval kevésbé differenciál – ha van 
valamilyen differenciáló hatása, az inkább a kedvező és a kedvezőtlen helyzetek közt 
jelentkezik (vö. 2.5.5. táblázat). Ami az elégedettséget illeti: a méltányosság-párti attitűdök ha 
gyengén is, de inkább csökkentik az elégedettséget az igazságtalan és kedvezőtlen 
helyzetekben (azaz: minél meritokratikusabb valaki, annál jobban „fáj” neki az őt sújtó 
igazságtalanság, vö. 2.5.8. táblázat), az igazságos világba vetett hit és a rendszerigazolás 
viszont növelik az elégedettséget, azaz csökkentik a „fájdalmat” (vö. 2.5.9. táblázat) – vagyis 
pontosan azt a „palliatív”, azaz „fájdalomcsillapító” hatást gyakorolják, amit a 
rendszerigazolási elmélet feltételez róluk (vö. Jost és Hunyady, 2005). A rendszerigazolási 
elmélet a meritokratikus elvekről is ezt feltételezi, de magyar mintánkban ezek utóbbiaknak 
pont ellentétes a hatásuk: nem „palliatív”, hanem inkább „szenzitizáló”. Végül ha a helyzetek 
észlelt magyarországi tipikusságára gyakorolt hatásokat nézzük, ott is van különbség: minél 
inkább híve valaki a méltányosság-elvnek, annál ritkábbnak látja Magyarországon a 
méltányos helyzeteket (vö. 2.5.12. táblázat) – a meritokratikus elvek tehát ismét olyan 
percepciókkal járnak együtt, amelyek viszonylag kellemetlenek az egyén számára, 
tulajdonképpen „szenzitizálják” őt az igazságtalanság észlelésére. A rendszerigazolás és az 
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igazságos világba vetett hit viszont a méltányos helyzetek vélt tipikusságával korrelálnak 
pozitívan, s az igazságtalan helyzetekével negatívan: vagyis megint egyfajta „tompító” 
hatásuk van; az ilyen nézeteket valló észlelő kevesebb igazságtalanságot lát maga körül. 

6) Végül érdekes eredmény az is, hogy a helyzetek észlelt igazságossága és 
tipikussága csak a helyzetek között, a helyzetek összesítésekor járt együtt, s nem az egyes 
helyzetekben külön-külön. Mondhatnánk úgy is: a korreláció a nyolc ingerhelyzet által 
felkínált „valóságra” vonatkozóan jelentkezett, s nem a helyzettől független (azaz minden 
helyzetben megnyilvánuló) „előítéletként”. Ebből persze korai volna messzemenő 
következtetéseket levonni a magyar társadalomra, hiszen a válaszadókat nemcsak helyzeteink 
laboratóriumi sterilsége befolyásolhatta, hanem az is, hogy a nyolc helyzet között túlsúlyban 
voltak az igazságtalanok. 

Az 1. vizsgálathoz hasonlóan tehát ismét a rendszerrel szemben kritikus nézetekre 
utaló válaszokat kaptunk, de most már a kísérleti helyzetek bemutatása révén valamelyest 
kontrollálni tudtuk azt a „valóságot”, amelyre az ítéletek vonatkoztak. Érdekes eredmény volt 
az észlelt igazságosság és az elégedettség (egocentrizmusra utaló?) szétválása az igazságtalan 
helyzetekben, valamint az észlelt igazságosság negatív együttjárása az észlelt tipikussággal. 
Nem feledkezhetünk meg ugyanakkor arról sem, hogy a meritokratikus, méltányosság-párti 
attitűdöknek milyen ellentétes korrelátumaik voltak, mint a rendszerigazolásnak és az 
igazságos világba vetett hitnek. Előbbiek inkább „szenzitizálták” és differenciálták a 
válaszokat: a meritokratikusabb válaszadók élesebben megkülönböztették az igazságos és az 
igazságtalan helyzeteket az igazságosságra vonatkozó ítéleteikben; jobban fájt nekik az őket 
sújtó igazságtalanság, s végül ritkábbnak látták Magyarországon a méltányos helyzeteket. A 
magas rendszerigazolással illetve magas igazságos világba vetett hittel jellemezhető 
személyek ezzel szemben relatíve felértékelték (azaz: kisebb mértékben értékelték le) a 
számukra kedvezőtlen helyzetek igazságosságát és a bennük érzett elégedettséget; s az 
igazságos helyzeteket gyakoribbnak, az igazságtalanokat pedig ritkábbnak látták – mintha 
csak a kellemetlen érzéseket és gondolatokat hárítanák. 
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3. vizsgálat: 
Az igazságtalanságra adott reakciók 

 

3.1. A vizsgálat kereteinek, kérdéseinek és hipotéziseinek bemutatása 
 

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. Mint a bevezetőben 
már említettük, az igazságosság és a versengés témái nehezen választhatók szét egymástól. A 
versengésnek győztesei és vesztesei vannak: a versengésben tehát legalábbis társas – de mint 
azt jól tudjuk, igen sokszor anyagi – javak disztribúciója történik. Ahol tehát versengés van, 
ott megkerülhetetlen az igazságosság kérdése. A versengés fogalma ugyanakkor szervesen 
összekapcsolódik a disztributív igazságossággal azért is, mert ha az elosztás méltányos, akkor 
(és tulajdonképpen akkor is, ha nem) a résztvevők összemérhetik teljesítményüket és 
jutalmaikat, s helyzetüket összevetve akár versenyként is felfoghatják az adott 
tevékenységben való részvételt, az összehasonlításnak pedig lehet „győztese” és „vesztese”. 
Ez a lehetőség tulajdonképpen már a 2. vizsgálatunkban is benne volt, ám ott nem tettünk fel 
explicit kérdéseket a versengést illetően. A 3. vizsgálatban azt 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). 

3. vizsgálatunkban tehát a rendszerigazolás mellett a versengéssel kapcsolatos 
kérdéseket és hipotéziseket is megvizsgáltunk. 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 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 kérdésekre kellett válaszolniuk. A kísérlet független 
változója a helyzetek magyarázata, pontosabban a magyarázat legitimitása volt, mely négy 
feltételben fokozatosan a teljesen legitim (méltányos) és a teljesen illegitim (nepotisztikus) 
között variált; a kontrollfeltételben pedig nem volt semmilyen magyarázat. 

A vizsgálat kérdőíves részében a 2. vizsgálathoz hasonlóan az igazságos világba vetett 
hitet, a rendszerigazolást, valamint a méltányossággal és az egyenlőséggel kapcsolatos 
attitűdöket mértük fel. A fentieken kívül a résztvevők kitöltötték még Fülöp és Berkics (2007) 
két kérdőívét, amelyek a nyeréssel, illetve a vesztéssel kapcsolatos kognitív, érzelmi és 
viselkedéses reakciókat mérik. A vizsgálatnak ez a része önmagában is érdekes, de azért is 
fontos volt, mert feltételeztük, hogy ezek a változók befolyásolják majd a különböző (többé 
vagy kevésbé legitim) helyzetek megítélését. Hipotéziseink és kérdéseink persze magukkal a 
kérdőívekkel kapcsolatban is voltak. Ahogy korábban, úgy itt is pozitív korrelációt vártunk az 
igazságos világba vetett hit és a fogalmilag vele összekapcsolódó rendszerigazolás között. 
Megvizsgáltuk e változók együttjárását a méltányosság elvét támogató nézetekkel is. A 
győzelemre és a vereségre adott reakcióknál először is megvizsgáltuk ezek faktorszerkezetét 
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(egyenként több, mint 30 tételt tartalmazó kérdőívekről lévén szó), valamint azt is, hogy a 
kapott faktorok hogyan járnak együtt a győzelemre és a vesztésre vonatkozó néhány egyéb 
nézettel, illetve hogy a győzelemre és a vereségre adott reakciók közt van-e összefüggés. Ez 
utóbbi azért is fontos, mert az együttjárás arra utalhatna, hogy személyiségváltozóról van szó. 
Bár a kérdőívet publikáló eredeti tanulmány (Fülöp és Berkics, 2007) nem vizsgálta a 
válaszok együttjárását személyiség-kérdőívekkel, és időbeli korlátok miatt mostani 3. 
vizsgálatunkban sem alkalmaztunk ilyeneket, egyes eredményeink értelmezése szempontjából 
nem mellékes, hogy lesz-e korreláció a nyerésre és a vesztésre adott válaszok között (a 
hivatkozott kutatásban egyébként volt). Azt is megvizsgáltuk – bár erre vonatkozóan csak 
néhány hipotézisünk volt –, hogyan jár együtt – ha együttjár – az igazságos világba vetett hit, 
a rendszerigazolás és a méltányosság elvének támogatása a győzelemre és a vereségre adott 
reakciókkal. Végül a résztvevőknek az egyes kísérleti helyzetekkel kapcsolatos nyílt 
kérdésekre adott, szöveges válaszait is elemeztük. 

Vizsgálatunk kísérletes részének két általános alaphipotézise volt, melyekből több 
konkrét kérdést és hipotézist vezettünk le. Az egyik alaphipotézis megegyezett a 2. 
vizsgálatban is megfogalmazott alapfeltevéssel: az eredmények olyan mintázatára 
számítottunk, amelyek inkább a fennálló társadalmi-gazdasági rendszer kritikáját, semmint 
annak igazolását tükrözik majd. Második alaphipotézisünk úgy szólt, hogy az egyenlő munka 
esetén fennálló bérkülönbségre adott magyarázat befolyásolni fogja a helyzetre adott 
reakciókat: legitim (pl. a képességekre vagy a munka színvonalára hivatkozó) magyarázat 
esetén „konstruktívabb” válaszokra számítottunk (pl. a helyzet igazságosságának 
megítélésében, a „vesztes” helyzetre adott reakciókban, a helyzettel kapcsolatos 
motivációkban), mint illegitim magyarázat (pl. nepotizmus) esetén. Konkrét kérdéseink és 
hipotéziseink egy része ebből a két alapgondolatból következik. Emellett megvizsgáltuk azt 
is, van-e a kérdőíves részben mért változóknak valamilyen hatásuk a kísérleti helyzetekben 
kapott válaszokra. Az alábbiakban függő változónként bemutatott kérdéseinket és 
hipotéziseinket az áttekinthetőség kedvéért folyamatosan számozzuk; a vizsgálat 
alapfeltvéseinek szempontjából kulcsfontosságú hipotéziseket és kérdéseket vastag betűkkel 
emeljük ki. 

 

A helyzetek igazságosságával kapcsolatos kérdések és hipotézisek 

1. hipotézis: Feltételeztük, hogy a résztvevők különbséget fognak tenni a különböző 
magyarázatokkal ellátott ingerhelyzetek között: igazságosabbnak fogják tartani a legitim, mint 
az illegitim módon magyarázott helyzeteket. A kontrollfeltétellel kapcsolatban (ahol nincs 
magyarázat) azt vártuk, hogy megítélése az illegitim magyarázatokhoz áll majd közel, hiszen 
az egyenlő munkáért kapott eltérő fizetés – mint a 2. vizsgálatban is láthattuk – magyarázat 
nélkül igazságtalan helyzetnek számít. Ez a hipotézisünk igen fontos volt a vizsgálat 
szempontjából, hiszen ha nem bizonyulna igaznak, az azt jelenthetné, hogy nem működött a 
manipuláció. 

2. kérdés: A 2. vizsgálat eredményei alapján feltételeztük, hogy az igazságos világba 
vetett hit, a rendszerigazolás, valamint a méltányosság elvére vonatkozó nézetek együtt járnak 
majd az ingerhelyzetekre adott válaszokkal. Ezt a feltételezésünket azonban csak kérdésként 
fogalmaztuk meg, mert egyáltalán nem voltunk benne biztosak, hogy itt is megkapjuk a 2. 
vizsgálatban megtalált együttjárásokat: ott gyenge, sok esetben 0,2 körüli korrelációkat 
kaptunk, amelyek a nagy esetszám miatt lehettek szignifikánsak. Itt kisebb volt az esetek 
száma (feltételenként 35-40), ezért elképzelhető, hogy ugyanazok a gyenge hatások ebben a 
mintában már nem lesznek statisztikailag megbízhatóak. 
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3. kérdés: Nem volt előzetes hipotézisünk arra nézve, befolyásolják-e a győzelemre és 
a vereségre adott reakciók az igazságosság megítélését, de kérdésként ezt is megvizsgáltuk. 

 

A helyzetek zavaró jellegével kapcsolatos kérdések és hipotézisek 
A második függő változó az volt, hogy a résztvevőket érzelmileg mennyire zavarná, 

illetve mennyire zaklatná fel az adott helyzet – vagyis tulajdonképpen a reakciók intenzitását 
mértük. 

4. hipotézis: Feltételeztük, hogy az illegitim helyzetek zavaróbbak, mint a legitimek. 
Elképzelhető ugyanakkor, hogy a teljesen legitim helyzet is zavaró érzelmileg a válaszadók 
számára, mivel ott a magyarázat szerint egyértelműen kiderül, hogy a kolléga jobb munkát 
végzett – ez pedig más okból, de ugyanolyan intenzív választ válthat ki, mint a méltányosság 
elvének megsértése. 

5. hipotézis: Lesz-e korreláció a helyzet igazságosságának megítélése és az érzelmi 
válasz intenzitása között? Azt vártuk, hogy lesz, méghozzá helyzetenként eltérő: a legitim 
helyzetekben inkább pozitív (hiszen minél megérdemeltebb a rosszabb helyzet, annál 
zavaróbb), az illegitim helyzetekben pedig inkább negatív (mivel ott az érzelmi válasz 
intenzitását inkább az igazságtalanság érzete fogja meghatározni úgy, hogy minél kevésbé 
igazságos a helyzet, annál zavaróbb). 

6. kérdés: Az érzelmi reakciók intenzitásával kapcsolatban is megvizsgáltuk az 
igazságos világba vetett hit, a rendszerigazolás és a méltányosságpárti nézetek hatását. A 6. 
kérdéseknél ugyanakkor nem feltétlenül számítottunk sok szignifikáns összefüggésre, mivel 
ha a hatások gyengék, akkor a kisebb esetszámok miatt aligha lesznek kimutathatók. 

7. kérdés: ugyanígy megvizsgáltuk az érzelmi válasz intenzitása és a nyerésre, illetve a 
vesztésre általában adott reakciók összefüggését is. 

 

A helyzetek észlelt tipikusságával kapcsolatos kérdések és hipotézisek 
Mivel kutatásunk fő témája a rendszerigazolással kapcsolatos nézetek vizsgálata volt 

magyar kontextusban, a helyzetek tipikusságára vonatkozó megítéléséhez kapcsolódtak 
legfontosabb kérdéseink és hipotéziseink. 

8. hipotézis: A Magyarországon kapott eddigi eredmények alapján (ld. a jelen 
értekezés elméleti bevezetőjében, de akár a 2. vizsgálatban is) feltételeztük, hogy a válaszok 
olyan mintázatot mutatnak majd, amely ellentmond a rendszerigazolás elméletének. A 
rendszerigazolás elméletéből az következnék, hogy az igazságtalanságot a rendszerben az 
észlelők ne tartsák gyakorinak és jellemzőnek. Mi ennek ellenkezőjét vártuk tehát: azt, hogy a 
válaszadók az illegitim helyzetek előfordulását jellemzőbbnek fogják tartani Magyarországon, 
mint azokét a helyzetekét, amelyekben érvényesül a disztributív igazságosság valamelyik 
alapelve, vagyis amelyekben többé-kevésbé legitim magyarázatot kaptak az ingerhelyzetben 
szereplő bérkülönbségre. 

9. hipotézis: A „rendszerigazolás helyett rendszerkritika” téziséből kiindulva 
feltételeztük, hogy a helyzetek észlelt igazságossága és észlelt magyarországi tipikussága 
között negatív korrelációt kapunk – azaz minél igazságosabbnak észlelnek egy elosztási 
helyzetet a résztvevők, annál kevésbé vélik azt jellemzőnek a magyar viszonyokra. 

10. kérdés: Megvizsgáltuk azt is, vajon a helyzetekre adott érzelmi válaszok erőssége 
összefügg-e azzal, hogy az adott helyzetet a résztvevők mennyire tartják Magyarországra 
nézve tipikusnak. Ha pozitív korrelációt találnánk, az persze több mindent is jelenthetne 
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(mivel az okságról nem tudunk biztosat) – egyik érdekes értelmezése ugyanakkor lehetne az, 
hogy a rendszerkritika egyfajta indulati megnyilvánulásnak is tekinthető. A 2. vizsgálatnak 
már volt hasonló kérdése (ott a 20.), de ott az észlelt tipikusság gyakorlatilag nem korrelált az 
elégedettséggel. 

11. hipotézis: Feltételeztük, hogy a helyzetek tipikusságának megítélését befolyásolja 
majd az igazságos világba vetett hit, s különösen a rendszerigazolás, valamint a méltányosság 
elvének támogatása. 

11/a hipotézis: Azt vártuk, hogy az igazságos világba vetett hit, s még inkább a 
rendszerigazolás a legitim helyzetekben pozitívan járnak majd együtt a helyzetek 
tipikusságának megítélésével, vagyis minél inkább hisz valaki a világ és különösen a 
magyarországi társadalmi-gazdasági rendszer igazságosságában, annál jellemzőbbnek tartja 
majd Magyarországra a legitim helyzeteket. Az illegitim helyzeteknél pedig ennek 
megfelelően fordított együttjárást, azaz negatív korrelációkat vártunk. 

11/b hipotézis: A méltányosság elvének támogatásánál viszont azt vártuk, hogy 
negatívan jár majd együtt a legitim helyzetek tipikusságának megítélésével. Ha 
Magyarországon a rendszerkritika egyik alapgondolata, hogy az elosztásnál sérül a 
méltányosság elve, akkor minél inkább híve valaki ennek az elvnek, rendszerkritika esetén 
annál kevésbé jellemzőnek tartja majd Magyarországon a méltányosság elvének megfelelő 
helyzeteket. Az illegitim helyzeteket viszont várhatóan annak tartja majd, vagyis azoknál 
pozitív korrelációt vártunk. 

12. kérdés: Nem volt különösebb előfeltevésünk a nyerésre és a vesztésre adott 
reakciók, valamint a helyzetek észlelt tipikussága közötti együttjárásra vonatkozóan, de a 
teljesség kedvéért kérdésként ezt is megvizsgáltuk. 

 

Kérdések és hipotézisek a helyzetre mint vereségre adott reakciókról 
A kísérletben alkalmazott ingerhelyzeteket felfoghatjuk tulajdonképpen „vesztes” 

helyzeteknek is, mivel mindegyikre igaz, hogy a hipotetikus kolléga valamilyen okból több 
pénzt keres, mint a válaszadó. Az ezzel kapcsolatos reakciókat a vesztéssel kapcsolatos zárt 
kérdőív (Fülöp és Berkics, 2007) átalakított változatával mértük. Természetesen ezekre 
vonatkozóan is voltak kérdéseink és hipotéziseink. Alapkérdésünk az volt, milyen lesz a 
kapott válaszok faktorszerkezete: megfeleltethető lesz-e majd a vesztéssel kapcsolatos 
általános reakciók faktorainak? Ha nem, akkor hány faktorral és hogyan tudjuk majd 
értelmezni az eredményeket? Ezt a kérdést a mérőeszközök bemutatásánál vizsgáljuk. Azt 
feltételeztük, hogy bármilyen faktorokat is kapjunk, a kísérletes rész elemzésekor: 

a) az önleértékeléssel vagy önhibáztatással kapcsolatos faktorban vagy faktorokban 
(Fülöp és Berkics, 2007 alapján legalább egy ilyet vártunk) a legitim helyzetekben magasabb, 
az illegitim helyzetekben alacsonyabb pontszámot kapunk; 

b) az ellenségességgel kapcsolatos faktorban vagy faktorokban (Fülöp és Berkics, 
2007 alapján legalább egy ilyet is vártunk) a legitim helyzetekben alacsonyabb, az illegitim 
helyzetekben magasabb pontszámot kapunk majd. 

A kérdőíves részben alkalmazott mérőeszközök közül itt elsősorban a vesztésre adott 
reakciók hatásaira voltunk kíváncsiak, vagyis arra, vajon a vereségre általában adott reakciók 
összefüggnek-e a kísérletben szereplő konkrét „vesztes” helyzetre adott válaszokkal. 
Amennyiben igen, és amennyiben a vesztésre a kérdőíves részben általában adott reakciók 
összefüggnek a győzelemre adott reakciókkal, úgy megkockáztathatjuk azt a feltételezést, 
hogy ez a változó a személyiség hatását méri. 
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Kérdések és hipotézisek a nyílt válaszokkal kapcsolatban 
A résztvevőket arra is megkértük, hogy pár sorban saját szavaikkal is írják le, mit 

gondolnának, mit éreznének, illetve mit tennének az adott helyzetben. A válaszokat 
kategorizáltuk, majd a kategóriák előfordulási gyakoriságát összehasonlítottuk az öt feltétel 
között. Azt vártuk, hogy a legitim és az illegitim feltételek közt jelentős különbségek lesznek 
a kvalitatívan (majd ezalapján kvantitatívan) elemzett nyílt válaszokban is. A kategorizált 
szöveges válaszok ezen kívül segíthetnek a helyzetek jelentésének árnyalásában. Bár itt, a 
kérdések és hipotézisek bemutatásánál röviden írunk róla, 3. vizsgálatunknak ez is 
ugyanolyan fontos része volt, mint a zárt kérdőívek – annyira, hogy ennek az elemzésnek és 
eredményeinek külön fejezetet szentelünk (ld. 3.6. fejezet). A nyílt válaszok elemzését azért 
hagytuk a 3. vizsgálat bemutatásának végére, mert a zárt kérdőívekkel mért változókra 
konkrét hipotéziseink és kész adatelemzési sémáink voltak – a szöveges válaszok elemzésével 
tehát elsősorban az volt a célunk, hogy érvényességükben megerősítsük a zárt 
mérőeszközökkel kapott eredményeket, valamint olyan esetleges részletekre is fényt 
derítsünk, amelyeket az előbbiek természetükből adódóan figyelmen kívül hagynak. 

 

3.2. Mintavétel 
 
A 3. vizsgálatban összesen 192 válaszadó vett részt, mindannyian egyetemi hallgatók. 

Az adatfelvétel 2007. novembere és 2008 májusa között, több lépésben történt. A válaszadók 
pszichológia szakos egyetemisták (n = 124, 64,5%), valamint pszichológia kurzusokat is 
végző pedagógia (n = 32, 16,7%) és andragógia (n = 36, 18,8%) szakos hallgatók voltak, akik 
önkéntesen, részleges kurzuskreditért vettek részt a vizsgálatban. A minta jellegéből fakadóan 
a résztvevők nagy többsége nő volt: a 192 személyből 168 (87,5%). A férfi válaszadók 20-an 
voltak (10,4%), 4 résztvevő nem adta meg a nemét. A válaszadók átlagéletkora 20,6 év, a 
szórás 2,54 év, a terjedelem 18-39 év volt. 

 

 

3.3. A vizsgálat felépítése: mérőeszközök és elrendezés 
 
A 3. vizsgálat két részből állt: egy kérdőíves és egy kísérletes részből. A kérdőíves 

részben a válaszadók több különböző, Likert-típusú skálát töltöttek ki, amelyek a győzelemre 
és a vesztésre adott reakciókat mérték, valamint szerepelt köztük három, a korábbi 
vizsgálatokban már bemutatott mérőeszköz is: az igazságos világba vetett hitet, a 
rendszerigazolást, valamint a méltányosság és az egyenlőség iránti attitűdöket mérő skálák. A 
kísérletes részben a válaszadóknak egy olyan ingerhelyzetbe kellett beleképzelniük magukat, 
s azt megítélniük, amelyben legalábbis látszólag (és több helyzetben valójában is) sérültek a 
disztributív igazságosság elvei (mind a méltányosság, mind az egyenlőség elve). A független 
változó az adott helyzetre kapott magyarázat volt (miért sérültek az igazságosság elvei). A 
helyzet megítélésen túl további nyílt és zárt kérdésekben gondolataikról, érzéseikről és 
lehetséges viselkedéses reakcióikról is beszámoltattuk őket. (A részletes leírást lásd a jelen 
fejezet második részében.) A válaszadók a 2. vizsgálathoz hasonlóan e vizsgálat során is 
csoportosan, egyazon ülésben vettek részt a vizsgálat mindkét szakaszában, mivel a kísérletes 
rész instrukciómanipulációt alkalmazott (ld. Szokolszky, 2004), s így nem volt szükség arra, 
hogy a vizsgálatvezető egyénileg foglalkozzék a résztvevőkkel. 
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A kérdőíves rész 
Az alábbiakban bemutatjuk a vizsgálatban alkalmazott kérdőíveket. 

Első mérőeszközünk Fülöp és Berkics (2007) zárt kérdőíve volt a győzelemmel 
kapcsolatos kognitív, érzelmi és viselkedéses válaszokról. A válaszadóknak olyan helyzetekre 
kellett gondolniuk, amikor úgy érezték, hogy valamiben győztek, majd 32 lehetséges 
különböző kognitív, érzelmi és viselkedéses válaszról kellett 1-től 5-ig terjedő skálán 
megítélniük, mennyire jellemzőek rájuk ilyen helyzetekben. A kérdőív második részében a 
győzelemmel kapcsolatos néhány további állítást kellett megítélniük szintén 1-től 5-ig terjedő 
skálán aszerint, hogy mennyire értenek velük egyet. A kérdőív alkotói a tételeket az első 
szerző korábbi, a versengéssel kapcsolatos kvalitatív kutatásai alapján állították össze. 

Második mérőeszközünk ugyanebből a kutatásból származott (Fülöp és Berkics, 
2007), és az elsőhöz nagyon hasonló volt, de a vesztésre adott reakciókat vizsgálta. A 
résztvevőknek olyan helyzetekre kell gondolniuk, amikor úgy érezték, valamiben veszítettek 
– majd 39 lehetséges különféle kognitív, érzelmi és viselkedéses választ kellett 1 és 5 közötti 
Likert-skálán megítélniük aszerint, hogy vesztés esetén mennyire jellemző rájuk. A kérdőív 
második részében a vesztéssel kapcsolatos néhány állításról kellett ismét 1 és 5 közötti skálán 
megítélniük, mennyire értenek velük egyet. A kérdőív alkotói a tételeket itt is az első szerző 
korábbi, a versengéssel kapcsolatos kvalitatív kutatásai alapján állították össze. 

Résztvevőink kitöltötték az igazságos világba vetett hitet mérő kérdőív (Dalbert, 1999) 
rövidített, nyolctételes változatát is, amelyet már az első két vizsgálatban is alkalmaztunk. 
Ugyancsak szerepelt már az első két vizsgálatban is Kay és Jost (2003) szintén nyolc tételes 
rendszerigazolási skálája – ezt most is felvettük a résztvevőkkel. Végül a válaszadók 
kitöltötték a 2. vizsgálat leírásánál már bemutatott saját skálánkat (Berkics és Biró, 2006), 
amely a méltányosságra és az egyenlőségre vonatkozó nézeteket mérte. 

Természetesen ahol csak lehetett, a 3. vizsgálatban is ellenőriztük a mérőeszközök 
megbízhatóságát és faktorszerkezetét. 

A győzelemre adott reakciókat mérő kérdőív feltáró faktorelemzése Fülöp és Berkics 
(2007) vizsgálatában négy faktort mutatott ki. Az első faktorba (elnevezése: „öröm és 
aktiváció”) olyan tételek tartoztak, amelyek a győzelemmel kapcsolatos pozitív érzelmeket, 
valamint a győzelem által nyert aktivációt fejezik ki. Néhány példa: „fel vagyok dobva (lelkes 
vagyok)”, „sikeresnek érzem magam”, „boldog vagyok”, „megnő az önbizalmam”. A 
második faktorban olyan válaszok szerepeltek, amelyek nárcisztikus énfelnagyításra (ez a 
faktor elnevezése is) és mások lenézésére utalnak, pl. ilyenek: „kárörömet érzek a vesztessel 
szemben”, „lenézem azokat, akik vesztettek”, „szerény maradok” (negatív súllyal), „úgy 
érzem, több vagyok másoknál”. A harmadik faktor („bűntudat és félelem”) tételei a 
győzelemmel kapcsolatos negatív érzéseket és félelmeket fejeztek ki. Néhány tétel ebből a 
faktorból: „lelkiismeretfurdalást érzek”, „zavarba hoz”, „félek, hogy nem fognak szeretni”, 
„sajnálatot érzek a vesztes iránt”. Végül a negyedik faktorban („elégedett deaktiválódás”) 
olyan állítások szerepeltek, amelyek a győzelmet követő nyugalomra és elégedettségre 
vonatkoztak, például: „nyugalom áraszt el”, „szerencsésnek érzem magam”, „szeretem 
magam”. 

Mivel sok tételt és több faktort tartalmazó kérdőívről van szó, amelyről eddig még 
csak egyetlen írásban megjelent publikáció született (Fülöp és Berkics, 2007), és mivel a jelen 
vizsgálat mintája eltért a hivatkozott tanulmányétól (ott nemileg kiegyensúlyozott 
középiskolás minta, itt pedig erős női többségű egyetemista minta szerepelt), nem 
ragaszkodtunk az eredeti tanulmányban kapott négyfaktoros megoldáshoz. Többféle 
faktorszerkezet kipróbálása után végül is három faktort tartottunk meg. Az első elemzésben 
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még nem limitáltuk a faktorok számát (csak annyiban, hogy a faktorok sajátértéke legyen 1-
nél magasabb), s így hat faktort kaptunk – ám az utolsó két faktorba csupán két-két tétel 
került, és a faktorok értelmezhetősége is hagyott kívánnivalót maga után. Hasonló problémák 
léptek fel az öt- és a négyfaktoros megoldásban. A háromfaktoros megoldás jól értelmezhető 
volt, és a varianciának is közel 50%-át magyarázta, viszont néhány tétel kommunalitása már a 
kritikus ,25-ös érték alá került. Az elemzést ezért több lépésben újra elvégeztük, lépésenként 
elhagyva az éppen legalacsonyabb kommunalitású változót mindaddig, amíg minden 
kommunalitás elérte vagy meghaladta a ,25-ös értéket. Így végül is két tételt kellett 
kihagynunk, de a megmaradt 30 tétel három, jól értelmezhető faktorba rendeződik, amelyek 
az összvariancia 51,1%-át magyarázzák. Az első faktort – a kérdőívet bemutató eredeti 
publikációhoz hasonlóan – „öröm és aktiváció”-ként interpretáltuk. A második faktorban 
magas súlyt kapott tételek alapján ez a faktor a „nárcisztikus énfelnagyítás”, míg a harmadik a 
„társas óvatosság” elnevezést kapta. A részletes eredmények a 3.3.1. táblázatban láthatók. 
 

3.3.1. táblázat: A győzelemre adott reakciók faktorelemzése 
 1. faktor: 

öröm és 
aktiváció 

2. faktor: 
nárcisztikus 
énfelnagyítás 

3. faktor: 
társas 

óvatosság 
Magyarázott variancia (%): 31,1 11,7 8,3 
Tételek és faktorsúlyok 
Jól érzem magam ,833   
Büszke vagyok ,790   
Fel vagyok dobva (lelkes vagyok) ,776   
Nem foglalkozom vele -,748   
Semmit nem érzek -,727 ,253  
Sikeresnek érzem magam ,721 ,296  
Elégedett vagyok magammal ,717   
Magabiztosnak érzem magam ,699   
Megnő az önbizalmam ,694 ,251  
Energikusnak érzem magam ,692   
Boldog vagyok ,677   
Úgy érzem, bizonyítottam ,655   
Erősnek érzem magam ,640 ,254  
Szomorú vagyok -,629 ,257 ,266 
Lelkiismeretfurdalást érzek -,623  ,478 
Úgy érzem, értek valamihez ,619   
Elismertnek érzem magam ,610 ,324  
Szégyenkezem -,549  ,464 
Izgatott vagyok ,408  ,345 
Hatalommal rendelkezőnek érzem magam  ,700  
Lenézem azokat, akik vesztettek -,298 ,697  
Úgy érzem, én vagyok a legjobb ,344 ,675  
Úgy érzem, több vagyok másoknál ,338 ,670  
Kárörömet érzek a vesztessel szemben  ,586  
Nem bízom el magam  -,553  
Szerény maradok  -,423 ,267 
Zavarba hoz -,255  ,719 
Félek, hogy nem fognak szeretni   ,718 
Meglepetést élek át   ,529 
Úgy érzem, az emberek irigyelnek  ,410 ,436 

Megjegyzés: a ,25-nél kisebb faktorsúlyok nem szerepelnek a táblázatban. 
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Mind a győzelemre, mind a vesztésre adott reakcióknál korrelációs elemzéssel 
vizsgáltuk, hogyan járnak együtt a versengés e két lehetséges kimenetelére vonatkozó néhány 
általánosabb állítással, melyek a két kérdőív második részét képezték. Ez részben megerősíti a 
faktorok értelmezését (mintegy validálva őket), részben pedig megmutatja, hogy a 
győzelemre és a vesztésre adot reakciók milyen általánosabb nézetekkel, illetve viselkedéses 
tendenciákkal járnak együtt. 

Az együttjárások viszonylag gyengék, de mintázatuk mindenképpen érdekes, és mint a 
következő táblázatban látni fogjuk, önmagáért beszél. A győzelemmel kapcsolatos reakciók 
közül az öröm és az aktiváció a győztes elismerésére vonatkozó nézetekkel, a győzelem 
fontosságával és a további győzelmek érdekében tett erőfeszítésekkel járt együtt. A 
nárcisztikus énfelnagyítás negatívan járt együtt azzal a vélekedéssel, hogy a győztesnek 
szerénynek kell maradnia, viszont pozitívan azzal, hogy a győzelem irigységet és csodálatot 
vált ki; valamint pozitívan járt együtt a győzelem személyes fontosságával is. A félelem és a 
bűntudat pozitívan járt együtt a szerénység igényével és az irigység feltételezésével; 
ugyanakkor szintén pozitívan azzal, hogy a válaszadó „kiereszt” egy-egy győzelem után. A 
korrelációkat a 3.3.2. táblázat mutatja be. 

 

3.3.2. táblázat: A győzelemre adott reakciók és a győzelemmel kapcsolatos nézetek 

 
1. faktor: 
öröm és 
aktiváció 

2. faktor: 
nárcisztikus 

énfelnagyítás 

3. faktor: 
társas 

óvatosság 
A győztesnek szerénynek kell lennie, mert 
különben kivívja mások ellenérzését.  -,225** ,347** 

A győzelem irigységet vált ki.  ,211** ,299** 
A boldog győztest az emberek általában 
elismerik. ,250**   

A győzelem csodálatot vált ki. ,215** ,261**  
A győzelem nagyon fontos nekem. ,343** ,313**  
A győzelem energiát a ad a folytatáshoz. 
Még nagyobb erőkkel dolgozom utána. ,217**   
Kieresztek egy-egy győzelem után. Utána 
kevesebbet dolgozom.   ,204** 

Legközelebb is megpróbálok győzni. ,296** ,172*  
Új célokat állítok fel.    

** p<,01; * p<,05 – a táblázatban csak a szignifikáns korrelációk szerepelnek 

 

Fülöp és Berkics (2007) vizsgálatában a vesztésre adott reakciók a feltáró 
faktorelemzés szerint négy faktorba rendeződtek. Az első faktorban („önleértékelés”) olyan 
tételek szerepeltek, amelyek csökkent önértékelésről és önbizalomvesztésről szóltak, például: 
„rossz embernek érzem magam”, „értéktelennek érzem magam”, „szégyellem magam”, 
„elveszítem az önbizalmam”. A második faktorban a szomorúsággal és a vesztés miatti 
frusztrációval kapcsolatos tételek szerepeltek, ezért „szomorúság-frusztráció” volt az 
elnevezése. Néhány példa a tételekre: „szomorú vagyok”, „csalódott vagyok”, „haragszom 
magamra”, „legyőzöttnek érzem magam”. A harmadik faktor elnevezése is beszédes a rajta 
magas súlyt kapott tételeket illetően: „agresszió a győztessel szemben”. Példa-tételek: 



 116

„haragszom a győztesre”, „elismerem a győztest” (negatív faktorsúllyal), „irigységet érzek”, 
„bosszút akarok állni”. A negyedik faktort a szerzők a „hárítás és deaktiválódás” faktorának 
nevezték, a rajta magas faktorsúlyt kapott három tétel alapján: „unalmat érzek”, „fáradtságot 
érzek”, illetve „nem foglalkozom vele”. 

Itt sem ragaszkodtunk a kérdőívet publikáló eredeti tanulmány faktoraihoz, ugyanazon 
okokból, mint amelyeket a győzelemre adott reakciókat mérő kérdőív faktorelemzésekor már 
megemlítettünk. Itt is úgy kezdtük az elemzést, hogy nem limitáltuk a faktorok számát (csak a 
sajátértéküket, minimum 1-es értéknél), majd többféle megoldást is megvizsgáltunk, s végül a 
háromfaktorosat tartottuk meg. Bár néhány tétel kommunalitása gyenge (<,25) volt, ez a 
megoldás volt a legjobban értelmezhető – a gyenge kommunalitású tételeket pedig 
lépésenként egyesével kihagytuk az elemzésből (összesen végül is kettőt), amíg minden 
megmaradó tétel kommunalitása az elfogadható ,25-ös szint fölé került. Három, az 
összvariancia 49,5%-át magyarázó faktorunk a győzelemre adott reakciókhoz hasonlóan itt is 
az eredeti tanulmány első három faktorára emlékeztetett. Az első faktorban itt is olyan tételek 
szerepeltek, melyek alapján ezt a dimenziót „önleértékelés”-nek címkézhetjük. A második 
faktor elnevezése a benne nagy súllyal szereplő tételek alapján „szomorúság-frusztráció”, míg 
a harmadik faktor úgy értelmezhető, mint „ellenségesség a győztessel szemben”. A részletes 
eredmények a 3.3.3. táblázatban láthatók a következő oldalon. 

A vesztésre adott reakcióknál is megvizsgáltuk, milyen az együttjárásuk a vesztésre 
vonatkozó állításokkal, illetve a vesztést követő néhány viselkedéses tendenciával – a kérdőív 
második részében ugyanis erre vonatkozó tételek szerepeltek. Itt már nagyobb együttjárásokat 
is találtunk, mint a győzelemnél, ugyanakkor itt is érdekes a korrelációk mintázata. Az 
önleértékelés faktora pozitívan járt együtt a versengés kerülésével, feladásával, az önbizalom 
és a bátorság elvesztésével; negatív korrelációban állt ugyanakkor a vesztés feldolgozásával 
és a további erőfeszítésekkel, valamint a tanulással és az önbizalom megőrzésével. A 
szomorúság-frusztráció faktora szintén önbizalomvesztésre utaló tételekkel járt együtt, viszont 
azzal is, hogy a vesztes elhatározza, legközelebb jobb eredményt ér el. A győztessel szembeni 
ellenségesség csak egyetlen állítással járt együtt szignifikánsan: gyenge pozitív korrelációban 
állt a győzelemre való eltökéltséggel. A részletes eredményeket a 3.3.4. táblázat mutatja be a 
következő utáni oldalon. 
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3.3.3. táblázat: A vesztésre adott reakciók faktorelemzése 
 1. faktor: 

önleértékelés
2. faktor: 

szomorúság, 
frusztráció 

3. faktor: 
ellenségesség a 

győztessel 
szemben 

Magyarázott variancia (%): 26,3 11,8 11,4 
Tételek és faktorsúlyok 
Rossz embernek érzem magam ,794   
Lenézettnek érzem magam ,787   
Gyűlölöm önmagam ,779   
Depressziós leszek ,763   
Félek, hogy nem fognak szeretni ,762   
Kétségbeesem ,759   
Kisebbrendűnek érzem magam ,752   
Hülyének érzem magam ,751   
Erőtlennek érzem magam ,721   
Tehetetlennek érzem magam ,669  ,282 
Bűntudatot érzek ,642   
Elveszítem az önbizalmam ,631 ,372  
Zavarban vagyok ,611  ,259 
Gyengének érzem magam ,604 ,362  
Szégyellem magam ,584 ,252  
Haragszom magamra ,563 ,412  
Legyőzöttnek érzem magam ,525 ,266 ,299 
Zaklatott, ideges vagyok ,521 ,284 ,432 
Boldogtalan vagyok ,480 ,437 ,290 
Sírok ,436 ,336  
Fáradtságot érzek ,355 ,336  
Szomorú vagyok  ,709 ,285 
Csalódott vagyok ,289 ,706 ,303 
Boldog vagyok  -,672  
Semmit nem érzek  -,672  
Kudarcot élek át ,360 ,660  
Nem foglalkozom vele  -,545  
Elégedetlen vagyok magammal ,259 ,388  
Haragszom a győztesre   ,743 
Gyűlölöm a győztest   ,664 
Irigységet érzek   ,659 
Bosszút szeretnék állni   ,582 
Utálok veszíteni  ,461 ,559 
Nem tudok veszíteni ,365  ,536 
Elismerem a győztest   -,525 
Meg vagyok lepve   ,475 
Dühöngök   ,467 

Megjegyzés: a ,25-nél kisebb faktorsúlyok nem szerepelnek a táblázatban. 
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3.3.4. táblázat: A vesztésre adott reakciók és viselkedéses tendenciák 

 
1. faktor: 

önleértékelés 

2. faktor: 
szomorúság, 
frusztráció 

3. faktor: 
ellenségesség 
a győztessel 

szemben 
Igyekszem elkerülni a versengéssel 
járó helyzeteket a jövőben. ,383**   
Általában hamar feladom, ha versengő 
helyzetbe kerülök. ,428**   
A vesztés energiát ad, legközelebb 
nagyobb erőfeszítéssel, még többet 
dolgozom. 

-,147*   

Elfogadom a vesztést és megpróbálok 
tanulni belőle. -,271**   
Megtartom az önbizalmamat és 
nyugalmamat. -,472** -,250**  
Elveszítem az önbizalmamat és 
nyugalmamat. ,509** ,290**  
Eltökélem, hogy legközelebb nyerni 
fogok. -,144* ,218** ,180* 

Igyekszem magamat még jobbá tenni.  ,149*  
Elveszítem a bátorságomat és nem 
folytatom. ,386**   

Igyekszem elfelejteni ,155*   
A vesztés az élet része. Igyekszem 
kibírni. -,305**   

** p<,01; * p<,05 – a táblázatban csak a szignifikáns korrelációk szerepelnek 

 

Az igazságos világba vetett hitet mérő, nyolc tételesre rövidített skála tételei 
várakozásunknak megfelelően két faktorba rendeződtek, melyek együtt a variancia 61,8%-át 
magyarázták. A tételek mind a nekik megfelelő – személyes illetve általános igazságos 
világba vetett hitet mérő – faktorokba kerültek; csupán két tételnek volt a másik faktorban is 
,25 fölötti faktorsúlya. Ha csak egyetlen faktort tartanánk meg, az önmagában a variancia 
45,8%-át magyarázná, tehát a kérdőívet akár egyfaktorosként is kezelhetnénk. A kérdőívnek a 
mintában kapott faktorszerkezetét a következő oldalon található 3.3.5. táblázat mutatja be. 
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3.3.5. táblázat: 
Az igazságos világba vetett hitet mérő kérdőív faktorszerkezete a mintában 

 

1. faktor: 
személyes 
igazságos 

világba vetett 
hit 

2. faktor: 
általános 
igazságos 

világba vetett 
hit 

Ha a teljes 
skálát egyetlen 

faktorként 
kezeljük: 

Magyarázott variancia (%) 34,0 27,8 45,8 
Megbízhatóság (Cronbach-alfa) ,837 ,717 ,823 
Item-maradék korrelációk 
értékének terjedelme ,605-,707 ,476-,591 ,448-,637 

Tételek és faktorsúlyaik 
A rám vonatkozó fontos 
döntések rendszerint 
igazságosak. 

,839  ,729 

Ami az életben történik velem, 
az általában méltányos. ,832  ,775 

Rendszerint azt kapom, amit 
megérdemlek. ,821  ,754 

Csak elvétve történik velem 
igazságtalanság. ,684 ,317 ,731 

A világ alapjában véve igazságos 
hely.  ,819 ,626 

Úgy gondolom, az emberekkel 
általában bármilyen területen 
(munka, család, politika) csak 
nagyon ritkán történik 
igazságtalanság. 

 ,755 ,541 

Az emberek nagyjából azt 
kapják, amit megérdemelnek.  ,638 ,590 

Az igazság mindig 
győzedelmeskedik az 
igazságtalanság felett. 

,308 ,623 ,632 

Megjegyzés: a ,25-nél kisebb faktorsúlyok nem szerepelnek a táblázatban. 

 

A kérdőíves részben alkalmazott következő mérőeszközünk Kay és Jost (2003) 
rendszerigazolást mérő skálája volt, amelyet már az előző két vizsgálatban is bemutattunk. 
Természetesen ebben a mintában is ellenőriztük a kérdőív megbízhatóságát és 
faktorszerkezetét. A skála ebben a mintában sem felelt meg teljesen az elvárásainknak: egy 
helyett két, egyenként 4-4 tételt tartalmazó faktort kaptunk, amelyek együtt a variancia 
51,5%-át magyarázzák – egy faktor önmagában csak 36,8%-ot magyarázna, ami egy kissé 
kevés. A skála megbízhatósága kicsivel marad el a ,7-es értéktől: a Cronbach-alfa értéke ,688. 
Mivel a skála szerzői eredeti célja szerint egyetlen dimenziót mér, s mivel a megbízhatóság 
igen közel van a ,7-es értékhez, úgy döntöttünk, hogy a mérőeszközt a továbbiakban 
egydimenziósként kezeljük. A teljesség kedvéért a 3.3.6. táblázatban bemutatjuk a 
faktoranalízis és a megbízhatósági elemzés eredményeit. 
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3.3.6. táblázat: A rendszerigazolási skála a mintában 

 
1. faktor: 

pozitív 
tételek 

2. faktor: 
fordított 
tételek 

Ha a teljes 
skálát 

egyetlen 
faktorként 
kezeljük: 

Item-
maradék 

korrelációk

Magyarázott variancia (%) 29,0 22,5 36,8  
Megbízhatóság (Cronbach-
alfa) 

nem 
értelmeztük* 

nem 
értelmeztük* ,688  

Item-maradék korrelációk 
értékének terjedelme 

nem 
értelmeztük* 

nem 
értelmeztük* ,219-,554  

Tételek és faktorsúlyaik 
A magyar társadalmat 
radikálisan át kellene 
alakítani. (F)** 

,806  ,646 ,447 

A magyar politikai rendszer 
nagyjából megfelelően 
működik. 

,768  ,735 ,522 

A magyar társadalom évről 
évre egyre rosszabb. (F)** ,605  ,451 ,310 

A magyar állam 
tevékenysége általában jó 
célokat szolgál. 

,562 ,492 ,744 ,550 

Mindenkinek van esélye arra, 
hogy gazdag és boldog 
legyen. 

 ,658 ,349 ,225 

A magyar társadalomban az 
emberek rendszerint azt 
kapják, amit megérdemelnek.

,368 ,636 ,673 ,477 

Magyarországon élni a 
legjobb a világon.  ,607 ,317 ,219 

A magyar társadalom 
nagyjából igazságos. ,513 ,557 ,743 ,554 

Megjegyzés: a ,25-nél kisebb faktorsúlyok nem szerepelnek a táblázatban. 
* lásd a szövegben; ** (F) = az elemzésben már megfordított tétel. 

 

A 3. vizsgálat résztvevői kitöltötték azt a 2. vizsgálatból már ismert skálát is, amellyel 
a méltányosság, illetve az egyenlőség elosztási elveire vonatkozó attitűdöket mértük. A 2. 
vizsgálat tanulságai alapján a skála hat tételes változatával dolgoztunk, az adórendszerre 
vonatkozó állítások kihagyásával. Ebben a mintában is elvégeztük a skála faktorelemzését és 
ellenőriztük az alskálák megbízhatóságát. A feltáró faktoranalízis itt is két faktort mutatott ki, 
amelyek együtt a variancia 60,6%-át magyarázták. A két alskálát viszont a faktoranalízis nem 
reprodukálta, mivel az egyenlőségre vonatkozó tételek egyike, ha csupán hajszálnyival is, de 
– negatív súllyal – a méltányosság faktorába került (ld. az alábbi táblázatban). A reliabilitás 
elemzése azt mutatta, hogy csak a méltányosságpárti nézeteket mérő alskála tekinthető 
megbízhatónak, s az is csak az eredeti, három (és nem a mostani faktorelemzés szerinti négy) 
tételt tartalmazó formájában. Sem az egyenlőségpárti nézeteket mérő skála, sem a két skála 
összeillesztésével nyert hat tételes mérőeszköz nem elég megbízható. A továbbiakban ezért az 
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előbbiek közül csak a méltányosságot támogató nézeteket tekintettük vizsgálatunk 
(kvázi)független változójának, az egyenlőségpárti nézetekkel a továbbiakban – a skála 
megbízhatatlansága miatt – nem számoltunk. A skálát, illetve skálákat alább a 3.3.7. 
táblázatban mutatjuk be. 

 
3.3.7. táblázat:  
A méltányosság-egyenlőség skála faktorszerkezete két, illetve egy faktorral 

 1. faktor: 
méltányosság

2. faktor: 
egyenlőség 

Ha a teljes 
skálát 

egyetlen 
faktorként 
kezeljük: 

Magyarázott variancia (%) 33,1 27,5 33,3 
Megbízhatóság (Cronbach-alfa) ,709 ,562 ,558 
Item-maradék korrelációk értékének 
terjedelme ,386-,675 ,154-,474 ,222-,423 

Tételek és faktorsúlyaik 
Olyan társadalomban szeretnék élni, 
ahol mindenkinek olyan a jövedelme, 
amilyen a teljesítménye. 

,867  ,858 

A munkabérek megállapításánál a 
teljesítmény kellene hogy legyen a fő 
szempont. 

,808  ,789 

Mindenkinek hozzájárulása arányában 
kell részesülnie a megtermelt 
jutalmakból. 

,675  ,657 

Az együtt végzett munkáért járó 
jutalomból minden résztvevőnek 
egyenlő arányban kell részesülnie, 
függetlenül az egyéni hozzájárulás 
mértékétől. 

-,345 ,334 -,404 

A javak elosztásakor leginkább az 
egyenlőséget kell szem előtt tartani.  ,880  

Olyan társadalomban szeretnék élni, 
ahol mindenkinek közel egyenlő a 
jövedelme. 

 ,872  

Megjegyzés: a ,25-nél kisebb faktorsúlyok nem szerepelnek a táblázatban. 
 
 
A vizsgálat kérdőíves részében alkalmazott mérőeszközök tehát a következő mért 

változókat eredményezték: 

- a győzelemre adott reakciók, azon belül: (1) öröm és aktiváció, (2) nárcisztikus 
énfelnagyítás és (3) társas óvatosság; 

- a vesztésre adott reakciók, azon belül: (1) önleértékelés, (2) szomorúság-frusztráció, 
(3) ellenségesség a győztessel szemben; 

- általános igazságos világba vetett hit; 

- személyes igazságos világba vetett hit; 
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- rendszerigazolás; 

- a méltányosság elvének helyeslése. 

 

A kísérletes rész 
A vizsgálat kísérletes részében a résztvevőknek öt különböző ingerhelyzet 

valamelyikét mutattuk be. Az ingerhelyzetekben a résztvevőknek egy átlagosnál valamivel 
magasabb jövedelmű alkalmazott helyzetébe kellett képzelniük magukat, aki megtudja egy 
kollégájáról, hogy az hozzá képest mennyit és milyen jól dolgozik, valamint hogy mennyi a 
fizetése. A helyzetek a 2. vizsgálat egyik ingerszituációjára épültek: arra, amikor a munkatárs 
ugyanazért a munkáért több pénzt kapott. A variált független változó a bérkülönbségre adott 
magyarázat volt. A helyzet leírása tehát mindegyik feltételben az alábbi szöveggel kezdődött: 

„Ön havi nettó 122000 forintos fizetésért dolgozik egy cégnél. Múltkor véletlenül 
meglátta a havi bérlistát, és látta, hogy az Önnel szemben ülő, azonos beosztású kollégája, aki 
ugyanannyit és ugyanolyan jól dolgozik, mint Ön, havi nettó 152000 forintot, vagyis többet 
keres, mint Ön. Szeretett volna magyarázatot kapni erre…” 

A helyzet leírásának ezen a pontján következett a független változó manipulációja: a 
szöveg azzal folytatódott, hogy mi a magyarázat a bérkülönbségre, a különböző magyarázatok 
pedig legitimitásuk szerint variáltak: 

a) A kontrollfeltételben nem volt magyarázat, vagyis a helyzetet leíró szöveg így 
folytatódott: „…de senkitől, még a főnöktől sem sikerült megtudnia, miért van ez így.” 

b) A második feltételben résztvevők a következő magyarázatot kapták: „…Kiderült: a 
kolléga lényegesen színvonalasabb munkát végzett, mint Ön, és ezért keres többet.” Ez a 
magyarázat tehát a méltányosság elve szerint legitim: a színvonalasabb munka nagyobb 
hozzájárulást jelent, így nagyobb jutalom is jár érte. A kapott magyarázat ebben a feltételben 
tulajdonképpen felülírta a helyzet kezdeti leírását. Ezt a feltételt ezért „teljesen legitim” 
feltételnek neveztük. 

c) A harmadik feltételbe osztott résztvevők magyarázata így szólt: „…Kiderült: a 
kollégának több diplomája és nyelvvizsgája van, mint Önnek, és ezért keres többet.” Ha a 
méltányosság elvét alkalmazzuk, a magasabb képzettséget lehet akár „befektetésnek” is 
tekinteni, vagyis ebben az értelemben legitim. Mindazonáltal kevésbé egyértelműen az, mint 
az előző, hiszen – ugyanannyi és ugyanolyan jól végzett munka esetén – az észlelő akár meg 
is kérdőjelezheti, mennyire jogos a magasabb képzettséget a „befektetések” vagy 
hozzájárulások között elszámolni (vö. Deutsch, 1982). A feltételt ezért a továbbiakban „nem 
egyértelműen legitim” feltételnek nevezzük. 

d) A negyedik feltételben részt vevő személyek még kevésbé legitim magyarázatot 
kaptak: „…Kiderült: mivel a kollégája külföldről jött Magyarországra dolgozni, ő az 
ottaninak megfelelő fizetést kapja, és az ennyivel magasabb.” Ez a magyarázat a 
méltányosság elvét és szigorúan csak az adott munkahelyi kontextust tekintve már nem 
legitim, hiszen az állampolgárság nehezen tekinthető „befektetésnek” vagy hozzájárulásnak. 
Gazdaságilag ugyanakkor igazolható az ilyen bérkülönbség, amennyiben a felek 
haszonáldozat-költségét (lásd pl. Samuelson és Nordhaus, 1985, 667-671.), illetve a 
munkaadó szempontjait is figyelembe vesszük: a feltehetően gazdagabb országból érkező 
külföldi kolléga számára nagyobb haszonáldozati költséggel jár ugyanezen munka elvégzése, 
a munkaadó pedig, ha szerződtetni akarja őt, nyilván meg is kell, hogy fizesse az általa 
igényelt bért. Ezt a feltételt a fentiek tükrében „nem egyértelműen illegitim” feltételnek 



 123

neveztük. (Nemzetközi cégeknél előforduló hasonló valódi életbeli helyzetekről lásd Leung et 
al, 1996). 

e) Az ötödik feltételbe sorolt résztvevőknek adott magyarázat egyértelműen illegitim 
volt: „…Kiderült: a kolléga az egyik cégvezető távoli rokona, és ezért élvez előnyt.” Ezt a 
feltételt a továbbiakban tehát „teljesen illegitim” feltételként emlegetjük. 

A fentiek alapján a b) és a c) feltételeket együttesen „legitim”, a d) és az e) feltételeket 
együttesen „illegitim” feltételeknek is neveztük 

A kísérletes rész tehát egyváltozós, öt feltételt tartalmazó elrendezésű volt. Egy 
résztvevő csak egy feltételben szerepelt, és egy feltételben csupán egyetlen ingerhelyzetet 
alkalmaztunk, mivel feltételeztük, hogy ha egy résztvevő több feltételben is szerepelne 
(ugyanannak a helyzetnek többféle magyarázatával is találkozna), az túlságosan átláthatóvá 
tenné a kísérletet a válaszadók számára, s így a kapott adatokat követelményjellemzők 
befolyásolhatnák. A leírások alapját képező ingerhelyzetet a 2. vizsgálatból úgy választottuk 
ki, hogy olyan helyzetet akartunk vizsgálni, amelyben van különbség a két jövedelem között 
(így a disztributív igazságossággal kapcsolatban mind a méltányosság, mind az egyenlőség 
elve sérül), ugyanakkor mégsem annyira egyértelműen igazságtalan, hogy a különbséget adott 
esetben ne lehetne megmagyarázni. Így esett a választás a 2. vizsgálat „kevéssé igazságtalan” 
helyzetére, s annak is arra a változatára, ahol a hipotetikus kolléga jár jobban. Ez utóbbi 
választásunkat az magyarázza, hogy pszichológiai szempontból érdekesebbnek tartottuk azt a 
helyzetet, amelyben maga a személy az, aki „alulmarad” – az ilyen helyzettel nehezebb 
megküzdeni, mint ha ő járt volna jobban. 

A vizsgálat kísérletes részének több függő változója is volt, egy részük zárt, más 
részük nyílt kérdés. A függő változók közt elsőként három zárt kérdés szerepelt, mindhármat 
kilencfokú Likert-skálán mértük: 1) a résztvevő mennyire tartja igazságosnak az adott 
helyzetet (1 = „nagyon igazságtalan” … 9 = „nagyon igazságos”; 2) mennyire lenne 
érzelmileg felkavaró számára ez a helyzet (1 = „teljesen hidegen hagyna” … 9 = „nagyon 
felzaklatna”); végül 3) mit gondol, mennyire jellemző, hogy ilyen helyzet előfordul 
Magyarországon (1 = „egyáltalán nem jellemző” … 9 = „nagyon jellemző”). A két nyílt 
kérdés a következő volt: 1) „Mit gondolna, mit érezne Ön ebben a helyzetben? Kérjük, írja le 
szabadon pár sorban!”; 2) „Mit tenne Ön ebben a helyzetben? Kérjük, írja le szabadon pár 
sorban!” A nyílt kérdésekre kapott válaszokat kategorizáltuk, majd kategóriákba 
tartozásuknak megfelelően lekódoltuk. A nyílt válaszok kategorizációjáról és az ezzel 
kapcsolatos eredményekről részletesen később, a 3.6. fejezetben számolunk be. 

A kísérlet függő változóinak volt még egy további csoportjuk, melyet szintén zárt 
kérdések alkottak. A kérdőíves részben már bemutatott, a vesztéssel kapcsolatos reakciókat 
mérő skálát átalakítottuk úgy, hogy tételei konkrétan a kísérlet ingerhelyzetére 
vonatkozzanak. Az instrukció így szólt: „Kérjük, továbbra is képzelje bele magát az imént 
olvasott munkahelyi szituációba (ahol a kolléga többet keres, mint Ön), és ötfokú skálán 
jelezze, hogy az alábbiak közül melyik érzés vagy reakció mennyire volna jellemző Önre az 
adott helyzetben!” Ezt követte a vesztéssel kapcsolatos 39 különféle kognitív, érzelmi és 
viselkedéses válasz, amelyeket a résztvevőknek az instrukció szerint meg kellett ítélniük. A 
tételeket persze átfogalmaztuk feltételes módba, és ahol kellett, a képzeletbeli kollégára 
vonatkoztattuk őket (pl. „haragszom magamra” helyett „haragudnék magamra”; illetve 
„haragszom a győztesre” helyett „haragudnék a kollégára”). 

A 39 különböző reakciót persze nem 39 különböző függő változóként kezeltük, hanem 
itt is faktoranalízissel igyekeztünk redukálni a mért változók számát, hogy tisztább és 
áttekinthetőbb képet kapjunk a helyzetek hatásairól. A legjobb természetesen az lett volna, ha 
a kísérleti helyzetekben kapott válaszok ugyanazon faktorok mentén lettek volna 
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értelmezhetők, mint amelyeket a vesztésre adott reakciókat általában mérő kérdőív adatainak 
elemzésekor is kaptunk (ld. fentebb a 3.3.3. táblázatot). Ebben az esetben mérhető lenne, hogy 
a kísérleti helyzetben szereplő konkrét „vesztésre” (arra, hogy a kolléga többet keres) adott 
eltérő magyarázatok milyen elmozdulásokat okoznak a válaszok egyes dimenzióiban. 
Tekintetbe kell vennünk ugyanakkor, hogy a két kitöltési helyzet kontextusa más volt. A 
kérdőíves részben a válaszadók általában véve gondoltak a vesztésre (illetve szabadon 
gondolhattak olyan esetekre, amikor vesztettek), a kísérletes részben viszont a kísérleti 
manipuláció révén előállított nagyon is konkrét – és a kontrollcsoport kivételével nagyon is 
konkrét okokkal megmagyarázott – „vesztes” helyzetekre kellett reagálniuk. Ha tehát 
reprodukálhatóak lennének a kérdőíves részben kapott faktorok, az nagyon érdekes eredmény 
lenne – de ha nem, akkor külön faktorelemzést kell végeznünk a kísérletes rész válaszaira, 
mivel ezek szerint nagy a válaszadási kontextus hatása. 

A kísérleti helyzetben kapott válaszokra ezért először oly módon végeztünk 
faktoranalízist, hogy a faktorsúly-mátrix összehasonlítható legyen a kérdőívben kapott 
eredményekkel. Az elemzésből ennek megfelelően kihagytuk a kérdőíves résznél rossz 
kommunalitása miatt elhagyott két tételt, és az ott értelmezett háromfaktoros megoldáshoz 
igazodva itt is három fakort kerestünk. Mivel a forgatás befolyásolhatja a faktorsúly-mátrixok 
hasonlóságát, a kísérleti helyzetekben kapott elforgatás előtti faktorsúly-mátrixot a kérdőíves 
részben kapott, szintén elforgatás előtti faktorsúly-mátrixhoz mint célmátrixhoz forgattuk, és 
kiszámítottuk a faktorok közti megegyezést jelző Tucker-féle fí mutatót. (Az eljárás részletes 
bemutatását és magyarázatát lásd Van de Vijver és Leung, 1997, 90-99.) A Tucker-féle fí 
értéke ,95 fölött jelzi a faktorok egyezését; a ,90 – más norma szerint ,85 – alatti érték arra 
utal, hogy a két elemzésben kapott faktorok közt lényeges eltérések vannak, ami persze 
fakadhat nem csupán a mért konstruktumok kölönbözőségéből, de abból is, hogy az egyes 
tételek különböző kontextusokban mást jelenthetnek a válaszadók számára (lásd Van de 
Vijver és Leung, 1997). 

Első elemzésünkben a három faktor Tucker-féle fí mutatóinak értékei rendre ,98, ,83, 
illetve ,75 voltak. Ez azt jelenti, hogy csak az első faktor („önleértékelés”) tekinthető 
azonosnak a kérdőíves részben és a kísérleti helyzetekben – a másik két faktor nem 
reprodukálható. A kísérleti helyzetek magyarázatokkal is ellátott konkrét kontextusában tehát 
más lesz a válaszok faktorszerkezete. A továbbiakban ezért külön faktorelemzést végeztünk 
ezekre a válaszokra. A magyarázott összvarianciát, a sajátértékeket, a kommunalitásokat és a 
kapott faktorok értelmezhetőségét együttesen figyelembe véve a négyfaktoros megoldás 
mellett döntöttünk. Ennek első faktora – jelentését tekintve – nagyjából megfelelt a 
korábbiakban már bemutatott „önleértékelés” faktornak, ezért maradtunk is ennél az 
elnevezésnél. A második faktorban olyan tételeknek volt magas a faktorsúlyuk, amelyek 
együttesen a verseny feladását, az energia csökkenését fejezik ki, ezért ezt a faktort 
„deaktiváció”-nak neveztük el. A harmadik faktor szintén ismerős lehet a korábbi 
elemzésekből: az itt szereplő tételekben a kollégával szembeni ellenségesség nyilvánul meg. 
Végül a negyedik faktorba olyan tételek kerültek, amelyek a veszteség átélésére és a rá adott 
reakciókra vonatkoznak: akik ebben a faktorban magas pontszámot kaptak, azok inkább 
átélték és átérezték a helyzetet, akik viszont alacsonyat, azok inkább hárították ezt (lásd az ide 
tartozó tételeket a táblázatban). Ezt a faktort ezért „átélés/hárítás”-nak neveztük. A négy 
faktor együtt a variancia 53,7%-át magyarázza. A faktorokat és a faktorsúlyokat a 3.3.8. 
táblázatban mutatjuk be. 
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3.3.8. táblázat: A vesztésre adott reakciók a kísérleti helyzetekben 
 1. faktor: 

önleértékelés 
2. faktor: 

deaktiváció 
3. faktor: 

ellenségesség 
4. faktor: 

átélés/hárítás 
Magyarázott variancia (%): 18,8 13,1 12,9 8,9 
Tételek és faktorsúlyok 
Haragudnék magamra ,808    
Bűntudatot éreznék ,800    
Elégedetlen lennék magammal ,716    
Csodálnám a kollégát ,692    
Elveszíteném az önbizalmam ,679 ,345   
Rossz embernek érezném 
magam ,677 ,398   

Szégyellném magam ,677    
Elismerném a kollégát ,672  -,355  
Gyűlölném önmagam ,616 ,365  -,258 
Félnék, hogy nem fognak 
szeretni ,601 ,398   

Hülyének érezném magam ,580 ,343 ,270  
Depressziós lennék ,556 ,428 ,336  
Kisebbrendűnek érezném 
magam ,522 ,456   

Zavarban lennék ,487 ,325  ,356 
Kudarcot élnék át ,487 ,424  ,350 
Legyőzöttnek érezném magam ,470 ,435 ,349  
Gyengének érezném magam ,444 ,691   
Tehetetlennek érezném magam  ,673 ,296  
Erőtlennek érezném magam ,275 ,667   
Fáradtságot éreznék  ,651   
Szomorú lennék  ,531  ,383 
Unalmat éreznék  ,505  -,395 
Boldogtalan lennék  ,445 ,357 ,424 
Haragudnék a kollégára   ,737  
Gyűlölném a kollégát   ,716  
Bosszút szeretnék állni   ,691  
Nem tudnék veszíteni   ,638  
Dühöngenék   ,623 ,325 
Irigységet éreznék   ,608 ,255 
Utálnék veszíteni   ,573 ,354 
Kétségbeesnék ,408 ,388 ,430  
Lenézettnek érezném magam  ,366 ,419  
Sírnék ,280 ,272 ,356  
Nem foglalkoznék vele    -,698 
Semmit nem éreznék    -,634 
Csalódott lennék  ,393 ,285 ,602 
Boldog lennék    -,560 
Zaklatott, ideges lennék  ,329 ,486 ,488 
Meg lennék lepve   ,338 ,450 

Megjegyzés: a ,25-nél kisebb faktorsúlyok nem szerepelnek a táblázatban. 
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A 3. vizsgálat változói 
A 3. vizsgálat változóit a 3.3.9. táblázatban foglaltuk össze. A továbbiakban csak 

ezeket a változókat vizsgáltuk, a fent bemutatott kérdőívek egyes tételeinek pontszámait már 
nem. 

 

3.3.9. táblázat: A 3. vizsgálat fontos változói 
A kérdőíves rész változói A kísérletes rész változói 

- a győzelemre adott reakciók: (1) 
öröm és aktiváció, (2) nárcisztikus 
énfelnagyítás, (3) társas óvatosság 
- a vesztésre adott reakciók: (1) 
önleértékelés, (2) szomorúság és 
frusztráció, (3) ellenségesség 
- általános igazságos világba vetett 
hit 
- személyes igazságos világba vetett 
hit 
- rendszerigazolás 
- méltányosság-párti attitűd 

Független változó: 
- a helyzetre kapott magyarázat (nincs 
[kontrollfeltétel], teljesen legitim, nem 
egyértelműen legitim, nem egyértelműen 
illegitim, teljesen illegitim) 
Függő változók: 
- a helyzet igazságosságának megítélése 
- mennyire zavarná a helyzet érzelmileg 
- mennyire jellemző a helyzet 
Magyarországon 
- a helyzetre adott reakciók (zárt kérdőívvel): 
(1) önleértékelés, (2) deaktiváció, (3) 
ellenségesség, (4) átélés/hárítás 
- a helyzetre adott nyílt válaszok (részletesen 
ld. a 3.6. fejezetben) 

 

 

 

3.4. Eredmények: a kérdőíves rész skálái 
 

A 3. vizsgálat kérdései és hipotézisei elsősorban a kísérletes rész válaszaira 
vonatkoztak. Megvizsgáltuk ugyanakkor azt is, milyen együttjárások mutatkoznak a kérdőíves 
rész változói között a mintában. Mivel ezek mind Likert-skálákon mért, intervallumskálájú 
változók voltak, az együttjárásokat korrelációszámítással vizsgáltuk. 

Elsőként – ahogy a 2. vizsgálatban is – az igazságos világba vetett hit és a 
rendszerigazolás közti együttjárást vizsgáltuk meg. A két konstruktum elméleti összefüggését 
tekintve szignifikáns pozitív korrelációt vártunk. Ezt meg is kaptuk, bár a korrelációk értéke 
kissé alacsony volt (vö. a 2. vizsgálat hallgatói almintájával, amelyben szintén szintén 
szignifikáns, ugyanakkor gyenge volt az együttjárás – ld. 2.4. fejezet). A korrelációk a 3.4.1. 
táblázatban láthatók. A teljesség kedvéért hozzátesszük, hogy a méltányosság elvét támogató 
attitűdökkel sem a rendszerigazolás, sem az igazságos világba vetett hit nem járt együtt 
szignifikánsan (ahogy a 2. vizsgálat hallgatói almintájában sem, ld. 2.4. fejezet). 
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3.4.1. táblázat: A rendszerigazolás és az igazságos világba vetett hit korrelációi 

Igazságos világba vetett hit  

Teljes skála Általános Személyes 

Rendszerigazolás ,307** ,315** ,215** 
** p<,01 

 

A győzelemre és a vesztésre adott reakciókkal kapcsolatban Fülöp és Berkics (2007) 
tanulmányához hasonlóan mi is megvizsgáltuk a kétféle szituációval kapcsolatos válaszok 
együttjárását. Az ugyanazon helyzethez (tehát pl. csak a nyeréshez vagy csak a vesztéshez) 
tartozó válaszok között persze nem vártunk összefüggést, hiszen ezeket olyan faktor-
pontszámokkal mértük, amelyeket varimax-forgatással végzett faktorelemzésből kaptunk – 
ahol a faktorok szükségképp korrelálatlanok lesznek. Azt viszont meg lehet vizsgálni, van-e 
összefüggés aközött, ahogy valaki a győzelemre és aközött, ahogyan a vesztésre reagál. Meg 
is vizsgáltuk, és Fülöp és Berkics (2007) eredményeihez nagyon hasonló mintázatot kaptunk. 
A győzelem esetén bekövetkező öröm és aktiváció pozitívan járt együtt a vereség esetén 
jelentkező szomorúsággal és frusztrációval (s kisebb mértékben negatívan az 
önleértékeléssel). A győzelemre adott válaszok közül a nárcisztikus énfelnagyítás 
egyértelműen a vereség esetén jelentkező ellenségességgel korrelált pozitívan. A győzelem 
után lehetséges társas óvatosság pedig elsősorban a vesztéskor lehetséges önleértékeléssel, 
másodsorban és jóval gyengébben pedig a győztes iránti ellenségességgel jár együtt, szintén 
pozitívan. A korrelációk a 3.4.2. táblázatban láthatók. 

 

3.4.2. táblázat: A győzelemre adott reakciók együttjárásai a vesztésre adott reakciókkal 

A vesztésre adott reakciók  

Önleértékelés Szomorúság és 
frusztráció 

Ellenségesség

Öröm és 
aktiváció 

-,212** ,421**  

Nárcisztikus 
énfelnagyítás 

  ,546** 

 

A győzelemre 
adott reakciók 

Társas 
óvatosság 

,450**  ,162* 

** p<,01; * p<,05 – a táblázatban csak a szignifikáns korrelációk szerepelnek; vastag 
betűvel a legerősebbek, amelyeket Fülöp és Berkics (2007) is megkaptak 

 

A versengés két lehetséges eredményére: a győzelemre és a vereségre adott reakciók 
tehát nem függetlenek egymástól. Elképzelhető tehát, hogy ezek a kérdőívek 
személyiségváltozó(ka)t mérnek – bár egyelőre még egyetlen kutatás sem vizsgálta teszt-
reteszt megbízhatóságukat, illetve korrelációikat más személyiség-kérdőívekkel, így ezzel a 
következtetéssel óvatosnak kell lennünk. Mégis, úgy tűnik, mintha a válaszokat három, 
egymástól elkülönülő dimenzión lehetne osztályozni: az elsőt nevezhetnénk akár az „érzelem” 
dimenziójának: akinek ebben magas a pontszáma, az átéli mind a győzelem örömét, mind a 
vereség fájdalmát; akinek pedig alacsony, az nem különösebben örül a győzelemnek, de nem 
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frusztrálja annyira a vereség sem. A második dimenziót nevezhetjük egyszerűen a 
„nárcizmus” dimenziójának: aki ebben magas pontszámot ér el, az győzelem esetén lenézi a 
másikat, vereség esetén viszont ellenségesen viszonyul hozzá. A harmadik dimenziót 
tulajdonképpen nevezhetnénk a „félelem”, de akár az „ön(le)értékelés” dimenziójának is: aki 
ebben magasan helyezkedik el, az fél a győzelemtől (attól, hogy esetleg megbánt másokat, 
akik őt mint győztest már nem fogják szeretni), vereség esetén pedig leértékeli magát. A 
három „dimenzió” feltételezése persze spekulatív: a vizsgálathoz akkora minta kellene, 
amelyen elvégezhető a győzelemre és a vesztésre adott reakciók együttes faktoranalízise. A 
3.4.2. táblázatban látható eredmények ugyanakkor annyit mindenképpen megérnek, hogy 
közöljük őket és elgondolkodjunk róluk. 

Természetesen azt is megvizsgáltuk, van-e valamilyen együttjárás a győzelemre és a 
vereségre adott válaszok, valamint a többi kérdőívvel mért változó: az igazságos világba 
vetett hit, a rendszerigazolás és a méltányosságpárti nézetek közt. 

A győzelem és a vereség személyes, az egyén által közvetlenül átélt helyzetek illetve 
tapasztalatok. A társadalmi-gazdasági-politikai rendszer igazságosságának megítélése viszont 
ennél absztraktabb nézet: a személyes élmények mellett szerepet kap benne a másoktól és a 
társadalmi kommunikációból szerzett információ is. A győzelemre és a vesztésre adott 
reakciók, valamint a rendszerigazolás között ezért nem számítottunk szignifikáns 
együttjárásra, és a mintában nem is találtunk ilyet. Hasonlóan vélekedtünk a méltányosságot 
támogató nézetekkel kapcsolatban is, viszont ezeknél mégis mutatkozott statisztikailag 
jelentős (ugyanakkor egyébként gyenge) korreláció: r = ,201 (p<,01) a győzelem öröm és 
aktiváció faktorával, míg r = ,171 (p<,05) a vereségre adott válaszok szomorúság-frusztráció 
válaszával. 

Az igazságos világba vetett hitről már inkább elképzelhető, hogy együtt jár a 
győzelemre és a vereségre adott reakciókkal. Feltételeztük, hogy a korreláció a győzelem után 
bekövetkező öröm és aktiváció esetén pozitív lesz: minél inkább hisz valaki a világ 
igazságosságában, annál inkább tud örülni az ezek szerint megérdemelt győzelemnek. Ami a 
vereség után bekövetkező szomorúságot és frusztrációt illeti, ott lehetségesnek tartottuk a 
pozitív együttjárást is (minél inkább hisz valaki a világ igazságosságában, annál inkább fáj 
neki az ezek szerint megérdemelt vereség), de a negatívat is (ha a megérdemeltnek tartott 
vereség kevésbé fáj, mint a méltatlanul elszenvedett). A „nárcisztikus” válaszokkal 
(nárcisztikus énfelnagyítás győzelem, ellenségesség vesztés esetén), valamint a győzelmet 
követő félelemmel és a vereséget követő önleértékeléssel nem vártunk együttjárást. 

Az eredmények nagyrészt igazolták várakozásainkat. A „nárcisztikus énfelnagyítás” és 
az „ellenségesség”, valamint a „társas óvatosság” és az „önleértékelés” faktorai csupán egy 
esetben korreláltak az igazságos világba vetett hit bármelyik (személyes vagy általános) 
fajtájával: a vesztés utáni önleértékelés negatívan járt együtt a személyes igazságos világba 
vetett hittel (r = -,321, p<,01). Érdekes módon úgy tűnik, mintha a személyes igazságos 
világba vetett hit védene az önleértékelés ellen, pedig ennek az ellenkezője tűnne logikusnak: 
a megérdemeltnek érzett vereség (mert ha a világ igazságos, akkor a vereség is inkább 
érezhető megérdemeltnek) inkább kellene, hogy önleértékeléssel járjon, mint a méltatlanul 
elszenvedett. Lehetséges, hogy az igazságos világba vetett hit egyfajta kontrollérzetet ad: aki 
hisz a világ igazságosságában, az vereség esetén könnyebben talál magyarázatot, így tudhatja, 
legközelebb mit kell tennie a hasonló helyzet elkerülése érdekében (vö. Dalbert, 2001, 2004 
és az igazságos világba vetett hit „rehabilitálása”- Furnham, 2004). Ez persze csupán 
spekuláció – egyéb adatok hiányában nehéz volna eldönteni, valóban ez-e a magyarázat. 
Teljesült ugyanakkor az a várakozásunk, hogy a győzelem utáni öröm és aktiváció 
szignifikánsan pozitívan korrelált a személyes (r = ,264, p<,01), valamint kisebb mértékben az 
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általános igazságos világba vetett hittel (r = ,161, p<,05). A vereséget követő szomorúság és 
frusztráció viszont nem korrelált az igazságos világba vetett hit egyik fajtájával sem. 

 

 

3.5. Eredmények: az ingerhelyzetek megítélései a kísérletes részben 
 

Az adatelemzés módszerei 
A vizsgálatban a résztvevőket véletlenszerűen öt kísérleti feltétel valamelyikébe 

soroltuk. Az öt feltételben egyetlen független változót manipuláltunk: minden résztvevőnek 
ugyanazt az ingerhelyzetet kellett több szempontból megítélnie, a manipulált független 
változó pedig az ingerhelyzetre adott magyarázat volt. A függő változók mind 
intervallumskálájúak voltak: a helyzet megítélése igazságosság, érzelmi reakció és tipikusság 
szempontjából, valamint a „vesztes” helyzetre adott válaszok (négy faktorba rendeződve) a 
kérdőíves részben is alkalmazott mérőeszkönek a helyzetekhez alakított változatával mérve. 
(A független változót és manipulációját, valamint a függő változókat részletesen bemutattuk a 
3.3. alfejezetben.) A kísérleti helyzetekre adott válaszokat ezért egyszempontos, független 
mintás varianciaanalízissel vizsgáltuk. Amennyiben a szóráshomogenitásra vonatkozó feltétel 
nem teljesült, a robusztus Brown-Forsythe-féle módszert választottuk. Az öt feltételt post hoc 
páronként is összehasonlítottuk a Tukey-, illetve a szórások szignifikáns eltérése esetén a 
Games-Howell-féle módszerrel.  

Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan befolyásolják a kérdőíves részben mért változók a 
különböző helyzetekben kapott válaszokat. Ezt helyzetenként elvégzett korrelációs 
elemzésekkel vizsgáltuk. Bár a kérdőíves rész változóit nem manipuláltuk, csupán mértük, 
valószínűnek tartjuk, hogy a feltárandó szignifikáns kapcsolatokban ezek játsszák az ok, és a 
helyzetekre adott válaszok az okozat szerepét, mivel a kérdőívek inkább az egyénre tartósan 
jellemző nézeteket és attitűdöket mérnek, míg a helyzetekre adott válaszok esetiek: a 
bemutatott konkrét ingerhelyzetnek szólnak. 

 

A helyzetek igazságosságának megítélése 
Az igazságosság megítélésére végzett egyszempontos varianciaanalízis magasan 

szignifikáns volt (F(4) = 80,664, p<,001). A post hoc páros összehasonlítások szerint a két 
legitim feltétel különbözött szignifikánsan a két illegitim, illetve a kontrollfeltételtől. 
Vizsgálatunk 1. hipotézise tehát beigazolódott. Az eredmény a 3.5.1. ábrán látható. 
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3.5.1. 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. 

 

A 2. kérdésre az adatelemzés viszonylag egyértelmű nemleges választ adott. 
Mindössze két szignifikáns korrelációt találtunk – a lehetséges 24-ből (négy korreláció 
helyzetenként, valamint négy az összes helyzetre együttvéve). A személyes igazságos világba 
vetett hit korrelált az igazságosság megítélésével a teljesen legitim feltételben (r = ,546, 
p<,01), a rendszerigazolás pedig a teljesen illegitim feltételben (r = ,385, p<,05). Az 
eredményt az magyarázhatja, hogy ha van is hatás, az valószínűleg nagyon kicsi. A 2. 
vizsgálatban a nagy esetszámok miatt sok esetben a 0,2 körüli korrelációk is szignifikánsak 
lettek – a 3. vizsgálatban viszont feltételenként csak mintegy 35-40 résztvevő szerepelt. A 
rendszerigazolás esetében ugyanakkor az is lehetséges, hogy leginkább az igazságtalan 
helyzetekre adott válaszoknál jelenik meg – ez érthető, ha arra gondolunk, hogy 
eredményeink inkább rendszerkritikáról, semmint a rendszer igazolásáról árulkodnak. 
Hasonló választ kaptunk a 3. kérdésre: a győzelemre és a vesztésre adott reakciók 3-3 faktora 
összesen 36 esetben korrelálhatott az öt helyzet igazságosságának megítélésével, valamint a 
helyzetek között összesített válaszokkal, s e 36 korreláció közül mindössze három lett 
szignifikáns. Az eredményeknek éppen ezért nem is tulajdonítunk jelentőséget – s persze azért 
sem, mert eleve sem volt okunk együttjárást feltételezni. 

 

Mennyire zavaróak érzelmileg a helyzetek? 
A helyzetekre adott érzelmi válasz intenzitása szignifikánsan eltért: F(4) = 2,891, 

p<,05. Az egyes helyzetek post hoc összehasonlítása azt mutatta, hogy két helyzet 
különbözött egymástól jelentősen (p<,05): a nem egyértelműen legitim helyzet (amikor a 
kollégának magasabb a képzettsége) váltotta ki a legenyhébb, a kontrollhelyzet pedig (amikor 
nincs magyarázat) a legintenzívebb választ – a különbség ugyanakkor alig volt több egy 
skálapontnyinál a kilencfokú skálán. A többi helyzetre adott válasz a kettő között helyezkedett 
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el, és egyiktől sem különbözött statisztikailag megbízhatóan. Az adatok tehát részben 
alátámasztják a 4. hipotézist; a kivétel a teljesen legitim helyzet, amely végül is zavaróbbnak 
bizonyult, mint vártuk – talán éppen a teljesen tiszta körülmények között elszenvedett 
„vereség” miatt. Az eredmények a 3.5.2. ábrán láthatók. 

 

3.5.2. ábra: A helyzetekre adott érzelmi reakciók intenzitása 
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Az igazságosság észlelése és az érzelmi válasz erőssége közti korrelációk vizsgálata 
érdekes eredményt hozott: részben alátámasztotta az 5. hipotézist, de csak a két illegitim 
helyzetre nézve. Az összes helyzetet tekintve a korreláció r = -,255 (p<,01) volt, vagyis minél 
igazságosabbnak tűnik a helyzet, annál kevésbé zavaró. A helyzetenkénti elemzés azonban 
megmutatta, hogy ez különösen a két illegitim feltétel miatt volt így (a többiben nem volt 
szignifikáns a korreláció). A nem egyértelműen illegitim helyzetben (amikor a kolléga 
külföldi, s ezért kap magasabb fizetést) a korreláció r = -,317 (p<,05), a teljesen illegitim 
helyzetben pedig (amikor a kolléga az egyik főnök rokona) r = -,474 (p<,01). Ez bizony 
érdekes eredmény: az illegitim feltételekben az érzelmi válasz annál erősebb lesz, minél 
igazságtalanabbnak látja valaki a helyzetet. Egyetemista válaszadóink világosan látják az 
illegitim helyzetek igazságtalanságát (ld. 3.5.1. ábra), és ez a jelen korrelációk szerint zavarja 
is őket érzelmileg. (Vö. az elégedettséggel a 2. vizsgálatban, ahol az igazságtalanság akkor 
volt zavaró, ha a válaszadót sújtotta. Itt szintén ez a helyzet, csak a másik „irány” – a 
válaszadónak kedvező igazságtalanság feltétele – nélkül.) 

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 (6. kérdés – vö. a 2. vizsgálatban az elégedettséggel 
kapcsolatos hasonló korrelációkkal). Az igazságos világba vetett hit és még inkább a 
rendszerigazolás az illegitim helyzetekben tompította az érzelmi reakciókat, a méltányosság 
elvének támogatása viszont erősítette. Az eredmények a 3.5.3. táblázatban láthatók (csak az 
illegitim helyzetekre és az összes helyzetre, mivel csak itt voltak szignifikáns együttjárások). 
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3.5.3. 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 győzelemre általában adott reakciók (ld. a kérdőíves részben) sehol sem korreláltak 
szignifikánsan az érzelmi válasz intenzitásával – ahogy nem is vártunk ilyesmit. A vesztésre 
adott reakcióknál viszont már elképzelhető együttjárás, hiszen a kísérleti ingerszituációk 
tulajdonképpen „vesztes” helyzetnek is tekinthetők. Valóban: a vesztés után bekövetkező 
reakciók több esetben, az illegitim helyzetekben és a helyzetek összesítésében is pozitívan 
korrelált a kísérleti helyzetre adott érzelmi válasz intenzitásával. Ezek a korrelációk az 5. 
hipotézist megcáfoló eredményekkel együtt azt jelzik, hogy az illegitim helyzetekre adott 
érzelmi válasz erősségét nem a helyzet igazságtalanságának érzete határozza meg, hanem 
inkább a vesztes helyzetekkel kapcsolatos személyes válaszbeállítódás. A korrelációk a 3.5.4. 
táblázatban tekinthetők meg. 

 

3.5.4. táblázat: A vesztésre általában adott reakciók összefüggése a konkrét 
ingerhelyzetekre adott érzelmi válasz intenzitásával 

 Korrelációk az érzelem intenzitásával: 

Feltételek: Önleértékelés Szomorúság-
frusztráció 

Ellenségesség

Illegitim (nem egyértelműen)  ,454** ,403* 

Illegitim (teljesen) ,331* ,648**  

Összes helyzet  ,320** ,171* 
** p<,01; * p<,05 – csak a szignifikáns korrelációk szerepelnek a táblázatban 

 

 

Mennyire tartják az egyes helyzeteket jellemzőnek a magyar viszonyokra? 

A helyzeteket abból a szempontból is megítéltettük, a válaszadók mennyire tartják 
jellemzőnek, hogy az adott helyzet Magyarországon előfordul. A vizsgálat 8. hipotézisét a 
már ismert séma szerinti egyszempontos varianciaanalízissel vizsgáltuk, amely szignifikáns 
eredményt hozott, a különbségek pedig a várt irányban alakultak, vagyis a hipotézis 
beigazolódott: F(4) = 6,413, p<,001. Az öt ingerhelyzet post hoc összehasonlítása azt mutatta, 
hogy a legtipikusabbnak (!) ítélt teljesen illegitim, „nepotisztikus” ingerhelyzet szignifikánsan 
különbözött (p<,05) a két legitimtől és a nem egyértelműen illegitimtől; a második 
legtipikusabbnak ítélt kontrollhelyzet pedig ugyancsak p<,05 szinten szignifikánsan 
különbözött a teljesen legitim helyzettől. Az eredmények a 3.5.5. ábrán láthatók. 
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3.5.5. ábra: A helyzetek észlelt tipikussága Magyarországon 
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Az eredmények alátámasztották 9. hipotézisünket is: minél igazságtalanabbnak láttak 
a válaszadók egy-egy helyzetet, annál jellemzőbbnek ítélték a magyar viszonyokra nézve. Az 
észlelt igazságosság és tipikusság közötti korreláció csak a helyzetek összesítésekor volt 
szignifikáns (r = -,258, p<,01), az egyes helyzetekben külön-külön nem. Ez az eredmény 
nagyon hasonlít ahhoz, amit a 2. vizsgálat 19. hipotézisével kapcsolatban is kaptunk – vagyis 
továbbra is nyitva áll annak a lehetősége, hogy a magyarországi rendszerkritika valós 
problémákra vonatkozik, és nem csupán téves közvélekedés (ha ugyanis az egyes 
helyzetekben is szignifikáns együttjárásokat kaptunk volna, akkor ez utóbbi lenne a helyzet). 
Óvatosságra int ugyanakkor, hogy egy esetben, a teljesen illegitim feltételben majdnem 
szignifikáns lett a negatív együttjárás (r = -,306, p=,055) – vagyis nem kizárható a közbeszéd 
szerepe sem. (S persze nem zárja ki egymást az a két lehetőség sem, hogy a különböző 
vizsgálatok magyar válaszadói által megfogalmazott rendszerkritikát mind a való életben 
megélt és a vizsgálatokban bemutatott ingerhelyzetek, mind pedig a közbeszédben elterjedt 
vélekedések és fordulatok befolyásolják.) 

10. kérdésünkre, vagyis hogy a tipikusság észlelésével gyakorolt rendszerkritika 
vajon indulati megnyilvánulásnak tekinthető-e, azt a választ kaptuk, hogy bizonyos esetekben 
ez részben lehetséges: az öt helyzet közül egyben, a teljesen illegitim helyzetben (nepotizmus) 
járt együtt pozitívan, ugyanakkor nem nagyon erősen az érzelmi válasz intenzitása és az 
észlelt tipikusság: r = ,364, p<,01. Ez érdekes eredmény, és megfelel annak, amit az 5. 
hipotézist részben igazoló eredményekről mondtunk: ezek szerint a résztvevőket zavarja a 
Magyarországon észlelt igazságtalanság. 

Az igazságos világba vetett hit és a rendszerigazolás közül inkább az utóbbi éreztette 
hatását a helyzetek tipikusságának észlelésében. Az adatok 11/a hipotézisünket csak gyengén 
támasztják alá. A rendszerigazolás negatívan korrelált azzal, hogy a válaszadók mennyire 
érezték jellemzőnek Magyarországon a teljesen illegitim, valamint a kontrollhelyzetet (az 
utóbbi tulajdonképpen szintén igazságtalan, hiszen a bérkülönbségre nincs magyarázat – vö. 
3.5.1. ábra). A két korreláció értéke -,340 illetve -,417 volt (mindkét esetben p<,05). Az 
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általános igazságos világba vetett hit csak a kontrollhelyzet észlelt tipikusságával korrelált (r 
= -,344, p<,05), a személyes igazságos világba vetett hit pedig szintén negatívan, de érdekes 
módon a teljesen legitim helyzettel (r = -,338, p<,05). 

11/b hipotézisünket viszont az adatok nem támasztották alá: a méltányosság elvével 
kapott korrelációk értéke gyakorlatilag nulla volt. Lehet, hogy a méltányossággal kapcsolatos 
három tételes mérőeszközünk nem elég jó, de az is lehet, hogy itt már közvetettebb az 
összefüggés (vö. a 2. vizsgálat 18/a hipotézisének vizsgálatával, ahol szintén igen gyenge 
eredményeket kaptunk). Az is lehet, hogy a mintánkat alkotó, zömmel 19-22 év körüli 
alsóéves egyetemi hallgatók számára diákéveikben még kevésbé fontos a méltányosság a 
javak és a jövedelmek elosztásában. 

Hogy 12. kérdésünkre is választ adjunk: a nyerésre és a vesztésre adott reakciók és a 
helyzetek észlelt tipikussága közt nem vártunk összefüggéseket, és nem is találtunk, egyetlen 
esetet kivéve: a vesztés utáni szomorúság és frusztráció pozitívan korrelált (r = ,440, p<,01) a 
teljesen illegitim helyzet észlelt tipikusságával – ezt azonban csupán a teljesség kedvéért 
közöljük, az eredmény komolyabb értelmezésébe nem megyünk bele, tekintettel a vizsgált 
korrelációk nagy számára (36), s így az elsőfajú hiba lehetőségére. 

 

A helyzetre mint vereségre adott reakciók vizsgálata 
Mint már többször is említettük, a kísérlet ingerhelyzetei mind felfoghatók egyfajta 

„vesztes” helyzetnek is, mivel a hipotetikus kolléga mindegyikben sikeresebb anyagilag, mint 
a válaszadó – a helyzetek csak ennek magyarázatában különböznek. Megvizsgáltuk tehát, 
hogy a vesztéssel kapcsolatos kérdőív kísérleti helyzeteinkre adaptált változata mutat-e 
valami különbséget abban, ahogyan a résztvevők ezekre a helyzetekre mint „vereségekre” 
válaszolnak. A kérdőívre kapott válaszokat négy faktor mentén értelmeztük (ld. a 3.3. 
fejezetben), s ezekkel kapcsolatban kettőre vonatkozóan határozott elképzelésünk volt: 

a) Azt vártuk, hogy az önleértékelés jellemzőbb lesz a legitim helyzetekben (hiszen ott 
igazolható a kolléga magasabb keresete), mint az illegitim helyzetekben. Ez összhangban van 
a rendszerigazolási elmélettel, amennyiben a legitim módon magyarázott státuszkülönbség az 
alacsonyabb státuszúakban rontja az önértékelést (lásd pl. Jost, Burgess és Mosso, 2001). A 
legitim helyzetben tehát ilyen értelemben „rendszerigazolást” vártunk a résztvevőktől. A 
rendszerigazolással kapcsolatos alaphipotézisünk ugyanis nem az, hogy Magyarországon, 
magyar válaszadók között ne létezne ilyen motiváció – hanem az, hogy az ország észlelt 
társadalmi-gazdasági viszonyai közpette nem lehetséges ezt a motivációt kielégíteni. Ha 
viszont olyan helyzetet kínálunk fel nekik, amelyet igazolni lehet (mert méltányos) – akkor 
igazolni is fogják. 

b) Azt vártuk, hogy az ellenségesség faktorában magasabb pontszámok lesznek 
jellemzőek az illegitim helyzetekben, mint a legitimekben. 

Feltételeztük azt is, hogy a válaszokat befolyásolhatják a vesztéssel kapcsolatos, a 
kérdőíves részben mért reakciók. Magyarán: hogy valaki hogyan reagál a kísérlet konkrét 
ingerhelyzeteire, azt meghatározhatja az is, hogy hogyan szokott reagálni a vesztes 
helyzetekre általában. Lehetséges például, hogy aki általában hajlamosabb vereség után az 
önleértékelésre, az a kísérleti helyzetre is másképp reagál. Az pedig, hogy valaki általában 
mennyire hajlamos vesztés után az ellenségességre, befolyásolhatja, hogy milyen mértékben 
lesz ellenséges a legitim és az illegitim módon magyarázott ingerhelyzetekben. Bár a nyerésre 
és a vesztésre adott kérdőívek eredményeit személyiségvonásokat mérő eszközökkel még nem 
vetették össze, talán megkockáztatható, hogy itt tulajdonképpen a személyiség hatását 
érhetjük tetten. 
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Ugyanezt a kérdést megfogalmaztuk a rendszerigazolással kapcsolatban is. Ott viszont 
kifejezetten azt vártuk, hogy a rendszerigazolás másképpen befolyásolja a válaszokat a 
legitim és másképpen az illegitim ingerhelyzetekben. 

Feltételezéseink ellenőrzésére a már ismert séma szerinti, az öt kísérleti feltételt 
összehasonlító egyszempontos varianciaanalízist követően további, többszempontos 
varianciaanalíziseket végeztünk, ahol a kísérleti feltétel mellett a vesztéssel kapcsolatos 
általános reakciók három, a kérdőíves részben mért faktora, illetve a rendszerigazolás volt a 
másik független változó. Ezeket úgy tettük csoportosító változókká, hogy a mintát mindegyik 
mentén kettévágtuk a mediánnál, így az adott változóban alacsony, illetve magas 
pontszámmal rendelkező személyekre bontottuk azt. (Ennél bonyolultabb felosztást a 
mintaelemszám már nem tett lehetővé.) Kétszempontos, független mintás 
varianciaanalíziseket végeztünk, vagyis a kísérleti feltétel független változója mellett 
egyszerre csak egy másik független változót vizsgáltunk – ugyancsak a mintaelemszám 
korlátai miatt (így még 15-20 körül volt az elemzésben a résztvevők cellánkénti létszáma). 

A következőkben a kísérleti helyzetre mint „vesztes” helyzetre adott reakciók 
faktoraiban mutatkozó hatásokat tekintjük át, faktorról faktorra haladva. Mind a négy 
faktornál a kísérleti feltétel szerinti egyszempontos varianciaanalízis bemutatásával kezdjük, s 
ezt követik az utóelemzések: a kétszempontos varianciaanalízisek, illetve ahol másfajta 
utóelemzést is alkalmaztunk, ott az. 

Az önleértékelés faktorában szignifikáns különbséget találtunk a kísérleti helyzetek 
közt (F(4) = 35,513, p<,001). Az önleértékelés a teljesen legitim helyzetben volt a 
legnagyobb. A post hoc elemzés szerint ez követi szignifikáns (p<,05) különbséggel a nem 
egyértelműen legitim, majd azt (p<,05) a kontrollhelyzet, s végül a két illegitim helyzet, 
amelyek szignifikánsan különböznek a kontrollhelyzettől (p<,05), de egymástól nem. Az 
eredmények tehát megfeleltek a várakozásainknak. Az eredményeket a 3.5.6. ábra mutatja be. 

 

3.5.6. ábra: Önleértékelés a helyzetek hatására 
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Az utóelemzésként elvégzett kétszempontos varianciaanalízisek azt mutatták, hogy a 
vesztés után általában jelentkező önleértékelésnek főhatása volt: akik egyébként is 
hajlamosabbak vesztés után az önleértékelésre, azokra ez a kísérleti helyzetekben is 
jellemzőbb volt, a helyzettől függetlenül (F(1) = 25,914, p<,001). A rendszerigazolásnak 
ugyanakkor nem fő- hanem érdekes interakciós hatása volt (F(4) = 2,637, p<,05): 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. Utóbbi eredményt, mivel interakcióról van 
szó, vizuálisan is bemutatjuk a 3.5.7. ábrán. 

 

3.5.6. ábra: Önleértékelés a helyzetek és a rendszerigazolás hatására: interakció 
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Nagyon fontos interakcióról van szó. A rendszerigazolásban alacsonyabb pontszámot 
elérők, avagy a „rendszerkritikusok” ugyanis érzékenyebben megkülönböztették a helyzeteket 
önleértékelésükben: vagyis nem csupán a kontroll- és a teljesen illegitim helyzetben mutattak 
kisebb önleértékelést, hanem a teljesen legitim helyzetben is – nagyobbat. Ez olyannyira így 
van, hogy amikor az önleértékelést kétmintás t-próbával kísérleti helyzetenként külön-külön 
összehasonlítottuk a rendszerigazolásban alacsony és magas pontszámú válaszadók között, a 
különbség csak a teljesen legitim feltételben lett szignifikáns (t(32) = 2,152, p<,05). 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. Az is érdekes, hogy a 
rendszerigazolásnak mint a mediánnál történt vágással dichotómmá tett független változónak 
ez volt az egyetlen hatása – a többi függő változóra: a deaktivációra, az ellenségességre és az 
átélés/hárításra sem fő-, sem interakciós hatása nem volt. 
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A deaktiváció faktorában a kísérleti feltételnek nem volt szignifikáns hatása (az 
egyszempontos varianciaanalízisben F(4) = 1,909, n.s.). A vesztés utáni reakciók általános 
faktorai közül viszont érdekes hatása volt az önleértékelésnek: aki általában hajlamosabb 
leértékelni magát vesztés után, arra a kísérleti helyzetekben jellemzőbb volt a deaktiváció 
(főhatás: F(1) = 20,141, p<,001), s különösen igaz volt az a teljesen legitim helyzetben (emiatt 
az interakció is szignifikáns volt: F(4) = 2,657, p<,05). Magyarán, az önleértékelő 
személyeket deaktiválja a vereség, de különösen akkor, ha teljesen „tiszta”, legitim 
eredményről van szó. Az eredmények a 3.5.7. ábrán láthatók. 

 

3.5.7. ábra: Deaktiváció a helyzetek és az általános önleértékelés hatására 
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Fontos független változója volt vizsgálatunknak a kísérleti helyzeteket követő 
ellenségesség. Feltételeztük, hogy ebben különbség lesz a legitim és az illegitim helyzetek 
között, ám az egyszempontos varianciaanalízis csak tendenciaszerűen (p<,10) volt 
szignifikáns: F(4) = 2,272, p=,063. A különbségek minden esetre a várt irányban mutatkoztak, 
bár meglepő módon az ellenségesség nem a teljesen legitim feltételben volt a legalacsonyabb. 
Az eredmény a 3.5.8. ábrán látható a következő oldalon. 

A képet árnyalja, hogy a helyzeteket követő ellenségességre a vesztést általában 
követő reakciók (vagyis tulajdonképpen a válaszadók tartósabbnak tekinthető beállítódásai) is 
hatottak. Az önleértékelésnek erősen szignifikáns főhatása volt (F(1) = 23,378, p<,001) –
azok, akik általában hajlamosabbak vereség után az önleértékelésre, jóval ellenségesebb 
válaszokat adtak a kísérletben, a konkrét kísérleti helyzettől függetlenül. A vesztést általában 
követő szomorúság és frusztráció viszont a kísérleti helyzettel interakcióban hatott (F(4) = 
3,140, p<,02): akik általában hajlamosabbak szomorúsággal és frusztrációval reagálni a 
vereségre, azok a legitim helyzetekben kicsit kevésbé, az illegitim helyzetekben sokkal 
ellenségesebbek voltak, mint a vesztésre általában kevésbé szomorúan és frusztráltan reagáló 
válaszadók. Az interakciót a 3.5.9. ábrán be is mutatjuk. 
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3.5.8. ábra: Ellenségesség a helyzetekben 
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3.5.9. ábra: Ellenségesség a helyzetek és az általános szomorúság-frusztráció hatására 
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A vesztést általában követő ellenségesség faktorának mind főhatása, mind pedig a 
kísérleti helyzettel közös interakciós hatása volt a konkrét kísérleti helyzetekben mutatkozó 
ellenségességre. A főhatás az volt, hogy a vereség esetén általában is ellenségesebb 
résztvevők a konkrét kísérleti helyzetekben is ellenségesebbek voltak: F(1) = 50,231, p<,001. 
Ezt árnyalta a helyzet és a vesztést általánosságban követő ellenségesség interakciója: a 
vesztést követő ellenségességre általában is hajlamosabb résztvevőkből elsősorban az 
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illegitim (és a kontroll-) helyzetek váltottak ki ellenséges reakciókat (F(4) = 2,636, p<,05). Az 
interakciót a 3.5.10. ábrán láthatjuk. 

 

3.5.10. ábra: Ellenségesség a helyzetek és az általános ellenségesség hatására 
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Az ellenségességgel kapcsolatban tehát nem, pontosabban csak tendenciaszerűen 
szignifikáns mértékben találtuk meg a helyzetek várt főhatását. A vesztéssel kapcsolatos 
általános reakciók viszont árnyalják a képet. Ezek szerint az illegitim helyzetek valóban 
statisztikailag jelentősen nagyobb ellenségességet váltanak ki, de csak akkor, ha az ember 
általában is erősebb szomorúsággal és frusztrációval, és/vagy ellenségességgel reagál a 
vereségre – vagyis tulajdonképpen: ilyen vagy olyan módon, de számít neki érzelmileg az, 
hogy vesztett. 

Az átélés/hárítás faktorában is megvizsgáltuk a helyzetek főhatását, és az 
tendenciaszerűen szignifikánsnak bizonyult (F(4) = 2,373, p=,054). Konkrétan: a válaszadók a 
nem egyértelműen legitim és a teljesen illegitim helyzetekben hárítottak leginkább (itt voltak 
a legalacsonyabbak a faktor-pontszámok), míg a többiben inkább átélték a „vereséget”. 
Mindezt azonban árnyalják a vesztés utáni általános szomorúság-frusztráció értékével kapott 
eredmények: ott ugyanis mind a főhatás, mind az interakció szignifikáns volt. A főhatás azt 
mutatta, hogy akik egyébként általában is hajlamosabbak rá, hogy vesztés után szomorúnak és 
frusztráltnak érezzék magukat, azok a kísérleti ingerhelyzetekben is inkább éreztek így (F(1) 
= 48,558, p<,001). Az interakció még érdekesebb volt: akikre vesztés után általában inkább 
jellemző a szomorúság és a frusztráció, azok nagyjából minden helyzetben egyformán élték át 
a vereséget; akik viszont a most független változóként vizsgált általános szomorúság-
frusztráció faktorban alacsonyabb pontszámot kaptak, azok közt erős különbség volt a 
helyzeteknek megfelelően: a nem egyértelműen legitim és a teljesen illegitim helyzetben 
hárították a leginkább az érzelmi reakciót (vö. a 3.3. fejezetben az e faktorba tartozó 
tételekkel). Az interakciót a 3.5.11. ábrán meg is mutatjuk. 
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3.5.11. ábra: Átélés/hárítás a helyzetek és az általános szomorúság-frusztráció hatására 
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3.6. Eredmények: az ingerhelyzetekre adott nyílt válaszok 
 

Az adatelemzés módszerei 
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, 1995; Fülöp, 2001; Fülöp, 2002; Fülöp és Berkics, 2002; 
Fülöp et al, 2004; Fülöp és Orosz, 2006). 

A szöveges válaszokat ezután két kódoló egymástól függetlenül besorolta a kialakított 
kategóriákba, amelyekből összesen 48 volt. A kategóriák dichotómak voltak, vagyis a 
kódolók minden válaszról eldöntötték, beletartozik-e valamely kategóriába (említ-e a válasz a 
kategóriának megfelelő tartalmat), vagy sem. Voltak olyan kategóriáink, amelyekhez sok 
válasz tartozott, és voltak olyan kategóriák (választartalmak), amelyeket csupán kevés 
résztvevő említett. Az alábbiakban ez utóbbiakról ugyanúgy szót ejtünk majd, mint az 
előbbiekről – nem csupán a teljesség kedvéért, hanem azért is, mert olykor éppen az volt 
kifejezetten érdekes eredmény, ha egy-egy választartalmat csupán kevés résztvevő említett. 
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Ahol a két kódoló között eltérés akadt, ott az 1. kódoló jelölését vettük figyelembe. Az 
1. kódoló a jelen disszertáció szerzője volt, a 2. kódoló egy szintén társadalomtudományi 
területen (bár nem a pszichológia, hanem a szociálpolitika területén) egyetemi diplomával 
rendelkező, a szerző által a kódolásra kiképezett személy volt. A két kódoló közti 
megegyezést mutató Cohen-féle kappa értéke ,88 volt, vagyis magasnak mondható. 

Maguk a kategóriák is besorolhatóak néhány általánosabb kategóriába – annak 
megfelelően, hogy kognitív, érzelmi vagy viselkedéses válaszelemeket tartalmaztak. A 
továbbiakban a könnyebb áttekinthetőség kedvéért ezek szerint haladva mutatjuk be a nyílt 
válaszok elemzését, vagyis minden kategóriatípusnál előbb bemutatjuk a kategóriákat és a 
válaszok kategóriába sorolásának kritériumait, majd a kísérleti helyzetek között talált 
különbségeket. Dichotóm változókról lévén szó, az adatelemzésben az esélyhányados 
(likelihood ratio) vizsgálatával állapítottuk meg a szignifikanciákat. Azért választottuk ezt a 
Khi-négyzet próba helyett, mert utóbbiról sok esetben egyébként is le kellett volna 
mondanunk: számos kategóriában a válaszok csekély mennyisége miatt nem teljesült volna a 
Khi-négyzet próbának az a feltétele, hogy a cellánkénti várható gyakoriság legyen legalább 5. 
Ahol az esélyhányados szignifikáns különbséget mutatott ki, ott Fisher-egzakt próbákkal 
páronként is összehasonlítottuk az egyes kísérleti feltételeket. 

 

A helyzetekre adott kognitív válaszok 
Kategóriáink között voltak olyanok, amelyek a bemutatott ingerhelyzet kognitív 

értékelését vagy magyarázatát implikálták: ezeket kognitív válaszoknak neveztük. Összesen 
kilenc kategória tartozott ide. 

1. A helyzetet igazságosnak ítélő válaszok: Az olyan válaszokat soroltuk ide, amelyek 
egyértelműen utalnak rá, hogy a résztvevő a helyzetet igazságosnak ítélte. Pl. „elismerném, 
hogy így az igazságos” (68. válaszadó); „abszolút megérdemeltnek tartanám” (75. válaszadó). 

2. A helyzetet igazságtalannak ítélő válaszok: Ide azokat a válaszokat soroltuk, 
amelyek expliciten utalnak arra, hogy a résztvevő a helyzetet igazságtalannak ítéli. Példák: 
„igazságtalannak érezném” (1. válaszadó); „mérhetetlen igazságtalanságot [éreznék]” 
(113.válaszadó); „úgy gondolnám, nem fair, hogy ugyanazt a munkát végezzük, és ő mégis 
többet keres” (130. válaszadó); „nagyon felbosszantana az igazságtalanság” (143. válaszadó). 

3. Ilyen a világ: Ilyen jellegű válaszokat is kaptunk – több válaszadó tett olyan 
megjegyzést az általa olvasott ingerhelyzetre, amely szerint nem meglepő, ha igazságtalan a 
helyzet, mert a világ már csak így működik. Pl. „a munka világában nem mindig a 
teljesítmény alapján fizetik meg az embert” (27. válaszadó); „ez már csak egy újabb példa a 
magyar munkaerő kihasználására” (117. válaszadó); „sajnos sok helyütt történik hasonló” 
(167. válaszadó); „egyértelmű helyzet manapság, hogy előnnyel indulnak a rokonok” (169. 
válaszadó); „az ilyen emberek hozzáállása miatt megy tönkre az ország, sok kicsi sokra 
megy” (181. válaszadó); „ez már csak így van, ez a világ rendje” (182. válaszadó); „ez már 
csak így megy mindenhol… nem csak Magyarországon” (188. válaszadó). 

4. A kolléga jobb: Ebbe a kategóriába kerültek azok a válaszok, amelyekben a 
résztvevő a helyzetet azzal magyarázta, vagy egyszerűen csak expliciten megemlítette annak a 
lehetőségét, hogy a hipotetikus kolléga jobban vagy többet dolgozik nála. Például: „esetleg ő 
[a kolléga] végez valamilyen pluszmunkát, amiről én nem tudok” ( 9. válaszadó); „hátha 
tényleg megérdemelten kap több fizetést” (23. válaszadó); „azért keres többet, mert 
színvonalasabb a munkája” (38. válaszadó); „megpróbálnám kideríteni, vajon nem 
félreértésről van-e szó, és a kolléga mégiscsak kompetensebb valamiben, mint én” (162. 
válaszadó). 
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5. Tisztességtelenség: Voltak olyan válaszok, amelyek megkérdőjelezték a vezetés 
vagy a hipotetikus kolléga morális integritását, pl. azt feltételezve, hogy a kollégának 
protekciója van, vagy hogy hízeleg a főnöknek és ezzel éri el a nagyobb fizetést. Például: 
„nem vagyok elég jó talpnyaló, mert ha az lennék, valószínűleg nekem is több lenne a 
fizetésem” (28. válaszadó); „megfordulna a fejemben, hogy protekciója van” (45. válaszadó); 
„lehet, hogy színvonalas munkát végzett a kolléga, de ehhez színvonalas hízelgés is társult” 
(58. válaszadó); „a kivételezés nem szép dolog” (192. válaszadó). 

6. Rossz munkahelyi kommunikáció: Más válaszokban a résztvevők a munkahelyi 
kommunikáció hibáit hangsúlyozták, például azt, hogy miért nem ismerhették meg korábban a 
bérezés kritériumait. Például: „bántana a dolog, hogy ezt így kell megtudnom, teljesen 
véletlenül” (41. válaszadó); „ha előzőleg közölték volna, hogy teljesítményarányos a fizetés, 
akkor nem probléma, de világos kritériumokat szeretnék látni” (44. válaszadó); „csalódott 
lennék, amiért eddig nem tudtam erről” (112. válaszadó); „meglepő, hogy eddig ezt titkolták 
előlem” (131. válaszadó). 

7. A magyarázat megkérdőjelezése: Ide olyan válaszokat soroltunk, amelyekben a 
résztvevő megkérdőjelezte a helyzetre kapott magyarázat tényét – vagyis pl. a teljesen legitim 
feltételben azt, hogy a kolléga valóban jobban dolgozna. Példák: „kideríteném, hogy biztos 
méltányos volt-e a bérkülönbség” (48. válaszadó); „azt [gondolnám], hogy nem feltétlenül 
igaz, és utána akarnék járni, hogy valóban így van-e” (72. válaszadó); „megpróbálnám 
kideríteni, hogy vajon nem félreértésről van-e szó” (164. válaszadó). 

8. A legitimitás megkérdőjelezése: Voltak olyan válaszok is, amelyek nem a 
magyarázat tényét kérdőjelezték meg, hanem a legitimitását, vagyis azt, hogy a kapott 
magyarázat valóban igazolná az ingerhelyzetbeli jövedelemkülönbséget. Egyszerűen 
fogalmazva: nem azt vitatták, hogy a magyarázat igaz-e, hanem azt, hogy igazságos-e. 
Példák: „igazságtalannak érezném, hiszen a diploma csak papír, az a fontos, hogy ki mennyire 
ért ahhoz, amit csinál” (89. válaszadó); „nem érezném igazságosnak, mert szerintem 
fontosabb a teljesítmény” (120. válaszadó); „szomorú és csalódott lennék, amiért nem a 
munka és a teljesítmény alapján osztják a fizetést” (175. válaszadó); „természetesen 
igazságtalanságnak tartanám, hisz a beosztásunk és a teljesítményünk is megegyezik, ő mégis 
többet keresne nálam” (190. válaszadó) 

9. A magyarázat igazolása: olyan válaszokat is kaptunk, amelyekben a résztvevő 
expliciten leírta vagy utalt rá, hogy a kapott magyarázat elfogadható, legitim módon igazolja a 
jövedelemkülönbséget. Egy-egy példa a négy, magyarázattal is ellátott feltételből: „jogos a 
különbség, ha ügyesebb, így nem háborodnék fel” (45. válaszadó); „megérteném, hiszen 
akinek több diplomája/nyelvvizsgája van, az drága fiatal éveiből sokat éjszakázva szerezte 
meg azokat” (81. válaszadó); „megmagyaráznám azzal, hogy mivel ő külföldi, a hazajutás 
költségét is valamiből fizetnie kell (ezért kap nagyobb fizetést)” (130. válaszadó); „nincs 
azzal baj, ha az ismerősök segítik egymást” (173. válaszadó). 

Az ingerhelyzetek közti különbségeket az esélyhányados (likelihood ratio) 
segítségével vizsgáltuk. Az eredményeket a 3.6.1. táblázat mutatja be. A táblázatban látható 
számok az egyes ingerhelyzetekben a kérdéses választ adó személyek százalékát mutatják: 
azért választottuk ezt, mert a feltételek elemszáma közt volt 1-5 főnyi ingadozás (36-41 
személy vett részt egy-egy feltételben). Ezért ne feledjük, hogy amikor pl. 10-15%-nyi eltérést 
látunk két feltétel között, az mindössze 4-6 személy eltérő válaszát jelenti. A táblázatban a 
százalékok melletti felső indexek azt mutatják meg, mely kísérleti feltételek között mutatott 
legalább p<,05 szinten szignifikáns különbséget a Fisher-egzakt próba. Ha két feltételnél nem 
szerepel ugyanaz a betű a felső indexben, akkor volt ilyen eltérés, ha pedig szerepel ugyanaz a 
betű, akkor nem volt. Vagyis pl. „a”, „ab” és „b” indexek esetén az „a” indexszel jelölt 
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helyzet különbözik a „b”-vel jelölttől, míg a kettőjük közt elhelyezkedő „ab” egyiküktől sem 
különbözik szignifikánsan. A 3.6. fejezet összes további táblázatánál ezt a jelölésmódot 
fogjuk alkalmazni. 

 
3.6.1. táblázat: A résztvevők hány százaléka említette az egyes kognitív válaszokat a 
különböző ingerhelyzetekben 
 Ingerhelyzetek 
Válaszok K TL NEL NEI TI 

esélyhányados 
(df=4) 

Igazságos 0b 17a 21a 0b 0b 28,716** 
Igazságtalan 43b 19c 37bc 73a 50b 25,240** 
Ilyen a világ 8b 3b 3b 7b 25a 13,811** 
A kolléga jobb 22a 39a 26a 0b 0b 42,467** 
Tisztességtelenség 19a 6ab 0b 0b 15a 20,121** 
Rossz 
kommunikáció 14a 19a 0b 10ab 0b 19,156** 

Magyarázat 
megkérdőjelezése 5ab 14a 0b 0b 3ab 12,586* 

Legitimitás 
megkérdőjelezése 3c 14bc 40a 39a 25ab 24,690** 

Magyarázat 
igazolása 0c 19ab 40a 2c 8bc 35,114** 

** p<,01; * p<,05. A helyzetek rövidítései: K = kontroll; TL = teljesen legitim; NEL = 
nem egyértelműen legitim; NEI = nem egyértelműen illegitim; TI = teljesen illegitim. 
Ha két oszlop két számának felső indexében nincs azonos betű, akkor p<,05 szinten 
különböznek (Fisher-egzakt próba). A jelen fejezet további táblázataiban ugyanezeket 
a rövidítéseket használjuk. 

 

Mint látható, a különböző ingerhelyzetek közt jelentős különbségeket találtunk: A 
válaszadók csakis a legitim ingerhelyzetekkel kapcsolatban jegyezték meg, hogy azok 
igazságosak; s bár igazságtalanságra utaló választ minden feltételben adtak, az illegitim 
feltételekben többet (a teljesen legitim helyzetben pedig a legkevesebbet). Ez a legitim 
feltételeknél nem esett egybe a zárt kérdésben kapott ítéletekkel – vö. 3.5. fejezet. 
Valószínűleg arról van szó, hogy akik igazságosnak ítélték a helyzetet, azok ritkábban 
tartották fontosnak ezt külön megjegyezni, míg akik igazságtalannak, azok expliciten leírták 
ezzel kapcsolatos véleményüket. Az „ilyen a világ”-típusú kognitív válaszok jellemzően a 
teljesen illegitim helyzetben fordultak elő a leggyakrabban. Az a lehetőség, hogy a kolléga 
jobb, csak a legitim feltételekben, valamint a magyarázatot nem adó kontrollfeltételekben 
merült fel – az illegitim feltételekben a jelek szerint meg sem fordult ez a gondolat a 
válaszadók fejében. A tisztességtelenséget állító – vagy akár csak gyanító – válaszok viszont 
elsősorban a teljesen illegitim és a magyarázat nélküli kontrollfeltételben fordultak elő, s 
kivételes esetben (kétszer) a teljesen legitim helyzetben. Rossz kommunikációra a 
kontrollhelyzetben, a teljesen legitim helyzetben, valamint a külföldi kolléga esetén (nem 
egyértelműen illegitim helyzet) panaszkodtak a résztvevők. A kapott magyarázatot elsősorban 
a teljesen legitim helyzetben kérdőjelezték meg, ugyanakkor egy-két (szó szerint egy-két) 
résztvevő gyanakvását fejezte ki a lehetséges magyarázatokkal szemben a teljesen illegitim és 
a kontrollfeltételben is. A magyarázat vagy a lehetséges magyarázat legitimitását viszont a két 
illegitim, valamint érdekes módon a nem egyértelműen illegitim feltételben kérdőjelezték 
meg. Utóbbi talán érthető: sokan gondolták úgy, hogy bár a kollégának magasabb képzettsége 
és erről több hivatalos papírja van, mégsem ez alapján kellene a béreket megállapítani, hanem 
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a ténylegesen elvégzett munka szerint. Hogy ez mennyire vitatható kérdés, azt az is jelzi, 
hogy a magyarázatot igazoló válaszok is ebben a feltételben fordultak elő a leggyakrabban. 

 

A helyzetekre adott érzelmi válaszok 
Kategóriáink közül tizenöt a helyzetekre adott érzelmi válaszokat tartalmazta. A 

kategóriák az alábbiak voltak: 

1. Általános negatív reakciók: Bosszúság, düh, harag, frusztráció, feldúltság, 
csalódottság, idegesség – vagyis olyan negatív érzelmi reakciókat soroltunk ide, amelyek 
mind a frusztráció témája körül csoportosíthatók. Például: „bosszankédnék miatta” (1. 
válaszadó); „rosszul érezném magam” (13. válaszadó); „nagyon bántana” (57. válaszadó); 
„csalódott lennék” (119. válaszadó); „dühítene, hogy valaki, aki ugyanannyit dolgozik, mint 
én, többet kap” (133. válaszadó); „nagyon felbosszantana az igazságtalanság” (143. 
válaszadó). 

2. Felháborodás: Ez a kategória meglehetősen egyértelmű. Lássunk rá minden esetre 
néhány példát: „felháborodnék, hogy ilyen megtörténhet” (112. válaszadó); „igazságtalan 
lenne, tehát fel lennék háborodva” (156. válaszadó); „teljesen felháborodnék” (169. 
válaszadó). 

3. Meglepődés: Ide olyan válaszokat kategorizáltunk, amelyek arra utaltak, hogy a 
résztvevő meglepődne, zavarodott volna, nem értené a helyzetet. Például: „zavarodott lennék, 
hogy senki sem ad magyarázatot erre” (26. válaszadó); „értetlenül állnék a helyzet előtt” (33. 
válaszadó); „meglepődnék rajta” (95. válaszadó). 

4. Irigység: A válaszadó a kolléga iránt érzett irigységről számol be. Álljon itt azért 
néhány példa: „furdalna a kíváncsiság és az irigység” (8. válaszadó); „irigykednék” (11. és 
13. válaszadó is); „rosszul érezném magam amiatt, hogy neki több van, ő többre vitte” (82. 
válaszadó). A példákkal ki is merítettük a kategóriát: az irigység érzéséről ugyanis mindössze 
ez a négy válaszadó számolt be – ami az irigység alacsony társas kívánatosságát tekintve talán 
nem is meglepő. 

5. Szomorúság: Ide tartoztak a szomorúságra, lehangoltságra, bánatra, letörtségre utaló 
válaszok. Például: „csalódott és bánatos lennék” (22. válaszadó); „egy részem felháborodna, a 
másik pedig letörne” (52. válaszadó); „valószínűleg letört lennék” (74. válaszadó); 
„elszomorítana, hogy ilyen megtörténhet” (191. válaszadó). 

6. Félelem: A helyzetekben, ha nem is mindig expliciten és nem is gyakran, de a 
félelem érzése is megjelent – általában az állás lehetséges elvesztésével kapcsolatban. Példák: 
„félnék, hogy kirúgnának” (139. válaszadó); „nem mernék felszólalni… annál jobban 
félteném az állásomat” (141. válaszadó); „nem merném megemlíteni a főnökeim előtt a 
dolgot” (158. válaszadó); „ha problémáznék a munkahelyen, akkor csak én járnék rosszul” 
(188. válaszadó). 

7. Motivációvesztés: Bár szigorú definíció szerint a motiváció nem azonos az 
érzelemmel, a motivációra utaló válaszokat ebben a kategorizációban az érzelmi reakciók 
közé soroltuk. Voltak olyan válaszok, amelyek arra utaltak, hogy a résztvevő az adott 
helyzetben elveszítené a motivációját, a jövőben nem dolgozna teljes erőbedobással. Például: 
„úgy érezném, nem becsülik meg kellőképpen a munkám, és nem lennék teljesítésre motivált” 
(123. válaszadó); „azt gondolnám, hogy ilyen feltételek mellett nem érdemes becsületesen 
dolgozni” (128. válaszadó); „úgy érezném, nincs értelme és megbecsülése a munkámnak” 
(143. válaszadó). 
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8. Motiváció: Többször fordultak elő olyan válaszok, amelyek arra utaltak, hogy a 
résztvevő motivációja növekedne a helyzet hatására. Például: „motiváltabb lennék a 
színvonalasabb munkára” (49. válaszadó); „a továbbiakban ösztönözném magamat, hogy 
engem is ’elismerjenek’” (66. válaszadó); „tennék azért, hogy ’jobb’ legyek” (82. válaszadó); 
„nyelvtanulásra ösztönözne [a helyzet]” (85. válaszadó); „[a helyzet] motiválna, hogy többet 
és jobban dolgozzak” (174. válaszadó). 

9. Becsapottság: Több résztvevő utalt válaszában arra, hogy a neki kiosztott 
ingerhelyzetben becsapottnak, elárultnak, átvertnek, kihasználtnak érezné magát. Példák az 
ilyen válaszokra: „úgy érezném, hogy kihasználtak és átvertek” (112. válaszadó); 
„becsapottnak, megalázottnak érezném magam” (128. válaszadó); „becsapva érezném 
magam” (136. válaszadó); „igazságtalanságot éreznék és felháborodást, mert 
megkárosítottak” (186. válaszadó). 

10. Szégyen: Ez a kategória meglehetősen egyértelmű, bár igen ritkán fordult elő. 
Például: „csalódottságot, pici szégyent” (56. válaszadó); „kicsit megszégyenülve érezném 
magam” (60. válaszadó); „egy kicsit szégyenkeznék, hogy eddig becsaptak” (136. válaszadó). 

11. Önleértékelés: Voltak olyan válaszok, amelyek arra utaltak, hogy a résztvevő az 
adott helyzetben elveszítené az önbizalmát, romlana az önértékelése, csalódna magában. 
Példák: „egy kicsit meginogna az önbizalmam” (2. válaszadó); „elgondolkodnék, hogy mit 
csinálok rosszul, azt gondolnám, hogy velem van a baj” (22. válaszadó); „lelkiismeret-
furdalásom lenne, hogy nem végzem elég jól a munkámat, kisebb lenne az önbizalmam” (42. 
válaszadó); „lehet, hogy velem van a probléma” (54. válaszadó); „magamat hibáztatnám” 
(111. válaszadó); „ostobának érezném magam” (165. válaszadó). 

12. Hárítás: Az érzelmekkel kapcsolatban volt egy olyan érdekes kategória is, 
amelyet, jobb elnevezést nem találván, „hárításnak” neveztünk. Ide olyan válaszok kerültek, 
amelyek azt jelezték, hogy a résztvevő nem akar erős és/vagy tartós érzelmeket átélni a 
helyzettel kapcsolatban: például igyekszik bagatellizálni a helyzetet, vagy – ahogy többen 
fogalmaztak – „túltenni magát rajta”. Néhány példát ezekre a válaszokra is adunk: 
„igyekeznék még keményebben dolgozni, s túltenni magam a helyzeten” (9. válaszadó); 
„elviccelném, legyen boldog a másik, nem ezen múlik” (16. válaszadó); „megpróbálnék 
továbblépni, és nézni a jó oldalát a dolognak” (52. válaszadó); „valójában a két összeg között 
nincs nagy különbség” (97. válaszadó); „megpróbálnám túltenni magam a dolgon” (156. 
válaszadó); „mivel olyan sokkal nem kap többet, ezért nem szenvednék emiatt túl sokat” (177. 
válaszadó). 

13. Ellenségesség a főnökkel szemben: Olyan válaszok kerültek ide, amelyek a főnök 
iránti ellenszenvet, valamint ellenséges, negatív érzéseket fejeztek ki. Példák: „a főnök nem 
korrekt és nem egyenes” (11. válaszadó); „mind a kollégámra, mind a főnökömre 
haragudnék” (13. válaszadó); „ellenszenvet éreznék a főnök iránt (55. válaszadó); „mérges 
lennék a főnökre” (132. válaszadó); „szerintem megváltozna az addig pozitív képem a 
főnökről” (169. válaszadó). 

14. Ellenségesség a kollégával szemben: Ez a kategória megegyezett az előzővel, 
kivéve, hogy itt az érzések a hipotetikus kollégára irányultak. Például: „mind a kollégámra, 
mind a főnökömre haragudnék” (13. válaszadó); „egy kicsit negatívabban éreznék iránta” (77. 
válaszadó); „dühös lennék a kollégámra, aki élvezi ezt [a magasabb fizetést], és ezáltal engem 
és más munkatársait is becsapja” (176. válaszadó); „változna a viszonyom a kollégával, 
negatívabb lenne a viszonyom vele” (191. válaszadó). 

15. Az érzelem lecsengése: Volt néhány olyan válasz (mint látni fogjuk, csak bizonyos 
helyzetekben), amelyben a résztvevő expliciten kifejtette, hogy először erős érzelmet élne át, 
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majd a helyzetre kapott magyarázat hatására ez az érzelem megszűnne – innen a kategória 
elnevezése. Példák: „először szomorú és csalódott lennék, felháborodnék; azonban ha jobban 
átgondolnám, rájönnék, hogy igazságos” (54. válaszadó); „egy pár perc után lenyugodnék és 
átgondolnám” 65. válaszadó); „miután kiderülne, hogy van oka annak, hogy ő több fizetést 
érdemel, elmúlna a zaklatottság” (85. válaszadó); „az első pillanatban nem esne jól, de ha egy 
kicsit jobban elgondolkodnék, megérteném” (96. válaszadó). 

Az öt kísérleti feltételben kapott válaszokat itt is az esélyhányados kiszámításával 
vetettük össze. 

 

3.6.2. táblázat: A résztvevők hány százaléka említette az egyes érzelmi válaszokat a 
különböző ingerhelyzetekben 
 Ingerhelyzetek 
Válaszok K TL NEL NEI TI 

esélyhányados 
(df=4) 

Általános 
negatív 62 47 58 49 50 2,548 

Felháborodás 27ab 11b 13b 10b 38a 14,011** 
Meglepődés 19a 6ab 8ab 7ab 0b 11,483* 
Irigység 8 0 3 0 0 8,813 
Szomorúság 3 8 3 2 10 4,064 
Félelem 3b 0b 3b 7ab 23a 17,709** 
Motivációvesztés 5 3 0 12 3 8,199 
Motiváció 0c 64a 37b 2c 3c 77,943** 
Becsapottság 22 6 11 27 20 8,882 
Szégyen 0ab 11a 0ab 2ab 0b 11,831* 
Önleértékelés 14b 36a 13b 2b 3b 23,778** 
Hárítás 27 19 32 27 45 6,461 
Ellenségesség: 
főnök ellen 11 8 0 12 15 9,251 

Ellenségesség: 
kolléga ellen 5ab 0b 3ab 5ab 18a 11,886* 

Lecsengés 0b 17a 18a 0b 0b 26,358** 
** p<,01; * p<,05 

 

Az öt feltétel között az érzelmi válaszok tekintetében is akadtak figyelemre méltó 
különbségek. Itt azonban már voltak olyan válaszok is, amelyekben nem találtunk eltérést a 
különböző helyzetek között. Az általános negatív reakciók például minden feltételben 
jellemzőek voltak. Ez viszont nem meglepő, ha belegondolunk, hogy frusztrációt, dühöt, 
bosszúságot az is okozhat, ha valaki igazságtalanul keres többet nálunk, de az is, ha 
igazságosan (csak persze az utóbbi esetben más a bosszankodás oka). A felháborodásban 
persze már egyértelmű volt a különbség: ez az érzelmi reakció gyakoribb volt a teljesen 
illegitim és a magyarázat nélküli kontrollhelyzetben. A meglepődés – ahogy az várható is – 
abban a helyzetben volt a leggyakoribb, ahol a bérkülönbséget egyáltalán nem magyaráztuk: a 
kontrollfeltételben. Irigységben és szomorúságban nem volt szignifikáns különbség a 
feltételek közt – de ezeket az érzelmeket nagyon kevesen írták. Ez sem meglepő: az irigység 
bevallásának meglehetősen alacsony a társas kívánatossága. Szomorúság helyett pedig a 
résztvevők inkább a szomorúságnál aktiválóbb negatív érzelmekről számoltak be (lásd az 
általános negatív reakciókat). Félelemről viszont érdekes módon szignifikánsan többen 
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számoltak be az egyik, méghozzá a teljesen illegitim helyzetben: ezek a válaszok 
többségükben azt fogalmazták meg, hogy a válaszadó nem merné vizsgálni vagy 
megkérdőjelezni a helyzetet (ahol a főnök rokona előnyt élvez), mert félne az állása 
elvesztésétől. 

Ami a motivációt illeti, annak elvesztésében nem volt jelentős a különbség, mert igen 
kevesen számoltak be ilyesmiről. Ami igazán érdekes és statisztikailag is jelentős, az az, hogy 
mely helyzetekben nő a motiváció: egyértelműen a két legitim, s különösen a teljesen legitim 
helyzetben. Aligha kell ennél jobb érv a disztributív igazságosság mellett. A becsapottság 
érzésében viszont nem volt különbség – meg kell jegyeznünk persze, hogy akik a legitim 
feltételekben becsapottnak érezték magukat, azok a leginkább azért, mert csak a véletlenül és 
meglehetősen későn, a bérlista megpillantásakor derült ki a különbség a saját és a kolléga 
fizetése között. A szégyen érzése szinte kizárólag a teljesen legitim helyzetben jelent meg, 
méghozzá oly módon, hogy akik erről írtak, azok elszégyellték volna magukat, miután szóvá 
tették a különbséget és kiderült annak (teljesen legitim) oka. Ehhez hasonlóan önleértékelést 
is elsősorban a teljesen legitim helyzetben figyelhetünk meg. Ellenségességben akkor van 
különbség a helyzetek közt, amikor az a kollégával szemben nyilvánul meg: a teljesen 
illegitim helyzetben többen vannak, akik nem szeretik a „protekcióst”. Végül az érzelmek 
felcsapása majd a magyarázat utáni lecsengése kizárólag a két legitim feltételben figyelhető 
meg. 

 

A helyzetekre adott viselkedéses válaszok 
A résztvevők sokféle viselkedéses válaszról számoltak be: összesen 24 kategória 

szerepelt itt, amelyeket az áttekinthetőség kedvéért is, és persze a jellegükben mutatkozó 
különbségek miatt is három csoportba soroltunk. A kategóriák első csoportját alkották az 
olyan általános válaszok (pl. magyarázatot keresne, tanácsot kérne), amelyek önmagukban 
nem sokat árultak el arról, mit is kezdene a válaszadó a konkrét helyzettel. Összesen öt 
kategória tartozott ide Voltak továbbá olyan viselkedéses válaszok, amelyek arra utaltak, hogy 
a résztvevő magát a disztributív helyzetet próbálná megváltoztatni, vagy legalábbis kísérletet 
tenne erre (pl. beszélne a főnökkel, bírósághoz fordulna, fizetésemelést kérne – összesen öt 
kategória). A viselkedéses válaszok harmadik csoportját az olyan válaszok alkották, amelyek 
magát a munkahelyi szituációt a disztributív igazságosság szempontjából változatlanul 
hagynák, inkább saját helyzetével vagy saját személyével kezdene valamit a válaszadó – más 
állás keresésétől a keményebb munkán át a társas támogatás kereséséig. Ide összesen 13 
kategória tartozott. Külön speciális kategóriaként és érdekességként megemlítjük a kollégával 
szembeni bosszúállást: ilyen választ mindössze egyetlen személy adott („igyekeznék bosszút 
állni valamilyen formában” – 28. válaszadó, egyébként a kontrollfeltételben szerepelt). Csak 
találgathatunk, hogy a válasz alacsony társas kívánatossága miatt lett-e ilyen ritka, vagy azért, 
mert valóban csak egy embernek fordult meg a fejében. Ez az eredmény minden esetre arra 
utal, hogy érdemes lenne a kísérletet oly módon is megismételni, hogy a résztvevők ne a saját 
nevükben, hanem pl. egy történet kitalált szereplőjére vonatkozóan, egyes szám harmadik 
személyben válaszoljanak. 

Az általános viselkedéses válaszok öt kategóriája a következőképpen alakult: 

1. Tenne valamit: Ide az olyan megnyilatkozásokat soroltuk, amelyekben a résztvevő 
megemlíti, hogy tenne valamit vagy keresne valamilyen megoldást, de a cselekvés 
konkretizálása nélkül (ez nem zárja ki, hogy a válasz későbbi részében konkrétumot is 
említsen, de jelzi a cselekvés szándékát). Például: „egy ideig próbálnék tenni valamit” (1. 
válaszadó); „valószínűleg tennék valamit, amivel változtatni lehet a helyzeten” (19. 
válaszadó); „mindenképpen megpróbálnék megoldást találni a helyzetre” (41. válaszadó); 
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„tennem kell valamit, hogy a helyzetem jobb legyen” (150. válaszadó); „nem hagynám 
annyiban” (166. válaszadó). 

2. Magyarázatkeresés: olyan válaszokat is kaptunk, amelyek arra utalnak, hogy a 
résztvevő magyarázatot keresne a helyzetre, illetve kiderítené, pontosan mi is a bérkülönbség 
oka. Példák: „tovább kérdezősködnék, hogy mi lehet az oka, hogy a munkatársam több 
fizetést kap ok nélkül, előbb-utóbb biztosan kapnék választ valakitől a kérdésemre” (21. 
válaszadó); „elkezdenék magánnyomozásba kezdeni, hogy kiderítsem én miért vagyok 
rosszabb a másiknál” (72. válaszadó); „mindenképpen kideríteném a bérkülönbség okát” 
(150. válaszadó); „megkérdezném, hogy miért kap a másik kolléga több fizetést, illetve 
inkább, hogy én miért kapok kevesebbet” (155. válaszadó) 

3. Információszerzés: A résztvevő nem csak úgy általában keresne magyarázatot, 
hanem konkrétan megkérdezne bizonyos embereket (pl. más kollégákat) a cégnél, hogy többet 
tudjon a helyzet hátteréről és a lehetséges okokról. Például: „megkérdezném a többi kollégát, 
a főnököt, hátha mégis elmondják, miért történt mindez” (20. válaszadó); „megkérdeznék 
olyanokat, akik régebb óta vannak ott, mint én, hogy miért lehet ez” (26. válaszadó); „a többi 
kollégámat is megkérdezném az ügyről, hátha ők is ezzel a problémával küzdenek” (137. 
válaszadó) 

4. Tanácskérés: A válaszadó tanácsot kérne valakitől. Például: „megbeszélném a 
helyzetet olyan munkatársaimmal, akik átlátják a helyzetet, tanácsot kérnék tőlük” (14. 
válaszadó); „esetleg tanácsot kérnék” (39. válaszadó); „valószínűleg jócskán ingerült 
állapotban elmesélném a barátaimnak a helyzetet, és tanácsot kérnék tőlük, hogy mit tegyek 
ezután” (169. válaszadó). 

5. Bizonytalanság: Ebbe a kategóriába olyan válaszokat soroltunk, amelyek arra 
utalnak, hogy a válaszadó bizonytalan lenne, mit is tegyen. Például: „nehéz; sokáig 
dilemmáznék” (7. válaszadó); „…habár ez [amit korábban leírt] nem biztos!” (66. válaszadó); 
„kettős érzéseim lennének (…), beszélnék a főnökömmel, (…) a válasza fényében 
cselekednék a továbbiakban” (107. válaszadó); „fogalmam sincs [, hogy mit csinálnék]” (108. 
válaszadó); „hirtelen nem tudnékm mit kezdeni a helyzettel” (180. válaszadó). 

Az általános viselkedéses válaszok nem hoztak igazán jelentős eredményeket, de azért 
akadt különbség a kísérleti feltételek közt. Az eredményeket a 3.6.3. táblázat mutatja be. 

 

3.6.3. táblázat: A résztvevők hány százaléka említette az egyes általános viselkedéses 
válaszokat a különböző ingerhelyzetekben 

 Ingerhelyzetek 

Válaszok K TL NEL NEI TI 

esélyhányados 
(df=4) 

Tenne valamit 8ab 17a 0b 12ab 3b 12,258* 

Magyarázatkeresés 51a 22b 18b 10b 10b 23,791** 

Információszerzés 14a 0b 0b 2ab 0b 14,690** 

Tanácskérés 3 6 0 0 5 5,825 

Bizonytalanság 3 3 11 5 5 2,797 
** p<,01; * p<,05 
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Mint láthatjuk, a feltételek közt leginkább a magyarázatkeresésben és az 
információszerzésben volt különbség: a magyarázatot nem adó kontrollfeltételben 
gyakoribbak voltak ezek a válaszok. Ebben persze semmi meglepő nincs, viszont jó eredmény 
a kategorizáció érvényessége és megbízhatósága szempontjából. A „tenne valamit”-jellegű 
válaszok eltérése értelmezhető úgy, hogy a teljesen legitim és a nem egyértelműen legitim 
helyzetek azok, amelyekben a válaszadó úgy érezheti, hogy tennie kellene valamit, de nem 
tudja pontosan, hogy mit. Aki a nem egyértelműen legitim helyzetben (diploma, nyelvvizsga) 
tenni akar, annak meglehetősen világos, hogy mi a teendője – a teljesen illegitim helyzetben 
pedig nem nagyon van mit tenni. A kontrollhelyzetben a teendők inkább a 
magyarázatkeresésben merülnek ki, így marad a teljesen legitim helyzetben elszenvedett 
„tiszta vereség”, valamint a magyar egyetemista résztvevők számára talán szokatlan, nem 
teljesen egyértelműen legitim helyzet, ahol többen szeretnének tenni valamit, de nem tudják, 
hogy mit. 

A viselkedéses válaszok következő típusa öt olyan fajta kategóriát tartalmazott, 
amelyek mind arra utaltak: a válaszadó szeretné megváltoztatni a disztributív igazságosság 
valamely mértékével jellemezhető munkahelyi szituációt, vagy legalábbis megpróbálkozni 
ezzel. A kategóriák az alábbiak voltak: 

1. Szembesítés a főnökkel: Sok olyan választ kaptunk, amelyek arra utalnak, hogy a 
résztvevő beszélne a helyzetről a főnökkel, mintegy szembesítésképpen, magyarázatot, 
választ, esetleg útmutatást kérve. Ide többféle válasz is tartozott, a követelő számonkéréstől az 
óvatos érdeklődésig. E fokozati különbség mellett az volt bennük a közös, hogy a válaszadó 
többé vagy kevésbé visszafogottan, de szembesítette volna a főnököt a problémával. Példák: 
„kérdőre vonnám a főnököt” (7. válaszadó); „kinyilvánítanám a véleményemet a 
főnökömnek, persze csak udvariasan” (23. válaszadó); „megkeresném a felettesemet és én is 
fizetésemelést kérnék, és magyarázatot, hogy alakulhatott ki ez a helyzet” (43. válaszadó); 
„megkérdezném a főnökömet, hogy ez [a diploma ill. nyelvvizsga] miért számít, és 
megpróbálnám meggyőzni, hogy szerintem nem ez a fontos” (77. válaszadó); „beszélnék a 
főnökömmel, megkérdezném, jobb-e ő [a kolléga] valamiben; megkérdezném szeretné-e, ha 
továbbképzésre mennék, nyelvvizsgát tennék stb” (107. válaszadó); „megpróbálnám a 
főnökömnél kiharcolni, hogy én is többet kapjak” (133. válaszadó); 

2. Szembesítés a kollégával: Ilyen válaszokból kevesebbet kaptunk – a kategória 
jelentése megegyezik az előzőével, csak itt a kollégával történik a kommunikáció, illetve a 
konfrontáció. Például: „talán a kollégával is beszélnék, hogy választ kapjak” (26. válaszadó); 
„felemelném a hangomat az ügyben, elsősorban az érintett kollégával” (170. válaszadó); 
„megkérdezném tőle, hogy szerinte miért magasabb a fizetése” (179. válaszadó). 

3. Hivatalos elégtétel: Kaptunk olyan válaszokat is, amelyekben a résztvevő azt írta, 
valamilyen hivatalos úton keresné az igazát – leginkább jogi úton, de olyan is előfordult, aki a 
főnök főnökéhez fordult volna. Például: „jogi útra terelném a dolgot” (6. válaszadó); 
„munkaügyi bíróságon fellebbeznék, amennyiben nem oldódna meg a dolog cégen belül” (19. 
válaszadó); „valamilyen harmadik félhez folyamodnék, ha az én elmondásom alapján a cég 
nem látná be, hogy ez hibás: szakszervezet, bíróság, stb” (79. válaszadó); „elmennék a 
szakszervezethez is, ha a főnök nem ért velem egyet” (115. válaszadó); „panaszt tennék a HR 
osztályon, s megpróbálnám megtalálni a hivatalos utat az érdekeim érvényesítéséhez” (120. 
válaszadó); „feljelentést tennék a megfelelő szerveknél, erről tájékoztatva a főnököt és a 
kollégát (…) ha a kolléga férfi volt, a hatóságok figyelmét felhívom arra a lehetőségre, hogy 
nemi alapú diszkrimináció történt” (176. válaszadó). 

4. Fizetésemelés: A válaszadó fizetésemelést kérne, illetve a kollégáéval egyenlő bért, 
például: „megpróbálnék én is magasabb fizetést kérni” (4. válaszadó); „megkeresném a 
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felettesemet és én is fizetésemelést kérnék, és magyarázatot, hogy alakulhatott ki ez a helyzet” 
(43. válaszadó); „a legjobb megoldás persze az lenne, ha az én fizetésem emelnék fel, nem az 
övét szállítanák le” (122. válaszadó); „megpróbálnám a főnökömnél kiharcolni, hogy én is 
többet kapjak” (133. válaszadó); „csak annyit szeretnék, hogy én is ugyanannyit kapjak, mint 
ő” (135. válaszadó). 

5. Összefogás: Néhány olyan válasz is született a helyzetekkel kapcsolatban, amely 
arról szólt, hogy a válaszadó összefogna az adott munkahelyen dolgozó többi kollégával, 
hogy közösen álljanak ki a helyzet megváltoztatásáért. Példák: „keresnék olyan kollégákat, 
akik hasonló helyzetben vannak, összefognánk” és „együtt fellépnénk a főnöknél az 
igazságtalanság ellen” (136. válaszadó); „a többi kollégámat is megkérdezném az ügyről, 
hátha ők is ezzel a problémával küzdenek” és „ha többen lennénk, akkor bemehetnénk a 
főnökhöz, hogy elmondjuk, ezzel nem értünk egyet, változtasson” (137. válaszadó); 
„mindenképp a főnökömhöz fordulnék, de előtte a munkatársaim segítségét kérném”, mert 
„összefogással talán többre mennénk, mint egyedül” (190. válaszadó). 

Az alábbiakban a 3.6.4. táblázatban megtekinthetjük, mely esetekben voltak 
szignifikáns eltérések a kísérleti feltételek közt a kapott válaszok tekintetében. 

 

3.6.4. táblázat: A résztvevők hány százaléka említette az egyes, a helyzet 
megváltoztatására irányuló viselkedéses válaszokat a különböző ingerhelyzetekben 

 Ingerhelyzetek 

Válaszok K TL NEL NEI TI 

esélyhányados 
(df=4) 

Szembesítés a 
főnökkel 

35b 31b 37b 71a 43b 16,735** 

Szembesítés a 
kollégával 

27a 6b 5b 2b 15ab 15,040** 

Hivatalos út 11 6 3 10 3 4,164 

Fizetésemelés 16ab 3b 8b 34a 10b 17,939** 

Összefogás 0 0 0 7 3 8,068 
** p<,01; * p<,05 

 

A főnököt elsősorban a nem egyértelműen illegitim helyzetben (amikor a kolléga 
külföldi) keresnék fel a válaszadók. Ez érthető: a többnyire 20 év körüli, pszichológia, 
pedagógia és andragógia szakos hallgatók számára ismeretlen és igazságtalan lehet ez a 
multinacionális cégeknél előforduló helyzet. Mint látjuk, a kollégával elsősorban a 
magyarázat nélküli kontrollhelyzetben és a teljesen illegitim (nepotisztikus) helyzetben 
kommunikálnák a problémát. A jogi úton vett elégtételben a feltételek közt azért nincs 
különbség, mert olyan kevesen említették. Ebben a kategóriában éppen ez az érdekes: a 192 
válaszadóból összesen csak 12 személy (6%) említette, a teljesen illegitim feltételben szereplő 
40 résztvevőből pedig mindössze egyvalaki (ezt takarja „TI” oszlopban a 3%). Hasonló volt 
az eredmény a kollégákkal való összefogásra vonatkozóan. Az illegitim feltételben ezt nem 
ugyanaz a személy írta, mint a jogi megoldást, de még ezzel együtt is 40-ből csak két 
válaszadó van, aki nepotizmus esetén a főnökön vagy a kollégán kívül vezető úton keresne 
megoldást. Fizetésemelést a résztvevők elsősorban külföldi kolléga esetén akarnának. 
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A viselkedéses válaszok kategóriáinak harmadik, utolsó típusát az olyan válaszok 
alkották, amelyek magát a szituációt változatlanul hagynák abban az értelemben, hogy az 
adott munkahelyen továbbra sem törekednének az elosztás szabályainak megváltoztatására – 
inkább saját helyzetükön változtatnának. Ez persze nem zárja ki, hogy a viselkedés a 
helyzetük javítását célozza. Az alább felsorolt válaszok ugyanakkor a helyzet szempontjából 
annyiban passzívak, hogy bár a válaszadó saját helyzetét javítaná vagy megoldaná, a 
disztributív igazságosság vagy igazságtalanság érvényesülését változatlanul hagyná. Ide 13 
kategória tartozott, mégpedig a következők: 

1. Álláskeresés: A résztvevő más állást keresne, felmondana. Például: „ha az 
igazságtalanság nem oldódik meg, lehet, hogy felmondanék” (32. válaszadó); „keresnék egy 
másik állást sokkal több pénzért” (98. válaszadó); „nem tudnék a továbbiakban egy ilyen 
helyen, ilyen körülmények között dolgozni” (123. válaszadó); „lehet, hogy még egy másik 
munkát is keresnék” (135. válaszadó); „a cégtől természetesen kilépnék” (176. válaszadó). 

2. Beletörődés: A válaszadó nem tenne semmit, elfogadná a helyzetet, például mert 
fontosak tartaná, illetve nem akarná kockára tenni az állását. Például: „ha fontos az állás és 
nem találnék másikat, belenyugodnék a helyzetembe” (4. válaszadó); „nem nagyon ugrálnék, 
örülnék, ha lenne állásom” (8. válaszadó); „ha szükségem van eléggé arra az állásra, inkább 
elhallgatnám a dolgot, nem puhatolóznék” (11. válaszadó); „ha sehonnét nem kapok választ [a 
bérkülönbség okára], az gyanús, tehát nem is érdemes tovább foglalkozni vele” (27. 
válaszadó); „ha olyan a helyzet, nem kockáztatok, azzal, hogy vádaskodom, hisz ez az 
állásom elvesztésével is járhatna” (114. válaszadó); „nem tennék semmit, nem reklamálnék” 
és „egy idő után beletörődnék, hogy ilyen az élet” (175. válaszadó). 

3. Kiemelkedés: Ebbe a kategóriába olyan válaszok kerültek, amelyekben a résztvevő 
arról ír: igyekezne kitűnni a munkahelyén, többet vagy jobban dolgozna. Például: 
„igyekeznék még keményebben dolgozni” (9. válaszadó); „arra törekednék, hogy javítsam a 
munkámat” (40. válaszadó); „örülök annak, hogy ha több energiát fordítok a munkámra, 
akkor akár több fizetést is kaphatok”, ezért „ha az időm engedi többet dolgozom” (59. 
válaszadó); „megpróbálom bebizonyítani, hogy én is vagyok olyan jó” (73. válaszadó); 
„megpróbálnék elkerülni az adott beosztásból, teljesítményem növelésével előléptetést elérni” 
(163. válaszadó). 

4. Fejlődés, tanulás: A válaszadó új képességeket tanulna meg, bővítené tudását, 
esetleg iskolákat végezne vagy nyelvvizsgát tenne. Néhány példa: „megpróbálnám 
megfigyelni [a kollégát], mit csinál jobban és tanulni tőle, fejlődni, hogy jobb lehessek és én 
is többet keressek” (38. válaszadó); „próbálnék megtenni mindent azért, hogy egy szintre 
kerüljek vele (tanulás, szakképzés)” (87. válaszadó); „mivel nekem is fontos a jó kereset, 
ezért értesülve arról, hogy további tanulás esetén a cég támogat, valószínűleg tanulnék 
tovább” (88. válaszadó); „elmennék valamilyen továbbképzésre” (95. válaszadó); 
„igyekeznék külföldre menni gyakorlatot szerezni” (118. válaszadó). 

5. Konfliktuskerülés: Voltak olyan válaszok is, amelyekben a résztvevők nyíltan 
leírták, hogy törekednének a jó munkahelyi kapcsolatok fenntartására, illetve kerülnék a 
konfliktust. Például: „hallgatnék a kollégáim előtt erről, nem akarnék összeveszni vele” (1. 
válaszadó); „emiatt biztos nem vesznék össze a kollégámmal, persze 30.000 Ft sem kis pénz, 
de azért nem a fizetésem dupláját kapja” (100. válaszadó); „az biztos, hogy nem szaladnék a 
főnökségre panasszal” (108. válaszadó); „a másik embert nem feketíteném be, ügyelnék arra, 
hogy neki ne származzon kára az ügyből” (150. válaszadó); „nem szólnék róla senkinek, mert 
nem változtatna a helyzeten” (174. válaszadó). 

6. Jó kapcsolat a főnökkel: Néhány (összesen két) résztvevő válaszolta azt, hogy a 
továbbiakban igyekezne jó kapcsolatot kialakítani a főnökkel, hogy ezután neki is magasabb 
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fizetése legyen. A válaszok: „megpróbálnék jobban teljesíteni és személyesebb kapcsolatot 
kialakítani a feletteseimmel” (15. válaszadó); „megérdeklődném a főnökömnél a dolog 
miértjét, s próbálnék kissé ’hatni’ rá” (116. válaszadó). 

7. A rivális megfigyelése: A résztvevő figyelné a kollégát, hogy rájöjjön: mit csinál 
amaz másképp, hogy magasabb fizetése legyen. Példák erre a viszonylag ritka válaszra: 
„megpróbálnám megfigyelni mit csinál jobban és tanulni tőle, fejlődni, hogy jobb lehessek és 
én is többet keressek” (38. válaszadó); „figyelném az embert, hogy jobb teljesítményt érjek el, 
és fizetésemelést kapjak” (44. válaszadó); „megpróbálnék tanácsot kérni a szemben ülő 
kollégától, illetve kifigyelni, ő mit csinál jobban” (60. válaszadó). 

8. Segítség a riválistól: Ritka válasz – a résztvevő megkérné a kollégát, hogy segítsen 
neki is elérni a magasabb fizetést. Például: „megpróbálnék jobban dolgozni, esetleg még 
kérnék is néhány tippet ehhez a szemben ülő kollégától” (49. válaszadó); „esetleg a kollégát is 
megkérném, hogy segítsen” (53. válaszadó); „megpróbálnék tanácsot kérni a szemben ülő 
kollégától, illetve kifigyelni, ő mit csinál jobban” (60. válaszadó); „lehetséges, hogy 
segítséget kérnék a szemben ülő kollégától” (67. válaszadó). 

9. Feszültséglevezetés: Nagyon érdekes, de mindössze egyetlen ilyen választ kaptunk: 
„valami apróságon levezetném a feszültségemet, például bokszolás” (52. válaszadó). 

10. Visszafogottság: Ide azok a válaszok kerültek, amelyek expliciten hangsúlyozták, 
hogy a válaszadó kerülné az agresszív cselekedeteket, illetve megnyilvánulásokat. Példák: 
„elbeszélgetnék a kollégával teljesen nyugodtan, kedvesen” (17. válaszadó); „semmiképpen 
sem furkálnám és ellenségeskednék vele [a kollégával]” (38. válaszadó); „nem bonyolódnék 
agresszív veszekedésbe” (57. válaszadó); „emiatt biztos nem vesznék össze a kollégámmal, 
persze 30.000 Ft sem kis pénz, de azért nem a fizetésem dupláját kapja” (100. válaszadó); 
„semmiképp sem csinálnék drámát vagy hisztit” (171. válaszadó). 

11. Jóindulat: Így neveztük el azoknak a válaszoknak a kategóriáját, amelyek 
hangsúlyozták, hogy a válaszadó nem törekedne a kolléga fizetésének csökkentésére. Például: 
„a másik fizetésének a csökkentésére nem törekednék” (112. válaszadó); „a legjobb megoldás 
persze az lenne, ha az én fizetésem emelnék fel, nem az övét szállítanák le” (122. válaszadó); 
„azt viszont nem akarnám elérni, hogy a helyzet végül úgy oldódjon meg, hogy a kollégám 
kap kevesebbet” (133. válaszadó). 

12. Bocsánatkérés: Ez a viselkedéses válasz mindössze egyszer fordult elő, a teljesen 
legitim feltételben: „bocsánatot kérnék, és igyekeznék jobban csinálni mindent (és 
elsüllyednék a föld alá…)” (61. válaszadó). 

13. Társas támogatás: Néhány résztvevő arról számolt be, hogy mások, pl. barátok, 
családtagok társas támogatását keresné a helyzetben. Például: „barátaimnak panaszkodnék, de 
nem járnék a dolog után” (34. válaszadó); „elmondanám olyanoknak, akik ebbe nem 
szólhatnak bele (párom, családom), de máshol nem hangoztatnám” (62. válaszadó); „a 
barátaimnak elpanaszolnám és hangoztatnám az igazságtalanságot” (158. válaszadó); 
„kipanaszkodnám magam a kollégáknak” (168. válaszadó); „nem tennék semmit, nem 
reklamálnék, csak a családommal és a barátaimmal osztanám meg a dolgot és mérges lennék” 
(175. válaszadó). 

A fenti viselkedéses válaszokat a már bemutatott módon hasonlítottuk össze a kísérleti 
feltételek között. Az eredmények áttekintését lásd a 3.6.5. táblázatban a következő oldalon. 
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3.6.5. táblázat: A résztvevők hány százaléka említette az egyes, saját helyzetére 
irányuló válaszokat a különböző ingerhelyzetekben 
 Ingerhelyzetek 
Válaszok K TL NEL NEI TI 

esélyhányados 
(df=4) 

Álláskeresés 30a 6b 13ab 20ab 25a 9,776* 
Beletörődés 30ab 11b 40a 32ab 40a 10,703* 
Kiemelkedés 16b 69a 5c 0c 8bc 71,213** 
Fejlődés 0c 31b 55a 5c 0c 66,750** 
Konfliktuskerülés 3b 0b 13ab 2b 20a 14,726** 
Jóban a főnökkel 3 0 0 2 0 3,639 
Rivális 
megfigyelése 

11a 8ab 3ab 0b 0b 11,262* 

Segítség a 
riválistól 

0b 17a 0b 0b 0b 20,959** 

Feszültséglevezetés 0 3 0 0 0 3,371 
Visszafogottság 8 6 5 5 13 2,203 
Jóindulat 0b 0b 3ab 12a 3ab 11,097* 
Bocsánatkérés 0 3 0 0 0 3,371 
Társas támogatás 8ab 8ab 0b 0b 18a 16,531** 

** p<,01; * p<,05 

 

A kísérleti feltételek között ismét számos érdekes szignifikáns eltérést találtunk. A 
válaszadók fejében például inkább az illegitim helyzetekben fordul meg az álláskeresés 
gondolata, ugyanakkor a beletörődésé is (kivéve azt a helyzetet, amikor a kollégának 
magasabb a képzettsége, a beletörődés ekkor is gyakori). A teljesen legitim helyzet magasan 
kiemelkedik a többi közül a „kiemelkedés” (több, jobb munka) kategóriájában, és a fejlődésre 
vonatkozó válaszokban is második a vezető másik legitim feltétel mögött. Az illegitim 
feltételekben ugyanakkor alig fordul elő akár a kiemelkedésre, akár a fejlődésre vonatkozó 
válasz. A konfliktuskerülés elsősorban a teljesen illegitim feltételre jellemző, a rivális 
megfigyelése viszont a magyarázat nélkül hagyott kontrollfeltételre. Kizárólag a teljesen 
legitim feltételben fordult elő annak megemlítése, hogy a válaszadó magától a riválisától 
kérne segítséget. Jóindulatukat (hogy ti. nem a másik fél fizetésének csökkentése a céljuk) 
elsősorban a külföldi kollégával szemben hangsúlyozták a válaszadók, társas támogatásra 
pedig főleg a teljesen illegitim helyzetet követően volt szükségük. 

 

A helyzetek összehasonlítása 
Eddig válaszkategóriánként vizsgáltuk meg az eredményeket; most ugyanezt röviden 

helyzetenként is megtesszük, összehasonlítva az egyes kísérleti feltételeket abból a 
szempontból, hogy melyikben milyen válaszok gyakoriak a többi helyzethez képest: mi emel 
ki, mi különböztet meg egy-egy helyzetet a többi közül. 

A kontrollhelyzetben – a magyarázat hiánya miatt érthető módon – dominál a 
magyarázatkeresés: a válaszadók nem csupán a főnököt keresnék meg (ami más helyzetekben 
is jellemző), hanem többen próbálnának információt szerezni a többi kollégától, illetve attól a 
munkatárstól is, akinek a történet szerint az övéknél indokolatlanul magasabb a fizetése – akár 
közvetlen kommunikációval illetve konfrontációval, akár az illető megfigyelésével. A 
helyzetet magyarázó lehetséges kognitív válaszok között többféle is megjelenik: az is, hogy a 
kolléga tényleg jobban dolgozik, de az is, hogy tisztességtelen úton (pl. hízelgéssel, 
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protekcióval) jutott a magasabb jövedelemhez; sőt, még az is felmerül, hogy talán rossz a 
cégen belüli kommunikáció, s félreértés történt. A helyzetet ugyanakkor a résztvevők inkább 
igazságtalannak tartják, s ennek megfelelően az érzelmi és viselkedéses reakcióik is inkább 
negatívak: a (nyilván a magyarázat hiányának szóló) meglepődés mellett felháborodnak, 
fizetésemelést akarnak, másik állás keresésén gondolkodnak – s csak néhányan említik meg a 
keményebb munka és a kiemelkedés lehetőségét. A magyarázatkeresés mellett tehát a 
kontrollhelyzetre adott nyílt válaszok inkább negatív reakciókról árulkodtak. 

A teljesen legitim helyzetben (amikor a kolléga azért keresett jobban, mert jobban is 
dolgozott) a kognitív válaszokra jellemző, hogy a résztvevők a helyzetet inkább tartják 
igazságosnak, mint a többi helyzet résztvevői. Többen elismerik, hogy a kolléga jobban 
dolgozott, ugyanakkor megemlítik a rossz kommunikációt (ti. hogy miért így kell ezt 
megtudniuk), néhányan pedig meg is kérdőjelezik, hogy a kolléga valóban megérdemelten 
jutott-e nagyobb jövedelemhez. Az érzelmi reakciók közt – a minden helyzetre egyformán 
jellemző negatív érzelmeken (bosszúság, düh, frusztráció, rossz érzés) túl – dominál a 
motivációnövekedés. Kisebb mértékben jelen van az önleértékelés illetve önbizalomvesztés is 
– ahogy az, mint a zárt kérdőívekből láttuk, vesztésnél egyébként is előfordulhat: itt most az 
az érdekes, hogy leginkább ennél a „tiszta” helyzetnél fordul elő. Néhányan szégyellik 
magukat, mások pedig arról számolnak be, hogy a kezdeti negatív érzéseik a magyarázat 
hatására lecsengenének. A viselkedéses válaszok közt magasan vezet a több vagy jobb munka 
általi kiemelkedés, amit második helyen követ a fejlődés. Kevesebben írják, ugyanakkor 
egyedülálló módon csakis ebben a feltételben jelenik meg az a válasz, hogy a résztvevő 
magához a riválishoz fordulna segítségért. A teljesen legitim „vesztes” helyzetnek tehát 
vannak negatívumai (elsősorban az önleértékelés, valamint a hozzá kapcsolódó negatív 
érzések), s egyesekben még a gyanakvás is jelen van, ám ennél sokkal több a pozitívum: főleg 
a motiváció, a több és jobb munka, és a fejlődés – valamint a segítségkérés, amely a vetélytárs 
iránti bizalomról és konstruktívan versengő társas környezetről árulkodik. 

A nem egyértelműen legitim ingerhelyzet (amikor a kollégának több diplomája 
illetve nyelvvizsgája volt, s ezért kapott magasabb fizetést) kevesebb válaszban emelkedett ki 
a helyzetek közül, mint az előző kettő. Bár a többség ezt a helyzetet is igazságtalannak 
címkézte, a kontroll- és az illegitim helyzetekhez képest többen írták róla, hogy igazságos. 
Hogy a helyzet valóban nem egyértelműen legitim, azt jelzi az is, hogy a résztvevők 40%-a 
kérdőjelezi meg a kapott magyarázat legitimitását („igazságos-e, hogy a képzettség beleszámít 
a fizetésbe?”), s ugyanígy 40% nyíltan egyetértését fejezi ki a magyarázattal. A kollégával 
kapcsolatban kizárólag elismeréssel találkozunk, gyanakvással nem. Feltehetően a diploma 
vagy a nyelvvizsga megléte túlságosan egyértelmű és ellenőrizhető ahhoz, hogy vitatkozni 
lehessen vele – vitatkozni inkább azon lehet, hogy ennek legyen-e szerepe a fizetésekben. Az 
érzelmi válaszok közül egyedül a „lecsengésben” és – másodikként a teljesen legitim feltétel 
után – motivációban emelkedik ki ez a helyzet a többi közül. A viselkedéses válaszok között 
kettő különösen gyakori: a fejlődés és a beletörődés. A nem egyértelműen legitim 
ingerhelyzetre adott nyílt, szöveges válaszok tehát azt mutatják: a válaszadók fejében valóban 
mérlegelendő szempontként fordult meg, hogy a papíron igazolható képzettséget igazságos-e 
figyelembe venni a bérek megállapításánál. A helyzet a kollégával kapcsolatban inkább 
elismerést vált ki, s motivál a fejlődésre – ha pedig nincs lehetőség magasabb végzettséget 
vagy nyelvvizsgát szerezni, marad a beletörődés. 

A nem egyértelműen illegitim helyzetről (amikor a külföldről jött munkatárs azért 
keresett többet, mert az otthoni fizetését kapta) a szöveges válaszok azt mutatták, hogy 
válaszadóink számára bizony teljesen illegitim. Erről írják a legtöbben, hogy igazságtalan, s a 
kapott magyarázat legitimitását megkérdőjelezők aránya is itt a legmagasabb az azt 
elfogadókhoz képest. A helyzetben ugyanakkor nem keletkeznek jellemző, azt más 
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helyzetektől megkülönönböztető érzelmi válaszok – lehet, hogy azért, mert az észlelt 
igazságtalanság forrása itt nem konkrét személy, akire haragudni lehet, hanem a munkaadó 
cég személytelen szabályai. Hogy a kollégával szemben nincs harag, azt jelzi az is, hogy az 
ebben a feltételben részt vevők írják a leggyakrabban: nem a másik fizetésének csökkentése, 
illetve a neki való károkozás lenne a céljuk. A viselkedéses reakciók meglehetősen 
egyértelműek: a válaszadók nagy többsége a főnökhöz fordulna, nekik is a felük azért, hogy 
fizetésemelést kérjen. A lehetséges válaszok között megjelenik a beletörődés, valamint az új 
állás keresése is. A nem egyértelműen illegitim helyzetre adott reakciók tehát már nem olyan 
pozitívak, mint a két legitim feltételben. Az igazságtalannak észlelt helyzet nem vált ki (más 
helyzetekhez képest) különösebb érzelmi reakciókat, és nem is motivál – legfeljebb arra, hogy 
az ember bemenjen a főnökhöz és fizetésemelést kérjen. (Érdekes volna persze megvizsgálni, 
hogy közgazdászhallgatók vagy valóban ilyen helyzetben dolgozó munkavállalók hogyan 
reagálnának.) 

A teljesen illegitim helyzetben (amikor a kedvezményezett munkatárs az egyik főnök 
rokona volt) a válaszok mintázata igen sajátságos volt: a résztvevők egyértelműen 
igazságtalannak tartották a helyzetet, megkérdőjelezték a kapott magyarázat legitimitását, 
ugyanakkor a helyzetek közül itt szerepelt a leggyakrabban olyan vélekedés, mely szerint „ez 
van, ilyen a világ”. A más helyzetekhez képest gyakori reakciók többször is ellentétesek 
egymással: a „protekciós” munkatársat tisztességtelennek tartják, s a válaszokban vele 
szemben ellenséges érzelmekről és olykor konfrontációról olvashatunk – ugyanakkor a 
konfliktus kerülését is itt említik a leggyakrabban. Az érzelmi reakciókat a felháborodás és a 
félelem dominálja, a viselkedésre viszont elsősorban a beletörődés vagy a helyzetből való 
menekülés (felmondás, másik állás keresése) jellemző. A fentiek fényében talán nem véletlen, 
hogy ebben a helyzetben jelenik meg a legtöbbször a közeli társaktól: családtagoktól, 
barátoktól kapható érzelmi támogatás igénylése. 

 

 

3.7. Összefoglalás 
 

Disszertációnk 3. vizsgálatában megint egy lépéssel tovább mentünk: most már nem 
csupán kísérleti ingerhelyzeteket adtunk a résztvevőknek, hogy azokat néhány szempont 
szerint megítéljék, hanem a helyzetekhez magyarázatot is adtunk, a résztvevőket pedig a 
korábbinál részletesebben, zárt és nyílt kérdésekkel is kikérdeztük a helyzetekre lehetséges 
reakcióikról. Legfontosabb eredményeink a következő pontokban foglalhatók össze: 

1) A korábban Fülöp és Berkics (2007) által középiskolásokkal fölvett (és 
egyetemistákkal is, de azok az eredmények még nem publikáltak), a győzelemre és a 
vereségre adott reakciókat mérő kérdőív ebben  mintában is a válaszok hasonló dimenzióit 
tudta elkülöníteni, mint a korábbi vizsgálatok (Fülöp és Berkics, 2007). A győzelemre és a 
vesztésre adott reakciók dimenziói ezúttal is korreláltak, ami arra utal, hogy 
személyiségváltozóról lehet szó. 

2) A bemutatott kísérleti ingerhelyzetek észlelt igazságosságával és Magyarországon 
észlelt gyakoriságával kapcsolatban megkaptuk nagyjából ugyanazokat az eredményeket, 
mint a 2. vizsgálatban: egyértelmű különbségek voltak a helyzetek megítélésében, s a kevésbé 
igazságos helyzeteket Magyarországra jellemzőbbnek vélték. 

3) A méltányossággal kapcsolatban jóval gyengébb eredményeket kaptunk, mint a 2. 
vizsgálatban – talán mert a hallgatókból, és azokon belül is túlnyomó többségben nőkből álló 
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minta résztvevői (még?) másképp tekintenek a meritokráciára. Amit találtunk, az viszont 
összhangban volt az előző vizsgálat eredményeivel: a méltányosság támogatása együtt járt az 
igazságtalan helyzetekre adott intenzívebb negatív reakcióval. 

4) Csak kevéssel több hatást mutattunk ki az igazságos világba vetett hittel és a 
rendszerigazolással kapcsolatban, de ezek is megegyeztek azzal, amit a 2. vizsgálatban 
találtunk: a rendszerigazolás és az igazságos világba vetett hit magasabb szintje csillapította 
az igazságtalan helyzetekre adott negatív érzelmi reakciót. A rendszerigazolás tompította a 
„vesztes” helyzet típusának az önleértékelésre gyakorolt hatását: a kevésbé rendszerigazoló 
(avagy inkább rendszerkritikus) személyek nagyobb mértékben értékelték le önmagukat, ha 
tisztességes versenybe veszítettek, s kevésbé, ha tisztességtelenben (vö. 3.5.6. ábra). 

5) A különböző helyzetekre mint „vesztes” szituációkra adott reakciókat 
(önleértékelés, szomorúság-frusztráció, ellenségesség) együttesen határozta meg a helyzet és 
az, amit a személyiség hatásának feltételezünk: a vesztésre általában adott reakciók 
mintázata. Ebből különösen az az eredmény érdekes, mely szerint az ellenségesség az 
illegitim helyzetek haszonélvezőjével szemben jelenik meg, de leginkább olyan válaszadók 
részéről, akik egyébként is erősen reagálnak a vereségre, tehát számít nekik a kimenetel. Az 
önleértékelés pedig (az előző pontban emlegetett interakcióval együtt) inkább a legitim, 
semmint az illegitim helyzetekben jellemző. 

6) 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. 

3. vizsgálatunk eredményei tehát részben (ha olykor gyengébben is) megismételték a 
2. vizsgálatban kapottakat; részben rámutattak a személyiség szerepére; részben pedig az első 
két vizsgálathoz képest egészen új tanulságokkal szolgáltak: részletesebben bemutatták az 
igazságos illetve igazságtalan helyzetekre adott lehetséges reakciókat. 
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Zárszó 
 

A jelen disszertációban három olyan, Magyarországon végzett vizsgálatot mutattunk 
be, melyekkel a társadalmi igazságosság észlelésének, a rendszerigazolásnak és az igazságos 
vagy igazságtalan versengésnek egyes problémáira kívántunk rávilágítani. 1. vizsgálatunk 
viszonylag nagy és reprezentatív mintán készült, ám kizárólag a válaszadóktól gyűjtött 
értékelésekre és megítélésekre hagyatkozott. 2. vizsgálatunkban ezért mi magunk 
manipuláltunk ingerhelyzeteket oly módon, hogy azok disztributív igazságosságukban és a 
válaszadó számára kedvező vagy kedvezőtlen mivoltukban variáljanak. A 3. vizsgálatban már 
a helyzetek lehetséges magyarázataival manipuláltuk a méltányosságelmélet szerinti 
igazságosságot, a válaszokat pedig sokkal mélyebb részletekben mértük, mint a megelőző 
vizsgálatban. 

A bemutatott vizsgálatoknak természetesen megvannak a korlátaik és a problémáik is. 
Az 1. vizsgálat mintája, módszerei és adatai jól megfelelnek a rendszerigazoló (vagy inkább 
rendszerkritikus) sztereotípiák vizsgálatához, viszont nem igazán teszik lehetővé, hogy a 
nézetek alakulásának pszichodinamikus oldalát is megvizsgáljuk – ezért volna nehéz például 
az 1. vizsgálatban talált, általnk „igazi cinizmusnak” nevezett jelenségről a vizsgálat alapján 
sokkal többet mondani, mint azt, hogy a jelek szerint létezik, és elkülöníthető a frusztrált 
elégedetlenségtől. Hogy pontosan melyik, a rendszerrel kapcsolatos attitűdöt érdemesebb 
„cinizmusnak” neveznünk (netán mindkettőt), hogy melyik hogyan alakul ki, s hogy 
elkülöníthetők-e a rendszerrel szemben kritikus attitűdöknek még további altípusai, azt a 
további kutatások feladata lesz kideríteni. Az 1. vizsgálattal kapcsolatban további lehetőség, 
hogy – mint említettük is – egy nagyobb kutatási projekt részeként készült, így a 
megkérdezettekkel kapcsolatban sok olyan további változót is mértünk (mind szociológiai-
demográfiai, mind pedig pszichológiai természetűeket, pl. egyéb kérdésekkel kapcsolatos 
attitűdöket és vélekedéseket), amelyek elemzése és bemutatása már meghaladta volna a jelen 
disszertáció kereteit. A kapott adatok elemzésének lehetőségeit még nem merítettük ki; ebben 
az értekezésben csupán az annak témájához leginkább kapcsolódó változók vizsgálatára 
szorítkoztunk. 

A 2. vizsgálattal kapcsolatban is megemlíthetünk bizonyos korlátokat. A viszonylag 
kevés információt tartalmazó, „steril” ingerhelyzetek ugyan megfelelőek a kísérleti 
manipuláció hatásossága és egyértelműsége szempontjából, viszont ökológiai validitás 
szempontjából előnyösebb lehet életszerűbb, sok információt magában foglaló, bonyolult 
manipulációt alkalmazása. Kísérleti ingerhelyzeteinkben meglehetősen egyértelmű volt a 
disztributív igazságosság elveinek érvényesülése vagy megsértése, a valódi élethelyzetek 
azonban összetettebbek, s így több lehetőséget is kínálnak az embereknek az énkiszolgáló 
torzításokra. Ugyancsak meg kell említenünk a nehezen összegyűjtött és egyáltalán nem 
reprezentatív mintát mint az általánosíthatósággal kapcsolatos aggályok további lehetséges 
forrását – egy nagyobb erőforrásokkal gazdálkodó kutatásban (mint amilyennek a keretében 
az 1. vizsgálat is készült) természetesen az ezzel kapcsolatos problémákat is ki lehet 
küszöbölni. 

Végül a 3. vizsgálattal kapcsolatban – a 2. vizsgálatéhoz hasonló, viszonylag 
egyszerűen bemutatott ingerhelyzetek kérdése mellett – leginkább ugyancsak a mintavétel 
jelent problémát. A résztvevők sok más pszichológiai vizsgálathoz hasonlóan alsóéves, 
pszichológia szakos egyetemisták voltak (egy részük pedagógia és andragógia szakos, de ők is 
tanultak pszichológiát); döntő többségük nő volt. Valószínű, hogy egy több férfi válaszadót 
tartalmazó mintában más lett volna a válaszok megoszlása – kérdés persze, hogy melyeké, 
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milyen irányban és mennyivel. Az 1. vizsgálat reprezentatív mintájában kapott 
eredményekből kiindulva nehezen elképzelhető, hogy a rendszerigazolással kapcsolatban 
drasztikusan eltérő eredmények születtek volna – az igazságtalanságra adott reakciókban 
viszont már bizonyára kaphatunk nemi különbségeket. A kutatások természetesen a jelen 
értekezés megírásával sem szakadnak meg, és – más mintákon, esetleg módosított 
eszköztárral – további vizsgálatok végezhetők. 

Három vizsgálatunk eredményeiből ugyanakkor – a fent említett korlátokat nem 
feledve – 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. Az 1. vizsgálatban, a valós és a 
szubjektív társadalmi helyzet mutatóival történő összevetéskor a saját érdekekkel ellentétes 
„hamis tudatnak” semmiféle jelét nem találtuk. A 3. vizsgálatban ezzel szemben a nem 
egyértelműen legitim helyzetben (amikor a többet kereső kollégának magasabb képzettsége 
volt – de csak akkor) megfigyelhető volt hasonló jelenség: a résztvevők erre a helyzetre 
reagáltak a legkevésbé intenzív érzelmekkel, s nyílt válaszaikból is a helyzet elfogadása 
(ugyanakkor gyakran a saját helyzet javításának: a megfelelő végzettség megszerzésének 
szándéka) derült ki. A rendszerigazolás motívuma tehát akár magyar mintában is működhet – 
ha a rendszer nem annyira illegitim, hogy már ne lehessen igazolni (vö. a 3. vizsgálatban a 
teljesen illegitim helyzetre kapott válaszokkal). 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: igaz, hogy hajlamosabb leértékelni magát, de motiváltabb is a kemény 
munkára, és a riválissal olykor megmarad olyan jó viszonyban, hogy akár segítséget is kérjen 
tőle. Amennyiben viszont sérül a méltányosság elve (ld. különösen a 3. vizsgálat teljesen 
illegitim avagy „nepotista” helyzetét), a felháborodás és a félelem érzelmei ritkán vezetnek a 
helyzet megváltoztatását célzó viselkedéshez – annál gyakrabban a helyzetből való kilépéshez 
(3. vizsgálat). 

A méltányosságot támogató, azaz tulajdonképpen meritokratikus attitűdök érdekes 
módon nem a rendszer igazolásával, hanem éppen annak bírálatával jártak együtt (ld. 2-3. 
vizsgálatok). A méltányosság elvét támogató résztvevők igazságossági ítéleteikben élesebb 
különbséget tettek a méltányos helyzetek javára, ugyanakkor az őket sújtó igazságtalanság 
nagyobb mértékben rontotta elégedettségüket (2. vizsgálat), és intenzívebben reagáltak rá (3. 
vizsgálat). Mindeközben viszont ezeket a helyzeteket Magyarországra nézve jellemzőbbnek, 
(2. vizsgálat), míg az általuk jóval igazságosabbnak ítélt méltányos helyzeteket kevésbé 
jellemzőnek (2. és 3. vizsgálat) tartották. 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) 



 159

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. 

A rendszerigazolási elmélet megalkotójának, John Jostnak és munkatársainak 
válogatott tanulmányaiból magyar nyelven megjelent kötet előszavában Hunyady György a 
rendszerigazolás elméletét és kutatásait a „társadalomkritikus szociálpszichológia” 
megnevezéssel illeti (Hunyady, 2003). Valóban: a rendszerigazolási elmélet fő 
mondanivalója, hogy az emberek motiváltak annak a társadalmi rendszernek az igazolására, 
amelyben élnek, s így vakok maradnak az igazságtalanságokra, melyektől még az olyan 
viszonylag fejlett és gazdag társadalmak sem mentesek, mint Észak-Amerika és Nyugat-
Európa országai. (Más szempontból persze viszont éppen igazolja ezen társadalmi 
rendszereket már a puszta tény is, hogy a kutatói szabadság és erőforrások ilyen 
társadalomkritikus elméletek megfogalmazását és alapos kidolgozását tették lehetővé.) A 
rendszerigazolás elmélete, kutatásai és képviselői a logikus rend szerint megfogalmazott 
elméleti mondanivaló és a módszertani követelményeket betartó vizsgálatok bemutatása 
mellett kimondva-kimondatlanul minősítik is azt a társadalmat, amelyről kutatásaik szólnak. S 
illenék a „társadalomkritikus” megnevezés más hasonló megközelítésekre, például a szociális 
dominancia elméletére is (ld. Sidanius és Pratto, 1999). Vitatható persze, hogy mi is legyen a 
szociálpszichológia szerepe a társadalomban: „tiszta tudomány” maradjon, amely nem a 
célok, csupán azok megvalósítása vonatkozásában foglal állást (ld. Stephenson, 1988), vagy 
aktív társadalmi szerepet vállalva lépjen fel bizonyos, képviselői által szükségesnek tartott 
változtatásokért (vö. Kimble, 1984 a pszichológia „két kultúrájáról”). Érdeklődése, 
motivációi, az emberről és a társadalomról alkotott nézetei mindenkinek vannak – az a kérdés, 
mennyiben jelenhetnek, jelenjenek meg ezek nem csupán a mögöttes motívumok szintjén, 
hanem expliciten is a tudományos munkában. 

Bár a jelen disszertáció szerzője az előbbit, vagyis a „tiszta tudomány” elképzelését 
bevallottan közelebb érzi magához – a bemutatott vizsgálatok témájából és eredményeiből 
fakadóan a jelen írásnak óhatatlanul és tagadhatatlanul lehetnek társadalomkritikai felhangjai 
is. Ha a megkérdezettek viszonylag egyöntetű kritikával és távolságtartással viszonyulnak a 
társadalmi-gazdasági-politikai rendszerhez, amelyben élnek; ha a méltányosság 
meritokratikus elvei szembekerülnek a rendszerigazolás motívumával; ha a válaszadók 
társadalmukban gyakoribbnak és jellemzőbbnek ítélik az igazságtalan és a konstruktív 
versengésnek esélyt sem adó helyzeteket; s ha közben mindez még rossz érzésekkel is együtt 
jár, tehát az említett percepciók énkiszolgáló torzításnak sem nevezhetők egykönnyen – akkor 
nem zárhatjuk ki azt sem, hogy ezekben a percepciókban akár némi igazság is legyen. 
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Melléklet: a vizsgálatokban alkalmazott mérőeszközök 
 
 
 
Az igazságos világba vetett hitet mérő skála (Dalbert, 1999 alapján: 8 tételre rövidítve) 
(1., 2. és 3. vizsgálat) 
 
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi állításokat, majd 1-től 6-ig terjedő skálán a megfelelő 
szám bekarikázásával mindegyiknél jelezze, hogy mennyire ért velük egyet (1 = egyáltalán 
nem értek egyet … 6 = teljes mértékben egyetértek). 
Kérjük, sorban haladjon, és ne hagyjon ki kérdést! 
 
1. A világ alapjában véve igazságos. 1 2 3 4 5 6 

2. Csak elvétve történik velem igazságtalanság. 1 2 3 4 5 6 
3. Úgy gondolom, az emberekkel általában bármilyen 

területen (munka, család, politika) csak nagyon ritkán 
történik igazságtalanság. 

1 2 3 4 5 6 

4. Rendszerint azt kapom, amit megérdemlek. 1 2 3 4 5 6 
5. A rám vonatkozó fontos döntések rendszerint igazságosak. 1 2 3 4 5 6 
6. Az igazság mindig győzedelmeskedik az igazságtalanság 

felett. 1 2 3 4 5 6 

7. Ami az életben történik velem, az általában méltányos.  1 2 3 4 5 6 
8. Az emberek nagyjából azt kapják, amit megérdemelnek.  1 2 3 4 5 6 
 
Megjegyzés: az 1., 3., 6. és 8. tételek az általános, a 2., 4., 5. és 7. tételek a személyes 
igazságos világba vetett hitet mérik. 
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A rendszerigazolást mérő skála (Kay és Jost, 2003) 
(1., 2. és 3. vizsgálat) 
 
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi állításokat, majd 1-től 9-ig terjedő skálán 
mindegyiknél jelezze a megfelelő szám bekarikázásával, hogy mennyire ért velük egyet! 
Kérjük, minden állításnál jelöljön meg választ! 
 
1. A magyar társadalom nagyjából igazságos. 

Nagyon nem 
értek egyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nagyon 

egyetértek 
 
2. A magyar politikai rendszer nagyjából megfelelően működik. 

Nagyon nem 
értek egyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nagyon 

egyetértek 
 
3. A magyar társadalmat radikálisan át kellene alakítani. 

Nagyon nem 
értek egyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nagyon 

egyetértek 
 
4. Magyarországon élni a legjobb a világon. 

Nagyon nem 
értek egyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nagyon 

egyetértek 
 
5. A magyar állam tevékenysége általában jó célokat szolgál. 

Nagyon nem 
értek egyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nagyon 

egyetértek 
 
6. Mindenkinek van esélye arra, hogy gazdag és boldog legyen. 

Nagyon nem 
értek egyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nagyon 

egyetértek 
 
7. A magyar társadalom évről évre egyre rosszabb. 

Nagyon nem 
értek egyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nagyon 

egyetértek 
 
8. A magyar társadalomban az emberek rendszerint azt kapják, amit megérdemelnek. 

Nagyon nem 
értek egyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nagyon 

egyetértek 
 
Megjegyzés: a 3. és 7. tételek fordítva pontozandók. 
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A morális felháborodást mérő skála 
(1. vizsgálat) 
 
A következőkben különböző cselekedeteket sorolunk fel. Kérjük, figyelmesen olvassa el 
mindegyiket, majd válaszoljon: Ön mennyire háborodik fel, ha ilyen cselekedettel találkozik? 
5-ös legyen, ha nagyon felháborítja és 1-es, ha teljesen hidegen hagyja a dolog. 
 
Mennyire háborodik fel Ön, ha…      

…valaki a nyelvvizsgán puskázik? 1 2 3 4 5

…valaki a szomszéd fájáról a szomszéd tudta nélkül leszedi a 
gyümölcsöket? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4

 
5

…valaki jogosulatlanul vesz igénybe szociális segélyt?  1 2 3 4 5

…egy politikusról kiderül, hogy hazudott?  1 2 3 4 5

…valaki nem adja át a helyét a buszon egy kismamának? 1 2 3 4 5

…valaki egy talált értéket (telefon, pénztárca stb.) megtart, és nem is 
próbálja visszajuttatni a tulajdonosnak? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4

 
5

…valaki az idős szüleit szociális otthonba teszi? 1 2 3 4 5

…egy bolti eladó becsapja a vevőt? 1 2 3 4 5

…valaki a barátainak hazudik? 1 2 3 4 5

…egy politikus kormányra kerülve nem tartja be az ígéreteit?  1 2 3 4 5

…valaki a munkahelyén rendszeresen fénymásol magáncélra?  1 2 3 4 5

…valaki megcsalja a partnerét? 1 2 3 4 5

…valaki hosszú sorban előre tolakszik?  1 2 3 4 5

…egy magánszemély kisebb összegben adót csal?  1 2 3 4 5

…valaki felújított házak falára firkál? 1 2 3 4 5

…valaki protekcióval jut álláshoz?  1 2 3 4 5

…egy cég a reklámjában megtéveszti a vásárlókat? 1 2 3 4 5

…valaki egy rendezvényre (pl. koncertre) jegy nélkül belóg?  1 2 3 4 5

…egy cég jogosulatlanul vesz igénybe állami támogatást?  1 2 3 4 5

…egy vállalkozó adócsalás útján nagyobb jövedelemhez jut? 1 2 3 4 5
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Tizenkét különböző társadalmi érték támogatását mérő kérdőív (Hunyady, 2000) 
(1. vizsgálat) 
 
Instrukció: 
Ön mit tart fontosnak? Mit kerüljünk el, és mit érjünk el a társadalom életében? A 
kártyalapon felsoroltakat sorba véve, kérem, jelölje meg a hétfokú skálán, hogy azok 
mennyire fontosak? 
 
a) ne korlátozza az embert a társadalom abban, amit tenni akar, legyünk szabadok. 
b) ne legyen különbség ember és ember helyzete között a jogok tekintetében, legyünk egyenlők. 
c) ne legyünk gyökértelenek, s ne hagyjuk veszni őseink emlékét, szokásait, erkölcseit, tiszteljük a 

hagyományt. 
d) ne legyünk maradiak, s ne hagyjuk veszni a tudomány és technika által kínált lehetőségeket, 

teremtsünk modern világot. 
e) ne tűrjük tovább a természet rongálását, az emberiség létfeltételeinek tönkretételét, gondoskodjunk 

a környezet védelméről. 
f) ne uralkodjon el összevisszaság, erkölcstelenség és bűnözés a társadalomban, teremtsünk rendet. 
g) ne diktáljon egy kivételezett, szűk csoport a társadalom egészének, legyen demokrácia. 
h) ne rekessze ki a többség azokat, akik más szabályokat, szokásokat, nézeteket képviselnek, legyen 

türelmes a kisebbségekkel szemben. 
i) ne nyomorogjon, ne legyen anyagilag kiszolgáltatott a társadalom egyetlen tagja, rétege, osztálya 

sem, valósuljon meg a szociális biztonság. 
j) ne korlátozza az állam a tulajdont és a piacot, a gazdaság legyen hatékony. 
k) ne sodródjanak a fiatalok és általában az ország polgárai bizonytalanul és céltalanul, hanem valódi 

tekintélyek vezessenek bennünket. 
l) ne csak az anyagi jólétre, az élvezetek keresésére törekedjünk, hanem az evilági életben is 

támaszkodjunk a vallásos hitre. 
 
Skála: 
 egyáltalán 

nem fontos     nagyon 
fontos 

szabadság 1 2 3 4 5 6 7 

egyenlőség 1 2 3 4 5 6 7 

hagyományőrzés 1 2 3 4 5 6 7 

modernizálás 1 2 3 4 5 6 7 

környezetvédelem 1 2 3 4 5 6 7 

rend 1 2 3 4 5 6 7 

demokrácia 1 2 3 4 5 6 7 

türelem 1 2 3 4 5 6 7 

szociális biztonság 1 2 3 4 5 6 7 

gazdasági hatékonyság 1 2 3 4 5 6 7 

tekintély 1 2 3 4 5 6 7 

hit 1 2 3 4 5 6 7 
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A társadalmi sztereotípiákat mérő kérdőív skálái 
(1. vizsgálat) 
 
 
Az első skála: 
 
A következőkben tulajdonságpárokat sorolunk fel, amelyek egy-egy személyt jellemeznek. 
Önmagát hol helyezné el a két ellentétes tulajdonság között? Kérjük mindegyiknél mutasson 
rá a megfelelő számra. 
okos 7 6 5 4 3 2 1 buta 
rosszindulatú 7 6 5 4 3 2 1 jóindulatú 
boldog 7 6 5 4 3 2 1 boldogtalan 
lusta 7 6 5 4 3 2 1 szorgalmas 
becsületes 7 6 5 4 3 2 1 becstelen 
tehetségtelen 7 6 5 4 3 2 1 tehetséges 
kitartó 7 6 5 4 3 2 1 nem kitartó 
népszerűtlen 7 6 5 4 3 2 1 népszerű 
 
 
A további nyolc skála: 
 
Képzelje el, milyen lehet egy ………. Ítélje meg, mennyire jellemzőek a felsorolt 
tulajdonságok egy ilyen emberre. 
okos 7 6 5 4 3 2 1 buta 
rosszindulatú 7 6 5 4 3 2 1 jóindulatú 
boldog 7 6 5 4 3 2 1 boldogtalan 
lusta 7 6 5 4 3 2 1 szorgalmas 
becsületes 7 6 5 4 3 2 1 becstelen 
tehetségtelen 7 6 5 4 3 2 1 tehetséges 
kitartó 7 6 5 4 3 2 1 nem kitartó 
népszerűtlen 7 6 5 4 3 2 1 népszerű 
 
Összesen nyolc ilyen skálát használtunk. A kipontozott helyen a nyolc megítélendő 
célszemély megnevezése szerepelt. Sorrendben: 

- sikeres magyar mérnök 
- sikertelen magyar mérnök 
- magyar munkás 
- sikeres magyar üzletember 
- sikertelen magyar üzletember 
- magyar hajléktalan 
- sikeres magyar politikus 
- sikertelen magyar politikus 

 
Megjegyzés: az adatelemzéskor a válaszokat úgy kódoltuk, hogy a skála pontértékei mindig a 
tulajdonságpár pozitív tagjának irányában növekedjenek. 
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A méltányosság és az egyenlőség elveinek támogatását mérő skála (Berkics és Biró, 2006) 
(2. és 3. vizsgálat) 
 
Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő állításokat, majd a fentiekkel azonos módon 
jelezze, hogy mennyire ért velük egyet (1 = egyáltalán nem értek egyet … 6 = teljes 
mértékben egyetértek). 
Kérjük, sorban haladjon, és ne hagyjon ki kérdést! 
1. Mindenkinek hozzájárulása arányában kell részesülnie a 

megtermelt jutalmakból. 1 2 3 4 5 6 

2. Olyan társadalomban szeretnék élni, ahol mindenkinek 
közel egyenlő a jövedelme. 1 2 3 4 5 6 

3. Egyetértek azzal, hogy jövedelemtől függetlenül mindenki 
egy kulcs szerint adózzon. 1 2 3 4 5 6 

4. A munkabérek megállapításánál a teljesítmény kellene hogy 
legyen a fő szempont. 1 2 3 4 5 6 

5. A javak elosztásakor leginkább az egyenlőséget kell szem 
előtt tartani. 1 2 3 4 5 6 

6. Egyetértek azzal, hogy a magasabb jövedelmű embereknek 
magasabb adókulcs szerint kell adózniuk. 1 2 3 4 5 6 

7. Olyan társadalomban szeretnék élni, ahol mindenkinek 
olyan a jövedelme, amilyen a teljesítménye. 1 2 3 4 5 6 

8. Az együtt végzett munkáért járó jutalomból minden 
résztvevőnek egyenlő arányban kell részesülnie, 
függetlenül az egyéni hozzájárulás mértékétől. 

1 2 3 4 5 6 

 
Megjegyzés: az 1., 4. és 7. tételek a méltányosság, a 2., 5. és 8. tételek az egyenlőség elvének 
támogatását mérik. Az adórendszerre vonatkozó 3. és 6. tételeket végül kihagytuk az 
elemzésből (ld. a 2.3. fejezet kérdőívekre vonatkozó részében). 
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Kísérleti helyzetek a disztributív igazságosság és a rendszerigazolás vizsgálatára 
(2. vizsgálat) 
 
Összesen nyolc helyzet leírása követte egymást. A helyzetek bemutatásának sémája a 
következő volt: 
 
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi rövid helyzetleírásokat. Az egyes leírások után 
három-három kérdésre kell egy 1-től 9-ig terjedő skálán a megfelelő szám bekarikázásával 
válaszolnia. 
 
Ön havi nettó 122.000 forintos fizetésért dolgozik egy cégnél. Múltkor véletlenül meglátta a havi 
bérlistát, és látta, hogy az Önnel szemben ülő, azonos beosztású kollégája, aki ………* dolgozik, mint 
Ön, havi nettó ………** forintot, vagyis ………** keres, mint Ön. 

Mennyire tartja igazságosnak a két jövedelmet? 

Nagyon 
igazságtalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nagyon 

igazságos 

Ebben a helyzetben Ön mennyire volna elégedett a fizetésével? 

Teljes mértékben 
elégedetlen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Teljes mértékben

elégedett 

Mit gondol, mennyire jellemző, hogy ilyen előfordul Magyarországon (hogy valaki többet / ugyanannyit 
/ kevesebbet*** dolgozik, és többet / ugyanannyit / kevesebbet*** keres)? 
Egyáltalán nem 

jellemző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nagyon jellemző

 
Megjegyzések: 
 
* A kipontozott részen három lehetőség valamelyike szerepelt: 

- többet és valamivel jobb minőségben 
- ugyanannyit és ugyanolyan jól 
- láthatóan kevesebbet és gyengébb színvonalon 

 
** A kipontozott részen három lehetőség valamelyike szerepelt: 

- 152.000 – többet 
- 122.000 – ugyanannyit 
-  92.000 – kevesebbet 

 
*** A felsorolt lehetőségek közül a helyzet leírásának megfelelő szerepelt a kérdésben. 
 
A helyzetek elrendezésének bemutatását ld. a 2.3. fejezet második részében. 
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A győzelemre adott általános reakciókat mérő kérdőív (Fülöp és Berkics, 2007) 
(3. vizsgálat) 
 
A versengés során az ember néha győz, néha veszít. Próbáljon meg visszagondolni néhány 
olyan helyzetre, amikor úgy ítélte meg, hogy valamiben győzött! Mit érzett olyankor? Mit 
jelentett ez az Ön számára? Kérem használja az ötfokozatú skálát annak megjelölésére, hogy a 
felsorolt érzelmek és gondolatok mennyire jellemzik Önt, amikor valamiben győz! 
 
5 = Erősen jellemző 
4 = Eléggé jellemző 
3 = Néha igen, néha nem 
2 = Kevéssé jellemző 
1 = Egyáltalán nem jellemző 
 
Nyugalom áraszt el 1   2   3   4   5 
Büszke vagyok 1   2   3   4   5 
Boldog vagyok 1   2   3   4   5 
Szégyenkezem 1   2   3   4   5 
Fel vagyok dobva (lelkes vagyok) 1   2   3   4   5 
Magabiztosnak érzem magam 1   2   3   4   5 
Kárörömet érzek a vesztessel szemben 1   2   3   4   5 
Úgy érzem, értek valamihez 1   2   3   4   5 
Elégedett vagyok magammal 1   2   3   4   5 
Lenézem azokat, akik vesztettek 1   2   3   4   5 
Jól érzem magam 1   2   3   4   5 
Izgatott vagyok 1   2   3   4   5 
Szerény maradok 1   2   3   4   5 
Úgy érzem, az emberek irigyelnek 1   2   3   4   5 
Erősnek érzem magam 1   2   3   4   5 
Úgy érzem, több vagyok másoknál 1   2   3   4   5 
Szomorú vagyok 1   2   3   4   5 
Megnő az önbizalmam 1   2   3   4   5 
Sajnálatot érzek a vesztes iránt 1   2   3   4   5 
Nem bízom el magam 1   2   3   4   5 
Úgy érzem, én vagyok a legjobb 1   2   3   4   5 
Hatalommal rendelkezőnek érzem magam 1   2   3   4   5 
Félek, hogy nem fognak szeretni 1   2   3   4   5 
Zavarba hoz 1   2   3   4   5 
Meglepetést élek át 1   2   3   4   5 
Energikusnak érzem magam 1   2   3   4   5 
Lelkiismeretfurdalást érzek 1   2   3   4   5 
Elismertnek érzem magam 1   2   3   4   5 
Sikeresnek érzem magam 1   2   3   4   5 
Semmit nem érzek 1   2   3   4   5 
Nem foglalkozom vele 1   2   3   4   5 
Úgy érzem, bizonyítottam 1   2   3   4   5 
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A győzelemmel és a győzelmet követő folytatással kapcsolatos nézeteket mérő skála 
(Fülöp és Berkics, 2007) 
(3. vizsgálat) 
 
Mennyire ért egyet az alábbi, győzelemmel kapcsolatos állításokkal? Kérjük, ismét használjon 
ötfokozatú skálát!  
5 = nagyon egyetértek … 1 = nagyon nem értek egyet 
 
A győztesnek szerénynek kell lennie, mert különben kivívja mások 
ellenérzését. 1   2   3   4   5 

A győzelem irigységet vált ki. 1   2   3   4   5 

A boldog győztest az emberek általában elismerik. 1   2   3   4   5 

A győzelem csodálatot vált ki. 1   2   3   4   5 

A győzelem nagyon fontos nekem. 1   2   3   4   5 
 
 
Mi történik a győzelem után? Hogyan hat önre a győzelem? Kérem az ötfokú skálát használva 
ítélje meg, hogy mennyire igazak ezek a kijelentések önre nézve (5 = erősen jellemző … 1 = 
egyáltalán nem jellemző) 
 
A győzelem energiát a ad a folytatáshoz. Még nagyobb erőkkel 
dolgozom utána. 1   2   3   4   5 

Kieresztek egy-egy győzelem után. Utána kevesebbet dolgozom. 1   2   3   4   5 

Legközelebb is megpróbálok győzni. 1   2   3   4   5 

Új célokat állítok fel. 1   2   3   4   5 
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A vesztésre adott általános reakciókat mérő kérdőív (Fülöp és Berkics, 2007) 
(3. vizsgálat) 
 
Most próbáljon meg felidézni olyan helyzeteket, amikor egy versengésből vesztesként került 
ki. Milyen érzelmek jellemzőek ekkor Önre? Kérjük, használja ismét az ötfokú skálát! 
 
5 = Erősen jellemző 
4 = Eléggé jellemző 
3 = Néha igen, néha nem 
2 = Kevéssé jellemző 
1 = Egyáltalán nem jellemző 
 
Szégyellem magam 1   2   3   4   5 
Szomorú vagyok 1   2   3   4   5 
Unalmat érzek 1   2   3   4   5 
Fáradtságot érzek  1   2   3   4   5 
Gyengének érzem magam 1   2   3   4   5 
Meg vagyok lepve 1   2   3   4   5 
Dühöngök 1   2   3   4   5 
Csodálom a győztest 1   2   3   4   5 
Kudarcot élek át 1   2   3   4   5 
Boldogtalan vagyok 1   2   3   4   5 
Kisebbrendűnek érzem magam 1   2   3   4   5 
Haragszom magamra 1   2   3   4   5 
Haragszom a győztesre 1   2   3   4   5 
Depressziós leszek 1   2   3   4   5 
Hülyének érzem magam 1   2   3   4   5 
Félek, hogy nem fognak szeretni 1   2   3   4   5 
Rossz embernek érzem magam 1   2   3   4   5 
Sírok 1   2   3   4   5 
Elveszítem az önbizalmam 1   2   3   4   5 
Irigységet érzek  1   2   3   4   5 
Bosszút szeretnék állni 1   2   3   4   5 
Csalódott vagyok 1   2   3   4   5 
Boldog vagyok 1   2   3   4   5 
Lenézettnek érzem magam 1   2   3   4   5 
Bűntudatot érzek 1   2   3   4   5 
Zaklatott, ideges vagyok  1   2   3   4   5 
Elégedetlen vagyok magammal 1   2   3   4   5 
Tehetetlennek érzem magam 1   2   3   4   5 
Zavarban vagyok 1   2   3   4   5 
Elismerem a győztest 1   2   3   4   5 
Semmit nem érzek 1   2   3   4   5 
Gyűlölöm a győztest 1   2   3   4   5 
Nem foglalkozom vele 1   2   3   4   5 
Kétségbeesem 1   2   3   4   5 
Legyőzöttnek érzem magam 1   2   3   4   5 
Erőtlennek érzem magam 1   2   3   4   5 
Gyűlölöm önmagam 1   2   3   4   5 
Utálok veszíteni 1   2   3   4   5 
Nem tudok veszíteni 1   2   3   4   5 
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A vesztést követő folytatással kapcsolatos nézeteket mérő skála (Fülöp és Berkics, 2007) 
(3. vizsgálat) 
 
Mi történik a vesztés után? Hogyan hat önre a vesztés? Kérjük, az ötfokú skálát használva 
ítélje meg, hogy mennyire igazak ezek a kijelentések Önre nézve. Hogyan folytatja? 
 
5 = Erősen jellemző 
4 = Eléggé jellemző 
3 = Néha igen, néha nem 
2 = Kevéssé jellemző 
1 = Egyáltalán nem jellemző 
 
Igyekszem elkerülni a versengéssel járó helyzeteket a jövőben. 1   2   3   4   5 
Általában hamar feladom, ha versengő helyzetbe kerülök. 1   2   3   4   5 
A vesztés energiát ad, legközelebb nagyobb erőfeszítéssel, még többet 
dolgozom. 

1   2   3   4   5 

Elfogadom a vesztést és megpróbálok tanulni belőle. 1   2   3   4   5 
Megtartom az önbizalmamat és nyugalmamat. 1   2   3   4   5 
Elveszítem az önbizalmamat és nyugalmamat. 1   2   3   4   5 
Eltökélem, hogy legközelebb nyerni fogok. 1   2   3   4   5 
Igyekszem magamat még jobbá tenni. 1   2   3   4   5 
Elveszítem a bátorságomat és nem folytatom. 1   2   3   4   5 
Igyekszem elfelejteni 1   2   3   4   5 
A vesztés az élet része. Igyekszem kibírni. 1   2   3   4   5 
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Kísérleti helyzetek az igazságos és igazságtalan elosztás vizsgálatára 
(3. vizsgálat) 
 
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi rövid helyzetleírást, és képzelje magát bele a 
helyzetbe, majd a leírás után válaszoljon néhány kérdésre! Köszönjük. 
 
Képzelje el, hogy Ön havi nettó 122.000 forintos fizetésért dolgozik egy cégnél. Múltkor véletlenül 
meglátta a havi bérlistát, és látta, hogy az Önnel szemben ülő, azonos beosztású kollégája, aki 
ugyanannyit és ugyanolyan jól dolgozik, mint Ön, havi nettó 152.000 forintot, vagyis többet keres, mint 
Ön. …* 

Mennyire tartja igazságosnak ezt a helyzetet? 

Nagyon 
igazságtalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nagyon 

igazságos 

Mennyire lenne érzelmileg felkavaró az Ön számára ez a helyzet? 

Teljesen hidegen 
hagyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nagyon 

felzaklatna 

Mit gondol, mennyire jellemző, hogy ilyen helyzet előfordul Magyarországon? 
Egyáltalán nem 

jellemző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nagyon jellemző

 
Mit gondolna, mit érezne Ön ebben a helyzetben? Kérjük, írja le szabadon pár sorban! 
 
Mit tenne Ön ebben a helyzetben? Kérjük, írja le szabadon pár sorban! 
 
 
* A kipontozott részen öt lehetőség valamelyike következett: 
 

- Szeretett volna magyarázatot kapni erre, de senkitől, még a főnöktől sem sikerült 
megtudnia, miért van ez így. 

- Szeretett volna magyarázatot kapni erre. Kiderült: a kolléga lényegesen 
színvonalasabb munkát végzett, mint Ön, és ezért keres többet. 

- Szeretett volna magyarázatot kapni erre. Kiderült: a kollégának több diplomája és 
nyelvvizsgája van, mint Önnek, és ezért keres többet. 

- Szeretett volna magyarázatot kapni erre. Kiderült: mivel a kollégája külföldről jött 
Magyarországra dolgozni, ő az ottaninak megfelelő fizetést kapja, és az ennyivel 
magasabb. 

- Szeretett volna magyarázatot kapni erre. Kiderült: a kolléga az egyik cégvezető távoli 
rokona, és ezért élvez előnyt. 

 
 
A helyzetek elrendezésének bemutatását ld. a 3.3. fejezet második részében. 
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A 3. vizsgálat kísérletes részében bemutatott szituációkra mint „vesztes” helyzetekre 
adott reakciókat mérő kérdőív (Fülöp és Berkics, 2007 alapján a helyzetekhez 
módosítva) 
Kérjük, továbbra is képzelje bele magát az előző oldalon olvasott helyzetbe, és ötfokú skálán jelezze, 
hogy az alábbiak közül melyik érzés vagy reakció mennyire volna jellemző Önre az adott helyzetben!  
 
5 = Erősen jellemző lenne 
4 = Eléggé jellemző lenne 
3 = Lehet, hogy jellemző lenne, lehet, hogy nem 
2 = Kevéssé lenne jellemző 
1 = Egyáltalán nem lenne jellemző 
 
Szégyellném magam 1   2   3   4   5 
Szomorú lennék 1   2   3   4   5 
Unalmat éreznék 1   2   3   4   5 
Fáradtságot éreznék  1   2   3   4   5 
Gyengének érezném magam 1   2   3   4   5 
Meg lennék lepve 1   2   3   4   5 
Dühöngenék 1   2   3   4   5 
Csodálnám a kollégát 1   2   3   4   5 
Kudarcot élnék át 1   2   3   4   5 
Boldogtalan lennék 1   2   3   4   5 
Kisebbrendűnek érezném magam 1   2   3   4   5 
Haragudnék magamra 1   2   3   4   5 
Haragudnék a kollégára 1   2   3   4   5 
Depressziós lennék 1   2   3   4   5 
Hülyének érezném magam 1   2   3   4   5 
Félnék, hogy nem fognak szeretni 1   2   3   4   5 
Rossz embernek érezném magam 1   2   3   4   5 
Sírnék 1   2   3   4   5 
Elveszíteném az önbizalmam 1   2   3   4   5 
Irigységet éreznék  1   2   3   4   5 
Bosszút szeretnék állni 1   2   3   4   5 
Csalódott lennék 1   2   3   4   5 
Boldog lennék 1   2   3   4   5 
Lenézettnek érezném magam 1   2   3   4   5 
Bűntudatot éreznék 1   2   3   4   5 
Zaklatott, ideges lennék 1   2   3   4   5 
Elégedetlen lennék magammal 1   2   3   4   5 
Tehetetlennek érezném magam 1   2   3   4   5 
Zavarban lennék 1   2   3   4   5 
Elismerném a kollégát 1   2   3   4   5 
Semmit nem éreznék 1   2   3   4   5 
Gyűlölném a kollégát 1   2   3   4   5 
Nem foglalkoznék vele 1   2   3   4   5 
Kétségbeesnék 1   2   3   4   5 
Legyőzöttnek érezném magam 1   2   3   4   5 
Erőtlennek érezném magam 1   2   3   4   5 
Gyűlölném önmagam 1   2   3   4   5 
Utálnék veszíteni 1   2   3   4   5 
Nem tudnék veszíteni 1   2   3   4   5 

 


