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I. Előszó 

 

 Jelen disszertáció témája a motivált politikai megismerés és véleményalkotás. A 

téma nem új keletű, komoly tradíciókkal bír annak a kérdésnek a kutatása, hogy 

pszichológiai tulajdonságainkból fakadó motivációink hogyan hatnak a bennünket 

körülvevő társas-társadalmi környezet értelmezésére, köztük politikai-ideológiai 

preferenciáink alakulására. Ugyanakkor érdekes módon nagyon sokáig a háttérbe 

szorult annak feltárása, hogy az egyéni motivációk politikai vélekedésekre gyakorolt 

hatását milyen úton tudják befolyásolni annak a társadalmi-kulturális közegnek a 

sajátosságai, amelyben létrejön ez a hatásmechanizmus. 

 A téma bővebb kifejtése, és a hozzá kapcsolódó saját vizsgálataink bemutatása 

révén ennek a kérdésnek a tisztázásához szeretnénk hozzájárulni. A kérdés jelentős 

aktualitással és horderővel rendelkezik, hiszen az elmúlt évtizedekben egyre több ország 

tér át a liberális demokrácia, politikai pluralizmus, és verseny alapú piacgazdaság 

intézményes útjára, ami új kihívások elé állítja az érintett társadalmakat. Milyen 

eredménnyel lehetséges egy olyan gazdasági-politikai rendszer meghonosítása egy adott 

társadalomban, amely rendszer egy sok szempontból eltérő társadalmi-kulturális közeg 

sajátosságaiból táplálkozik? 

 Ez a kérdés különösen fontos régiónk fiatal demokráciáinak, így hazánk 

esetében is, ezért kíséreltük meg feltárni a rendszerváltást követő időszak 

tapasztalatainak motivált politikai véleményalkotásra gyakorolt hatását a volt szocialista 

közép-kelet-európai országok közgondolkodásában, és összevetni azt a nyugat-európai 

régióban megfigyelhető mintázattal. A két régió közti közgondolkodásbeli eltérések 

segíthetnek megérteni a politikai viselkedés terén megfigyelhető egyéb különbségeket, 

és azt a szerepet, amelyet ezekben a különbségekben a diszpozicionális pszichológiai 

vonásokon alapuló individuális szintű motivációk játszanak. 

 A disszertáció első részében összefoglaljuk a motivált politikai véleményalkotás 

kérdését érintő főbb elméleteket és kutatási eredményeket, valamint a nyugat- és kelet-

európai közgondolkodás lényeges különbségeit bemutató releváns szakirodalmat. Ennek 

során kiemelten kezeljük a társadalmi egyenlőség ideológiai kérdéskörére vonatkozó 

közgondolkodásbeli eltéréseket. Felvázoljuk a szakirodalmi áttekintésen alapuló 

konceptuális keretet, amelyet a téma megközelítése során alkalmaztunk, és amelyre 

saját vizsgálataink során támaszkodtunk.  
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Azt ezt követő fejezetekben bemutatjuk azt a három saját vizsgálatot, melyek 

révén fő célunk az volt, hogy szemléltessük az egyéni szintű motivációk politikai-

ideológiai véleményalkotásra gyakorolt hatásának erősen társadalmi kontextusfüggő 

természetét, és ennek a kontextusfüggő hatásnak a politikai viselkedés különböző 

területein megfigyelhető következményeit. 

A kapott eredmények nyomán kísérletet teszünk a motivált politikai 

véleményalkotás reprezentáns elméleteinek újraértelmezésére, és főbb megállapításaik 

érvényességi körének pontosítására. 
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II. Elméleti bevezetés és áttekintés  

 

Bevezetés 

 

Régóta foglalkoztatja a társadalomtudományokat, és ezeken belül is a 

szociálpszichológiát az a kérdés, hogy társadalmi-politikai attitűdjeinket, ideológiai 

preferenciáinkat vissza lehet-e vezetni egyéni szintű pszichológiai jellemzőinkre. A 

témához tartozó elméletek általános elképzelése szerint bizonyos pszichológiai 

tulajdonságaink előrevetítik egy sor társadalmi és politikai kérdésben elfoglalt 

álláspontunkat, és ezeken keresztül hozzájárulnak absztraktabb szintű ideológiai 

preferenciáink meghatározásához is. Ennek alapja az a feltételezés, hogy olyan 

politikai-ideológiai vélekedésekkel és irányzatokkal vagyunk hajlamosak egyetérteni, 

amelyek a leginkább hozzá tudnak járulni a stabil pszichológiai jellemzőinkből, vagy az 

éppen aktuális szituáció nyomásából fakadó motivációs szükségleteink kielégítéséhez. 

Ez egyben a politikai ideológiák motivált társas megismerési megközelítésének, és az 

azt megalapozó elméletek hosszú sorának alaptétele is (áttekintésként ld. Jost, Glaser, 

Kruglanski és Sulloway, 2003; Jost, Federico és Napier, 2009). 

Ha azt a kérdést vesszük górcső alá, hogy pontosan mely motivációk azok, 

amelyek pszichológiai karakterünkből, személyiségünkből fakadóan hatást 

gyakorolhatnak politikai vélekedéseinkre, két átfogó motivációs dimenzió szerepe tűnik 

kitüntetettnek: a konvencionalitásé, valamint az önzetlenségé. 

A konvencionalitási motivációt úgy definiálhatjuk, mint arra való késztetést, 

hogy az egyén tartsa magát azokhoz a társas/társadalmi konvenciókhoz, amelyek 

elfogadása normatívnak számít az adott társadalomban, vagyis fontos számára, hogy 

társadalmilag elfogadott nézeteket képviseljen és ezeknek a konvencióknak megfelelően 

viselkedjen. Az önzetlenség motivációját pedig úgy határozhatjuk meg, mint törekvést 

mások érdekeinek, véleményének figyelembevételére, és jólétének elősegítésére. Akinél 

tehát magas szintű ez az utóbbi motiváció, hajlamos pozitívan viszonyulni másokhoz, 

készséges, megértő és empatikus másokkal szemben.  

Az említett két motivációs tényező társadalmi-politikai attitűdjeink 

kialakulásában játszott központi szerepe nyilvánvalóvá válik, ha áttekintjük azokat az 

elméleteket, amelyek magyarázatot kívánnak adni az ideológiai preferenciáink és 

diszpozicionális pszichológiai jellemzőink között tapasztalható összefüggésekre. 
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Az ideológiai preferenciák pszichológiai alapjait vizsgáló elméletek rövid története   

 

Rigiditás elméletek 

 

A konvencionalitás, valamint az önzetlenség motivációi, illetve az ezekhez 

konceptuálisan és/vagy empirikusan köthető személyiségvonások – és egyéb 

diszpozicionális tulajdonságok – olykor együttesen, olykor külön-külön, de 

folyamatosan felbukkannak a tárgyhoz kapcsolódó elméletekben és empirikus 

kutatásokban.  

 A két motivációt egymással szoros összefüggésben tárgyalják az ún. rigiditás 

elméletek. Az ide sorolható elképzelések közös pontja, hogy az egyén személyiségében 

vagy kognitív vélekedésrendszerében feltárható túlságosan merev struktúra és/vagy 

dinamika azt eredményezi, hogy nem tud elvonatkoztatni központi jelentőségű 

vélekedéseitől. Ebből kifolyólag nem lesz képes a rugalmas és kritikus gondolkodásra, 

ami egyszerre teremt alapot a konform szabálykövetéshez (konvencionalitás) és mások 

eltérő érdekeinek, nézőpontjának figyelmen kívül hagyásához (alacsony önzetlenség). 

 A rigiditás elméletek első változatai az ún. frankfurti iskola képviselőihez 

köthetők. Az elnevezés a Max Horkheimer vezetésével 1923-ban, Frankfurtban alapított 

Institut für Sozialforschunghoz (Társadalomkutató Intézetethez) kötődő 

elméletalkotókra utal. Az intézet munkájában résztvevő neves gondolkodók, mint 

például Wilhelm Reich, Erich Fromm, vagy Theodor Adorno fő feladatukként az egyéni 

pszichikum és a társadalmi-kulturális folyamatok közti összefüggések feltárását és 

magyarázatát jelölték meg, mely téma relevanciájára szomorú okot adtak a múlt század 

eleji németországbeli események. A Németországban, majd később a fasizmus 

térnyerése elől az Egyesült Államokba menekülő, és ott tovább dolgozó kutatók a XIX. 

és XX. század fordulójának két eklatáns elméleti paradigmájának, a freudi 

pszichoanalízis és a marxi társadalomelmélet integrációjával próbáltak magyarázatot 

adni a fasizmus alapjául szolgáló társadalmi attitűdök térnyerésére (ld. Fromm, 1941; 

Reich, 1946; Adorno és mtsi., 1950).  

Bár természetesen az ide sorolható freudo-marxista elméletek között is 

számottevő különbségek vannak, közös pontjaik az alábbiakban foglalhatók össze: a 

társadalom gazdasági-politikai berendezkedése és a társadalomba születő gyermek 

családi szocializációja között szoros összefüggés fedezhető fel. A Marx által leírt 

gazdasági elnyomásból eredő kedvezőtlen életfeltételek hatással vannak a 



5 

 

munkásosztálybeli családok gyermeknevelési szokásaira, melyben a szigor, a büntetés 

és a feltétel nélküli engedelmesség elvárása dominálnak. Ez a gyermek kóros 

személyiségfejlődéséhez vezet, melynek eredménye a tekintélyelvű (vagy 

szadomazochisztikus) személyiségkórkép kialakulása.   

A folyamat hátterében az áll, hogy a szülői szigor és büntetés megakadályozza a 

gyermek számára ösztönkésztetései kiélését.
1
 Emellett a szülők, mint tekintélyfigurák 

felé irányuló agressziója is elfojtás alá kerül. Az elfojtást egy a szülői szigor nyomán 

kialakuló önkontrollmechanizmus irányítja, melyet Reich (1946) karakterpáncélnak 

nevez, Adorno és munkatársai (1950) pedig a túlságosan erős felettes énben 

azonosítanak. A büntetéstől való félelem, és az ebből fakadó bizonytalanságérzet 

megszűntetése céljából fontossá válik a környezet bejósolhatóságának vágya, melyet a 

tekintélyfigurának való feltétel nélküli engedelmességen keresztül ér el az autoriter 

személyiség. Velük azonosul, őket idealizálja, az elfojtott agressziót pedig külső 

csoportok felé kanalizálja. Egyszerre valósul meg tehát a rigid szabálykövetés, a fekete-

fehér látásmód, és a tekintély által kinyilatkoztatott normáknak ellentmondó 

csoportokkal szembeni ellenségesség. 

A frankfurtiak marxista alapállása abban is megnyilvánult, hogy az autoriter 

személyiségkórképet körülhatárolt társadalmi csoportokhoz, ha úgy tetszik osztályokhoz 

kötötték – Fromm ezt nevezte ezen csoportok társadalmi karakterének – majd ebből 

vezették le az említett csoportok politikai viselkedésbeli jellemzőit. Az Adorno és 

munkatársai (1950) által már az Egyesült Államokban végzett empirikus kutatások 

eredményei szerint a tekintélyelvű személyiség-szindróma együtt jár a status quo 

fenntartásának igényével, a változásokkal szembeni ellenállással, a konzervatív értékek 

tiszteletével, az etnocentrizmussal, a nem konvencionális csoportokkal szembeni 

ellenszenvvel, valamint antidemokratikus politikai vélekedések fenntartásával.          

 Az Egyesült Államokban végzett tekintélyelvűség kutatásokat számos kritika 

érte mind módszertani, mind ideológiai szempontból (ld. Christie és Jahoda, 1954). Az 

utóbbi vonatkozással kapcsolatban lényeges, hogy az 1950-es évek elei Egyesült 

                                                 
1
 Ettől némileg eltér Fromm (1941) magyarázata, aki szerint az autoriter személyiség kialakulásában nem 

a szexualitás, vagy valamiféle biológiailag determinált ösztön játssza a főszerepet. Az ő véleménye 

szerint a gazdasági és társadalmi fejlődét kísérő individualizáció következtében az egyén elvesztette 

kötelékeit a környezettel és társas közegével, egyedül maradt, úrrá lett rajta az elidegenedés 

következtében fellépő szorongás, identitását vesztette. Elnyerte ugyan szabadságát, mely a környezetétől 

való függetlenségében nyilvánul meg, de nem tud mihez kezdeni vele, ezért „menekül a szabadság elől”, 

hogy oldja szorongását és félelmét. E menekülési folyamat egy maladaptív formája a tekintélyelvű 

magatartás, mely az engedelmességben és az uralkodás iránti vágyban érhető tetten, hiszen ezek a 

kontroll és a kötődés hamis érzetét keltik. 
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Államokban nem találtak fenntartás nélküli fogadtatásra azon kutatási eredmények, 

melyek kizárólagosan a politikai paletta jobboldalával hozták összefüggésbe ezt a nem 

éppen a demokratikus normáknak megfelelő személyiségszindrómát. Az Egyesült 

Államok ekkor éppen a hidegháború kezdeti szakaszában konfrontálódott a radikális 

baloldali ideológiai alapon szerveződő Szovjetúnióval, miután a II. Világháború 

lezárását követően a fasizmus témája nagypolitikai szempontból irrelevánssá vált. Az új 

ellenfél a szélsőjobb után a szélsőbal, a kommunizmus lett (Hunyady, 2005a). Mindezek 

mellett az aktuálisan regnáló jobboldali republikánus körökben a kutatás azon vetülete 

sem aratott osztatlan sikert, ami az ideológiai jobboldal átfogó dimenziója mentén 

összefüggésbe hozta a konzervativizmust, mint politikai-ideológiai értékrendet a 

fasizmussal, és különféle pszichopatogén vonásokkal (Todosijevic, 1999).  

A kutatási sorozatot érintő elméleti bírálatok egy jelentős része ugyanakkor az 

ideológiai és csoportközi attitűdök pszichoanalitikus magyarázatát érintette. Az 1950-es 

évek második felétől kezdődően ugyanis egyre többen magyarázták a tekintélyelvűség 

és előítéletesség jelenségét a korszellemnek megfelelő kognitív paradigma jegyében a 

személy vélekedés és nézetrendszerének strukturális sajátosságaiból levezetve azt. Ez az 

adott kutatási területen belüli paradigmaváltás természetesen fokozatosan ment végbe, 

amely világosan nyomon követhető az elméleti magyarázatok kronológiai 

áttekintésével. 

 Ezeknek a kognitív rigiditás elméleteknek a közös pontja, hogy a feltétel nélküli 

tekintély- és szabálykövetés, valamint az előítéletesség okát a személy 

vélekedésrendszerének túlságosan merev, és bipoláris szerveződésében látják. A köztük 

felfedezhető változatosság abban áll, hogy a korábbi elméletek még intenzíven 

foglalkoztak a nézetek szerveződésének motivációs hátterével, míg a későbbi teóriák 

kizárólag a kognitív struktúra és tartalom közti összefüggéseket vizsgálták. 

 Mind Gordon Allport (1954) előítéletességet magyarázó elmélete, mind Milton 

Rokeach (1960) dogmatizmus elmélete a fenyegetettség érzet csökkentésének vágyát 

jelölik meg, mint a kognitív rigiditás motivációs alapját. A két elképzelés eltér abban, 

hogy Allport még a pszichoanlízis paradigmájának jegyében írja le az előítéletesség 

személyiségbeli okait – mint a félelemmel, szorongással és bizonytalansággal 

megküzdeni képtelen egó, és a projekcióra való hajlam – ugyanakkor ennek a 

gondolkodásra és viselkedésre gyakorolt következményeit már egyértelműen kognitív 

terminológiával jellemzi: ilyen a merev társas kategorizáció, a struktúra iránti igény, az 

erős dichotomizáció, a rigid konvencionalizmus, etnocentrizmus és tekintélykövetés.  
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Rokeach (1960) már elveti a pszichodinamikus magyarázatot, és tisztán a 

kognitív szociálpszichológia alapelveire épít. Véleménye szerint a dogmatizmus (vagy 

zárt gondolkodás) azokra jellemző, akik a külső környezetet fenyegetésként élik meg. 

Ők a fenyegetettség érzetének csökkentése céljából egyfajta kettős gondolkodást 

alakítanak ki: vélekedésrendszerükben egyszerre egymásnak ellentmondó nézeteket 

tartanak fenn, ugyanakkor tagadják az ellentmondást. Erre az ad lehetőséget, hogy a 

különböző nézetek, vélekedések elfogadása vagy elutasítása – a nyitott 

gondolkodásmódúakkal ellentétben – nem az objektív logika, hanem az információ 

forrásának megítélése alapján történik. Mivel szerintük a tekintély hatalma korlátlan, a 

tőle származó információkat kritika és mérlegelés nélkül fogadják el. A dogmatikus 

személy vélekedésrendszere merev és tagolatlan, az egyes elemek között nincsenek 

logikai kapcsolatok. A neves lengyel származású kutató megközelítésében az is 

újdonságnak számított, hogy a nézetek szerveződésének struktúráját és tartalmát a 

korábbi elméleteknél sokkal inkább független tulajdonságokként kezelte. Véleménye 

szerint ugyanaz a merev kognitív dinamika egymással ellentétes ideológiai nézetek 

dogmatikus elfogadását és fenntartását is eredményezheti, legyenek azok jobboldaliak, 

vagy baloldaliak. Ebben a mozzanatban persze látnunk kell a hidegháborús időszak 

amerikai közgondolkodásának hatását, melyben a fasizmus után a kommunizmus vált a 

legfőbb ellenséggé.  

 Szintén a korai kognitív szociálpszichológia eklatáns elmélete Harvey (1967) 

tanuláselméleti indíttatású teóriája, amely a személy gondolkodásmódjának ún. konkrét-

absztrakt dimenzióján keresztül ragadta meg az egyéni kognitív stílus sajátosságait. 

Szerinte a kognitív rendszer differenciáltságának és rugalmasságának mértékét 

elsősorban az szabja meg, hogy a gyermekkori szocializáció során a személynek mennyi 

lehetősége volt a szociális oksági és hatalmi viszonyok megismerésére, amit elsősorban 

a tekintélyfigurák jutalmazási és büntetési szokásai befolyásolnak. Minél inkább a 

tekintély elvárásainak való megfelelésen múlik a kapott jutalmak és büntetések 

mennyisége, a személy gondolkodását megszabó fogalmi keret annál konkrétabb, azaz 

differenciálatlan és rugalmatlan lesz. A kevésbé absztrakt kognitív stílussal rendelkezők 

pedig hajlamosabbak a fekete-fehér látásmódra, a tekintélytől való függésre, kevésbé 

tolerálják a kétértelműségeket és a bizonytalanságot, inkább hajlamosak az egyszerű 

inger-válasz típusú reakciókra, valamint esetükben fokozottabb a kognitív 

konzisztenciára való törekvés is.               
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Az fentiekkel ellentétben az 1970-80-as évek reprezentáns kognitív stílus 

elméletei, jelesül a kognitív és integratív komplexitás teóriái főként a nézetek 

szerveződésének struktúráját vetették össze a tartalommal, a mélylélektani motivációs 

háttér beható elemzése nélkül (pl. Scott, 1963; Bieri, 1966; Driver és Streufert, 1969; 

Suedfeld és Tetlock, 1977; Hunyady, 1981; Tetlock; 1983; 1984). A George Kelly 

(1955) kognitív személyiségelméletén alapuló megközelítések abból a gondolatból 

indultak ki, hogy a személy számára az jelenti a legfontosabb motivációs erőt, hogy a 

fizikai világ eseményeit hatékonyan tudja előre jelezni, mely elsősorban azokon a 

kognitív sémákon, vagy ahogyan Kelly a maga idejében nevezte ezeket, „személyes 

konstrukciókon” múlnak, melyeken keresztül a személy leírja és értelmezi környezetét.  

A komplexitás-kutatások érdeklődésének középpontjában az állt, hogy egy-egy 

megítélési tárgyat a megítélők hány szempont, azaz konstrukció alapján értékelnek, 

mennyire komplex, vagy éppen szimpla reprezentációt alakítanak ki magukban az adott 

tárgyról. A vizsgálatok fő tanulsága az volt, hogy bár a megítélés komplexitása 

változhat helyzetről helyzetre és tárgyról tárgyra, a megítélések mégsem függetlenek 

egymástól, hanem meghatározott mintába szerveződnek, ennélfogva a kognitív 

szimplicitás-komplexitás bizonyos mértéke mintegy diszpozicionális vonásként 

jellemző az egyénre.  

A komplexitás alacsonyabb szintjével rendelkezők, miközben kevesebb 

szempont alapján ítélnek meg egy-egy tárgyat, ezeknek a szempontoknak az 

alkalmazása sokkal merevebb, nehezebben értik meg, hogy egy adott helyzet vagy 

probléma több perspektívából is vizsgálható. Jobban törekednek a kognitív 

konzisztenciára, hajlamosabbak az értékelésbeli dichotomizációra, a fekete-fehér 

látásmódra (Tetlock és Tyler, 1996; Hunyady, 1996). Szociálpszichológiai szempontból 

ugyanakkor nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a komplexitás-szimplicitás mutatója 

amellett, hogy általános diszpozicionális vonásként is megragadható, egyfajta 

társadalmi mélységgel is rendelkezik. Ez azokban a kutatási eredményekben nyilvánul 

meg, amelyek azt mutatják, hogy maga a társas-társadalmi közeg is hatalmas 

befolyással van arra, hogy egyes kognitív területeken (domaineken) belül a kognitív 

szerveződés kimunkáltságának és polaritásának milyen foka tárható fel a társadalmi 

közgondolkodás egészében (ld. Scott, Osgood és Peterson, 1979; Hunyady, 1996). 

 A fenti freudo-marxista és kognitív rigiditás elméletekből kiemelhető két közös 

pont. Egyrészt, hogy ezek az elképzelések a személyiség és/vagy a gondolkodás 

merevségét stabil diszpozicionális vonásként értelmezik, amelyből egyenesen 
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következik, hogy a szituatív hatásokat és a változás lehetőségét csak nagyon 

korlátozottan veszik figyelembe. Másrészt, mint arra már korábban utaltunk, az említett 

elméletek a társas viselkedés és véleményalkotás számos jellegzetességét ebből a 

merevségből vezetik le. Eszerint a rigiditás magas fokával leírható személy mindent és 

mindenkit a számára központi jelentőségű szempontok és nézetek tükrében ítél meg, 

melyek forrása legnagyobb eséllyel a tradicionális tekintély. A rigiditás pedig azzal jár, 

hogy a személy nem tud rugalmasan váltani más, adott esetben relevánsabb 

szempontokra, így nehezen érti meg mások eltérő vélekedését, mivel nem tudja átvenni 

perspektívájukat. A rigiditás így egyszerre teremt alapot a konform szabálykövetéshez 

és mások érdekeinek figyelmen kívül hagyásához, tehát a konvencionalitási motiváció 

magas, és az önzetlenségi motiváció alacsony szintjéhez. 

 Ezzel összhangban számos empirikus bizonyíték mutatja, hogy a 

személyiségbeli és/vagy kognitív rigiditás különböző mutatói összefüggést mutatnak a 

konformista normakövetéssel, a megszokotthoz való ragaszkodással, tradicionalitással 

(Adorno és mtsi., 1950; Vidulich és Kaiman, 1961; Juan és Haley, 1970; Elazar, 1971; 

Wilson, 1973; Payne és Beatty, 1982; McGill, Johnson és Bantel, 1994; Johnson és 

Tamney, 2001, Crowson, 2009), valamint mások nézőpontjának figyelmen kívül 

hagyásával, a segítő szándék hiányával, az empátia alacsony szintjével (Hogan, 1969; 

Wright, 1975; Hale és Delia, 1976; Redmond, 1985; Carlozzi és mtsi., 1995; Samter, 

2002)                   

 

A fenyegetettség és bizonytalanság hatása a társas-társadalmi véleményalkotásra 

  

 Az előzőekben röviden bemutatott rigiditás elméletek többsége is közvetlen 

vagy közvetett kapcsolatot vélt felfedezni a környezet felől érkező bizonytalanság és 

fenyegetés, és a kialakuló társas/társadalmi attitűdök, ideológiai preferenciák között. Ez 

az összefüggés az említett teóriák megvilágításában úgy néz ki, hogy a személy a 

tekintélyfigurák jutalmazási és büntetési szokásaihoz alkalmazkodva próbálja 

csökkenteni a bizonytalanság és szorongás szintjét. Az alkalmazkodás során kritika 

nélkül internalizálja a tekintély elvárásait és az általa hangsúlyozott normákat, így jön 

létre a merev személyiségbeli és/vagy kognitív dinamika, amely aztán a későbbiekben 

stabil diszpozicionális vonásként befolyásolja a társas megismerési folyamatokat. 

(Előidézve például a konvencionalitási motiváció magasabb, és az önzetlenségi 

motiváció alacsonyabb szintjét.)      
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 A fenti rigiditás elméleteken kívül ugyanakkor több egyéb elképzelés is 

kapcsolatot vélt felfedezni a bizonytalanság és fenyegetettség toleranciájának 

személyiségbeli szintje, valamint a társadalmi vélekedésbeli preferenciák között. Ebben 

az összefüggésben a későbbiekben általunk részletesen vizsgált két motivációs dimenzió 

közül a konvencionalitási motiváció kapott nagyobb figyelmet. Ezen elméletek 

érvelésének közös metszete ugyanis úgy hangzik, hogy a bizonytalanságérzetből fakadó 

félelem arra sarkallja az egyént, hogy megszűntesse a bizonytalanság érzetét. Ennek a 

leghatékonyabb módja pedig az, ha olyan nézeteket, attitűdöket, értékeket és normákat 

fogad el és hangsúlyoz, amelyek helytállósága és elfogadottsága viszonylagos 

konszenzusnak örvend az adott társadalomban, hiszen maga a konszenzus mértéke, de 

legalább is annak szubjektív észlelése, és az abból származó normatív nyomás 

megtapasztalása jelzi azt, hogy mennyire beszélhetünk „biztos tudásról”.     

 Itt említhető meg Tomkins (1965, 1995) polaritás elmélete, amely szerint azok, 

akik személyiségükből fakadóan hajlamosabbak a negatív érzelmekre, és az emberi 

kapcsolatokat fenyegető és bizonytalan, a kölcsönös bizalmat és jó szándékot nélkülöző 

területként élik meg, inkább vonzódnak olyan jobboldali ideológiákhoz, amelyek 

megfelelő korlátok, szabályok és normák felállításával és betartatásával tudják 

csökkenteni a kellemetlen fenyegetettség érzetet. Wilson (1973) konzervativizmus 

elmélete ezzel összhangban azt állítja, hogy a konzervativizmus nem más, mint a 

bizonytalanságérzetből fakadó félelem és szorongás hatására kialakuló attitűd-együttes. 

A bizonytalanságérzetre való hajlam mögött stabil személyiségbeli és genetikai okokat 

vél felfedezni, az általa leírt konzervatív attitűd-együttesnek pedig számos olyan eleme 

van – például a konvencionalizmus, a merev erkölcsi nézetek, vagy a vallásos 

dogmatizmus – amelyek jelentésükben kapcsolódnak az általunk leírt konvencionalitási 

motivációhoz.    

 Említést érdemel még Higgins (1998) szabályozási fókusz elmélete, amely azzal 

magyarázza a szabály- és normakövetési viselkedést, hogy az ember elérendő céljai 

között kiemelt jelentőségű a biztonság iránti igény, amelyet az ún. megelőző 

pszichológiai rendszer működtetésével kíván elérni. Ez a rendszer azoknál erős, akik 

szocializációja során a büntetés és a negatív következmények elkerülése, megelőzése 

volt előtérben, melynek záloga a kötelességek teljesítése és a szabályok betartása voltak. 

Sorrentino és Roney (1999) bizonytalanság-orientációs elmélete pedig azt állítja, hogy 

az ún. bizonyosság-orientált személyek a bizonytalanságot nem mint megoldandó 

kihívást, hanem mint fenyegető veszélyforrást élik meg. Ennek hátterében személyes 
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autonómiaérzetük alacsony foka áll, melynek következtében inkább támaszkodnak 

külső szabályokra és tekintélyekre. 

 Az eddig ismertetett rigiditás és bizonytalanságkerülési elméletek közös 

jellemzője, hogy a merev szabály- és normakövetés pszichológiai alapjait – többnyire a 

kora gyermekkori szocializáció sajátosságaiból eredeztethető – stabil diszpozicionális 

vonások formájában ragadták meg. Az elmúlt két évtizedben azonban számos olyan 

elképzelés látott napvilágot, amelyek amellett, hogy elismerik a fenyegetettség- és 

bizonytalanságkerülés terén tapasztalható egyéni különbségeket, nagy hangsúlyt 

fektetnek a környezeti feltételek átmeneti befolyásoló szerepére is. Ezek az elméletek 

általános, mindenkire jellemző szükségletnek tekintik, hogy az ember biztos, valid és 

jelentésteli képet alkosson a világ működéséről, saját magáról, a világban elfoglalt 

helyéről (ld. Yalom, 1980; Fiske, 2004; Hogg, 2011). Ezt a képet, vagy 

vélekedésrendszert azonban kikezdheti a környezet felől érkező átmeneti fenyegetés 

és/vagy bizonytalanság, ami azzal a reakcióval jár, hogy a fenyegetett egyén olyan 

vélekedések mellett köztelezi el magát a korábbiaknál még erősebben, amelyeknek 

helytállósága felől nincs kétsége – ezzel próbálva csökkenteni a bizonytalanság 

kellemetlen érzetét – még ha tartalmukat tekintve ezeknek a nézeteknek nincs is köze a 

külső veszélyforráshoz. Ezt a jelenséget számos összefüggésben és elméletben több 

névvel is illetik, mint például fluid kompenzáció (Tesser, 2000), kompenzátoros 

meggyőződés (McGregor, 2007), világnézet védelem (Greenberg és mtsi., 1990, 1992; 

Anson és mtsi., 2009), vagy rendszerigazolás (Jost és Banaji, 1994). Abban eltérnek az 

egyes teóriák, hogy milyen típusú környezeti fenyegetést tekintenek mérvadónak a 

biztonság és bizonyosság iránti vágy erősítésében. A rettegéskezelés elmélet például 

halandóságunk tudatának erősödését (Greenberg, Pyszczynski és Solomon, 1986; 

Rosenblatt és mtsi., 1989), az én-bizonytalanság elmélet a személyes identitáshoz 

kötődő tartalmakkal kapcsolatos fenyegetéseket (Hogg, 2000; 2007; 2011), a 

jelentésteliség fenntartási modell pedig bármilyen erős elvárt asszociáció meghiúsulását 

(Heine és mtsi., 2006; Proulx, 2011). Az ugyanakkor közös az említett elképzelésekben, 

hogy a fenyegetés hatására adott általános reakcióként írják le az egyén vélekedéseivel 

ellentétes bárminemű változással kapcsolatos erős ellenállást, és az ezeknek a 

vélekedéseknek ellentmondó, vagy nekik meg nem felelő személyekkel és csoportokkal 

szembeni ellenséges attitűdök erősödését.       

 Fontos kiemelni, hogy bár a fenti elméletek a személyes világnézethez, 

értékekhez és vélekedésekhez való ragaszkodás erősödését írják le külső fenyegetettség 
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esetén, ez a legtöbb esetben mégsem választható el a társadalmi normákhoz és 

konvenciókhoz való ragaszkodástól, hiszen ilyen esetben az elsődleges cél a 

bizonyosság érzetének visszaállítása. Ezt pedig a leghatékonyabban olyan nézetek 

hangsúlyozásával lehet elérni, amelyek felől a személy percepciója szerint konszenzus 

uralkodik a társadalom egészén, mint a lehető legszélesebb referenciacsoporton belül, 

tehát a kultúra részének tekinthető (ld. Berger és Luckman, 1966; Wilson, 1973; 

McGregor, Nash és Prentice, 2011). Így a környezet felől érkező bizonytalanság és 

fenyegetés társadalmi szinten fokozni képes a konvencionalitási motivációt, és 

csökkenteni az önzetlenségi motivációt a konvencióknak ellentmondó csoportokkal 

szemben.  

 Fontos megemlíteni, hogy a bizonytalanság és az ebből fakadó fenyegetettség 

számos bizonyíték szerint az információfeldolgozás és a kognitív működés módosulásán 

keresztül fokozza a konvencionalitási, és csökkenti az önzetlenségi motivációt. Ez a 

jelenség tökéletesen nyomon követhető a kortárs szociálpszichológia egyik legnagyobb 

hatású kognitív stílus elméletében, a laikus megismerés elméletben (Webster és 

Kruglanski, 1994; Kruglanski és Webster, 1996; Kruglanski, 2004). A teória központi 

fogalma az ún. kognitív lezárás iránti igény, amely nem más, mint motiváció és 

hajlandóság a gyors véleményformálásra, és az ahhoz való ragaszkodásra, melynek 

hátterében a kétértelműség és bizonytalanság elkerülésének vágya, valamint a stabilitás 

iránti igény áll. A magas lezárás iránti igénnyel rendelkező egyének csak korlátozott 

mennyiségű információt vesznek figyelembe döntéseik és nézeteik kialakítása során, így 

hajlamosabbak lesznek a környezetből kiemelkedő domináns jelzőingerekre 

támaszkodni ítéleteik során, mivel gyorsan szeretnének biztos elhatározásra jutni. Ennek 

pedig számos következménye lesz a társas viselkedésre nézve.  

A magas lezárás iránti igénnyel rendelkezők például hajlamosabbak a 

csoportközpontúság „tünet-együttesét” mutatni, melynek részeként konformistábbak, 

fontosabbnak tartják a csoportnormákhoz való feltétlen ragaszkodást, az ezekkel a 

normákkal kapcsolatos vélemény-homogenitást a csoporton belül, a kihúzók 

megbüntetését, és ellenségesebbek a csoportnormáknak ellentmondó külső csoportokkal 

szemben (Kruglanski, 2004; Kruglanski és mtsi., 2006; Kruglanski és Orehek, 2011). 

Emellett hajlamosak a sztereotipizálásra, mivel a társas sztereotípiák gyors és egyszerű 

magyarázatot kínálnak a társas környezettel kapcsolatban, így könnyítik a lezárás 

folyamatát. A magas lezárás iránti igénnyel rendelkezők empátiás készsége is 

fejletlenebb, mivel korai gondolataik befagyasztása miatt nehezebben veszik át mások 
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nézőpontját (Richter és Kruglanski, 1999; Webster-Nelson és mtsi., 2003; Kruglanski, 

2004). Ezeken keresztül a lezárás iránti igény, mint a kognitív rigiditás szituatív 

mutatója összefüggésben áll a konvencionalitási motiváció magas, és az önzetlenségi 

motiváció alacsony szintjével. 

 

A politikai ideológiák motivált megismerési elmélete 

 

 Témánk szempontjából kiemelkedően fontos a politikai ideológiák motivált 

társas megismerési elmélete, amely monumentális elméleti és empirikus áttekintése 

nyomán próbálja integrálni az eddigiekben bemutatott teóriákat (Jost, Glaser, 

Kruglanski és Sulloway, 2003; Jost, Federico és Napier, 2009; Federico és Goren, 2009; 

Jost és Amodio, 2012). Az elmélet szerint a politikai ideológiai preferenciák mögött 

többféle motiváció áll, ugyanazt az ideológiát más-más motivációból kifolyólag 

fogathatják el különböző személyek, és ugyanaz a motiváció akár eltérő ideológiák 

elfogadásához is vezethet egyéni szituációtól függően. A szerzők három motiváció 

kitüntetett szerepét emelik ki az ideológiai preferenciák tekintetében: a kapcsolati 

motivációét (vágy az értékes társas identitás és a közösen osztott valóságértelmezés 

kialakítására); az episztemikus motivációét (bizonyosság, struktúra, kognitív 

szimplicitás és rend iránti vágy); valamint az egzisztenciális motivációét (biztonság és 

jelentésteli élet iránti vágy, a fenyegetettség megszüntetésének vágya). A három 

motivációs csoport – mint ahogy arra már a korábbiakban is utaltunk – erősen hathat 

egymásra, hiszen a külső fenyegetettség megszűntetésének vágya (egzisztenciális 

motiváció) merevebb kognitív működéshez vezethet (episztemikus motiváció), ez pedig 

fokozza az egyértelmű csoportidentitás kialakításának vágyát (kapcsolati motiváció).
2
 

 A politikai ideológiák motivált társas megismeri elmélete szerint ez a három 

motivációs tényező a társas-társadalmi attitűdök két olyan csoportjára hat, amelyek 

aztán közvetlenül szabják meg ideológiai preferenciáinkat. Ez a két csoport pedig a 

társadalmi változásokkal és a társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos vélekedéseinket 

jelenti. A fenyegetettség és a bizonytalanság megszűntetésének motivációja közvetlenül 

járul hozzá a társadalmi változásokkal szembeni ellenálláshoz, és a társadalmi 

egyenlőtlenségek elfogadásához. Ez pedig két olyan jellemző, amelyeket az elmélet a 

                                                 
2
 Természetesen más irányú hatásmechanizmusok is jelentkezhetnek, hiszen például a merevebb kognitív 

stílussal rendelkezők (episztemikus motiváció) eleve hajlamosabbak fenyegetőnek érezni egy adott társas 

helyzetet (egzisztenciális motiváció), illetve maga az identitástudat átmeneti bizonytalansága (kapcsolati 

motiváció) is kiválthatja a megismerési funkciók időleges rigiditását (episztemikus motiváció). 
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jobboldali/konzervatív ideológiai orientáció ún. magösszetevőiként definiál, melyek 

általánosságban tekinthetők a jobboldali politikai-ideológiai orientáció központi 

jellemzőinek.
3
 Az említett teóriából kiinduló kutatások eredményei szerint tehát a 

fenyegetettség és a bizonytalanság megszűntetésének vágya a társadalmi változásokkal 

szembeni ellenálláson és a fennálló egyenlőtlenségek elfogadásán keresztül 

hajlamosabbá tesz a jobboldali-konzervatív politikai preferenciákra és önbesorolásra 

(Jost és mtsi., 2007; Jost és Napier, 2011; Thorisdottir és Jost, 2011).           

 

Konvencionalitás és önzetlenség, mint különálló személyiségvonások 

 

 Érdemes kiemelni, hogy az eddigiekben tárgyalt elméletek a konvencionalitási 

és önzetlenségi motivációt (illetve az ezekhez köthető egyéb pszichológiai 

tulajdonságokat) közös tőről eredeztették: mindkettő alapját a merev személyiségbeli, 

illetve kognitív dinamika, valamint az ehhez köthető fokozott biztonság és a 

bizonyosság iránti igény formájában vélték felfedezni. Ugyanakkor számos elképzelés 

külön-külön személyiségvonások formájában ragadja meg a kétféle motiváció alapjait, 

és ezekkel magyarázza a társadalmi-politikai preferenciákat. 

 Ennek eklatáns példája a csoportközi és politikai attitűdök kettős folyamat 

elmélete (Duckitt, 2001, 2005; Duckitt és Sibley, 2009). Eszerint a társadalmi-ideológiai 

vélekedések szerveződésének hátterében két átfogó attitűdnyaláb tárható fel: a szociális 

dominancia orientáció (social dominance orientation, továbbiakban SDO) és a 

jobboldali tekintélyelvűség (right-wing authoritarianism, továbbiakban RWA). Előbbi 

azt mutatja meg, hogy az ember mennyire preferálja a hierarchikus társadalmi 

berendezkedést – és a domináns társadalmi csoportpozíciót – az egalitariánus 

berendezkedéshez képest
4
 (Pratto és mtsi., 1994), utóbbi pedig azt, hogy mennyire 

hajlamos behódolni a konvencionális tekintélynek, mennyire ellenséges a nem 

konvencionális csoportokkal szemben, és mennyire tartja fontosnak a hagyományok 

követését
5
 (Altemeyer, 1981, 1996). Az RWA egyéni szintjét elsősorban az határozza 

                                                 
3
 A szerzők ugyanakkor elismerik, hogy a változással szembeni ellenállás és az egyenlőtlenségek 

elfogadásának jellemzői olykor egymással ellentétben állhatnak, mint például a volt szocialista országok 

esetében (Jost és mtsi., 2003a; Jost, Krochik, Graucher és Hennes, 2009). Hasonló következtetésre jut 

Kiss (1999) is, amikor határozott különbséget tesz a konzervativizmus pszichológiai és ideológiai 

jelentéstartalma között.  
4
 A szociális dominancia orientáció a szociális dominancia elmélet központi fogalma (Sidanius és Pratto, 

1999). Az elméletről az alábbiakban részletesebben is szó esik. 
5
 A jobboldali tekintélyelvűség elmélet a korábbiakban bemutatott freudo-marxista tekintélyelvűség 

elméletek szociális tanuláselméleti keretben történő újragondolása. Eszerint a jobboldali tekintélyelvűség 
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meg, hogy a személy mennyire látja a világot fenyegető helynek, amelyet szabályokkal, 

társadalmi konvenciókkal kell kontroll alatt tartani és kiszámíthatóvá, biztonságossá 

tenni. Az SDO szintjét pedig az határozza meg, hogy az egyén mennyire tekint a világra 

egyfajta szociáldarwinista nézőpontból, ahol a társadalmi csoportoknak élet-halál harcot 

kell vívnia az erőforrásokért és a hatalomért (Duckitt és Sibley, 2009; Perry, Sibley és 

Duckitt, 2012).  

Ennek a kétfajta nézőpontnak a mértékét pedig az adott környezeti feltételeken 

túl nagyon erősen befolyásolja a személyiség. A két attitűdklaszter mögött ugyanis két 

jól megkülönböztethető személyiségvonás-konstelláció ragadható meg. Az RWA 

mögött a társas konformitás, amely magával vonja a konvencionalitást, szabálykövetést, 

engedelmességet, kiszámíthatóságot (így tartalmilag rendkívül nagy átfedést mutat az 

általunk használt konvencionalitás fogalmával). Az SDO mögött pedig a durvalelkűség, 

melynek főbb jellemzői a kíméletlenség, részvétlenség, engesztelhetetlenség és 

keménység (így az általunk használt önzetlenség meghatározás inverzének tekinthető). 

A kettős folyamat elmélet szerint a két személyiségvonás-konstelláció az 

említett attitűdklasztereken keresztül sokszor más-más csoportokkal szemben fejtheti ki 

az előítéletességre, diszkriminációra hajlamosító hatását. A társas konformitás az RWA 

attitűdklaszterén keresztül azokkal a csoportokkal szemben hajlamosít előítéletességre, 

amelyek fenyegetést jelentenek a fennálló társadalmi struktúrára, kulturális 

konvenciókra és normákra, ezzel szemben a durvalelkűség esetében az SDO-alapú 

előítéletesség célpontjai azok a csoportok, amelyek versenyben állnak a személy 

csoportjával a magasabb státuszért, több erőforrásért (Duckitt és Sibley, 2007; 2009). 

Így tehát a kettős folyamat elmélet a politikai attitűdök szerveződését két dimenzió 

mentén írja le, egy RWA-, és egy SDO-alapú dimenzió mentén. Előbbi központi témája 

a normákhoz és tradíciókhoz való ragaszkodás, valamint a nem konvencionális 

csoportok megítélése, utóbbi pedig inkább az erőforrások csoportközi elosztásával 

kapcsolatos vélekedésekhez kapcsolódik, így főként gazdasági-jóléti kérdések 

szempontjából releváns. A szerzők ugyanakkor kiemelik, hogy a két dimenzió nagyon 

sok esetben összefügg egymással, de hogy mennyire, azt nagymértékben befolyásolják 

az adott társadalmi viszonyok (ld. Mirisola és mtsi., 2007). 

                                                                                                                                               
nem stabil személyiségvonás, hanem egy körülhatárolt, a fentebb leírt három elemből álló ideológiai 

attitűdklaszter, amelyet a szociális tanuláselmélet (Bandura, 1977) törvényszerűségeinek megfelelően 

sajátít el a személy. A „jobboldali” itt nem politikai, hanem pszichológiai tartalommal bír, amelyet az 

említett három elem ír le (Altemeyer, 1996).  
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A kettős folyamat elméletnek azt az elgondolását, miszerint az ideológiai-

politikai attitűdök két dimenzión helyezhetők el, melyek személyiségbeli és emiatt 

motivációs alapjai is eltérnek, alátámasztják azok a vizsgálatok, melyek különböző 

személyiség-taxonómiai rendszerekből származó személyiségvonások, és bizonyos 

társadalmi vélekedések viszonyát vizsgálják.       

 Ebben az összefüggésben fontosak azok a kutatások, amelyek a személyiség 

„Nagy Ötök” koncepciója, és a társadalmi-politikai vélekedések között kerestek 

kapcsolatot. Ha a „Nagy Ötök” paradigma személyiségfaktorai és a bennünket érdeklő 

két motivációs dimenzió között keresünk konceptuális kapcsolatot, akkor az 

önzetlenségi motivációt a barátságosság faktorhoz, a konvencionalitási motivációt 

pedig a nyitottság, valamint a lelkiismeretesség faktorokhoz köthetjük. A nyitottság 

egyfajta intellektuális kíváncsiságot jelent, az újdonság és a változatosság preferenciáját 

a megszokottal és egyhangúval szemben, míg a lelkiismeretesség az önfegyelem, 

felelősségteljesség, megbízhatóság, tervezettség és szervezettség vonásait takarja (Costa 

és McCrae, 1992). A nyitottság alacsony szintje tehát a szokásokhoz való ragaszkodás, 

a lelkiismeretesség magas szintje pedig a szabálykövetés viselkedési mintáit vetíti előre. 

Így nem meglepőek azok az empirikus bizonyítékok, amelyek szerint a nyitottság 

alacsony és a lelkiismeretesség magas értéke együtt jár a társadalmi konvenciókhoz és 

hagyományos tekintélyekhez való ragaszkodással (Kish, Netterberg és Leahy, 1973; 

Riemann és mtsi., 1993; John és Srivastava, 1999; Carney és mtsi., 2008; Gerber és 

mtsi., 2010), illetve az ezeket a jellemzőket is magába foglaló RWA attitűdklaszterrel 

(Heaven és Bucci, 2001; Duriez és Soenens, 2006; Sibley és Duckitt, 2008; Perry és 

Sibley, 2012; Leone, Desimoni és Chirumbolo, 2012). 

 A „Nagy Ötök” barátságosság személyiségfaktora az együttműködésre való 

hajlam és a társas harmónia iránti igény terén mutatkozó egyéni különbségeket ragadja 

meg (Graziano és Eisenberg, 1997). Ennek viselkedéses megnyilvánulásai a kedvesség, 

figyelmesség, szívélyesség, együttérzés és tapintatosság (Thompson, 2008). A 

barátságosság magas szintjével jellemezhető emberek másoknál hajlamosabbak az 

empátiára és a proszociális viselkedésre (Graziano és mtsi., 2007; Mooradian, Davis és 

Matzler, 2011). Ennek persze következményei lesznek a társadalmi-ideológiai 

preferenciákra is, hiszen az erős barátságosság vonással rendelkezők egalitariánusabbak, 

kevésbé preferálják a társadalom hierarchikus berendezkedését, és kevésbé előítéletesek 

a külső csoportokkal szemben (Lippa és Arad, 1999; Heaven és Bucci, 2001; Duriez és 
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Soenens, 2006; Sibley és Duckitt, 2008; Hirsh és mtsi., 2010; Perry és Sibley, 2011; 

Bergh, Akrami és Ekehammar, 2012). 

 A „Nagy Ötök” paradigma egy módosított változata az ún. HEXACO 

személyiség-taxonómiai rendszer, amely az eredeti öt faktoron túl tartalmaz egy ún. 

becsületesség-szerénység faktort is. A faktor becsületesség facetjének ismertetőjegyei az 

őszinteség és a méltányosság, a szerénység facet központi elemei pedig a mértékletesség 

és a kapzsiság alacsony szintje (Ashton és Lee, 2007). Leone, Desimoni és Chirumbolo 

(2012) eredményei szerint a becsületesség azáltal, hogy a tradicionális kapcsolati 

normák betartására ösztönöz, hozzájárul a jobboldali tekintélyelvűséghez, mivel ha 

mindenki betartaná ezeket a normákat, a világ is biztonságosabb és kiszámíthatóbb 

lenne. Emellett negatív összefüggést mutatott a szociális dominancia orientációval, 

mivel ez a fajta normakövetés nem fér össze a kegyetlen machiavellista 

versenyszemlélettel. A szerénység facet szintén negatív összefüggést mutatott az SDO-

val, mert a kapzsiság hiánya az erőforrások tekintetében is az egalitariánusabb 

vélekedések elfogadásának kedvez. 

 

Motivált vélekedések a társadalmi egyenlőségről 

 

Mint ahogy amellett a korábbiakban érveltünk, a konvencionalitási motiváció – 

és a hozzá köthető egyéb pszichológiai tulajdonságok – azáltal befolyásolják ideológiai 

vélekedéseinket, hogy hajlamossá tesz minket a konszenzussal övezett társadalmi 

normák elfogadására, az önzetlenségi motiváció – és a hozzá köthető egyéb 

pszichológiai tulajdonságok – pedig azáltal, hogy fogékonnyá tesz bennünket a mások 

jólétével való törődésre. Mindkettő olyan jellemző, mint az a fentiekből is kiderült, 

amely szorosan kapcsolódik a társadalmi egyenlőség politikai-ideológiai kérdésköréhez.     

 A társadalmi egyenlőség kérdéséről legalább kétféle vonatkozásban 

beszélhetünk, egyfajta kulturális-csoportközi, valamint kimondottan gazdasági 

értelemben is. Mindez jól illeszkedik a politikai ideológiák kétdimenziós klasszifikációs 

rendszereihez is. A politikai ideológiák klasszifikációjának bevett gyakorlata a két 

dimenzió mentén történő csoportosítás, amelyek közül az egyik társadalmi-kulturális 

kérdéseken alapul, a másik pedig kimondottan gazdasági relevanciájú (pl. Christie és 

Meltzer, 1970; Nolan, 1971; Slomp, 2000, Körösényi, Tóth és Török, 2007). Mindkét 

dimenzió szorosan összefügg a társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos vélekedésekkel. A 

kulturális dimenzióra alapozva beszélhetünk kulturális-csoportalapú egyenlőség 
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értelmezésről, amelynek lényeges vonatkozása a kulturális konvencióknak, normáknak 

eleget nem tevő csoportok megítélésében tapasztalható különbségek. A kulturális 

dimenzió konzervatív oldala elsődleges jelentőséget tulajdonít a tradíciók, konvenciók, 

valamint az ezeken alapuló tekintély szabályozó erejének, ezért a magukat ide sorolók 

hajlamosabbak negatívabban megítélni az ezeknek valamilyen szempontból 

ellentmondó csoportokat. Ugyanakkor az ideológiai klasszifikáció gazdasági 

dimenziójára alapozva beszélhetünk kimondottan gazdasági típusú társadalmi 

egyenlőségről is, amelynek központi témája a jövedelmi egyenlőség, illetve a különböző 

jóléti szolgáltatásokhoz, gazdasági erőforrásokhoz való hozzáférés egyenlősége. A 

gazdasági ideológiai dimenzió konzervatív, vagy jobboldali oldalának hívei a baloldal 

követőihez képest hagyományosan kevésbé preferálják a gazdaság állami eszközökkel 

történő szabályozását és az állam által irányított és garantált nagyarányú jövedelmi 

újraelosztást, az univerzális jóléti szolgáltatásokat, és ezzel párhuzamosan inkább 

tolerálják a nagy jövedelmi különbségeket. 

 Ha tehát a különböző motivációs változók társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos 

ideológiai vélekedésekre gyakorolt hatását vizsgáljuk, tekintetbe kell vennünk, hogy 

mely motivációs változók hatását tekintjük relevánsnak, milyen kapcsolat található az 

egyes motivációs változók között, mely társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos 

vélekedés-dimenziókra gyakorolt hatásokat vizsgálunk, és milyen kapcsolat tárható fel 

az ezek között a vélekedésdimenziók között. Ha a konvencionalitási és önzetlenségi 

motiváció hatását vizsgáljuk a kulturális-csoportalapú és a gazdasági egyenlőséggel 

kapcsolatos vélekedésekre, eltérő következtetésekre juthatunk a kettős folyamat elmélet 

(Duckitt, 2001; 2005; Duckitt és Sibley, 2009), illetve a politikai ideológiák motivált 

megismerési elmélete (Jost és mtsi., 2003a; 2009; Jost és Napier, 2011) alapján.     

 A kettős folyamat elmélet alapján azt mondhatjuk, hogy a konformitási és az 

önzetlenségi motiváció független egymástól, mert két különböző személyiségvonás-

együttes alapozza meg azokat (a társas konformitás, illetve a finomlelkűség). Emellett 

az elmélet azt is állítja, hogy a kulturális csoport-alapú, illetve a gazdasági egyenlőség 

dimenziót érdemes külön kezelni, mert más-más attitűd-klaszterből eredeztethetők: 

előbbi a jobboldali tekintélyelvűségből, utóbbi pedig a szociális dominancia 

orientációból. A kettő között változó erejű kapcsolat lehet, amelyre az adott 

társadalomra jellemző sajátosságokból lehet következtetni. Ugyanakkor lényeges, hogy 

az elképzelés szerint egyféle személyiségvonás klaszter csak az egyik egyenlőség 

dimenzióra hat: a finomlelkűség (mely rokonítható az önzetlenségi motivációval) az 
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SDO-n keresztül a gazdasági egyenlőséggel kapcsolatos vélekedésekre, a társas 

konformitás (mely rokonítható a konvencionalitási motivációval) az RWA-n keresztül 

pedig a kulturális-csoportalapú egyenlőséggel kapcsolatos vélekedésekre.         

 A motivált megismerési elmélet alapján – mely főként a rigiditási és 

bizonytalanságkerülési elméletekre alapoz – ezzel szemben kapcsolatot kell 

feltételeznünk a konvencionalitási, illetve az önzetlenségi motiváció között, hiszen 

mindkettő visszavezethető az episztemikus, illetve egzisztenciális motivációkra. (Mint 

arra korábban utaltunk, a félelem- és bizonytalanságkerülés előrevetíti a 

konvencionalitási motiváció magas, és az önzetlenségi motiváció alacsony szintjét.) 

Ugyanakkor ez a teória szoros összefüggést feltételez a társadalmi egyenlőség 

kulturális-csoportalapú és gazdasági dimenziója között, és általánosságban említi a 

társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos attitűdöket, melyek a társadalmi változásokkal 

kapcsolatos attitűdök mellett a bal- illetve jobboldali ideológiák elsődleges 

megkülönböztetői. (A jobboldal tradicionalista és tolerálja a fennálló 

egyenlőtlenségeket, míg a baloldal változás- és egyenlőségpárti.) Azt ugyan kiemelik a 

szerzők, hogy egyes esetekben a változás és az egyenlőség aszinkronba kerülhetnek 

egymással – mint például a rendszerváltó volt szocialista országok esetében – de magát 

a társadalmi egyenlőség fogalmát egydimenziósként értelmezik (ld. Jost és mtsi., 2009, 

315. o.).  

Az egydimenziós megközelítés alapját az olyan nagyhatású kortárs 

társadalomlélektani elméletek adják, mint például a rendszerigazolási elmélet (Jost és 

Banaji, 1994; Jost és Van der Toorn, 2012 ), vagy a szociális dominancia elmélet 

(Sidanius és Pratto, 1999; Sidanius és mtsi., 2004), melyekből a politikai ideológiák 

motivált megismerési elmélete is sokat merít. Az említett elképzelések elsősorban a 

régóta politikai-ideológiai pluralizmussal és szabadpiaci versennyel jellemezhető 

nyugati demokráciákban fennálló társadalmi különbségekre próbálnak magyarázatot 

adni. A két nagyívű teória között természetesen számos különbség felfedezhető (ezekről 

ld. Sidanius és mtsi., 2004; Jost, 2011; ld. még Hunyady, 2003; 2005b), mégis rendkívül 

sok olyan közös kiindulópontot és gondolati elemet találunk bennük, amelyek nagyon 

jól megvilágítják a kortárs amerikai szociálpszichológia társadalomképét és a társadalmi 

egyenlőség kérdéséről való gondolkodását.  

A leglényegesebb közös elem, hogy mind a rendszerigazolási elmélet, mind a 

szociális dominancia elmélet elsődlegesen úgy ír le minden társadalmat, mint egy 

csoportalapú hierarchia rendszert, ahol különböző társadalmi csoportok versengenek 
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egymással a domináns csoportpozícióért, valamint az ezzel járó erőforrásokért és 

hatalomért. A társadalmi stabilitás fennmaradását, illetve bizonyos társadalmi 

változások bekövetkeztét – melyek ezekben az elméletekben szükségszerűen a 

csoportalapú hierarchikus viszonyok stabilitását, illetve változását jelentik – különböző 

ideológiák versenye dönti el, melyek vagy támogatják a status quot, vagy aláássák azt.          

Szintén mindkét elméletben megtaláljuk azt a marxista társadalomkritikai 

elemet, amely szerint látszólag az alávetett csoportok szempontjából is előnyös a 

fennálló egyenlőtlenségek elfogadása, hiszen ezáltal a teljes társadalom 

versenyképességét növelik (szociális dominancia elmélet), másrészt meg tudnak 

birkózni saját előnytelen helyzetük szorongató tudatával, ha azt hamis tudatként 

igazságosnak és méltányosnak látják (rendszerigazolási elmélet).  

Témánk szempontjából különösen fontos, hogy ezekben az elméletekben tovább 

él az a szintén marxi indíttatású gondolat, miszerint a csoportelnyomás egyik eszköze a 

gazdasági elnyomás, vagyis a külső csoportok különböző erőforrásoktól való elzárása 

biztosítja ezek alávetett státuszának fennmaradását. Így ér össze a kulturális-

csoportalapú, illetve a gazdasági egyenlőtlenségek elfogadása, melynek legjellemzőbb 

legitimáló ideológiái azok a leginkább nemi és faji-etnikai alapú sztereotípiák, melyek 

szerint az alávetett csoportok képviselői azért sikertelenek a gazdasági versenyben, mert 

esszenciális tulajdonságaik elővetítik a kompetencia, vagy a kitartás hiányát. Ez 

akadályozza őket a siker elérésében, így végső soron ők maguk tehetnek saját 

helyzetükről (pl. Giles, 1999; Fiske és mtsi., 2002; Oldmeadow és Fiske, 2007).     

 Stabil hierarchikus viszonyok esetén, mely a mai nyugati liberális demokráciák 

többségére jellemző, társadalmi szinten normatívnak számíthatnak olyan legitimáló 

ideológiák, amelyek elfogadásával az egyes csoportok konzerválják a kialakult 

társadalmi rétegződést. Ugyanakkor látni kell azt, amit talán nem láttat kellő 

pontossággal sem a rendszerigazolási elmélet, sem a szociális dominancia elmélet, sem 

pedig a politikai ideológiák motivált megismerési elmélete. Mégpedig, hogy ezek a 

legitimáló ideológiák vonatkozhatnak kizárólag a kulturális-csoportalapú egyenlőségre 

(bizonyos csoportok veszélyét hangsúlyozva a társadalmi normák tükrében), 

vonatkozhatnak egyszerre a kulturális-csoportalapú, valamint a gazdasági egyenlőségre 

(mint például a kompetencia és/vagy kitartás hiányát hangsúlyozó társadalmi 

sztereotípiák), illetve vonatkozhatnak kizárólag a gazdasági egyenlőség kérdésére.  

Legutóbbi esetre azok az ideológiai elemek nyújtanak példát, amelyek leírják, 

hogy hogyan, milyen elvek mentén kell történnie az erőforrások, anyagi javak és terhek 
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elosztásának egy társadalmon belül, vagyis milyen ún. disztributív igazságossági 

alapelveknek kell teljesülnie (Deutsch, 1985; 2010). A nagyarányú állami újraelosztás 

és jövedelmi egalitarianizmus ellenzése az alávetett csoportokról alkotott véleménytől 

függetlenül is hozzájárul a társadalmi hierarchia fenntartásához, hiszen a 

felemelkedéshez szükséges közvetett és közvetlen erőforrásokat tagadja meg a 

kedvezőtlen helyzetben lévő csoportoktól.             

A régóta szabadpiaci versennyel jellemezhető társadalmakban számos olyan 

ideológiai elemet fedezhetünk fel a közgondolkodásban, amelyek elfogadása és 

pártolása közvetlenül járul hozzá a nagyarányú állami újraelosztás és jövedelmi 

egalitarianizmus ellenzéséhez. Ilyen ideológiáknak számít például a protestáns 

munkaetika, a meritokráciába és a piac igazságos működésébe vetett hit (Ludwig, 1999; 

Jost és mtsi., 2003b; Jost és Hunyady, 2005), vagy az egyéni társadalmi mobilitás 

lehetőségébe vetett hit (Major és mtsi., 2002). Ezek a Deutsch (1985) által leírt három 

disztribúciós igazságossági alapelv, a rászorultság, az egyenlőség, valamint a 

méltányosság alapelve közül a legutóbbihoz kapcsolódnak, hiszen ez az alapelv mondja 

ki, hogy mindenkinek a befektetett erőforrásoknak és egyéni érdemének megfelelően 

kell részesülni a jutalmakból, javakból, tehát aki nagyobb erőfeszítéseket tesz, annak 

nagyobb jutalom is jár. Ezek alapulva a fentebb említett legitimáló ideológiák szerint a 

szabad gazdasági verseny azért előnyös, mert aki megfelelően ki tudja aknázni 

tehetségét és/vagy kellő erőfeszítéseket tesz céljai eléréséért, az törvényszerűen 

megelőzi versenytársait, így végül mindenki a megérdemelt helyét fogja elfogadni a 

társadalomban. Ezen a gondolatmeneten alapulva nem meglepő, hogy a piaci alapú 

gazdasági rendszerigazolásnak ez a formája erős összefüggést mutat az igazságos 

világba vetett hittel (Jost és Thompson, 2000).   

 Ha a gazdasági egyenlőséggel kapcsolatos vélekedések motivációs hátterét 

vesszük szemügyre, arra gyanakodhatunk, hogy az önzetlenségi motiváció az 

egyenlőségpárti gazdasági vélekedésekkel fog együtt járni, hiszen ez a motiváció 

felülírhatja az önérdeket és a saját csoport érdekét, és akár ezek rovására is 

erőforrásokat juttathat a kedvezőtlenebb anyagi helyzetben lévőknek. Nem meglepő 

tehát, hogy több kutatás talált összefüggést a gazdasági egyenlőség iránti igény, 

valamint olyan, az önzetlenségi motivációhoz köthető személyiségvonások között, mint 

például a barátságosság (Riemann és mtsi., 1993; Gerber és mtsi., 2010; de ld. Carney 

és mtsi., 2008), az empátia (Batson és mtsi., 1995), vagy az ún. énmeghaladási 

motivációs értéktípusok (Duriez, Van Hiel és Kossowska, 2005). 
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 A kép egy kicsit összetettebb, ha a konvencionalitási motiváció hatását vesszük 

górcső alá. Mivel ez a motiváció a konvencionális normák követését valószínűsíti, a 

gazdasági egyenlőségre gyakorolt hatásának vizsgálatakor mindenképpen figyelembe 

kell venni, hogy az adott társadalomban milyen ideológiai elemek határozzák meg az 

anyagi és egyéb erőforrások, valamint terhek elosztását, és ezek az elvek mennyire 

konszenzusosak, vagy éppen vitatottak a közgondolkodásban. Régóta fennálló szabad 

piaci körülmények között számos olyan ideológiai elv társadalmi elfogadottsága 

széleskörű konszenzusnak örvend, amelyek magyarázatot és igazolást kínálnak a 

fennálló gazdasági-jövedelmi különbségekre (pl. az egyéni érdembe, a piac 

igazságosságába, és a társadalmi mobilitásba vetett hit). Mivel ezeknek az elveknek a 

régóta fennálló nyugati liberális demokráciákban nagyon erős normatív jellegük van, a 

társas konformitás ezeknek az ideológiáknak az elfogadásán keresztül hajlamosít a 

gazdasági egyenlőtlenségek elfogadására (Jost és Hunyady, 2005).             

 Ennek megfelelően számos, az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában 

végzett kutatás során találtak összefüggést a konvencionalitási motivációhoz köthető 

személyiségvonások (és más diszpozicionális tulajdonságok), valamint a nagyarányú 

állami újraelosztás ellenzése és/vagy a jövedelmi egyenlőtlenségek elfogadására 

irányuló politikai preferenciák között. Ilyen antiegalitariánus gazdasági nézetek 

összefüggését találták például a lekiismeretesség magas (Gerber és mtsi., 2010), és a 

nyitottság alacsony szintjével (Costa és McCrae, 1977; Riemann és mtsi., 1993; Jost és 

Thompson, 2000, idézi Jost és mtsi., 2003a; Gerber és mtsi., 2010), valamint az ún. 

konzervációs motivációs értéktípusokkal (Duriez, Van Hiel és Kossowska, 2005). 

Emellett szintén több bizonyíték mutat arra, hogy az említett országokban a gazdasági-

jövedelmi egyenlőség iránti igény alacsonyabb szintjét mutatják azok, akikre inkább 

jellemzők a kognitív rigiditás olyan mutatói, mint a tekintélyelvűség (Adorno és mtsi., 

1950), a dogmatizmus (Rokeach, 1960; Crowson, 2009), a lezárás iránti igény 

(Kossowska és Van Hiel, 2003), vagy a biztos tudásba vetett hit (Crowson, 2009).      

 Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy milyen viszony áll fenn a konvencionalitási 

motiváció és a gazdasági egyenlőséggel kapcsolatos vélekedések között olyan országok 

esetében, ahol azok történelmi és kulturális sajátosságainál fogva a jövedelmi és 

erőforrásbeli egyenlőtlenségeket legitimáló ideológiák társadalmi elfogadottsága sokkal 

gyengébb. Ez különösen releváns kérdés Közép-Kelet Európa fiatal demokráciái 

esetében. 
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A „posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia” Közép-Kelet-Európában 

  

 Számos kutatás bizonyítja, hogy régiónk volt szocialista országainak társadalmai 

a nyugat-európai országok társadalmaihoz képest sok szempontból eltérően 

gondolkodnak a gazdasági-jövedelmi egyenlőtlenségek kérdéseiről. A Szovjetunió 

felbomlása, és az érintett országok demokratikus rendszerváltása óta eltelt több mint 20 

év alatt felhalmozott számos empirikus bizonyíték arra utal, hogy az érintett régió 

társadalmai a nyugat-európai országokhoz viszonyítva fontosabbnak tartják a jövedelmi 

egyenlőtlenségek csökkentését, valamint az állam jóléti és újraelosztó szerepének 

erősítését, vagyis gazdasági szempontból egalitariánusabbak és paternalistábbak. Ezek 

a különbségek a kelet- és nyugat-európai közgondolkodás között a különböző 

nemzetközi összehasonlító közvéleménykutatási adatbázisok
6
 eredményeit elemezve 

megfigyelhetőek voltak közvetlenül a rendszerváltást követő években (Mason, 1995; 

Blanchflower és Freeman, 1997; Evans, 1998; Delhey, 1999; Austen, 2002; Andreβ és 

Heien, 2001; Corneo és Grüner 2002). Mindamellett ezek a gazdasági-jóléti 

vélekedésbeli különbségek az eredmények szerint – a jóléti paternalizmus terén kevésbé 

hangsúlyosan, a jövedelmi egalitarianizmus tekintetében erősen – fennmaradtak az ezt 

követő időszakban is egészen napjainkig (Suhrcke, 2001; Redmond és mtsi., 2002; 

Lipsmeyer és Nordstrom, 2003; Alesina és Fuchs-Schündeln, 2006; Jánky, 2009; 

Lelkes, 2009; Roosma, Gelissen és Van Oorschot, 2012).  

Ennek okaként két fő tényezőt lehet kiemelni: egyrészt a rendszerváltást 

megelőző szocialista időszak szocializációs tapasztalatainak hatását és továbbélését a 

közgondolkodásban, másrészt a rendszerváltás óta eltelt időszak csalódásainak 

gazdasági attitűdökre gyakorolt hatását. Ez a két tényező persze sok szempontból 

elválaszthatatlan egymástól, sokkal inkább egymást erősítik, mintsem hogy független 

hatást gyakorolnának.         

 Ha az első tényező hatását vesszük szemügyre, kiindulópontként azt kell 

hangsúlyoznunk, hogy a második világháborút követő évtizedekben a kelet-európai 

országokban kialakuló szocialista államberendezkedés központosított diktatórikus 

eszközökkel próbálta megvalósítani az elsősorban gazdasági értelemben vett társadalmi 

                                                 
6
 például: International Social Survey Programme (pl. Blanchflower és Freeman, 1997; Delhey, 1999; 

Suhrcke, 2001; Andreβ és Heien, 2002; Corneo és Grüner 2002; Redmond és mtsi., 2002; Lipsmeyer és 

Nordstrom, 2003; Jánky, 2009); International Social Justice Programme (pl. Mason, 1995; Örkény és 

Székelyi, 2000; Csepeli és mtsi., 2004); World Values Survey (pl. Lelkes, 2009; Murthi és Tiongson, 

2009); European Social Survey (pl. Molnár és Krekó, 2011; Roosma, Gelissen és Van Oorschot, 2012) 
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egyenlőtlenségek felszámolását. Ez már eleve egy fontos különbség a nyugat-európai 

régióval való összevetésben, hiszen ott a verseny alapú piacgazdaság (és demokrácia) a 

maga fokozatosságában vált a társadalmi berendezkedés és működés elfogadott 

alapjává, míg régiónkban a szocialista államberendezkedést egyfajta gigantikus 

társadalmi kísérletként felülről (és jórészt kívülről) erőltették a társadalomra.  

 A szocializmus időszakának gazdasági attitűdökre gyakorolt szocializációs 

hatásának vizsgálatakor legalább két szint hatását kell megemlítenünk. Egyrészt az 

ideológiai szintet, hiszen ebben az időszakban az érintett országokban nem 

beszélhetünk politikai és ideológiai pluralizmusról, a marxi-lenini ideológia terjesztése 

az oktatáson és a különböző propagandaeszközökön keresztül alternatíva nélküli 

kizárólagos állami monopólium volt. A szocializmus eszméjének pedig hangsúlyos 

eleme mind a gazdasági egalitarianizmus, mind az állami paternalizmus, hiszen legfőbb 

ígérete az állami újraelosztáson és egyenlőségen alapuló jólét megteremtése.  

Ugyanakkor az ideológia és az ezen alapuló propaganda szintje mellett 

számításba kell vennünk a mindennapi gyakorlati tapasztalatok szocializációs hatását is, 

hiszen az ideológiailag fontos célok jórészt ígéretek maradtak csupán. Ebből a 

szempontból fontos megemlíteni, hogy az elérendő célok közül a jólét megteremtése 

igencsak korlátozott mértékben sikerült, többek között ezért is lehetséges, hogy a 

rendszerváltás időszakában a demokratikus piacgazdaság kezdeti erős – és aztán hirtelen 

gyengülő – legitimitása pont annak a nyugati jólét megteremtésére vonatkozó ígéretén 

alapult. Az egyenlőség megteremtése sem sikerült maradéktalanul, ugyanakkor azt 

mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy az államilag központosított újraelosztás a 

jövedelemeloszlás tekintetében a nyugat-európai országokhoz képest viszonylag 

egyenlő helyzetet teremtett. Ez nyomon követhető az 1. táblázat alapján, ahol látszik, 

hogy a rendszerváltást közvetlenül megelőző években a jövedelmi egyenlőtlenségek ún. 

Gini-indexen keresztül kifejezett mértéke jóval mérsékeltebb volt a szocialista kelet-

európai régióban. 

  A szocializmus időszaka alatt tehát a kirívó jövedelmi különbségek hiánya, 

valamint az állam gondoskodó és újraelosztó szerepe egyrészt hangoztatott ideológiai 

cél volt, másrészt a mindennapi tapasztalat része is, amely erős befolyást gyakorolhatott 

a volt szocialista társadalmak közgondolkodására, ezen belül is gazdasági és jóléti 

preferenciákra.   

 A szocializmus időszakának gazdaságpolitikai vélekedésekre gyakorolt hatását 

ugyanakkor felül is írhatták volna a rendszerváltás óta eltelt időszak tapasztalatai, de az 
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állammal szembeni fokozott redisztribúciós és jóléti elvárások az empirikus adatok 

szerint azóta sem csökkentek a régióban. Ennek fontos oka lehet, hogy a piacgazdaság 

és a demokrácia nem az általános jólét növekedését, hanem tömegek számára 

egzisztenciális helyzetük megroppanását, sok esetben teljes bizonytalanságát hozta a 

szocialista rendszer által garantált teljes foglalkoztatottság és biztonság helyébe. A 

jövedelmi különbségek, igaz, változó mértékben ugyan, de minden érintett országban 

növekedtek (ld. 1. táblázat).  

 

1. táblázat Jövedelmi egyenlőtlenségek Nyugat- és Kelet-Európában 

a rendszerváltást megelőzően és napjainkban. 

Régió/Ország Gini-index 

('80-as évek) 
év 

Gini-index 

(Manapság) 
év 

Gini-index 

különbség Kelet-Európa 

Észtország 22,9 1988 31,9 2011 9 

Lettország 22,4 1988 35,2 2011 12,8 

Litvánia 22,4 1988 32,9 2011 10,5 

Szlovákia 19,5 1988 25,7 2011 6,2 

Csehország 19,5 1988 25,2 2011 5,7 

Szlovénia 23,6 1987 23,8 2011 0,2 

Lengyelország 25,5 1987 31,1 2011 5,6 

Magyarország 20,9 1987 26,9 2011 6 

Bulgária 23,4 1989 33,5 2011 10,1 

Románia 23,3 1989 33,2 2011 9,9 

átlag 22,3   29,9   7,6 

Nyugat-Európa           

Belgium 23,2 1988 26,3 2011 3,1 

Hollandia 26,6 1990 25,8 2011 -0,8 

Írország 32,8 1987 33,2 2010 0,4 

Franciaország 28,7 1989 30,8 2011 2,1 

Svájc 30,9 1982 29,6 2010 -1,3 

Egyesült 

Királyság 
30,3 1988 33 2010 2,7 

Ausztria 28,8 1987 26,3 2011 -2,5 

Luxemburg 29,4 1985 27,2 2011 -2,2 

átlag 28,8   29   0,2 

Forrás: IMF, LIS, Eurostat 

 

Ugyanakkor a volt szocialista régióra jellemző társadalmi percepció szerint ezek 

a különbségek igazságtalanok, mivel a társadalmi felemelkedés (vagy éppen lecsúszás) 

nem az egyéni érdemből következik, hanem külső körülmények, vagy immorális 

eszközök eredménye (Örkény és Székelyi, 2000; Redmond és mtsi., 2002; Csepeli és 

mtsi., 2004). Fontos, hogy itt nem a meritokratikus alapelv preskriptív elfogadottságáról 
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van szó, amely szerint a jövedelmi helyzet elsősorban az egyéni érdemen kell, hogy 

alapuljon. Ennek az elvnek az elfogadottságában már közvetlenül a rendszerváltást 

követően is nagy szórás volt tapasztalható a volt szocialista kelet-európai társadalmak 

között, akárcsak a nyugat-európai országok csoportján belül, és ez a fajta heterogenitás 

azóta is megfigyelhető az európai közgondolkodásban (ld. Örkény és Székelyi, 2000; 

Jánky, 2009; Molnár és Krekó, 2011). Amivel kapcsolatban a rendszerváltó országok 

állampolgárai sokkal kritikusabbak nyugat-európai társaiknál, az a meritokratikus 

alapelv gyakorlatban való működése, érvényesülése. 

Ezzel kapcsolatban persze fontos kiemelni, hogy a rendszerváltást követően az 

érintett országokban olyan gyorsan változott meg a társadalom különböző csoportjainak 

léthelyzete és a társadalmi hierarchiában elfoglalt helye, hogy azt nem is életszerű az 

egyéni érdemnek és/vagy erőfeszítéseknek tulajdonítani. A meritokratikus alapelvvel 

kapcsolatos gyakorlati tapasztalat hiánya mindenképpen eltérő minta a Nyugat-

Európában megfigyelhető viszonyokhoz képest, ahol a társadalomfejlődés viszonylag 

egyenletes folyamatossága sokkal kedvezőbb körülményeket teremtett a meritokrácia 

gyakorlatban való teljesüléséhez, és ezen keresztül az elv társadalmi elfogadásához is.           

 Persze ebben az összefüggésben az is fontos kérdés, hogy az adott társadalom 

mit tekint az érdem alapjának. Hunyady (2010) deformált munkaértéknek nevezi azt a 

preferenciabeli különbséget, mely szerint a szocialista közgondolkodás elsősorban a 

munka mennyiségét tartja szem előtt és értékeli, és sokkal kisebb hangsúlyt fektet annak 

minőségére, és főként a benne megnyilvánuló innovációra, kreativitásra. Ez a 

jellegzetesség pedig nagymértékben hátráltatni tudja a versenyalapú piaci 

körülményekhez való alkalmazkodást. Csepeli és munkatársai (2004) szintén kiemelik, 

hogy a kelet-európai régióban a rendszerváltás során nagymértékű aszinkron volt 

tapasztalható az új gazdasági rendszer szabályai – és a benne való érvényesüléshez 

szükséges kívánalmak – valamint a közgondolkodásbeli érték- és attitűdpreferenciák 

(primitív egalitarianizmus, paternalizmus, tekintélyelvűség, tanult tehetetlenség) között, 

ami törvényszerűen vezetett az új rendszer legitimitásának megkérdőjelezéséhez. 

 De bármit is tekintsen egy társadalom az érdem alapjának, több kísérleti 

vizsgálat eredménye támasztja alá azt a tényt, hogy ha az emberek nem látnak 

összefüggést egyéni érdemeik és a kapott jutalmak mértéke között, a meritokrácia 

alapelvével és a méltányosság disztribúciós elvével szemben sokkal inkább pártolják az 

egyenlőségre való törekvés disztribúciós alapelvét (Mitchell és mtsi., 1993; 2003; 

Mitchell és Tetlock, 2009). Ha tehát egy társadalomban széleskörű konszenzus övezi azt 
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a vélekedést, hogy az egyéni erőfeszítések révén nem lehet sikereket elérni, sőt az 

csakis immorális eszközök alkalmazásával biztosítható, szükségszerűen nőni fog a 

jövedelmi egalitarianizmust pártolók aránya. Redmond és munkatársai (2002) indoklása 

szerint a közép-kelet európai régióban azért maradhatott fenn fokozott igény a 

jövedelmi egyenlőtlenségek állami eszközökkel történő csökkentésére, mert a régiós 

társadalmak nem érzékelik úgy, hogy a meritokratikus alapelvek érvényre jutnának az 

erőforrások elosztása során, pedig a szerzők adatai ezeket az alapelveket a volt 

szocialista országok közgondolkodásában is széleskörű elfogadottság övezi. 

 Hogy a szocializmus bukását követően kialakult új társadalmi-gazdasági 

rendszerben az emberek mennyire nem látták és látják teljesülni az egyéni érdem és a 

társadalmi pozíció közti összefüggést, azt hazánk esetében érzékletesen mutatják be 

Hunyady György társadalmi kontraszelekcióval kapcsolatos kutatási eredményei 

(Hunyady, 2002, 2010, 2012). Ezekből az derül ki, hogy a magyar közgondolkodásban 

élő társadalmi sztereotípiákban teljesen szétválik, sőt, ellentétbe kerül az egyes 

társadalmi csoportok sikerét, illetve kudarcát megalapozó kompetenciájának, illetve 

morális karakterének megítélése. A társadalmi percepció szerint az új rendszer 

győztesei kompetensek ugyan, de erkölcstelenek, hiszen sikert ebben a környezetben 

morálisan akceptálható eszközökkel nem lehet elérni. A rendszerváltás veszteseit pont 

ezért övezi egyfajta morális felértékelés és felmentés. Az eredmények időbeli 

tendenciája arra utal, hogy a közmegítélés szerint a kontraszelekció mértéke nem 

csökken a rendszerváltástól távolodva, az az új rendszer esszenciális velejárója. 

A fentieken túl ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a kelet-európai társadalmak 

Nyugat-Európához viszonyított jövedelmi egyenlőségpártisága csak addig érhető tetten, 

amíg a válaszadónak az egyenlőség megteremtésének rá vonatkozó egyéni költségeit 

nem kell számításba vennie (pl. a személyes autonómia korlátozása, emelkedő 

adóterhek). Amikor ezek a szempontok is felmerülnek, általánosságban elmondható, 

hogy jóval visszafogottabbá válik az egyenlőség iránti igény, és ez a csökkenés 

látványosabb a volt szocialista országok esetén (Lelkes, 2009; Molnár és Krekó, 2011).  

Ez abból a szempontból érthető jelenség, hogy Nyugat-Európával szemben a 

volt szocialista országokban az előző rendszer gazdaságpolitikai működéséből adódóan 

nem vált központi kérdéssé az egyes társadalmi csoportok áldozatvállalásának, 

társadalmi szolidaritásának, közteherviselésben játszott szerepének kérdése. Az 

állampolgárok mind az állami szolgáltatásokat, mind a viszonylag kismértékű jövedelmi 

különbségeket „természetes állapotként” élték meg, a kapott juttatásokat nem kötötték 
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össze annak költségeivel. Ez azzal a máig tartó következménnyel járhat, hogy az 

emberek vágynak az állami gondoskodásra és egyenlőségre, de nem akarnak tudomást 

venni annak költségeiről, ami pedig elkerülhetetlen egy demokratikus piacgazdaság 

esetében.  

 A szakirodalomban szokás a közép-kelet európai volt szocialista országok 

nagyfokú gazdasági eglitarianizmusát és paternalizmusát az ún. „szocialista 

örökségként” említeni (pl. Alesina és Fuchs-Schündeln, 2006; Murthi és Tiongson; 

2009). Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez az örökség nemcsak a szakirodalom által 

hangsúlyozott közvetlen forma által fejti ki hatását, miszerint a szocialista rendszer 

ideológiai céljai és hétköznapi tapasztalata még napjainkban is megnyilvánul az érintett 

társadalmak közgondolkodásában. Ha pusztán erről a hatásmechanizmusról lenne szó, 

akkor a rendszerváltástól távolodva azt tapasztalnánk, hogy az újabb generációk új 

rendszerben történő szocializációjával a gazdasági-jóléti attitűdök a közép-kelet európai 

régióban is a nyugati mintához konvergálnak, erre viszont kevés bizonyíték utal 

(Lelkes, 2009; Murthi és Tiongson, 2009; de Alesina és Fuchs-Schündeln, 2006). 

Feltehetően a fokozott egalitariánus és paternalista elvárások fennmaradásához aktívan 

hozzájárul az új rendszer nyomán kialakuló új társadalmi rétegződés rendkívül kritikus 

percepciója. Ez az az alap, amelyet tovább fokozhat a „szocialista örökség”, hiszen az 

igazságtalannak és kontraszelektívnek ítélt jelenkori viszonyok mellett 

megszépülhetnek, utólagosan legitimitást nyerhetnek az előző rendszer ideológiailag 

terhelt egalitariánus disztribúciós elvei.  

Ezt erősítheti az a Schwartz, Wänke és Bless (1994) által leírt kognitív 

pszichológiai alapelv, ami szerint abban az esetben, amikor a jelent vetjük össze a 

múlttal, az összehasonlítás eredménye valószínűleg a múlt javára dől el. Ennek az az 

oka, hogy az összehasonlítást a jelen problémáiból kiindulva végezzük el, amely ez 

esetben jelentheti a jövedelmi különbségek fokozódását, vagy a lefelé tartó társadalmi 

mobilitás tömeges jelenlétét. Ezek a problémák a múltban nem álltak fenn – sőt, sok 

szempontból pontosan az ellenkezője volt a jellemző – viszont az összehasonlítás iránya 

miatt a múlt problémái nem merülnek fel értékelési szempontként, mivel azok a 

jelenben már nem léteznek.  

Mivel magyarázatuk szerint a régióra jellemző egalitariánus és paternalista 

gazdasági vélekedések hátterében a „szocialista örökség” elválaszthatatlan a jelenkori 

társadalmi viszonyok értékelésétől, ezért a posztszocialista gazdasági 

rendszernosztalgia kifejezéssel fogunk a továbbiakban utalni arra a kettős 
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mechanizmusra, amelynek során az aktuális – vélt vagy valós – disztributív 

igazságtalanságok tartják fenn az előző rendszer által propagált gazdaságpolitikai 

preferenciákat a közgondolkodásban, és amelynek elfogadására hajlamosabbak a 

konvencionalitási motiváció magasabb szintjével jellemezhető személyek. 

 

Motivált gazdaságpolitikai véleményalkotás Közép-Kelet Európában 

                

 A fent bemutatott posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia társadalmi 

szintű vonatkozásaiból következően tehát a közép-kelet európai volt szocialista 

régióban még mindig nagyon erősnek, normatívnak számítanak a nagyarányú állami 

redisztribúciót és gazdasági-jövedelmi egyenlőséget propagáló ideológiai elemek. Ezen 

nem azt értjük, hogy ezekben a társadalmakban teljes konszenzus uralkodik ezeknek az 

elveknek a kívánatosságát illetően (mint ahogy Nyugat-Európában sem tapasztalható 

konszenzus a verseny- és piacpárti preferenciákat illetően), pusztán annyit, hogy a 

történelmi tapasztalatból és örökségből kifolyólag a közgondolkodás kiemelkedően 

hangsúlyos elemei, melyek normatív erővel is rendelkeznek.  

Ha tehát azt a kérdést tesszük fel, hogy a konvencionalitási motiváció milyen 

viszonyban áll a gazdasági egyenlőséggel kapcsolatos attitűdökkel a volt szocialista 

országok esetén, arra számíthatunk, hogy az merőben el fog térni a nyugat-európai és az 

egyesült államokbeli mintától. A Kelet-Európában végzett vizsgálatok azt mutatják, 

hogy a konvencionalitási motivációhoz köthető pszichológiai változók a piac és verseny 

párti attitűdökkel szemben az állami paternalista és egalitariánus attitűdök 

elfogadásának kedveznek. McFarland, Agayev és Abalakina-Paap (1992) közvetlenül a 

Szovjetunió felbomlását követően Oroszországban végzett kutatásiak kapcsán arról 

számolnak be, hogy a tekintélyelvűség a nyugati mintához hasonlóan együtt járt az 

etnikai előítéletességgel és a demokratikus alapelvek elutasításával, de a 

gazdaságpolitikai preferenciák terén a marxi-lenini egalitariánus ideológiai alapvetések 

elfogadását, és a laissez-faire individualizmus elutasítását erősítette.   

Korzeniowski (2006) eredményei szerint Lengyelországban a jobboldali 

tekintélyelvűség együtt jár a nem konvencionális csoportok leértékelésével, ugyanakkor 

az állammal szemben támasztott elvárások kapcsán a jóléti paternalista elvárásokkal áll 

kapcsolatban. Todosijevic (2008) hasonló eredményekről számol be Magyarország és 

Szerbia kapcsán. Kossowska és Van Hiel (2003) lengyel-flamand összehasonlító 

vizsgálatukban mutatták ki, hogy míg a lezárás iránti igény a flamand minta esetében 
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együtt járt mind a kulturális, mind a gazdasági értelemben vett konzervativizmussal – és 

ezeken keresztül a jobboldali ideológiai önmeghatározással – addig a lengyel minta 

esetében a lezárás iránti igény, bár együtt járt a kulturális konzervativizmussal, de 

gazdasági kérdésekben megint csak az állami paternalista attitűdök elfogadásának 

kedvezett, melyek egyébként a jobboldali ideológiai önmeghatározással álltak 

összefüggésben. Golec (2002) lengyel vizsgálati személyeinél szintén összefüggést 

talált a lezárás iránti igény, valamint a baloldali etatista gazdasági nézetek elfogadása 

között, miközben társadalmi-kulturális kérdésekben a lezárás iránti igény a 

tradicionalista és nacionalista vélekedések elfogadását erősítette.   

Duriez és munkatársai (2005) szintén lengyel és flamand mintákon tesztelték a 

kettős folyamat elméletet. Ennek eredményei szerint a flamand minta esetén az 

elvárásoknak megfelelően a konzervációs motivációs értéktípusok – a 

tekintélyelvűségen, mint közvetítő változón keresztül – alapozták meg a kulturális 

konzervativizmust, míg az énmeghaladási motivációs értéktípusok – a szociális 

dominancia orientáción, mint közvetítő változón keresztül – a gazdasági 

konzervativizmust. A lengyel minta esetében ugyanakkor a konzervációs motivációs 

értéktípusok a tekintélyelvűség mediálásával mind a kulturális konzervativizmussal, 

mind a baloldali paternalista és egalitariánus gazdasági attitűdökkel kapcsolatban álltak, 

amit a szerzők azzal magyaráznak, hogy a volt szocialista országok esetében az állami 

jóléti paternalizmus olyan normatív ideológiának számít, amely segít a környezet felől 

érkező fenyegetés csökkentésében is. 

 Ugyanakkor a képet árnyalja, hogy a rendszerváltás után hazánkban végzett 

egyes felmérések eredményei azt is alátámasztják, hogy a konvencionalitási 

motivációhoz köthető diszpozicionális jellemzők akár összefügghetnek az új, piaci 

alapú gazdasági rendszer elfogadásával is. Todosijevic (2008) arról számol be, hogy a 

tekintélyelvűség egy olyan tradicionális jobboldali-antiszocialista attitűdklaszterhez is 

kapcsolódott, amelynek olyan jobboldali gazdasági vonatkozásai is voltak, mint például 

a privatizáció támogatása. Utóbbi eredménnyel összhangban van Hunyady (1996) 

megállapítása, miszerint a rendszerváltást követően a kognitív komplexitás alacsonyabb 

szintjén állók a korábbiakhoz és a komplex csoporthoz képest jobban értékelték a magas 

presztízzsel járó társas kategóriákat (pl. munkahelyi vezető, politikus), 

társadalomképükben a presztízs és tekintély nagyobb szerepet kezdett játszani. 

Másképpen fogalmazva: a társadalmi egyenlőségre nagy hangsúlyt fektető szocialista 

rendszer bukását követően a rigidebb mentális tulajdonságokkal rendelkezők inkább 
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elkezdték csodálni a gazdasági egyenlőtlenségek fokozódásával kialakuló új társadalmi 

berendezkedés nyerteseit, mint kevésbé rigid társaik.  

Jost, Blount, Pfeffer és Hunyady (2003) kísérleti vizsgálatának eredményei 

szerint pedig azok a magyar egyetemisták, akikre az önámítás magasabb szintje volt 

jellemző, akár a régi szocialista gazdasági rendszert, akár az új kapitalista gazdasági 

rendszert érő fenyegetettség esetén igazságosabbnak látták az új gazdasági rendszert, 

mint fenyegetettség hiányában. A szerzők magyarázata szerint, mivel az önámítás segít 

racionalizálni, természetesként és igazságosként láttatni saját helyzetünket, ezért 

azoknak az egyetemistáknak az esetében, akik már a rendszerváltást követő időszakban 

szocializálódtak, az önámítás vonása már az új, aktuálisan működő gazdasági rendszer 

alapelveinek elfogadásával jár együtt. 

        

A társadalmi egyenlőségről alkotott politikai vélekedések motivációs alapjai 

Közép-Kelet-Európában 

 

 Megközelítésünk szerint a társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos politikai 

vélekedéseket megalapozó motivációk között léteznek univerzális hatással, és léteznek 

az adott kontextus által erősen befolyásolt hatással működő motivációk. Az általunk 

vizsgált két motiváció közül feltételezésünk szerint az önzetlenség univerzális hatású. 

Adott társadalmi és kulturális kontextustól függetlenül az egalitariánus vélekedések 

elfogadását valószínűsíti, legyen szó akár gazdasági, akár társadalompolitikai 

kérdésekről. A társadalmi egyenlőség két átfogóbb ideológiai területének esetében ez 

azt jelenti, hogy az önzetlenségi motiváció az egyenlőségen és a szolidaritáson alapuló 

vélekedések elfogadásával jár együtt mind a kulturális-csoportalapú, mind a gazdasági-

jövedelmi társadalmi egyenlőség terén. Előbbi esetében ez azért van így, mert az 

önzetlenség, azáltal, hogy nyitottá tesz a másikra való odafigyelésre és mások 

segítésére, elősegíti a kulturális és szubkulturális különbségek elfogadását és 

tiszteletben tartását, a kulturálisan eltérő csoportok felé irányuló hátrányos 

megkülönböztetés megszűntetésének igényét, illetve a megkülönböztetésből fakadó 

ártalmak kezelését. A gazdasági-jövedelmi egalitarianizmust pedig azért fokozza az 

önzetlenség, mert nyitottá tesz mások jólétének elősegítésére, amelynek egyik eszköze 

anyagi jólétük biztosítása, akár a személy saját racionális önérdekének és 

csoportérdekének meghaladása árán is.         
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 Az önzetlenség motiváció univerzális hatásán túl ugyanakkor a bizonyítékok 

arra utalnak, hogy a konvencionalitási motiváció hatása részben erősen kontextus-

függő. Ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a fennálló társadalmi és kulturális 

feltételek nagy hatást gyakorolnak arra, hogy a konvencionalitási motiváció milyen 

összefüggést mutat a gazdasági-jövedelmi egyenlőséggel kapcsolatos vélekedésekkel, 

viszont kevésbé befolyásolják azt, hogy milyen összefüggésben áll a kulturális-

csoportalapú egyenlőség szempontjából fontos vélekedésekkel. Ennek az az oka, hogy a 

konvencionalitás a nagyfokú konszenzussal övezett társas/társadalmi normák szubjektív 

jelentőségét fokozza, így bármely társadalomról is beszéljünk, a konvencionalitási 

motiváció magas fokával jellemezhető személyek elítélőbbek lesznek az ezeknek a 

normáknak, konvencióknak valamilyen szempontból meg nem felelő személyekkel és 

csoportokkal szemben.  

Ennek nyomán a konvencionalitási motiváció kulturális-csoportalapú 

egyenlőséggel kapcsolatos vélekedésekre gyakorolt hatását univerzálisnak lehet 

tekinteni, hiszen az a társadalmi kontextustól függetlenül együtt jár az ezt az 

egyenlőség-dimenziót érintő antiegalitariánus, előítéletes vélekedésekkel. Ami eltérhet 

egyes társadalmak és kultúrák között, az az előítéletesség célpontja, hiszen előfordulhat, 

hogy míg egy adott csoportot komoly negatív megkülönböztetés ér egy adott 

társadalomban, addig egy másik társadalomban ugyanez a csoport semmilyen 

atrocitásnak nincs kitéve. Az általunk vázolt összefüggésben a kulcskérdés az, hogy a 

konkrét személy vagy csoport, amely a megítélés tárgyát képezi, milyen viszonyban áll 

az adott társadalom normáival, veszélyeztetik-e ezeket, ellentmondanak-e ezeknek.     

 Mint azt már fentebb említettük, normatív társadalmi vélekedések és ideológiai 

elemek vonatkozhatnak a különböző erőforrások elosztásánál és újraelosztásánál 

alkalmazott elvekre, vagyis a disztributív igazságosság társadalmi megítélésére is. Így 

tehát az, hogy a konvencionalitási motiváció egyéni szintje milyen összefüggésben van 

a gazdasági-jövedelmi egyenlőség kérdéseivel, erőteljesen múlik azon, hogy egy 

társadalom közgondolkodásában milyen olyan ideológiai elemek számítanak 

normatívnak, amelyek leírják a társadalmi közteherviselés, szolidaritás és 

jövedelemeloszlás igazságosságát. Ebben a tekintetben pedig lényeges különbségek 

lehetnek egyes társadalmak között, mint azt tapasztaljuk például Kelet- és Nyugat-

Európa között. Előbbi esetében a posztszocialista gazdasági rendszernosztalgiából 

adódóan az egalitarianizmus és a jóléti paternalizmus tekinthető normatívnak, ezért a 
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fentebb bemutatott bizonyítékok szerint a konvencionalitási motiváció inkább ezen 

ideológiai elemek az elfogadását valószínűsíti.  

 Az általunk feltételezett hatásmechanizmus, amely a konvencionalitási, illetve az 

önzetlenségi motivációt összeköti a társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos politikai-

ideológiai vélekedésekkel, eltér mind a kettős folyamat elmélettől (Duckitt és Sibley, 

2009), mind a politikai ideológiák motivált megismerési elméletétől (Jost és mtsi., 

2003a; 2009). Előbbitől annyiban, hogy véleményünk szerint mindkét motiváció hat 

mindkét társadalmi egyenlőség dimenzióra – mind a kulturális-csoportalapú, mind a 

gazdasági-jövedelmi egyenlőtlenséggel kapcsolatos attitűdökre – míg a kettős folyamat 

elmélet szerint a konvencionalitás (társas konformitás a jobboldali tekintélyelvűség 

attitűdklaszterének közvetítésével) elsősorban a kulturális-csoportalapú vélekedésekre 

hat, míg az önzetlenség (mint a durvalelkűség inverze a szociális dominancia orientáció 

attitűdklaszterének közvetítésével) pedig a gazdasági vélekedésekre.   

 A politikai ideológiák motivált megismerési elméletétől pedig abban más az 

általunk leírt hatásmechanizmus, hogy szerintünk a társadalmi egyenlőség kérdését 

számos társadalomban nem lehet egységes fogalomként kezelni. Ez minden bizonnyal 

így van a volt szocialista országok esetében, ahol egyazon motiváció – jelen esetben a 

konvencionalitás – akár ellentétes hatást is gyakorolhat a kulturális-csoportalapú, 

valamint a gazdasági-jövedelmi egyenlőséggel kapcsolatos vélekedések két csoportjára. 

Így ha bizonyos pszichológiai jellemzőkből fakadó motivációk ideológiai tárgykörök 

megítélésére gyakorolt hatását vizsgáljuk egy olyan régióban, ahol a jövedelmi és 

erőforrásbeli egyenlőség megteremtése hosszú időn keresztül prioritást élvező 

ideológiai cél volt, indokoltnak tűnik a társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos 

vélekedések különböző alterületeinek megkülönböztetése. 

 A disszertációban kifejtett megközelítésünk fogalmi keretét és sematikus 

vázlatát az 1. ábra szemlélteti. Az ideológiák motivált megismerési elméletéhez és a 

kettős folyamat elmélethez hasonlóan a fogalmi keretben fontosnak tartjuk 

megkülönböztetni a pszichológiai és a politikai szintet. Megközelítésünkben a 

pszichológiai szintet a politikai attitűdök alakulásában általunk legfontosabbnak tartott 

két motivációs változó, a konvencionalitás és az önzetlenség képviseli, melyek 

kapcsolatban hozhatók a szakirodalomban fellelhető – és fentebb bemutatott – egy sor 

egyéb pszichológiai vonással, tulajdonsággal. A motivációs változók hatást gyakorolnak 

egy sor ideológiailag releváns társadalmi vélekedésre, köztük a társadalmi 

egyenlőséggel kapcsolatos személyes nézetekre, melyek esetében fontosnak tarjuk 
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megkülönböztetni a társadalmi egyenlőség kérdésének gazdasági és kulturális 

dimenzióját.   

 

1. ábra A disszertáció megközelítésének fogalmi kerete 

 

 

Megközelítésünk központi eleme pedig annak hangsúlyozása, hogy mind a 

motivációs változók ideológiai nézetekre gyakorolt hatására, mind pedig a két 

egyenlőség-dimenzió egymáshoz való viszonyára óriási befolyással bír az adott 

társadalomra jellemző történeti örökség, és kulturális közeg. A disszertációban 

bemutatott vizsgálatokban arra igyekszünk rávilágítani, hogy ez fontos különbségeket 

eredményezhet a motivált politikai véleményalkotás terén az egymástól gyökeresen 

eltérő történeti örökséggel rendelkező társadalmak közgondolkodásában. Ezek a 

különbségek ugyanakkor túlmutatnak a társadalmi egyenlőség kérdésén, hiszen ezen 

keresztül a politikai viselkedés egyéb területeire és vonatkozásaira is rendkívül fontost 

befolyást gyakorolnak, amint azt az alábbiakban megkíséreljük részletesen bemutatni. 
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III. A disszertációban bemutatott vizsgálatok célja és tematikája 

 

 Az alábbiakban három olyan vizsgálatot mutatunk be, amelyek mindegyike a 

konvencionalitási motiváció, valamint az önzetlenségi motiváció hatását vizsgálja a 

társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos politikai-ideológiai vélekedésekre a közép-kelet-

európai volt szocialista országok közgondolkodásában. Ezekben a vizsgálatokban 

igyekszünk alátámasztani a motivált politikai megismeréssel kapcsolatosan az 

előzőekben megfogalmazott feltételezéseinket, miszerint az önzetlenségi motiváció 

hatása univerzális, minden esetben egalitariánusabb vélekedésekkel jár együtt, míg a 

konvencionalitási motiváció hatása vegyes. Univerzális abban abból a szempontból, 

hogy szintén minden esetben fokozza a társadalmi normáknak ellentmondó nem 

konvencionális csoportok leértékelését, de kontextus-függő abból a szempontból, hogy 

az adott társadalomban normatívnak számító gazdasági vélekedésekkel jár együtt, 

legyenek azok egalitariánusak, vagy antiegalitariánusak. 

Mindhárom bemutatott kutatásban kiemelt szerepet szánunk a gazdasági-

jövedelmi egyenlőséggel kapcsolatos ideológiai vélekedések motivációs alapjai 

vizsgálatának, mivel elsősorban ezen a téren tapasztalható különbség Nyugat- és Kelet-

Európa között. Megpróbáljuk alátámasztani a posztszocialista gazdasági 

rendszernosztalgia jelenségének kelet-európai jelenlétét. Vagyis azt, hogy a volt 

szocialista országokban a konvencionalitási motiváció magasabb szintjével jellemezhető 

személyek normakövetési hajlamuktól vezérelve akkor is elfogadják az előző rendszer 

által propagált, és a mindennapi tapasztalat szintjén is megélt, az új rendszerben való 

csalódáson alapuló nosztalgikus viszonyulás miatt máig normatívnak számító 

egalitariánus és paternalista gazdasági nézeteket, ha azok ellentétesek saját racionális 

önérdekükkel. 

 A három vizsgálat közös pontja a posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia 

mechanizmusának hatása a politikai viselkedés különböző területeire. Minden egyes 

vizsgálatban többek között azt ellenőrizzük, hogy az önzetlenségi motiváció, illetve a 

konvencionalitási motiváció hogyan befolyásolják a gazdasági-jövedelmi egyenlőséggel 

kapcsolatos vélekedéseket, és ezen keresztül milyen hatást gyakorolnak a politikai 

viselkedés egy-egy jól körülhatárolt vetületére. A vizsgálatok gondolatmenetben 

egymásra épülnek, az egyes vizsgálatok a politikai viselkedés következő területeivel 

kapcsolatban ellenőrzik az önzetlenségből és a konvencionalitásból fakadó motivált 

politikai véleményalkotás hatását: 
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I. vizsgálat: 

A bal-jobb ideológiai spektrum mentén mutatott preferencia és a jóléti sovinizmus. 

  

Az első vizsgálatban azt ellenőriztük, hogy a két központba állított motiváció 

milyen hatást gyakorol a társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos attitűdök két 

dimenziójára, a kulturális-csoportalapú, valamint a gazdasági-jövedelmi egyenlőséggel 

kapcsolatos attitűdökre, ezeken keresztül hogyan járulnak hozzá absztraktabb ideológiai 

preferenciáinkhoz, és ez a minta miben tér el Nyugat- és Kelet-Európa esetében. Egy 

kiegészítő vizsgálat keretében azt is ellenőriztük, hogy a motivációs változók és a 

gazdasági-jövedelmi egyenlőség iránti igény hogyan befolyásolják a jóléti sovinizmus 

szintjét a két régióban. 

 

II. vizsgálat: 

A disztributív igazságossággal és a jóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos attitűdök. 

 

A második vizsgálatban a két motivációs változó jóléti szolgáltatásokkal 

kapcsolatos vélekedésekre gyakorolt hatását ellenőriztük. Közelebbről azt vettük 

szemügyre, hogy a különböző motivációk milyen ideológiai tartalmakon, igazságossági 

elveken keresztül befolyásolhatják a válaszadók jóléti preferenciáit, valamint, hogy ez a 

befolyás miben tér el a nyugat-európai mintához képest a volt szocialista régió esetében. 

 

III. vizsgálat: 

A demokratikus intézményrendszerbe vetett politikai bizalom egyéni szintje.            

 

 A harmadik vizsgálat célja annak a feltételezésnek az alátámasztása, hogy a 

különböző történelmi tapasztalatok és társadalmi feltételek következtében az 

állampolgárok bizonyos szempontokat más-más súllyal vesznek számításba Nyugat- és 

Kelet-Európában, amikor arról hoznak ítéletet, hogy mennyire bíznak meg a társadalom 

működési kereteit megszabó demokratikus politikai intézményrendszerben. Emellett azt 

is ellenőrizni kívántuk, hogy az általunk vizsgált két motivációs dimenzió milyen hatást 

gyakorol az eltérő bizalmi szempontok alkalmazására. 
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A vizsgálati minta  

 

Az elemzések elkészítését az is indokolta, hogy a korábbiakban nem 

találkoztunk olyan vizsgálattal, amely régiós szinten ellenőrizte volna a különböző 

pszichológiai motivációk gazdaságpolitikai preferenciákra gyakorolt hatását a volt 

szocialista közép-kelet-európai régióban. Az elméleti áttekintő fejezetben bemutatott 

vizsgálatok országonkénti mozaikszerű eredményei megnehezítik a szakirodalomban 

szocialista örökségként ismert hatásmechanizmus általánosíthatóságát, hiszen ezek a 

kutatások csak egy-egy adott országból származó minták adatait veszik alapul, mely 

minták az esetek többségében nem reprezentálják megfelelő módon a teljes társadalmat. 

 Emellett csak egyetlen olyan korábbi, a régióban – nevezetesen 

Lengyelországban – végzett kutatásról van tudomásunk (Duriez és mtsi., 2005), amely 

egymással párhuzamosan vizsgálta volna a konvencionalitás és az önzetlenség 

gazdasági nézetekre gyakorolt hatását. Ugyanakkor az említett kutatás eredménye, 

melyet az előző fejezetben röviden összegeztünk, a fenti okok miatt szintén nehezen 

általánosítható a teljes kelet-, illetve nyugat-európai régióra, mivel a vizsgálat egy nem 

reprezentatív flamand minta adatait vetette össze egy nem reprezentatív lengyel minta 

adataival. 

 Célunk az volt, hogy az eredmények és az ezekből levont következtetések külső 

validitásának biztosítása érdekében mind a volt szocialista közép-kelet európai régióból, 

mind a régóta politikai-ideológiai pluralizmussal és szabadpiaci versennyel jellemezhető 

nyugat-európai régióból több ország mintájának adatait vethessük össze. Emellett az is 

fontos szempont volt, hogy az egyes országból származó mintákból nyert adatok 

reprezentatív módon tükrözzék az adott társadalom közgondolkodásának jellemzőit. 

Röviden tehát egy olyan adatbázist kellett keresnünk, amely több nyugat- és kelet-

európai ország reprezentatív mintájának adatait tartalmazza. Célunk megvalósításához 

kivételes lehetőséget nyújtott az Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 

(European Social Survey, továbbiakban: ESS) negyedik, 2009. évi adatfelvételi körének 

adatbázisa
7
. 

 A European Social Survey egy akadémiai kezdeményezésű nemzetközi 

közvéleménykutatási felmérés, amelyet azzal a céllal indítottak útjára 2001-ben, hogy 

fel lehessen térképezni és magyarázatot lehessen találni Európa nemzeteinek, 

                                                 
7
 az adatbázisról részletesebben: http://ess.nsd.uib.no/ess/round4/  

http://ess.nsd.uib.no/ess/round4/
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társadalmainak közgondolkodásbeli változatosságára, valamint a politikailag releváns 

intézmények szintjén, attitüdinális szinten, a vélekedések és a politikai viselkedés 

szintjén bekövetkező társadalmi változásokra
8
. Az ESS felmérést meghatározott 

időközönként, általában két évente végzik el Európa nagyságrendileg két tucat 

országában. A felmérés két részből tevődik össze. Egy ún. „mag kérdőívből”, mely 

minden adatfelvételi körben ugyanazokat a kérdéseket tartalmazza. Ezáltal követhetővé 

válnak a politikai vélekedések és viselkedési minták egy adott körének trendszerű 

változásai. Emellett minden egyes különálló adatfelvételi kör kérdőíve tartalmaz egy ún. 

„rotációs modult”, amelynek tematikája minden adatgyűjtési körben változik. 

 Az ESS negyedik, 2009-es adatfelvételi körének rotációs modulja a jóléti 

állammal, jóléti szolgáltatásokkal és redisztribúciós elvekkel kapcsolatos vélekedéseket 

próbálta feltérképezni. Ezt egészítették ki a mag kérdőív azon tételei, amelyek számos 

olyan bennünket érdeklő vélekedésre kérdeztek rá, amelyek közelről érintették a 

személyes motivációkat, a gazdasági és kulturális egyenlőség kérdéseit, az absztraktabb 

szintű ideológiai preferenciákat, valamint a politikai és társadalmi bizalom témáját. Így 

összességében az adatbázis ideális forrásnak bizonyult, hogy régiós szinten tudjuk 

összevetni a bennünket érdeklő összefüggések mintázatában tapasztalható 

különbségeket Nyugat- és Kelet-Európa között, és mindezt úgy, hogy a kapott 

eredmények megfelelően általánosíthatók legyenek mind regionális szinten, mind pedig 

az általunk összeállított regionális minták országainak teljes társadalmaira nézve.        

 Ennek eléréséhez az adatbázis alapján létrehoztunk egy kelet-európai (N=11367) 

és egy nyugat-európai (N=11546) mintát, melyek mindegyikében hat ország 

reprezentatív mintájának adatai szerepeltek, és amelyek létszáma nagyságrendileg 

megegyezik (2. táblázat). 

A két régiós minta megközelítőleg azonos méretét az indokolta, hogy 

mindhárom vizsgálatban kíváncsiak voltunk bizonyos változók közötti hatáserősségek 

csoportközi ekvivalenciájára a kelet- és nyugat-európai minta között. Mivel az egyes 

hatáserősségek, statisztikai összefüggések erősségének szignifikancia szintje érzékeny a 

minta elemszámára, ezért a csoportközi összehasonlítások megbízhatóságának 

biztosítása érdekében mindenképpen figyelnünk kellett arra, hogy a két minta 

elemszáma megközelítőleg azonos legyen. 

                                                 
8
 az Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata Programról lásd: 

http://www.europeansocialsurvey.org/  

http://www.europeansocialsurvey.org/
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Az általunk összeállított közép-kelet európai volt szocialista régió mintája a 

visegrádi négyek – Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – mellett a két 

legnagyobb lélekszámú volt szocialista európai uniós tagállam, Bulgária és Románia 

mintájának adatait tartalmazta, míg a nyugat-európai régiós minta Belgium, 

Franciaország, Hollandia, Írország, az Egyesült Királyság, valamint Svájc mintájának 

adataiból állt. (Mivel elsősorban a régóta politikai pluralizmussal és szabadpiaci 

versennyel jellemezhető társadalmak közgondolkodását kívántuk összevetni a volt 

szocialista fiatal demokráciák közgondolkodásával, ezért a nyugat-európai minta 

összeállítása során nem vettük figyelembe a hosszabb-rövidebb diktatórikus 

államberendezkedésű múlttal rendelkező dél-európai országok, valamint a keleti blokk 

összeomlását követően újraegyesülő, így mindkét hagyományt magába foglaló 

Németország adatait. Szintén nem vettük figyelembe a gazdaságpolitikai és társadalmi 

preferenciák tekintetében Európán belül különálló blokkot képező észak-európai 

országok adatait.) 

 

 

2. táblázat Az ESS adatbázis alapján létrehozott összevont 

vizsgálati mintában résztvevő országos reprezentatív 

minták. 

Régió/Ország 
Létszám 

Kelet-Európa 

Bulgária 2230 

Csehország 2018 

Lengyelország 1619 

Magyarország 1544 

Románia 2146 

Szlovákia 1810 

összesen 11367 

Nyugat-Európa   

Belgium 1760 

Egyesült Királyság 2352 

Franciaország 2073 

Hollandia 1778 

Írország 1764 

Svájc 1819 

összesen 11546 
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Az említett országos minták reprezentatív módon tükrözik az adott társadalom 

jellegzetességeit nem, életkor, iskolázottság és lakhely szempontjából. A volt szocialista 

közép-kelet európai, illetve a nyugat-európai minta leíró statisztikai jellemzőiről a 

következő fejezetekben bemutatott vizsgálatok kapcsán további részlelteket közlünk.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Az ESS negyedik adatfelvételi körében szereplő országos reprezentatív minták jellemzőiről bővebben: 

http://ess.nsd.uib.no/ess/round4/  

http://ess.nsd.uib.no/ess/round4/
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IV. Az I. vizsgálat: 

A társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos vélekedések motivációs és ideológiai 

aspektusai 

 

Első vizsgálatunkban, mint azt a korábbiakban említettük, elsősorban arra 

voltunk kíváncsiak, hogy a konvencionalitás és az önzetlenség motivációja hogyan 

befolyásolják a gazdasági-jövedelmi, valamint a kulturális-csoportalapú egyenlőséggel 

kapcsolatos vélekedéseket, milyen a viszony a kétféle egyenlőségértelmezéshez kötődő 

nézetek elfogadásának egyéni szintje között, illetve arra, hogy ezekkel a feltárt 

mintázatokkal kapcsolatban mutatkozik-e különbség régiós szinten a közép-kelet 

európai és a nyugat-európai közgondolkodásban, és ha igen, milyen irányúak ezek a 

különbségek. Emellett kíváncsiak voltunk arra is, hogy az általunk vizsgált kétféle 

motivációs változó a társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos vélekedéseken keresztül 

milyen hatást gyakorolnak absztraktabb szintű ideológiai preferenciáinkra.  

 

Bevezetés 

 

 Az ideológia fogalmát többféleképpen definiálhatjuk. A 

társadalomtudományokban politikai ideológiákon általában etikai alapelvek, 

elképzelések, értékek és/vagy szimbólumok olyan összefüggő egységét szokás érteni, 

amelyek megszabják a társadalmi működésmódokat és berendezkedést, illetve az ennek 

eléréséhez és fenntartásához szükséges eszközöket (pl. Eagleton, 1991; Eatwell, 1999; 

Erikson és Tedin, 2003). Ezen belül minden tudományágnak megvannak a maga 

szűkebb értelmezési tartományai, így a pszichológiának is.  

Szociálpszichológiai szempontból az ideológiákat az alapján szokás 

megközelíteni, hogy azok milyen hatást gyakorolnak az információfeldolgozás és 

kognitív működés sajátosságaira. Ennélfogva a szociálpszichológia és a politikai 

pszichológia a politikatudománnyal és politikafilozófiával ellentétben sok esetben 

kisebb hangsúlyt fektet az egyes politikai ideológiák konkrét tartalmi elemeire, és 

inkább az „ideologikus gondolkodásmód” jellegzetességeit emeli ki. Ez a fajta kognitív 

indíttatású megközelítés különösen jellemző volt a XX. század utolsó két évtizedében, 

amelyet William McGuire (1993) nagyhatású politikai pszichológiai áttekintő 

tanulmányában a politikai kogníció és döntés kutatási korszakának nevez. Ebben az 

időszakban kiemelt figyelmet kapott az a kérdés, hogy az egyes társadalmi kérdésekkel 
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kapcsolatos vélekedések és tudattartalmak szerveződésében milyen mintázatok 

mutathatók ki, és ezek a mintázatok mennyire köthetők a politikai viselkedés szintjén 

jelentkező ideológiai preferenciákhoz. Ebből következően a pszichológiai szempontú 

megközelítések általában úgy definiálják az ideológiákat, mint az egyes tudattartalmak 

– legyenek ezek bizonyos értékek, vélekedések vagy attitűdök – egy meghatározott 

szerveződését, mintázatát és koherenciáját az egyéni gondolkodásmódban (pl. 

Converse, 1964; Billig, 1984; Tedin, 1987; Jost, 2006).           

 Amennyiben egyáltalán létrejön ez a vélekedésrendszerbeli koherencia, az 

komplex lentről felfelé ható (azaz a személy pszichológiai jellemzőiből fakadó), illetve 

fentről lefelé ható (vagyis a környezet meghatározó személyei és referenciacsoportjai 

befolyásából eredő) folyamatok összjátékából adódik (Jost és mtsi., 2009), de végül a 

személy részéről viselkedéses szinten kifejezhető lesz olyan ideológiai címkék 

elfogadásával, és a velük való azonosulással, mint „jobb- vagy baloldali”, 

„konzervatív”, „liberális”, „szocialista” stb. 

 Jelen esetben ahhoz, hogy megfelelő összehasonlító vizsgálatot tudjunk 

végrehajtani, az absztrakt ideológiai azonosulás szintjén olyan változóra volt 

szükségünk, amely egyrészt erősen kötődik a bennünket foglalkoztató társadalmi 

egyenlőség kérdéséhez, másrészt értelmezhető jelentéstartalommal rendelkezik az 

általunk vizsgált két régió országainak mindegyikében. Ezeknek a követelményeknek 

leginkább a bal-jobb ideológiai skála felelt meg. 

 

A bal-jobb ideológiai spektrum    

 

 Minden kétségek kizáróan elmondhatjuk, hogy a politikai-ideológiai 

preferenciák kifejezésének legelterjedtebb eszköze világviszonylatban a bal-jobb 

ideológiai spektrum. A politikai viselkedéstudomány szakirodalma alapján ezt úgy 

definiálhatjuk, mint egy olyan heurisztikus eszközt, amit mind az állampolgárok, mind a 

politikai aktorok és elitek, mind a tömegkommunikációs ágensek előszeretettel 

használnak az ideológiailag releváns társadalmi és politikai kérdések kapcsán elfoglalt 

álláspontok, az ezeket az álláspontokat hangoztató aktorok, és az álláspontokat elfoglaló 

állampolgárok pozicionálására (Inglehart és Sidjanski, 1976; Inglehart, 1990; Inglehart 

és Klingemann, 1976, Barnes, 1997; Mair, 2007).  

 Azt, hogy a bal-jobb spektrum mennyire hatékony eszköz a politikai szereplők 

és az állampolgárok számára a politika bonyolult világának leegyszerűsítésére, jól 
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mutatja az a tény, hogy a fejlett világban mindenhol nagyságrendileg nagyobb arányban 

vannak azok, akik el tudják helyezni magukat a bal-jobb skálán, mint azok, akik nem 

(pl. Inglehart és Klingemann, 1976; Mair, 2007). Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy 

minél régebb óta működik egy társadalomban a plurális demokrácia rendszere, a 

társadalomnak annál nagyobb része képes saját ideológiai preferenciáját kijelölni a bal-

jobb skálán. Ezt támasztják alá Dalton (2006) eredményei, amelyek szerint a harmadik 

világ országainak lakosai lényegesen kisebb arányban tudják elhelyezni magukat a bal-

jobb skálán, mint a fejlett világ országainak lakosai. Témánk szempontjából azt is 

lényeges megjegyezni, hogy Mair (2007) eredményei szerint a volt szocialista kelet-

európai országok lakói is kisebb arányban tudják pozícionálni magukat ezen a 

spektrumon, mint nyugat-európai társaik, bár a különbség nem tekinthető kimagaslónak. 

(A 2002-es ESS adatfelvételi kör adatai alapján ez az arány 87,6% Nyugat-Európában, 

szemben a kelet-európai 83,5%-kal, a 2004-es adatfelvételi kör adatai alapján az 

arányok 87,9%, illetve 77,2%.) 

 A 2009-es ESS adatfelvételi kör adatai alapján – melyre saját vizsgálatainkat is 

alapoztuk – az összes megkérdezett 83,8%-a tudta magát elhelyezni a bal-jobb skálán, 

míg 14,4% választotta a „Nem tudom” lehetőséget. Az ezen az adatbázison alapuló saját 

vizsgálati mintánk eredményei pedig azt mutatják, hogy a nyugat-európai minta 93,1%-

a, míg a közép-kelet európai minta 79,5%-a tudta kijelölni saját ideológiai pozícióját a 

bal-jobb skála mentén. Ez statisztikailag messzemenően szignifikáns különbség a két 

csoport között, vagyis a mi eredményeink is arra utalnak, hogy régiónk lakosainak 

némileg nagyobb problémát okoz a bal-jobb ideológiai spektrum alkalmazása 

(χ²=879,05; df=1; p<,001). Ezzel együtt a volt szocialista országok állampolgárainak is 

közel négyötöd része rendelkezik valamilyen szintű bal- vagy jobboldali irányultsággal, 

ami arra utal, hogy ez az ideológiai spektrum mindkét régióban értelmezhető 

jelentéstartalommal rendelkezik. 

 Kérdés persze, hogy mennyire egységes ez a jelentéstartalom, mennyire értik 

ugyanazt az emberek a „baloldaliság” és „jobboldaliság” címkéi alatt. Ezt a kérdést 

legalább két irányból lehet megközelíteni: egyfelől onnan, hogy milyen tartalmat 

társítanak ezekhez a címkékhez a leíró elméleti munkák, másrészt, hogy gyakorlati 

kérdésekre, problémákra és politikai szereplőkre vonatkozóan mennyire következetesen 

alkalmazzák ezeket a címkéket a szakértők, illetve a laikus választópolgárok. Mint azt 

látni fogjuk, akármelyik irányból is közelítjük meg a kérdést, a bal-jobb ideológiai 

spektrum erősen kapcsolódik a társadalmi egyenlőség kérdéséhez.             
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 Az elméleti áttekintő fejezetben már ejtettünk szót a politikai ideológiák 

kétdimenziós taxonómiai rendszereiről. Az ide sorolható elképzelések többsége az 

ideológiákat, mint azt említettük, egy kulturális és egy gazdasági természetű dimenzió 

által kijelölt térbe helyezi el (pl. Christie és Meltzer, 1970; Nolan, 1971; Splom, 2000, 

Körösényi, Tóth és Török, 2007). A kulturális dimenzió kimondottan 

társadalompolitikai relevanciájú, és egyfajta liberális-konzervatív szembenállás 

tükröződik benne, míg a gazdasági dimenzió elsősorban az állami újraelosztás 

mértékével és a gazdaság, valamint a jövedelmi egyenlőtlenségek állami eszközökkel 

történő szabályozásának ideális mértékével áll kapcsolatban. Ehhez a két dimenzióhoz 

kötöttük az előzőekben a társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos attitűdök két klaszterét: 

a kulturális-csoportalapú, valamint a gazdasági-jövedelmi egyenlőséggel kapcsolatos 

vélekedéseket.     

 A bal-jobb ideológiai dimenzió pedig az említett taxonómiai rendszerek két 

dimenzióját metszik keresztbe. A politikatudománnyal, politikai filozófiával foglalkozó 

tankönyvek és kézikönyvek gyakorta állítják szembe a baloldal konstruktivista 

gondolkodáson alapuló racionalista világképét a jobboldal konzervatív világképével, 

mely az emberi racionalitást korlátozottnak tartja (pl. Heywood, 1993; Bayer, 1998; 

Enyedi és Körösényi, 2004). Pontosan ezért helyez hangsúlyt a hagyományok és a 

kialakult szokások, valamint a fennálló status quo szabályozó szerepére, mert szkeptikus 

a társadalom korlátlan javíthatóságával szemben, mely inkább a baloldal sajátja, 

csakúgy, mint a gyors, radikális változtatások preferálása. Témánk szempontjából a 

legfontosabb különbség az egydimenziós ideológiai mező két oldala között, hogy míg a 

baloldali ideológiai orientáció hangsúlyos eleme a társadalmi egyenlőségbe vetett hit, és 

az arra való törekvés, addig a jobboldal sajátossága, hogy bizonyos mértékű 

egyenlőtlenséget elkerülhetetlennek tart, inkább hajlamos tolerálni, mivel a status quo 

megbontását, és a legitim, tradicionális tekintélyek megkérdőjelezését kártékonynak 

tartja (Bobbio és Cameron, 1996; Bayer, 1998). Ami elsősorban megkülönbözteti tehát 

a baloldalt a jobboldaltól, az a nagyobb társadalmi egyenlőség irányába történő változás 

vágya.  

 Ha azt az utat választjuk, hogy ’alulnézeti’ szempontból vizsgáljuk meg, hogy az 

emberek mennyire következetesen alkalmazzák a bal-jobb skálát bizonyos társadalmi 

kérdésekben elfoglalt álláspontok kijelölésére, akkor azt látjuk, hogy a szakértői tudás 

birtokában lévő válaszadók meglehetősen konzekvensen alkalmazzák ezt az ideológiai 

spektrumot. Sőt, világviszonylatban sokkal inkább hajlamosak e mentén osztályozni az 
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egyes álláspontokat és az ezeket hangoztató politikai szereplőket, mint más (pl. 

konzervatív-liberális, vagy progresszív-konzervatív) dimenziók mentén (Morgan, 1976; 

Budge and Robertson, 1987; Huber és Inglehart, 1995; Benoit és Laver, 2006).       

 A régóta fennálló nyugati liberális demokráciákból származó adatok alapján 

azzal kapcsolatban is számos bizonyíték gyűlt össze, hogy a legtöbb téma kapcsán a 

választópolgárok meglehetősen következetesen használják a bal-jobb skálát. Az e 

mentén történő önelhelyezés jól bejósolja az olyan kérdésekkel kapcsolatos 

vélekedéseket, mint például az egyenlőség, a társadalmi változás, a vallás, a zöld 

mozgalmak, vagy a nemi egyenlőtlenségek témái (Sani és Sartori, 1983; Evans, 1993; 

Mair, 2001). Így a bal-jobb skálán történő önelhelyezés két olyan attitűdklaszteren 

múlik, amelyek megfeleltethetők a kétdimenziós ideológia taxonómia-rendszerek 

dimenzióinak: egy társadalompolitikai és egy gazdaságpolitikai attitűdklaszteren 

(Huber, 1989; Beniot és Laver, 2006).  

Az általunk vizsgált összefüggések szempontjából fontos kiemelni, hogy a bal-, 

illetve jobboldali ideológiai preferenciák az említett társadalmak esetében nagy erejű 

bejóslói a két említett dimenzióhoz kapcsolódó egyenlőség-értelmezéssel kapcsolatos 

nézeteknek: mind a kulturális-csoportalapú egyenlőséggel kapcsolatos attitűdök 

elfogadásának, vagyis a nem konvencionális csoportok megítélésének (pl. Sheepers, 

Gijsberts és Coenders, 2002; Semyonov, Rajiman és Gorodzeisky, 2006; Pop-Eleches 

és Tucker, 2010; Pacilli és mtsi., 2011), mind a gazdasági-jövedelmi egyenlőséggel 

kapcsolatos vélekedések egyéni szintjének (pl. Bean és Papadakis, 1998; Arts és 

Gelissen, 2001; Jæger, 2008; Van Oorschot, 2008; Baslevent és Kirmanoglu, 2011; 

Fladmoe, 2012).      

 A volt szocialista fiatal demokráciákkal kapcsolatban Evans és Whitefield 

(1993), valamint Tucker (2006) is kiemelik, hogy ezeknek a társadalmaknak a tagjai 

nincsenek igazán tudatában a bal-jobb ideológiai spektrum hagyományos tartalmi 

vonzatainak, nem ezeknek megfelelően használják az ideológiai pozíciók kijelölésekor. 

Ez persze jól összeegyeztethető azokkal az elképzelésekkel, amelyek szerint a bal-jobb 

spektrum többek között azért olyan hatékony eszköz szerte a világon a társadalmi-

ideológiai konfliktusokban elfoglalt pozíciók leírására, mert tartalmi vonzatai nagyrészt 

az adott társadalomra jellemző legfőbb törésvonalakon fog múlni, így rendkívül 

változatos jelentést mutathat a világ különböző részein. Ennek az az oka, hogy a ’bal’ és 

a ’jobb’ címkék a tömegpolitikai intézményesedésekor fennálló törésvonalakra 

helyezkednek rá, de a címkék tartalma a társadalmi törésvonalak időbeli átalakulásával 
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párhuzamosan folyamatosan változhat (Fuchs és Klingemann, 1990; Mair, 2007). Újabb 

és újabb társadalmi konfliktusokat és tartalmakat szívhat fel, amelyet Smith (1989) a 

bal-jobb ideológiai spektrum plaszticitásának, Knutsen (1995) pedig abszorpciós 

képességének nevez.          

 Ennek megfelelően számos vizsgálat azt mutatta, hogy a volt szocialista közép-

kelet európai régió országaiban a nyugati mintától kissé eltérően alakultak a bal-jobb 

ideológiai skála tartalmi vonzatai, aminek hátterében az eltérő történelmi fejlődésből 

következő eltérő ideológiai törésvonalak állnak. A posztszocialista fiatal 

demokráciákban fontos törésvonalképző erő az előző szocialista rendszer, és annak 

képviselőinek megítélése, ez a törésvonal minden esetben kiegészíti, de akár adott 

esetben el is nyomhatja azokat a ’hagyományos’ ideológiai törésvonalakat, amelyeket a 

nyugati demokráciákban megfigyelhetünk (pl. Weβels és Klingemann, 1998; Moreno, 

1999; Bértoa, 2010).           

 Emellett az sem teljesen egyértelmű, hogy a nyugati demokráciákban megfigyelt 

mintához képest – ahol mind a társadalmi-kulturális, mind a gazdasági attitüdinális 

dimenzión elfoglalt pozíció hozzájárul a bal-jobb skálán történő önelhelyezéshez – 

Közép-Kelet-Európában milyen összefüggést mutat a két fő ideológiai dimenzió a bal-

jobb spektrummal. A legtöbb vizsgálat szerint, melyet a rendszerváltást követően ebben 

a témában végeztek régiónkban, a gazdasági vélekedésekben mutatott nézetkülönbségek 

sokkal kisebb törésvonalképző erővel rendelkeztek, és kisebb mértékben befolyásolták a 

bal-jobb ideológiai spektrumon mutatott polarizációt, mint a társadalmi-kulturális téren 

mutatott nézetkülönbségek. Utóbbi területen is főként a szocialista rezsimek által 

nagyrészt háttérbe szorított olyan kérdések bizonyultak mérvadónak, mint például a 

vallással, a nemzettel, vagy az etnikai kisebbségekkel kapcsolatos nézetkülönbségek. Ezt 

támogató eredményekről számolnak be Magyarország (Evans és Whitefield; 1995; 

Körösényi, 1999); Lengyelország (Kitschelt és mtsi., 1999; McManus és Czubinska, 

2003; Szczerbiak, 2006), Szlovákia (Evans és Whitefield; 1998), Horvátország és 

Szlovénia (Jou, 2010) esetében is. Az egyetlen kivételt Csehország jelenti, ahol a 

gazdaságpolitikai preferenciák képezték az egyik legfontosabb politikai 

törésvonalképző erőt (Klíma, 1998; Kitschelt és mtsi., 1999; Béorta, 2011). A fenti 

tendenciával ellentétben áll ugyanakkor Pop-Eleches és Tucker (2010) kutatásának 

eredménye, amely szerint a volt szocialista országok polgárai elsősorban 

gazdaságpolitikai nézeteik alapján jelölik ki saját pozíciójukat az ideológiai bal-jobb 

spektrumon.            
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 Ezek alapján koránt sem tekinthető magától érthetőnek, hogy a kulturális-

csoportalapú, illetve a gazdasági-jövedelmi egyenlőséggel kapcsolatos vélekedések 

milyen mértékben befolyásolják a bal-jobb ideológiai spektrumon mutatott 

preferenciákat, és ezek az összefüggések csak még komplexebbé válnak, ha számításba 

vesszük a konvencionalitási, és az önzetlenségi motiváció ideológiai önmeghatározásra 

gyakorolt hatásait. 

 

Motivált politikai véleményalkotás és a bal-jobb spektrum  

 

 Már a klasszikus, tekintélyelvűséggel kapcsolatos kutatási programok óta 

folyamatosan vizsgálják, hogy a különböző pszichológiai diszpozíciók milyen hatást 

gyakorolnak a bal-, illetve jobboldali ideológiai preferenciákra. Ha a mind a 

konvencionalitási, mind az önzetlenségi motivációhoz köthető pszichológiai 

rigiditáshoz kapcsolódó tulajdonságokat vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy a nyugati 

demokráciákban ezek a vonások sokkal inkább kötődnek a jobboldali ideológiai 

preferenciákhoz, mint a centrista, vagy baloldali nézetekhez. Ezt alátámasztó 

bizonyítékokról számoltak be a tekintélyelvűség (Adorno és mtsi., 1950), a 

dogmatizmus (Rokeach, 1960; DiRenzo, 1967), az integratív komplexitás (Tetlock, 

1983, 1984), a bizonytalanság kerülése (Fibert és Ressler, 1998), és a lezárás iránti 

igény egyéni szintjével összefüggésben is (Kemmelmeier, 1997; Chirumbolo, 2002; 

Kossowska és Van Hiel, 2003). A pszichológiai rigiditás és a jobboldali ideológiai 

pereferenciák közti összefüggést hangsúlyozó elméleteket összefoglalóan szokás az ún. 

jobboldali rigiditás hipotézisét támogató elméletekként is említeni. Ennek az 

álláspontnak a legfontosabb állítása az, hogy a jobboldali ideológiák jobban szolgálják a 

bizonytalanságból fakadó fenyegetettség megszűntetését, mivel viszonylag egyértelmű, 

fekete-fehér (jó-rossz) ítéletek meghozatalát teszik lehetővé a status quo és a 

konvenciók alapján a rigid kognitív- és/vagy személyiségstruktúrával jellemezhetők 

számára.  

Többen érveltek a jobboldali rigiditás hipotézisével szemben azzal, hogy 

ugyanilyen dichotomizáló értékelések és ítéletek meghozhatók baloldali ideológiai 

nézetek alapján is, így minél inkább haladunk a bal-jobb ideológiai spektrum két széle 

felé, annál inkább számíthatunk az adott nézeteket támogatók mentális merevségének 

lineáris növekedésére (Eysenck, 1954; Shils, 1958; Taylor, 1960; Greenberg és Jonas, 

2003). Ezt az álláspontot nevezi a szakirodalom az ún. extremitás hipotézisének, 
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ugyanakkor az ezt a vélekedést alátámasztó empirikus bizonyítékok meglehetősen 

szerénynek és ellentmondásosnak tekinthetők.        

 Ha a konvencionalitási motivációhoz köthető személyiségvonások bal-jobb 

ideológiai preferenciákra gyakorolt hatását vesszük górcső alá, azt tapasztalhatjuk, hogy 

azok a régóta politikai-ideológiai pluralizmussal jellemezhető nyugati demokráciák 

esetében egyértelműen a jobboldali önkategorizációval, és jobboldali jelöltek és pártok 

támogatásával állnak összefüggésben. Ez a „nagy ötök” körébe tartozó 

személyiségvonások esetében igaz a lelkiismeretesség magas szintjére, míg a nyitottság 

magas diszpozicionális szintje a baloldali ideológiai preferenciákkal mutat összefüggést 

(Caprara, Barbaranelli és Zimbardo 1999; Caprara et al. 2006; Barbaranelli et al. 2007; 

Schoen and Schumann 2007; Carney és mtsi., 2008; Rentfrow et al. 2009; Gerber és 

mtsi., 2010; Zettler és Hilbig, 2010; Vecchione és mtsi., 2011). Piurko, Schwartz és 

Davidov (2011) eredményei szerint pedig a „liberális nyugat-európai demokráciákban” 

az ún. konzervációs motivációs értéktípusok pozitív korrelációt mutattak a bal-jobb 

skálán történő önelhelyezéssel. Vagyis a nyugat-európai régióban minél inkább 

törekszik valaki a fennálló társadalmi viszonyok fenntartására, annál inkább hajlamos 

magát jobboldaliként kategorizálni. 

 Az önzetlenségi motivációhoz köthető személyiségvonások esetében szintén 

több vizsgálat talált összefüggést a bal-jobb ideológiai önkategorizációval, illetve az 

ehhez kapcsolódó szavazói viselkedéssel. Mivel a baloldalhoz szokás kötni a társadalmi 

egyenlőség és szolidaritás képviseletét, ezért az empirikus bizonyítékok alapján a 

nyugati liberális demokráciákban baloldali politikai preferenciákkal járnak együtt 

például az énmeghaladási motivációs értéktípusok (Piurko, Schwartz és Davidov, 2011), 

az altruizmus (Zettler és Hilbig, 2010), illetve a barátságosság magasabb egyéni szintje 

is (Caprara, Barbaranelli és Zimbardo 1999; Caprara et al. 2006; Barbaranelli et al. 

2007; Schoen and Schumann 2007; Rentfrow et al. 2009; Gerber és mtsi., 2010; Zettler 

és Hilbig, 2010; Vecchione és mtsi., 2011).  

 A témához tartozó kutatások, amelyeket a volt szocialista közép-kelet európai 

régióban végeztek, némileg ellentmondásosabb képet tárnak elénk. Lengyelországban 

végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy mind a tekintélyelvűség (Korzeniowski, 2006), 

mind a lezárás iránti igény (Kossowska és Van Hiel, 2003), mind a nyitottság alacsony 

szintje (Van Hiel, Kossowska és Mervielde, 2000) a nyugati mintához hasonlóan a 

jobboldali ideológiai önelhelyezéssel és jobboldali pártok támogatásával jár együtt, 

ugyanakkor ezeknek a kutatásoknak az eredményei azt mutatják, hogy a válaszadók az 
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állami paternalista és egalitariánus elvárásokat a jobboldali ideológiai preferenciákhoz 

társították, amely pontosan ellentétes a nyugat-európai mintával. Todosijevic és Enyedi 

(2008) Magyarország kapcsán pedig arról számolnak be, hogy hazánkban a 

rendszerváltást követő évtizedben mind a jobboldali, mind a baloldali tekintélyelvűség 

megfigyelhető volt – és ebből a szempontból az extremitás hipotézise teljesült – 

ugyanakkor mértékét és erejét tekintve előbbi jóval hangsúlyosabbnak bizonyult. 

 Régiós szintű nemzetközi összehasonlító vizsgálatot végzett Piurko, Schwartz és 

Davidov (2011) az általunk is alkalmazott European Social Survey egy korábbi 

adatfelvételi körének adatain. Eredményeik szerint a volt szocialista közép-kelet európai 

régió esetében a Schwartz-féle motivációs értéktípusok közül a konzervációs 

motivációk sem, és az énmeghaladási motivációk sem mutattak tendenciózus 

összefüggést a bal-jobb skálán történő önbesorolással. Ebben a régióban a szerzők által 

vizsgált motivációs változók a nyugat-európai „liberális” régióval összevetve a bal-jobb 

skálán történő önelhelyezés varianciájának eleve sokkal kisebb, gyakorlatilag 

elhanyagolható arányát magyarázták. Ráadásul a nyugat-európai régióban egyértelmű 

minta alapján a konzervációs motivációk pozitív, míg az énmeghaladási motivációk 

negatív összefüggést mutattak a jobboldali önbesorolás mértékével.    

 Szintén régiós szintű összevetés alapján vizsgálta Thorisdottir és munkatársai 

(2007) az ideológiák motivált megismerési elméletét Nyugat- és Kelet-Európában. Az 

eredmények a nyugat-európai régióban megerősítették a Jost és munkatársai (2003a) 

elméletében leírt hatásmechanizmusokat, ugyanakkor a volt szocialista régióban talált 

összefüggések számos ponton ellentmondanak a feltételezéseknek. Míg Nyugat-

Európában ugyanis mind a társadalmi változásoknak való ellenállás, mind az 

egyenlőtlenségek elfogadása pozitív összefüggést mutatott a jobboldali önbesorolással, 

addig a kelet-európai régióban csak a változásokkal szembeni ellenállás állt 

kapcsolatban a jobboldali ideológiai önelhelyezéssel, az egyenlőtlenségek elfogadása 

nem. (Fontos megjegyezni, hogy a szerzők nem tettek különbséget a társadalmi 

egyenlőség kulturális-csoportalapú és gazdasági dimenziója között.) Emellett a kelet-

európai régióban a nyitottság magasabb szintje pozitívan korrelált a jobboldali 

önelhelyezés mértékével, amely pontosan ellentétes a nyugat-európai régióban 

tapasztaltakkal, és Van Hiel, Kossowska és Mervielde (2000) fentebb idézett 

Lengyelországból származó eredményeivel.            
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Az I. vizsgálat indokoltsága és hipotézisei 

 

 A fent idézett vizsgálatok sok szempontból ellentmondásos eredményei 

véleményünk szerint részben abból adódnak, hogy ezek a kutatások jellemzően nem 

vették kellő mértékben számításba, hogy az egyéni szintű motivációs változók 

(személyiségvonások, kognitív stílusjellemzők, értékpreferenciák) milyen politikai 

nézeteken, vélekedéseken keresztül hatottak a meglehetősen absztrakt szintű bal-jobb 

ideológiai önkategorizációra. Ez pedig azért fontos probléma, mert mint arra a 

fentiekben utaltunk, más-más társadalmi közegben más-más kérdések és témák 

határozhatják meg a baloldal és jobboldal közti törésvonalat, sőt, előfordulhat, hogy 

ugyanaz a vélekedés a jobboldali önmeghatározással jár együtt egy társadalomban, míg 

a baloldali önmeghatározással egy másikban. (Ezt mutatták például Kossowska és Van 

Hiel (2003) idézett eredményei, melyek szerint az egalitariánus-paternalista gazdasági 

nézetek jobboldali sajátosságnak számítottak a lengyel, és baloldali sajátosságnak a 

flamand minta esetében.)  

Emellett arra is találhatunk példát, hogy egy adott motiváció egy adott politikai 

kérdésben ellentétes vélekedések elfogadását valószínűsíti két eltérő társadalomban, 

mint ahogyan például a társas konformitáshoz köthető diszpozicionális tényezők a 

piacpárti gazdasági nézetek elfogadását erősítik a nyugati demokráciákban, és az etatista 

gazdasági nézetek elfogadását a kelet-európai fiatal demokráciákban. Ilyen helyzetben 

ugyanaz a motivációs jellemző akár ellentétes hatási is gyakorolhat a két vizsgált 

társadalomban a bal-jobb skálán történő önelhelyezésre – feltéve persze, ha az adott 

téma kapcsán a két társadalomban ugyanazok az álláspontok számítanak „baloldali”, 

illetve „jobboldali” pozícióknak. 

  Piurko, Schwartz és Davidov (2011) fentebb idézett régiós szintű 

vizsgálatukban véleményünk szerint azért nem találtak tendenciózus összefüggést a 

motivációs változók és a bal-jobb preferencia között, mert túl nagy távolságot próbáltak 

áthidalni a pszichológiai és az absztrakt ideológiai természetű változók között. Nem 

vették figyelembe, hogy melyek lehetnek azok a törésvonalképző politikai kérdések, 

amelyekre egyrészt hathatnak a motivációs változók, és amelyek másrészt az adott 

társadalomban (régióban) megteremtik a bal-jobb ideológiai dimenzió tartalmi alapjait.  

Thorisdottir és munkatársai (2007) kelet- és nyugat-európai régiós 

összevetésükben közvetítő változóként ugyan figyelembe vették a társadalmi 

változásokkal szembeni ellenállás és a társadalmi egyenlőtlenségek elfogadásának 
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egyéni szintjét, de nem tettek különbséget a társadalmi egyenlőtlenségek elfogadásának 

kulturális és gazdasági dimenziója között. Ez pedig azért jelent problémát, mert mint 

arra fentebb már utaltunk, a volt szocialista régióban a gazdasági nézetek a jelek szerint 

kevésbé befolyásolják a bal-jobb ideológiai dimenzió tartalmi vonzatát, mint Nyugat-

Európában. Emellett a rendelkezésre álló bizonyítékok arra engednek következtetni, 

hogy a Közép-Kelet-Európában a konvencionalitási motivációhoz köthető pszichológiai 

vonások – melyeket az említett szerzők is vizsgáltak – ellentétes hatást fejtenek ki a 

gazdasági, illetve a kulturális-csoportalapú egyenlőséggel kapcsolatos attitűdökre, így a 

két egyenlőség-dimenzió megkülönböztetésének hiányában – amelyet a szerzők nem 

tettek meg – problémát okozhat a vizsgálati személyek számára az 

egyenlőségpártisággal kapcsolatos döntés.
10

         

 Saját vizsgálatunkban a fenti problémákat megkíséreltük kiküszöbölni. A 

vizsgált változók közti feltételezett hatásmechanizmusok sematikus illusztrációját a 2. 

ábra mutatja.  

 

2. ábra A kutatásban vizsgált összefüggések 

 

 

Az egyéni szintű motivációs változókat – a konvencionalitási és az önzetlenségi 

motivációt – tekintettük kiindulási pontnak, amelyek hatását vizsgáltuk a társadalmi 

egyenlőséggel kapcsolatos attitűdök két fő dimenziójára, a kulturális-csoportalapú, 

valamint a gazdasági-jövedelmi egyenlőséggel kapcsolatos vélekedésekre. Ezeket, mint 

                                                 
10

 Thorisdottir és munkatársai (2007) a következő item segítségével operacionalizálták a társadalmi 

egyenlőtlenségek elfogadásának mértékét: „Fontosnak tartja, hogy minden ember egyforma 

bánásmódban részesüljön. Azt gondolja, hogy mindenkinek egyenlő lehetőséggel kellene rendelkeznie az 

életben.”  
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potenciális közvetítő változókat kezeltük, amelyeken keresztül a motivációs változók 

hatást gyakorolhatnak a bal-jobb önbesorolás egyéni szintjére. Emellett azt is 

vizsgáltuk, hogy a két motivációs változó a társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos 

vélekedésektől függetlenül is befolyásolja-e az ideológiai önelhelyezést. 

 Ezzel a megoldással figyelembe tudtuk venni a társadalmi egyenlőségről alkotott 

vélekedések és attitűdök hatását, amelyek mindenhol a bal-jobb ideológiai törésvonal 

fontos alapkérdését alkotják. Azáltal viszont, hogy megkülönböztetjük a társadalmi 

egyenlőség gazdasági és kulturális dimenzióját, feltehetőleg hatékonyabban tudjuk 

vizsgálni a konvencionalitási motiváció politikai attitűdökre gyakorolt hatását a volt 

szocialista országokban. Ennek az az oka, hogy a konvencionalitási motiváció 

magasabb egyéni szintje valószínűbbé teszi a társadalmi változásokkal szembeni 

ellenállást. Ugyanakkor a volt szocialista országokban a társadalmi változás ellentétes 

irányú tartalommal írható le a két egyenlőség dimenzió terén. A kulturális dimenzió 

mentén a nyugat-európai mintához hasonlóan a nem-konvencionális csoportok nagyobb 

mértékű elfogadását vonja maga után, de a gazdasági dimenzió mentén – ahogy azt 

például Markowski (1997) és Mair (2007) is kiemeli – ebben a régióban paradox módon 

a változás az egyenlőtlenségek drasztikus fokozódását jelentette a rendszerváltást 

követően.       

 Emellett feltételeztük, hogy a két motivációs változó közvetlen hatást is 

gyakorolhat a bal-jobb önkategorizációra, mivel ezek a motivációk hatással lehetnek 

olyan politikai vélekedésekre és attitűdökre, amelyek ugyan fontos bejóslói a bal-jobb 

ideológiai preferenciáknak, de nem tartoznak szorosan a társadalmi egyenlőség 

területéhez. 

 A fentiekből következően az alábbi hipotéziseket fogalmaztuk meg a vizsgálat 

várható eredményeivel kapcsolatban (a hipotézisekben megfogalmazott összefüggéseket 

lásd a 3. és 4. ábrán): 

 

H1: Az önzetlenségi motiváció mindkét mintában univerzális hatást gyakorol az 

egalitariánus vélekedésekre: mind a kulturális-csoportalapú, mind a gazdasági-

jövedelmi egyenlőség nagyobb fokú támogatására sarkall. 

 

H2: A konvencionalitási motiváció hatása a kulturális-csoportalapú egyenlőséggel 

kapcsolatos vélekedésekre megegyezik a két mintában, mindkét esetben a nem-

konvencionális csoportok leértékelését erősíti. 
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H3: A konvencionalitási motiváció hatása a gazdasági-jövedelmi egyenlőséggel 

kapcsolatos vélekedésekre eltérő a két mintában: a volt szocialista régióban az 

egalitariánusabb nézetek elfogadását valószínűsíti, míg a nyugat-európai régióban az 

egyenlőtlenségek elfogadását. 

 

H4: Mindkét mintában mind a gazdasági, mind a kulturális-csoportalapú 

egyenlőségpártiság negatív összefüggést mutat a jobboldali önkategorizáció erejével. 

 

A fenti négy hipotézis alapján két további hipotézist fogalmaztunk meg, amik a 

motivációs változók bal-jobb identifikációval való közvetett összefüggéseire 

vonatkoztak, melyeket a két egyenlőség-dimenzión keresztül gyakorolnak: 

 

H5: Az önzetlenségi motiváció mindkét mintában negatív összefüggést mutat a 

jobboldali identifikáció szintjével, amit az egalitariánusabb vélekedések elfogadása 

közvetít mindkét egyenlőség-dimenzió esetében. 

 

H6: A konvencionalitási motiváció a nyugat-európai mintában pozitív összefüggést 

mutat a jobboldali identifikáció szintjével, amit az antiegalitariánusabb vélekedések 

elfogadása közvetít mindkét egyenlőség-dimenzió esetében. A kelet-európai mintában a 

konvencionalitási motiváció ellentétes hatást gyakorol a bal-jobb ideológiai 

önbesorolásra a két egyenlőség-dimenzió mentén: a gazdasági-jövedelmi dimenzión 

keresztül negatív összefüggést mutat a jobboldali identifikáció szintjével, míg a 

kulturális-csoportalapú dimenzión keresztül pozitív összefüggést.           
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3. ábra A változók közti feltételezett összefüggések a közép-kelet-európai mintában 

 

 

 

4. ábra A változók közti feltételezett összefüggések a nyugat-európai mintában 
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A változók operacionalizációja 

 

 Mivel egy előre meghatározott adatbázis alapján végeztünk el minden elemzést, 

ezért az összes változót a European Social Survey negyedik adatfelvételi körének ún. 

magkérdőívében feltett kérdések alapján operacionalizáltuk.
11

 

 

Az önzetlenségi és a konvencionalitási motiváció 

 

 Az általunk kiemelt két motivációs változót az ESS-ben alkalmazott rövidített 

Schwartz-féle Motivációs Értéktípus Kérdőívből
12

 kiindulva hoztuk létre. Schwartz a 

motivációs értéktípusokat úgy definiálja, mint a vágyott dolgokról alkotott olyan 

fogalmakat, amelyek befolyást gyakorolnak az emberek által megválasztott és 

kivitelezett cselekedetekre, valamint a körülöttük történő események értékelésére 

(Schwartz és Bilsky, 1987). Schwartz összesen tíz olyan motivációs értéktípust 

különített el, amelyek meghatározott irányt szabnak az emberi viselkedésnek és 

döntéseknek. Nagyszabású nemzetközi összehasonlító vizsgálatok alapján úgy tűnik, 

hogy ennek a tíz motivációnak az egymáshoz való viszonyát univerzális struktúrával 

lehet leírni majd minden társadalomban. A tíz motivációs értéktípus két dimenzió – a 

konzerváció-nyitottság, valamint az énmeghaladás-énfelnagyítás dimenziói – mentén 

helyezhető el, amely két dimenzió tartalmi vonatkozásainál fogva rendkívül szoros 

összefüggésbe hozható az általunk vizsgált két motivációs változóval.     

 Az általunk leírt konvencionalitási motiváció ekvivalensnek tekinthető a 

Schwartz-féle nyitottság-konzerváció dimenzió konzervációs motivációs értéktípusok 

(konformitás, tradicionalitás és biztonság) által megalapozott felével, hiszen Schwartz 

(1994, 25. o.) a konzervációs értéktípusokkal kapcsolatban kiemeli, hogy ezek tesznek 

motiválttá a társas/társadalmi konvenciók, „hagyományosnak” tekinthető megoldások 

betartására, illetve az ezekből fakadó stabilitás és biztonság előnyben részesítésére. 

Ugyanez az ekvivalencia mondható el az énmeghaladási motivációs értéktípusok, illetve 

az általunk leírt önzetlenségi motiváció tekintetében, mivel az énmeghaladási 

értéktípusok (jóindulat és univezalizmus) arra motiválják az embert, hogy elfogadjon 

másokat, törődjön másokkal és előmozdítsa mások jólétét. 

                                                 
11

 A kérdőív az alábbi weboldalról tölthető le: http://ess.nsd.uib.no/ess/round4/  
12

 A kérdőívről bővebben: http://ess.nsd.uib.no/ess/doc/ess1_human_values_scale.pdf  

http://ess.nsd.uib.no/ess/round4/
http://ess.nsd.uib.no/ess/doc/ess1_human_values_scale.pdf
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 Ezt az általunk feltételezett látszatérvényességet alátámasztja, hogy a 

konzervációs motivációs értéktípusok több kutatás eredményei szerint szoros 

összefüggésben állnak olyan, a fentiekben már említett diszpozicionális vonásokkal, 

amelyeket definíciójukból adódóan szintén kapcsolatba hozhatók az általunk leírt 

konvencionalitási motivációval. A konzervációs motivációs típusok összefüggnek 

például a nyitottság alacsony szintjével (Haslam, Whelan és Bastian, 2009; Parks és 

Guay, 2009; Vecchione és mtsi., 2011), valamint a lelkiismeretesség (Haslam, Whelan 

és Bastian, 2009; Parks és Guay, 2009) és a lezárás iránti igény magas egyéni szintjével 

is (Calogero, Bardi és Sutton, 2009). Szintén a látszatérvényességet erősíti az 

énmeghaladási motivációk összefüggése például a barátságosság személyiségvonásával 

(Haslam, Whelan és Bastian, 2009; Parks és Guay, 2009; Vecchione és mtsi., 2011), 

vagy az empátia egyéni szintjével (Myyry és Helkama, 2001; Balliet és mtsi., 2008; 

Silfver és mtsi., 2008).       

 Mind a konvencionalitási motiváció, mind az önzetlenségi motiváció egyéni 

szintjét egy-egy index formájában ragadtuk meg. Az indexek létrehozásának első lépése 

az volt, hogy kiválasztottuk azokat az itemeket, amelyek a konzervációs, valamint az 

énmeghaladási motivációs értéktípusokat hivatottak mérni az ESS felmérésben is 

alkalmazott Schwartz-féle kérdőívben
13

, majd tartalmi elemzésnek vetettük alá őket.   

 A konvencionalitás-index alapjául szolgáló itemek közül a tartalmi ellenőrzés 

alapján kihagytuk az alábbi itemet: 

 

„Fontos számára, hogy a kormány biztosítsa biztonságát mindenfajta fenyegetéssel 

szemben. Azt akarja, hogy az állam erős legyen, hogy meg tudja védeni polgárait.” 

(N)
14

     

 

 Ennek oka az volt, hogy megítélésünk szerint a fenti item esetében annak 

tartalmánál fogva fennállt a veszély, hogy összemosódhat az állami jóléti és 

redisztribúciós szerepvállalás helyeslésére kérdező itemekkel. Ez a veszély különösen a 

közép-kelet-európai mintában tűnt reálisnak, mivel Thorisdottir és munkatársai (2007), 

                                                 
13

 Az ESS-ben alkalmazott kérdőív az alábbi instrukcióval indul, amely alapján az egyes itemek egyes 

szám harmadik személyű formában vannak megfogalmazva: „Embereket jellemzünk röviden a 

következőkben. Kérem, olvassa el ezeket a jellemzéseket, és mondja meg, hogy mennyire hasonlítanak, 

vagy nem hasonlítanak ezek az emberek Önre. Mindegyik jellemző esetében jelölje be „X”-szel azt a 

kockát, amelyik leginkább mutatja, hogy mennyire hasonlít ez a személy Önre.”  
14

 A disszertáció további részében minden esetben zárójelben feltüntetjük az egyes változók alapjául 

szolgáló itemek hivatalos kódját.   
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valamint Duriez és munkatársai (2005) korábbiakban idézett eredményei és a szerzők 

magyarázata arra engednek következtetni, hogy ebben a régióban az állam védő 

szerepének helyeslése elsősorban jóléti-paternalista elvárásokat takar, ezért a 

diszkriminációs validitás szempontját szem előtt tartva a további elemzésekből 

kihagytuk a fenti itemet.     

 Az énmeghaladási motivációs értéktípusokat mérő itemek közül tartalmi 

okoknál fogva az alábbi kettőt hagytuk ki: 

 

„Fontos számára, hogy becsületes legyen barátaihoz. A hozzá közel álló embereknek 

akarja szentelni életét.” (R) 

 

„Komoly meggyőződése, hogy az embereknek óvniuk kell környezetüket. Fontos 

számára, hogy vigyázzon a környezetére.” (S) 

 

 Az előbbi esetében (R) úgy ítéltük meg, hogy az item megfogalmazása alapján 

ebben az esetben az önzetlenség köre behatárolt, mivel az csak azokra vonatkozik, 

kikhez a válaszadó emocionálisan kötődik, míg az önzetlenségi motivációt jelen esetben 

általános érvényű vonásként értelmezzük. A második item (S) tárgya pedig nem a 

társas/társadalmi közeg, jelen esetben pedig arra törekedtünk, hogy az önzetlenségi 

motivációt célzottan az interperszonális viszonyok területére vonatkoztassuk. 

 A tartalmi áttekintést követően végül az alábbi itemeket soroltuk a bennünket 

érdeklő két motivációs változóhoz: 

 

Konvencionalitási motiváció: 

 

1. „Azt gondolja, hogy az embereknek azt kell csinálniuk, amit mások mondanak nekik. 

Azt gondolja, hogy az embereknek mindig be kell tartaniuk a szabályokat, akkor is, 

amikor senki sem figyeli őket.” (G)  

 

2. „Fontos számára, hogy mindig megfelelően viselkedjen. El akarja kerülni, hogy olyat 

tegyen, ami más ember szemében helytelen.” (P)  

 

3. „Fontos számára, hogy szerény és visszafogott legyen. Megpróbál úgy élni, hogy ne 

vonja magára mások figyelmét.” (I)  
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4. „A hagyományok fontosak számára. Megpróbálja követni azokat a szokásokat, 

amelyeket a vallási vagy családi hagyományok hagytak rá.” (T)  

 

5. „Fontos számára, hogy biztonságos körülmények között éljen. Elkerül mindent, ami 

veszélyezteti biztonságát.” (E)   

 

Önzetlenségi motiváció: 

 

1. „Fontos számára, hogy meghallgassa azokat, akik másmilyenek, mint ő. Még akkor 

is, ha nem ért egyet velük, meg akarja érteni őket.” (H)  

 

2. „Nagyon fontos számára, hogy segítsen a körülötte élő embereknek. Törődik mások 

jólétével.” (L) 

 

3. „Fontosnak tartja, hogy minden ember egyforma bánásmódban részesüljön. Azt 

gondolja, hogy mindenkinek egyenlő lehetőséggel kellene rendelkeznie az életben.” (C) 

 

 A válaszadóknak a Schwartz-féle skála minden egyes tételének esetében egy 

hatfokú Likert-típusú skálán kellett megjelölniük, hogy milyen mértékben tartja 

magukra igaznak az adott tételben foglaltakat.
15

 

A következő lépésben mind az önzetlenség-index, mind a konvencionalitás-

index itemeit faktoranalízisnek vetettük alá. Kívánatosnak tartottuk, hogy mindkét 

esetben egy-egy faktort sikerüljön azonosítani csupán a feltáró faktoranalízis 

segítségével, mely faktoron az egyes itemek megfelelő faktorsúlyokat mutatnak. 

 A konvencionalitás-index itemein végzett faktoranalízis eredményeit a 3. 

táblázat mutatja.
16

 (Mint minden további esetben, itt is főkomponens-analízist 

végeztünk ún. varimax forgatással.) Mint az látható, mindkét minta esetében az 

elvárásoknak megfelelően egyetlen faktort sikerült azonosítani, mely faktoron mindkét 

minta esetében mind az öt item megfelelő faktorsúly értéket mutatott, ahogyan az egyes 

                                                 
15

 Mivel a European Social Survey számos fordított pontozású itemet tartalmaz, ezért minden esetben, 

amikor ez szükségesnek bizonyult, úgy fordítottuk meg az itemek pontozását, hogy a nagyobb válaszadói 

pontszám az adott itemmel való nagyobb fokú egyetértésre utaljon. 
16

 A disszertációban bemutatott statisztikai elemzésekhez az SPSS 20.0 és az SPSS AMOS 20.0 

szoftvereket használtuk fel. 
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itemekhez tartozó kommunalitás értékek is elfogadhatónak bizonyultak. Az azonosított 

faktor a nyugat-európai mintában az itemek összvarianciájának 43,87%-át, míg a kelet-

európai minta esetében 46,03%-át magyarázta.  

 Az önzetlenség-index itemein végzett faktoranalízis eredményeit a 4. táblázat 

szemlélteti. Ebben az esetben is mindkét minta esetében elvárásainknak megfelelően 

egyetlen faktort azonosítottunk, mely faktoron mindkét minta esetében mind a három 

item megfelelő faktorsúly értéket mutatott, és a kommunalitás értékek is elfogadhatónak 

bizonyultak. Az azonosított faktor a nyugat-európai mintában az itemek 

összvarianciájának 54,56%-át, míg a kelet-európai minta esetében 56,38%-át 

magyarázta.  

 

3. táblázat A konvencionalitás-index itemein végzett faktoranalízis eredményei 

Item 
Nyugat-Európa Kelet-Európa 

Faktorsúly Kommunalitás Faktorsúly Kommunalitás 

Azt gondolja, hogy az 

embereknek azt kell 

csinálniuk, amit mások 

mondanak nekik. Azt 

gondolja, hogy az 

embereknek mindig be kell 

tartaniuk a szabályokat, 

akkor is, amikor senki sem 

figyeli őket. 

,670 ,449 ,633 ,401 

Fontos számára, hogy mindig 

megfelelően viselkedjen. El 

akarja kerülni, hogy olyat 

tegyen, ami más ember 

szemében helytelen. 

,750 ,563 ,752 ,565 

Fontos számára, hogy 

szerény és visszafogott 

legyen. Megpróbál úgy élni, 

hogy ne vonja magára mások 

figyelmét. 

,584 ,341 ,678 ,460 

A hagyományok fontosak 

számára. Megpróbálja 

követni azokat a szokásokat, 

amelyeket a vallási vagy 

családi hagyományok 

hagytak rá. 

,641 ,411 ,671 ,451 

Fontos számára, hogy 

biztonságos körülmények 

között éljen. Elkerül mindent, 

ami veszélyezteti 

biztonságát. 

,655 ,430 ,652 ,426 

Nyugat-Európa: KMO: ,764; Bartlett-teszt: χ2=7512,43; df=10; p≤,001; Kelet-Európa: KMO: ,789; 

Bartlett-teszt: χ2=8320,86; df=10; p≤,001   
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4. táblázat Az önzetlenség-index itemein végzett faktoranalízis eredményei 

Item 
Nyugat-Európa Kelet-Európa 

Faktorsúly Kommunalitás Faktorsúly Kommunalitás 

Fontos számára, hogy 

meghallgassa azokat, akik 

másmilyenek, mint ő. Még 

akkor is, ha nem ért egyet 

velük, meg akarja érteni 

őket. 

,771 ,595 ,762 ,581 

Nagyon fontos számára, 

hogy segítsen a körülötte 

élő embereknek. Törődik 

mások jólétével. 

,730 ,533 ,781 ,611 

Fontosnak tartja, hogy 

minden ember egyforma 

bánásmódban részesüljön. 

Azt gondolja, hogy 

mindenkinek egyenlő 

lehetőséggel kellene 

rendelkeznie az életben. 

,713 ,509 ,707 ,501 

Nyugat-Európa: KMO: ,628; Bartlett-teszt: χ2=3164,43; df=3; p≤,001; Kelet-Európa: KMO: ,635; 

Bartlett-teszt: χ2=3613,97; df=3; p≤,001 

 

 Ezt követően ellenőriztük a vizsgált itemekből létrehozott két index belső 

konzisztencia mutatóit, amelyek – figyelembe véve az indexet megalapozó itemek 

alacsony számát – elfogadhatónak bizonyultak mindkét mintában, mind a 

konvencionalitási (αNy-Eu.=,675; αK-Eu.=,703), mind az önzetlenségi motiváció esetében 

(αNy-Eu.=,611; αK-Eu.=,582). 

 

A gazdasági-jövedelmi egyenlőség iránti igény 

 

 A gazdasági-jövedelmi egyenlőséggel kapcsolatos attitűdöket két változón 

keresztül ragadtuk meg: egyrészt az állami jövedelmi redisztribúció iránti igényen 

keresztül, másrészt az olyan univerzális módon hozzáférhető állami jóléti szolgáltatások 

iránti igényen keresztül, amelyek szükség esetén mindenki számára egyenlő mértékben 

elérhetők. 

Az állami redisztribúció igényét az alábbi item mérte, ahol a válaszadóknak egy 

5 fokú skálán kellett kifejezniük egyetértésük mértékét:  

 

„A kormánynak lépéseket kellene tennie a jövedelemkülönbségek csökkentése 

érdekében.” (B30) 
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Az általános jóléti szolgáltatások iránti igényt egy hat itemből álló index 

segítségével mértük, amely itemek arra kérdeztek rá, hogy az államnak mekkora 

felelősséget kell vállalni bizonyos feladatok ellátásában a következő instrukció alapján: 

 

„Az emberek különbözőképpen vélekednek arról, hogy az államnak miben kellene vagy 

nem kellene felelősséget vállalnia. Különböző feladatokat olvasok fel - kérem, hogy 0-

tól 10-ig osztályozza, hogy mekkora felelősséget kellene vállalnia az államnak ezekben. 

A 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nem állami felelősségnek kell lennie, a 10-es pedig azt 

jelenti, hogy teljes mértékben az állam felelőssége kell, hogy legyen.”  

 

A válaszadók egy 11 fokú bipoláris skálán fejezték ki egyetértésük fokát az 

alábbi jóléti szolgáltatásokkal kapcsolatban: 

 

1. „biztosítani, hogy mindenkinek legyen munkája, aki dolgozni szeretne” (D15)  

2. „megfelelő egészségügyi ellátást biztosítani a betegeknek” (D16)  

3. „elfogadható életszínvonalat biztosítani az időseknek” (D17)  

4. „elfogadható életszínvonalat biztosítson a munkanélkülieknek” (D18)  

5. „elfogadható gyermekfelügyeletet biztosítson a dolgozó szülőknek” (D19) 

6. „fizetett szabadságot biztosítson azoknak, akiknek átmenetileg beteg családtagot kell 

gondozniuk” (D20) 

 

 Az állami jóléti szolgáltatások támogatására vonatkozó itemeket szintén 

faktoranalízisnek vetettük alá, amelynek eredményeit az 5. táblázat mutatja. Az elemzés 

mindkét minta esetében egyetlen faktort mutatott ki, mely a nyugat-európai minta 

adataiban fellelhető variabilitás 47,96%-át, és a kelet-európai minta adatai 

variabilitásának 58,81%-át magyarázta. Az itemekből származtatott jóléti szolgáltatás-

index belső konzisztenciáját jellemző Cronbach-α mutató megfelelőnek bizonyult 

mindkét minta esetében (αNy-Eu.=,770; αK-Eu.=,851). 
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5. táblázat A jóléti szolgáltatás-index itemein végzett faktoranalízis eredményei 

Item 
Nyugat-Európa Kelet-Európa 

Faktorsúly Kommunalitás Faktorsúly Kommunalitás 

biztosítani, hogy 

mindenkinek legyen 

munkája, aki dolgozni 

szeretne 

,647 ,419 ,726 ,526 

megfelelő egészségügyi 

ellátást biztosítani a 

betegeknek 

,717 ,515 ,807 ,652 

elfogadható életszínvonalat 

biztosítani az időseknek 
,778 ,605 ,822 ,676 

elfogadható életszínvonalat 

biztosítson a 

munkanélkülieknek 

,643 ,413 ,690 ,476 

elfogadható 

gyermekfelügyeletet 

biztosítson a dolgozó 

szülőknek 

,675 ,456 ,794 ,631 

fizetett szabadságot 

biztosítson azoknak, 

akiknek átmenetileg beteg 

családtagot kell gondozniuk 

,686 ,470 ,754 ,569 

Nyugat-Európa: KMO: ,798; Bartlett-teszt: χ2=16971,86; df=15; p≤,001; Kelet-Európa: KMO: ,822; 

Bartlett-teszt: χ2=29682,75; df=15; p≤,001 

 

A kulturális-csoportalapú egyenlőség iránti igény 

 

A kulturális-csoportalapú egyenlőséggel kapcsolatos attitűdöket három, a 

fennálló társadalmi konvencióknak és normáknak valamilyen szempontból eleget nem 

tevő, azaz nem-konvencionális csoport megítélésén keresztül ragadtuk meg: a 

bevándorlók, a homoszexuálisok, valamint a tradicionális női szerepeknek való 

megfelelés megítélésén keresztül. 

A bevándorlók megítélésének mérésére egy három itemen alapuló indexet 

hoztunk létre. A három alábbi itemet egy 11 fokú bipoláris skálán kellett megítélni a 

válaszadóknak, ahol a magasabb pontszámok jelezték a bevándorlók kedvezőbb 

megítélését: 

 

1. „Általában véve árt, vagy használ Magyarország gazdaságának, hogy más 

országokból idejönnek élni emberek?” (B38)  

 

2. „Mit mondana, Magyarország kulturális életének általában véve ártanak, vagy 

inkább gazdagítják, akik más országból idejönnek élni?” (B39)  
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3. „Rosszabb, vagy jobb hely lett-e Magyarország azzal, hogy más országból idejöttek 

emberek élni?” (B40) 

 

 A bevándorlókkal kapcsolatos vélekedésekre vonatkozó itemeket úgyszintén 

faktoranalízisnek vetettük alá. Ennek eredményeit a 6. táblázat mutatja. Az alkalmazott 

feltáró faktoranalízis mindkét minta esetében egy faktort mutatott ki. Ez a nyugat-

európai minta adataiban fellelhető variabilitás 76,68%-át, és a kelet-európai minta adatai 

variabilitásának 76,19%-át magyarázta. Az itemekből származtatott 

bevándorlópártiság-index belső konzisztenciáját jelző Cronbach-α érték megfelelőnek 

bizonyult mindkét minta esetében (αNy-Eu.=,848; αK-Eu.=,844). 

 

6. táblázat A bevándorlópártiság-index itemein végzett faktoranalízis eredményei 

Item 
Nyugat-Európa Kelet-Európa 

Faktorsúly Kommunalitás Faktorsúly Kommunalitás 

Általában véve árt, vagy 

használ Magyarország 

gazdaságának, hogy más 

országokból idejönnek élni 

emberek? 

,864 ,747 ,762 ,767 

Mit mondana, 

Magyarország kulturális 

életének általában véve 

ártanak, vagy inkább 

gazdagítják, akik más 

országból idejönnek élni? 

,875 ,766 ,863 ,744 

Rosszabb, vagy jobb hely 

lett-e Magyarország azzal, 

hogy más országból 

idejöttek emberek élni? 

,888 ,788 ,880 ,775 

Nyugat-Európa: KMO: ,728; Bartlett-teszt: χ2=14301,28; df=3; p≤,001; Kelet-Európa: KMO: ,728; 

Bartlett-teszt: χ2=11765,86; df=3; p≤,001 

 

A homoszexuálisokkal szembeni diszkriminációra való hajlandóság mérésére a 

következő item szolgált, mellyel kapcsolatban a válaszadóknak egy ötfokú Likert-típusú 

skálán kellett kifejezniük egyetértésük mértékét:  

 

„Hagyni kell, hogy a meleg férfiak, és a leszbikus nők szabadon éljék az életüket 

melegként és leszbikusként úgy, ahogy akarják.” (B31) 

 

 A tradicionális női szerepekhez való ragaszkodás esetében azt kellett megítélni a 

válaszadóknak, hogy a nőknek mennyire szükséges tartaniuk magukat a hagyományos 

nemi szerepekhez, még ha ez diszkriminációval is jár.  
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Egy két itemből álló index szolgált a tradicionális női szerepekhez való 

ragaszkodás megítélésére (αNy-Eu.=,562; αK-Eu.=,548). Az alábbi két itemet, melyeken az 

index alapul, egy ötfokú Likert-típusú skálán kellett megítélni. (Ebben az esetben a 

magasabb pontszámok az egyenlőtlenségek nagyobb mértékű elfogadását jelentették!) 

 

1. „A nőknek késznek kell lenniük arra, hogy a családjuk kedvéért kevesebb fizetett 

munkát végezzenek.” (D3)  

 

2. „Ha kevés a munkalehetőség, a férfiaknak elsőbbséget kellene élvezniük a 

munkavállalásnál.” (D6) 

 

Bal-jobb ideológiai preferencia 

 

A válaszadók ideológiai preferenciáját a hagyományos bal-jobb skálán való 

önelhelyezésen keresztül ragadtuk meg, amely az ESS-kérdőív esetében a következő 

instrukción keresztül kérdezett rá a politikai-ideológiai preferenciákra:  

 

„A politikában az emberek gyakran beszélnek „bal-” és „jobboldalról”. Hol helyezné 

el önmagát ezen a skálán, ahol a „0” a baloldalt, a „10” a jobboldalt jelenti?” (B23) 

 

 Az instrukció szövegezéséből kiderül, hogy ebben az esetben a vizsgálati 

személyek egy tizenegy fokú skálán jelölték ki saját pozíciójukat a bal-jobb ideológiai 

dimenzió mentén. 

 

Demográfiai változók 

 

Az elemzésekben további demográfiai változók hatását is figyelembevettük, 

amelyek korábbi kutatások szerint kapcsolatban állnak a társadalmi egyenlőséggel 

kapcsolatos attitűdökkel és vélekedésekkel. Ezek az alábbiak voltak: 

 

Nem (F2) 

 

A rendelkezésre álló bizonyítékok szerint a nők egalitariánusabb nézeteket 

vallanak mind kulturális, mind gazdasági-jövedelmi kérdésekben. Ez önérdekükből is 



65 

 

fakad, hisz mindkét területen korlátozottabb lehetőségekkel rendelkeznek a férfiaknál, 

valamint a hagyományos nemi szerepekből kifolyólag jobban rá vannak utalva az állami 

jóléti szolgáltatásokra (Sidanius és mtsi., 2000; Blekesaune és Quadagno, 2003; Tóth, 

2008; Tóth és Keller, 2011). Az önérdek mellett a nők átlagosan magasabb empátia 

szintje is fontos tényező lehet (Baron-Cohen, 2003). 

 

Életkor (F3 alapján) 

 

Az életkor szerepe azért lehet fontos, mert a kutatási eredmények szerint a 

magasabb életkor együtt jár a társadalmi konvencionalitás magasabb fokával és a társas 

normákhoz való nagyobb fokú ragaszkodással (McCrae és mtsi., 1999; Donnellan és 

Lucas, 2008). 

 

Iskolázottság (F7) 

 

Az iskolázottságnak kettős hatása lehet, hiszen a korábbi eredmények szerint 

együtt jár a nem konvencionális csoportokkal szembeni toleranciával, valamint a 

társadalmi konvencionalitás alacsonyabb szintjével (Fábián, 1999; Van Oorschot és 

Uunk, 2007). Ugyanakkor gazdasági-jövedelmi kérdésekben az iskolázottabbak 

valószínűleg kevésbé egyenlőségpártiak, hiszen ez magasabb szocioökonómiai 

státuszokból kifolyólag ellentétes saját érdekeikkel.  

Mivel a mintákban szereplő országok oktatási rendszerei nagymértékben 

különböznek, ezért az iskolázottságot a tanulmányokkal töltött évek számán keresztül 

határoztuk meg. 

 

Jövedelem 

 

A gazdasági-jövedelmi típusú egyenlőséggel kapcsolatos vélekedéseket 

befolyásoló tényezők közül az egyik legfontosabb a jövedelmi szint, hiszen racionális 

önérdekükből kifolyólag az alacsonyabb jövedelműek sokkal inkább pártolják a 

nagyarányú állami újraelosztást és jóléti szolgáltatásokat (Giles, 1999; Jánky, 2005; Lau 

és Heldman, 2009).  

A válaszadók jövedelmét egy szubjektív és egy objektív mérce alapján ragadtuk 

meg. A szubjektív mérce a következő kérdés volt:  
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„Melyik leírás közelíti meg leginkább az Önök háztartásának jelenlegi jövedelmi 

helyzetét?” (F33)  

 

A kérdésre egy négyfokú Guttman-típusú skála alapján kellett válaszolni, 

melynek négy fokát az alábbi négy állítás képezte: 

 

1. „kényelmesen megélünk a jelenlegi jövedelmünkből” 

2. „kijövünk a jelenlegi jövedelmünkből” 

3. „nehezen élünk meg a jelenlegi jövedelmünkből” 

4. „nagyon nehezen élünk meg a jelenlegi jövedelmünkből” 

 

7. táblázat Az I. vizsgálatban alkalmazott változók leíró statisztikai mutatói 

Változók 
Kelet-Európa Nyugat-Európa 

Átlag/N Szórás Cronbach-α Átlag/N Szórás Cronbach-α 

Nem 
      

Férfi 5086 - - 5331 - - 

Nő 6281 - - 6215 - - 

Életkor 48,07 18,059 - 48,36 18,379 - 

Iskolázottság 11,90 3,468 - 12,91 3,992 - 

Objektív 

jövedelem 
4,92 2,310 - 5,75 2,700 - 

Szubjektív 

jövedelem 
2,54 ,855 - 1,81 ,785 - 

Konvencionalitás 4,50 ,792 ,703 4,18 ,866 ,675 

Önzetlenség 4,59 ,791 ,582 4,88 ,717 ,611 

Bevándorlók 4,95 1,960 ,844 5,256 1,988 ,848 

Nemi szerepek 3,09 ,955 ,548 2,492 ,953 ,562 

Homoszexuálisok 3,15 1,276 - 4,174 ,930 - 

Jóléti 

szolgáltatások 
7,75 1,764 ,851 7,00 1,371 ,770 

Redisztribúció 3,94 1,059 - 3,70 1,061 - 

Bal-jobb skála 5,29 2,227 - 4,99 1,917 - 

Jóléti sovinizmus 3,51 ,865 - 3,13 ,942 - 

 

Az objektív mérce (F32) esetében a személy egy skálán jelölte ki pozícióját 

háztartása összes jövedelme alapján, amely 10 fokú skála minden országra egyénileg 

lett kialakítva azonos módszertant követve. A skála egy-egy fokozata az adott országra 



67 

 

jellemző jövedelem eloszlás egy-egy decilisét jelenti a medián jövedelem, mint 

referenciapont alapján megállapítva. 

 

Módszer 

 

 A bennünket érdeklő összefüggések ellenőrzésére a változók közti kovarianciák 

(ld. 8. táblázat) elemzésén alapuló strukturális útmodellezési eljárást alkalmaztunk.
17

 

Mind a kelet-európai, mind a nyugat-európai minta esetében egy olyan útmodellt 

hoztunk létre, ahol a két motivációs változó jelentette a kiindulási pontot és ezek hatását 

vizsgáltuk, melyet a társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos vélekedések két csoportjára, 

illetve – részben az előbbieken keresztül – a bal-jobb önbesorolásra gyakoroltak.  

A kulturális-csoportalapú egyenlőséggel kapcsolatos, valamint a gazdasági-

jövedelmi egyenlőséggel kapcsolatos nézetek indikátorváltozóiból egy-egy látens 

változót képeztünk, amire az adott lehetőséget, hogy a két területhez tartozó 

indikátorváltozók mindkét minta esetében nem túlságosan erős, de szignifikáns mértékű 

összefüggést mutattak egymással (ld. 8. táblázat). Ennek előnye, hogy a látens változók 

csak az indikátorváltozók közti kovariancián alapulnak, így azok közös magját ragadják 

meg, ezzel csökkentve a mérési hiba mértékét. 

 Mindkét modellt korrigáltuk a demográfiai kontrollváltozók hatásával, amelyet a 

két motivációs vonásra, a társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos vélekedésekre, valamint 

az ideológiai preferenciákra gyakoroltak.
18

 

 Célunk volt, hogy a modellekben bizonyos hatáserősségek ekvivalenciáját 

ellenőrizzük a két minta között. Ehhez a Byrne (2010) által bemutatott módszer alapján 

minden esetben létrehoztunk egy közös, kétcsoportos strukturális modellt, amelyben 

állandó szinten rögzítettük a kérdéses összefüggés erősségét a két csoport között. Ha 

ezzel a korlátozással szignifikáns mértékben romlik a közös modell χ
2
–alapú 

illeszkedése, az azt jelzi, hogy a vizsgált hatáserősség szignifikáns mértékben 

különbözik a kelet- és nyugat-európai csoportok között. 

 

 

                                                 
17

 A strukturális modellezésekhez az SPSS AMOS 20.0 statisztikai programot használtuk. A strukturális 

modellezések során elemzett adatbázisok hiányzó adatait a program kovaranciákon alapuló imputációs 

funkciójának segítségével pótoltuk. 
18

 A könnyebb átláthatóság érdekében a demográfiai változók hatását jelen esetben nem tüntetjük fel a 

modelleket bemutatott ábrákon, ugyanakkor az ábrázolt összefüggések a demográfiai változók 

kontrollálása mellett értendők. 
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8. táblázat Az I. vizsgálatban alkalmazott változók közti kovarianciák 

Változók 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1. 

Konvencionalitás 

K: ,629 

Ny: ,750 

,378*** 

(,007) 

-,023 

(,015) 

,079*** 

(,007) 

-,122*** 

(,010) 

,140*** 

(,008) 

,285*** 

(,013) 

,009 

(,006) 

-,135*** 

(,017) 

,056*** 

(,004) 

3,50*** 

(,138) 

-,155*** 

(,026) 

-,116*** 

(,017) 

,050*** 

(,006) 

2. Önzetlenség 
,201*** 

(,006) 

K: ,627 

Ny: ,514 

,116*** 

(,015) 

-,030*** 

(,007) 

,026** 

(,009) 

,080*** 

(,008) 

,211*** 

(,013) 

-,013* 

(,006) 

-,043** 

(,017) 

,044*** 

(,004) 

,647*** 

(,134) 

,285*** 

(,026) 

,134*** 

(,017) 

-,020*** 

(,006) 

3. Bevándorlók 
-,295*** 

(,016) 

,204*** 

(,013) 

K: 3,844 

Ny: 3,952 

-,180*** 

(,018) 

,332*** 

(,024) 

-,201*** 

(,020) 

-,130*** 

(,032) 

-,403*** 

(,016) 

,397*** 

(,041) 

-,017 

(,009) 

-4,62*** 

(,335) 

,719*** 

(,064) 

,997*** 

(,041) 

-,216*** 

(,016) 

4. Nemi szerep 
,225*** 

(,008) 

-,016** 

(,006) 

-,390*** 

(,018) 

K: ,913 

Ny: ,909 

-,230*** 

(,012) 

,148*** 

(,010) 

,148*** 

(,016) 

,028*** 

(,008) 

-,085*** 

(,020) 

-,046*** 

(,004) 

2,76*** 

(,170) 

-,891*** 

(,032) 

-,481*** 

(,021) 

,101*** 

(,008) 

5. 

Homoszexuálisok 

-,129*** 

(,008) 

,060*** 

(,006) 

,267*** 

(,017) 

-,281*** 

(,009) 

K: 1,629 

Ny: ,866 

-,157*** 

(,013) 

-,173*** 

(,021) 

-,061*** 

(,010) 

,129*** 

(,027) 

,013* 

(,006) 

-5,30*** 

(,222) 

,752*** 

(,042) 

,136*** 

(,028) 

-,147*** 

(,010) 

6. Redisztribúció 
,066*** 

(,009) 

,102*** 

(,007) 

-,103*** 

(,020) 

,055*** 

(,009) 

,062*** 

(,009) 

K: 1,122 

Ny: 1,126 

,569*** 

(,018) 

,052*** 

(,009) 

-,358*** 

(,022) 

,031*** 

(,005) 

2,37*** 

(,181) 

-,722*** 

(,035) 

-,240*** 

(,023) 

,222*** 

(,009) 

7. Jóléti 

szolgáltatások 

,107*** 

(,011) 

,150*** 

(,009) 

,110*** 

(,025) 

-,045*** 

(,012) 

,053*** 

(,012) 

,356*** 

(,014) 

K: 3,112 

Ny: 1,882 

,076*** 

(,014) 

-,235*** 

(,037) 

,050*** 

(,008) 

2,66*** 

(,300) 

-1,05*** 

(,058) 

-,476*** 

(,038) 

,327*** 

(,014) 

8. Jóléti 

sovinizmus 

,078*** 

(,008) 

-,074*** 

(,006) 

-,666*** 

(,018) 

,078*** 

(,008) 

-,078*** 

(,008) 

-,034*** 

(,009) 

-,083*** 

(,012) 

K: ,748 

Ny: ,887 

-,035 

(,018) 

,006 

(,004) 

,813*** 

(,147) 

-,156*** 

(,028) 

-,134*** 

(,019) 

,026 

(,007) 

9. Bal-jobb skála 
,255*** 

(,016) 

-,164*** 

(,013) 

-,645*** 

(,036) 

,279*** 

(,017) 

-,242*** 

(,017) 

-,412*** 

(,019) 

-,462*** 

(,025) 

,265*** 

(,017) 

K: 4,960 

Ny: 3,676 

-,027** 

(,010) 

-7,46*** 

(,384) 

,698*** 

(,073) 

,694*** 

(,049) 

-,243*** 

(,018) 

10. Nem 
,019*** 

(,004) 

,051*** 

(,003) 

-,059*** 

(,009) 

-,019*** 

(,004) 

,037*** 

(,004) 

,029*** 

(,005) 

,032*** 

(,006) 

,006 

(,004) 

-,041*** 

(,009) 

K: ,247 

Ny: ,248 

,572*** 

(,084) 

-,081*** 

(,016) 

-,108*** 

(,011) 

,031*** 

(,004) 

11. Életkor 
4,13*** 

(,153) 

,410*** 

(,123) 

-4,35*** 

(,342) 

5,51*** 

(,171) 

-2,93*** 

(,161) 

1,05*** 

(,182) 

-,604** 

(,235) 

1,132*** 

(,161) 

4,44*** 

(,331) 

,138 

(,085) 

K: 326,11 

Ny: 337,7 

-13,70*** 

(,601) 

-12,43*** 

(,408) 

2,58*** 

(,147) 

12. Iskolázottság 
-,571*** 

(,033) 

,082** 

(,027) 

1,97*** 

(,076) 

-1,14*** 

(,037) 

,504*** 

(,035) 

-,568*** 

(,040) 

-,115* 

(,051) 

-,391*** 

(,035) 

-,519*** 

(,071) 

-,048** 

(,019) 

-16,76*** 

(,70) 

K: 12,02 

Ny: 15,93 

4,02*** 

(,084) 

-1,05*** 

(,030) 

13. Objektív 

jövedelem 

-,360*** 

(,022) 

-,110*** 

(,018) 

,889*** 

(,051) 

-,615*** 

(,025) 

,357*** 

(,024) 

-,531*** 

(,027) 

-,428*** 

(,035) 

-,118*** 

(,024) 

,190*** 

(,048) 

-,167*** 

(,013) 

-10,04*** 

(,471) 

3,56*** 

(,106) 

K: 5,337 

Ny: 7,289 

-1,10*** 

(,021) 

14. Szubjektív 

jövedelem 

,046*** 

(,006) 

,018*** 

(,005) 

-,253*** 

(,015) 

,065*** 

(,007) 

-,055*** 

(,007) 

,159*** 

(,008) 

,174*** 

(,010) 

,035*** 

(,007) 

-,133*** 

(,014) 

,018*** 

(,004) 

-,749*** 

(,134) 

-,482*** 

(,029) 

-,991*** 

(,022) 

K: ,730 

Ny: ,615 

Megjegyzés: A táblázat jobboldali felső részében a kelet-európai mintára, a baloldali alsó részében pedig a nyugat-európai mintára vonatkozó kovariancia adatok szerepelnek. 

Az átló mentén dőlt betűvel az egyes változók varianciája szerepel (*= p≤,05; **=p≤,01; ***= p≤,001). 
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Eredmények 

 

Mielőtt a strukturális elemzési eljárás fontosabb tanulságait sorra vesszük, 

mindenképpen érdemes megemlíteni a csoportátlagok közvetlen összehasonlítása 

alapján született eredményeket. 

A kelet-európai minta tagjai nyugat-európai társaikhoz képest mind a kismértékű 

jövedelmi különbségek állami eszközökkel történő megteremtését (t=16,86; p≤,001), 

mind az univerzálisan elérhető jóléti szolgáltatásokat szignifikáns mértékben 

fontosabbnak tartják (t=36,16; p≤,001). Emellett kedvezőtlenebbül ítélik meg a 

bevándorlókat (t=11,70; p≤,001), a homoszexuálisokat (t=68,87; p≤,001) és 

fontosabbnak tartják a tradicionális nem szerepekhez való ragaszkodást (t=48,01; 

p≤,001). Motivációs szempontból pedig a konvencionalitás magasabb (t=24,67; p≤,001) 

és az önzetlenség alacsonyabb foka jellemzőbb a kelet-európai csoportra (t=28,93; 

p≤,001). 

 A kialakított útvonal-modellek (ld. 5. és 6. ábrák) alapján megállapítható, az 

önzetlenség motivációs dimenziója mindkét minta esetében pozitív összefüggést 

mutatott a kulturális-csoportalapú (bNy-Eu=,15; p≤,001; bK-Eu=,14; p≤,001) és a 

gazdasági-jövedelmi egyenlőség iránti igénnyel is (bNy-Eu=,20; p≤,001; bK-Eu=,08; 

p≤,001). Ez utóbbi összefüggés szignifikánsan erősebbnek bizonyult a nyugat-európai 

csoportban (Δχ
2
=45,2; Δdf=1; p≤,001). A konvencionalitási motiváció mindkét minta 

esetében negatív összefüggést mutatott a kulturális-csoportalapú egalitarianizmussal 

(bNy-Eu=-,19; p≤,001; bK-Eu=-,18; p≤,001). A konvencionalitás a nyugat-európai 

csoportban nem állt összefüggésben a gazdasági egalitarianizmussal (bNy-Eu=,01; nsz), 

míg a kelet-európai mintánál ez a motiváció pozitív kapcsolatot mutatott a gazdasági 

egyenlőség iránti igény mértékével (bK-Eu=,16; p≤,001). 

 Ha a bal-jobb önbesorolás és a társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos attitűdök 

két csoportjának kapcsolatát vizsgáljuk meg, akkor azt láthatjuk, hogy gazdasági 

vonatkozásban az egalitaránusabb vélekedések mindkét mintában inkább a baloldali 

önbesorolást valószínűsítették, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy az említett 

összefüggés szignifikánsan erősebbnek bizonyultak a nyugat-európai mintában, a bal-

jobb önbesorolásnak lényegesen nagyobb részét magyarázza, mint a kelet-európai 

csoport esetében (bNy-Eu=-1,28; p≤,001; bK-Eu=-,69; p≤,001; Δχ
2
=24,8; Δdf=1; p≤,001).  
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5. ábra Útvonal modell az ideológiai preferenciák magyarázatára, Nyugat-Európa 

 

Megjegyzés: Az ábrán a sztenderdizálatlan regressziós együtthatók szerepelnek a hozzájuk tartozó 

sztenderd hibákkal feltüntetve (χ
2
=1177,78; df=28; CFI=,937; RMSEA=,060; *= p≤,05; **=p≤,01; 

***= p≤,001). 

6. ábra Útvonal modell az ideológiai preferenciák magyarázatára, Kelet-Európa 

 

Megjegyzés: Az ábrán a sztenderdizálatlan regressziós együtthatók szerepelnek a hozzájuk tartozó 

sztenderd hibákkal feltüntetve (χ
2
=1183,69; df=28; CFI=,950; RMSEA=,060; *= p≤,05; **=p≤,01; ***= 

p≤,001). 
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 A kulturális-csoportalapú egalitarianizmus ugyanakkor – az összes egyéb 

változó kontrollálása mellett – csak a nyugat-európai minta esetében befolyásolta a bal-

jobb identifikáció mértékét, a volt szocialista minta esetében nem (bNy-Eu=-1,19; 

p≤,001; bK-Eu=-,23; nsz).  

A motivációs tényezők vonatkozásában érdemes kiemelni azt is, hogy a 

konvencionalitási motiváció a nyugat-európai mintában a társadalmi egyenlőséggel 

kapcsolatos nézetek kontrollálása mellett is összefüggésben állt a jobboldali 

önelhelyezéssel, miközben a kelet-európai mintában nem találtunk ilyen kapcsolatot 

(bNy-Eu=,23; p≤,001; bK-Eu=-,001; nsz). 

Végül, de nem utolsó sorban lényeges eredmény, hogy a két mintában a 

demográfiai, motivációs és politikai-ideológiai változók hatásának kontrollálása mellett 

is ellentétes kapcsolat áll fenn a gazdasági-jövedelmi és a kulturális-csoportalapú 

egyenlőséggel kapcsolatos vélekedések között: míg aki gazdasági téren 

egyenlőségpártinak bizonyult a nyugat-európai csoportban, az hajlamos csoportközi 

vélekedéseit tekintve is az lenni, addig a kelet-európai mintában a gazdasági 

egalitarianizmus a nem konvencionális csoportokkal szembeni előítéletességgel jár 

együtt (covNy-Eu=,03; p≤,001; covK-Eu=-,07; p≤,001). 

 

Az eredmények értelmezése       

  

A feltárt összefüggések azt mutatják, hogy az önzetlenség magasabb szintje 

egalitariánusabb vélekedésekkel jár együtt mind gazdasági, mind csoportközi téren. Ez 

érvényesülni látszik függetlenül az adott ország társadalmi, gazdasági és történelmi 

sajátosságaitól, hiszen megfigyelhető volt mind a posztszocialista kelet-, mind a nyugat-

európai minta esetében.  

Ezt az eredményt a 9. táblázat adatai is megerősítik, amely a két mintában 

szereplő 12 országra külön-külön felállított útmodellek releváns regressziós együtthatóit 

tartalmazza. Mint látható, a vizsgálatba bevont 12 ország mintái közül mindegyik 

esetében pozitív összefüggés volt tapasztalható az önzetlenségi motiváció és a 

kulturális-csoportalapú egalitarianizmus között, és a gazdasági-jövedelmi 

egalitarianizmus esetében is egyedül Csehország esetében nem sikerült kimutatni a várt 

kapcsolatot.  
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9. táblázat Az országos minták adataira épülő útmodellek releváns regressziós együtthatói 

Régió/Ország Kulturális-csoportalapú egyenlőség Gazdasági-jövedelmi egyenlőség 

Nyugat-Európa Bal-jobb skála Konvencionalitás Önzetlenség Bal-jobb skála Konvencionalitás Önzetlenség 

Belgium -,759* (,304) -,126*** (,021) ,201*** (,024) -,714** (,240) ,032 (,032) ,288*** (,037) 

Egyesült 

Királyság 
-,559** (,233) -,190*** (,016) ,181*** (,018) -1,126*** (,143) ,036 (,023) ,242*** (,027) 

Franciaország -1,293** (,478) -,180*** (,016) ,174*** (,016) -1,831*** (,271) -,007 (,021) ,206*** (,024) 

Hollandia -1,137** (,395) -,164*** (,016) ,149*** (,018) -1,672*** (,265) ,034 (,030) ,241*** (,035) 

Írország -,477 (,468) -,132*** (,016) ,152*** (,018) -,973** (,373) ,048* (,020) ,147*** (,026) 

Svájc -1,577*** (,247) -,244*** (,019) ,178*** (,022) -1,196*** (,153) -,024 (,023) ,235*** (,032) 

Kelet-Európa 
      

Bulgária 1,428** (,504) -,059*** (,013) ,061*** (,013) -,351* (,179) ,203*** (,028) ,132*** (,028) 

Csehország ,778** (,288) -,150*** (,027) ,183*** (,027) -1,111*** (,149) ,258*** (,038) ,002 (,036) 

Lengyelország -,718* (,292) -,147*** (,028) ,163*** (,030) -,129 (,218) ,173*** (,029) ,069** (,,029) 

Magyarország -,343 (470) -,175*** (,030) ,141*** (,027) 1,509*** (,355) ,091*** (,024) ,118*** (,023) 

Románia ,329 (,567) -,135*** (,026) ,099*** (,024) -,336 (,220) ,154*** (,025) ,096*** (,024) 

Szlovákia 1,984* (,997) -,031* (,014) ,034* (,014) -,375 (,248) ,075 (,040) ,084* (,038) 

Megjegyzés: A táblázat a kulturális-csoportalapú és a gazdasági-jövedelmi egyelőség összefüggésének erősségét mutatja a 

motivációs változók, illetve a bal-jobb önelhelyezés szintjével. A táblázat a nem sztenderdizált regressziós együtthatókat tartalmazza 

a hozzájuk tartozó sztenderd hibákkal együtt (*= p≤,05; **=p≤,01; ***= p≤,001). 
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Összességében ezek az eredmények alátámasztják feltételezésünket, miszerint 

minél nagyobb jelentőséget tulajdonít valaki mások jólétének, és annak hogy megértse 

mások érdekét és nézőpontját, annál inkább törekszik érvényesíteni az egyenlőség elvét 

mind csoportközi, mind gazdasági kérdésekben (1. hipotézis). 

Ugyanakkor, mint azt fentebb jeleztük, az önzetlenség és a gazdasági 

egalitarianizmus közti összefüggés gyengébbnek bizonyult a volt szocialista országok 

körében. Ez felvetheti annak a gyanúját, hogy a gazdasági egyenlőséggel kapcsolatos 

nézetek és az önzetlenség közti kapcsolat erőssége annak függvényében alakul, hogy az 

adott társadalomban a jövedelmi egyenlőség és gondoskodás állami eszközökkel történő 

megteremtése mennyire kapcsolódik össze a társadalmi szolidaritás kérdésével. A volt 

szocialista országokban az állami paternalizmus és a jövedelmi egyenlőtlenségek kis 

mértéke az állampolgárok számára egyfajta „természetes állapot”, és nem a társadalmi 

szolidaritás érvényre juttatásának egyik lehetséges eszköze, ezért találhatunk gyengébb 

kapcsolatot ezen a téren régiónkban. 

A két régió közti megegyező tendenciákra világítanak rá azok az eredmények, 

amelyek szerint a konvencionalitás mind a kelet-, mind a nyugat-európai kontextusban 

hajlamosít a nem konvencionális csoportok leértékelésére. Adott társadalmi 

viszonyoktól függetlenül érvényesülni látszik tehát az az elv, hogy minél nagyobb 

jelentőséggel bír valaki számára az adott társadalom domináns konvenciókhoz, 

normáihoz való ragaszkodás, annál negatívabban fogja megítélni az ezeknek a 

konvencióknak valamilyen szempontból eleget nem tévő, ezeket a normákat fenyegető 

csoportokat (ld. 2. hipotézis). Ez a tendencia a két régiós szintű mintán túl kimutatható 

volt az összes országos szintű minta esetében is (ld. 9. táblázat).  

Ugyanakkor ilyen normák vonatkozhatnak gazdasági és jövedelmi disztribúciós 

alapelvekre is és ebből a szempontból hangsúlyos eltérés van Európa két fele között. 

Mivel a volt szocialista országok közgondolkodásának mélyen beágyazott eleme a 

gazdasági egalitarianizmus és paternalizmus, ezért nem meglepő eredmény, hogy ebben 

a régióban a konvencionalitási motiváció együtt jár az állami gondoskodás és a 

jövedelmi különbségek csökkentésének vágyával pusztán ezek normatív mivolta miatt. 

(Ahogy az a 9. táblázat adataiból kitűnik, az egyetlen kivételt ebből a szempontból 

Szlovákia képezte.) Érdemes megjegyezni, hogy régiónkban a konvencionalitás 

magasabb szintje akár a személy racionális önérdekével szemben is a gazdasági 

egyenlőség iránti igényre hajlamosíthat, hiszen annak hatása olyan változók – pl. nem, 

jövedelmi szint – kontrollálása mellett is kimutatható volt, amelyek alapján a racionális 
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választás a gazdasági-jövedelmi egyenlőtlenségek elfogadása lenne. Ez megalapozza 

egyfajta sajátos posztszocialista gazdasági rendszerigazolási tendencia gyanúját, 

amelynek során valaki normakövető motivációjától vezérelve akár saját érdekével 

szemben is támogatja a nagyarányú állami újraelosztást, pusztán annak normatív ereje 

miatt.           

 A posztszocialista rendszerigazolási folyamatban ugyanakkor egy érdekes idői 

eltolódás figyelhető meg, aminek az az elsődleges oka, hogy a politikai és gazdasági 

rendszer gyors átalakulását a rendszerváltáskor nem kísérte az érintett társadalmak 

érték- és normapreferenciáinak hasonlóan gyors átalakulása, így sajátos aszinkron 

alakulhatott ki az új, piaci alapú társadalmi-gazdasági berendezkedés működése, és a 

vele szemben támasztott elvárások között. Mivel az elvárásokat az új rendszerrel való 

elégedetlenség okán fennmaradt egalitariánus és paternalista attitűdök szabják meg, 

ezért ezek a közgondolkodásba beágyazott ideológiai elemek nem az aktuális rendszert 

legitimálják, hanem pont annak valós és vélt hiányosságaival vetik össze a régit. Az új 

rendszer csak annyiban képes legitimitást nyerni az állampolgárok szemében, 

amennyiben meg tud felelni a régi szocialista rendszer által generált, és a csalódások 

miatt ma is nosztalgikus viszonyulással kezelt kívánalmaknak. 

 Ez a fajta gazdasági rendszerigazolási tendencia – melynek alapjait részben a 

konvencionalitási motivációból fakadó megismerési szükségletek adják – tehát a 

múltból táplálkozik, de elválaszthatatlan a jelen viszonyainak kritikájától, ezért illetjük 

ezt a jelenséget posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia elnevezéssel. 

 Harmadik hipotézisünk egyik fele teljesült, mivel a konvencionalitási motiváció 

valóban a gazdasági-jövedelmi egalitarianizmus magasabb szintjével járt együtt a volt 

szocialista régióban. Ugyanakkor az a feltételezésünk nem nyert megerősítést, miszerint 

a konvencionalitási motiváció a nyugat-európai régióban az egyenlőtlenségek 

elfogadásával jár együtt, mivel az adatok azt mutatják mind régiós, mind országos 

szinten, hogy a konvencionalitás a nyugat-európai régióban nem mutat összefüggést a 

gazdasági-jövedelmi egalitarianizmus helyeslésével. (Ebben az esetben is egyetlen 

kivételt találtunk: Írország esetében gyenge pozitív összefüggés volt felfedezhető a két 

változó között.) 

 Bár nem ez volt a hipotézisünk, abból a szempontból mégsem meglepőek az 

eredmények, hogy maga a jóléti állam koncepciója a fejlett nyugat-európai országokban 

valósult meg elsőként a gazdasági prosperitás során leszakadt rétegek megsegítésének 

céljából. És bár a nyugati jóléti államok nagymértékű változatosságot mutatnak abban, 
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hogy milyen természetű és a kedvezményezettek alapján mennyire szelektív jóléti 

szolgáltatásokat nyújtanak állampolgáraiknak, sőt abban is, hogy milyen legitimáló 

ideológiákra alapozzák ezeket (pl. társadalmi szolidaritás, egalitarianizmus stb.), mégis 

a jóléti állami működés erős európai hagyományokkal rendelkezik. Elképzelhető, hogy 

a kapcsolat hiánya abból fakad, hogy az állami redisztribúció melletti és elleni érvek, 

álláspontok, és az ezeket az álláspontokat hangoztató politikai ágensek is komoly 

hagyományokkal rendelkeznek Nyugat-Európában. Ilyen körülmények között pedig 

nem egyértelmű, hogy melyik álláspont biztosít nagyobb mértékű egyöntetűséget és 

kiszámíthatóságot a konvencionalitási motiváció magasabb szintjével jellemezhetők 

számára. 

A társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos attitűdök ideológiai beágyazottságát 

vizsgálva azt látjuk, hogy a nyugat-európai minta esetében egészen világos tendenciákat 

sikerült azonosítani, amelyek egybevágnak feltételezéseinkkel (ld. 4. hipotézis): mind a 

kulturális-csoportalapú, mind a gazdasági-jövedelmi egyenlőség iránti igény a baloldali 

önelhelyezést teszi valószínűbbé. Ez a tendencia világosan látszik mind a régiós, mind 

az országos szintű eredményeket tekintve. (Egyedül Írország esetében nem találtunk 

szignifikáns erejű összefüggést a kulturális-csoportalapú egalitarianizmus és a bal-jobb 

ideológiai preferenciák között, ugyanakkor az összefüggés iránya itt is a 

feltételezéseknek megfelelően alakult.) 

Sokkal kevésbé egyértelműek a volt szocialista országok körében azonosított 

összefüggések ezen a téren. Régiós szinten ugyan a gazdasági egalitarianizmus a várt 

irányba mutató összefüggést produkált a bal-jobb identifikációval (a baloldali 

önkategorizációt valószínűsítve), de ez az összefüggés jóval gyengébb volt a nyugat-

európai csoportban azonosítotthoz képest. Emellett az országos szintű eredményeket 

áttekintve (ld. 9. táblázat) azt láthatjuk, hogy csak három ország esetében van 

szignifikáns erejű kapcsolat a két változó között, de Magyarország esetében ez a 

kapcsolat pontosan az elvárásokkal ellentétes irányba mutat: az adatfelvétel idejében 

hazánkban a gazdasági-jövedelmi egyenlőség iránti igény a jobboldali ideológiai 

preferenciákkal állt összefüggésben.
19

 

Még összetettebbé válik a kép, ha a kulturális-csoportalapú egalitarianizmus bal-

jobb preferenciákra gyakorolt hatását vizsgáljuk, ezt tekintve ugyanis nem találtunk 

                                                 
19

 Érdemes felidézni, hogy hazánkban az adatfelvétel idején a baloldali kormánykoalíció által bevezetett 

orvoslátogatási díj, kórházi napidíj és felsőoktatási képzési hozzájárulás megszüntetésére irányuló 

„szociális népszavazás” fontos politikai témának bizonyult, amely erősen befolyásolhatta a paternalista 

elvárások összefüggését az ideológiai és pártpreferenciákkal. 
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szignifikáns összefüggést régiós szinten. Ha azonban az országos szintű adatokat 

tekintjük át, azt látjuk, hogy míg Lengyelország esetében a várt irányú kapcsolat 

fedezhető fel, addig Bulgária, Csehország és Szlovákia vonatkozásában pontosan az 

ellentétes tendencia érvényesül: a nem konvencionális csoportok leértékelése a baloldali 

önelhelyezést teszi valószínűbbé (ld. 9. táblázat). 

Ezek alapján semmiképpen sem állítható, hogy az egyenlőtlenségek elfogadása 

univerzális jobboldali sajátosságnak számítana, ahogyan azt a szociálpszichológia, 

illetve a politikatudomány egyes fentebb idézett képviselői állítják. Bár maga a 

tendencia nagyjából helytállónak bizonyul a nyugat-európai demokráciák esetében, a 

kelet-európából származó eredmények kuszasága inkább azt az álláspontot támasztja 

alá, miszerint a ’bal’ és ’jobb’ címkék alapvetően bármilyen tartalmat felvehetnek, mely 

tartalom nem szükségszerűen függ össze a társadalmi egyenlőség kérdésével. (És még 

ha össze is függ, a jelek szerint a címkékhez kötődő álláspontok egyáltalán nem 

determináltak.) Maga az a tény, hogy a nyugat-európai tendencia viszonylag 

általánosnak bizonyult, inkább csak azt támasztja alá, hogy ezekben a társadalmakban 

történetileg hasonló konfliktusok alapozzák/alapozták meg a bal-jobb ideológiai 

törésvonalat, de ez a hasonlóság és általánosíthatóság a jelek szerint sokkal kevésbé 

érhető tetten a kelet-európai társadalmak közgondolkodásában. 

Mivel nem találtunk tendenciózus régiós szintű összefüggést a társadalmi 

egyenlőséggel kapcsolatos vélekedések és a bal-jobb ideológiai preferenciák között a 

volt szocialista országok körében, ezért az 5. és 6. hipotézis sem igazolható a kelet-

európai régió tekintetében. Ugyanakkor Nyugat-Európára vonatkozóan igaznak 

bizonyult az a feltételezés, miszerint az önzetlenség a baloldali-, a konvencionalitás 

pedig a jobboldali identifikációt valószínűsíti, mely hatást részben vagy egészben a 

társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos nézetek közvetítik (ld. 5. és 6. ábrák). Annyit 

azonban ki kell emelnünk, hogy ebben a csoportban a konvencionalitás hatását csak a 

kulturális-csoportalapú egyenlőséggel kapcsolatos nézetek közvetítik, de ezen kívül a 

konvencionalitás közvetlen hatást is gyakorol a bal-jobb identifikáció szintjére. Ez 

összhangban van azzal, hogy az egyenlőtlenségek elfogadása mellett gyakorta szokás 

kiemelni a társadalmi változásokkal szembeni ellenállást, mint olyan tényezőt, amely 

általános vonásként jellemző a politikai-ideológiai spektrum jobboldalára mind a 

közgondolkodásban (pl. Jost és mtsi., 2003), mind az egyes politikai filozófiákat 

tekintve (Bayer, 1998). Az általunk kapott eredmények alátámasztani látszanak ezt az 

elképzelést, hiszen a fennálló társas és társadalmi normákhoz való ragaszkodás 
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fontossága (konvencionalitás) a nyugat-európai mintában a többi változó kontrollálása 

mellett is együtt járt a jobboldali ideológiai preferenciákkal.      

  Végül, de nem utolsósorban érdemes kitérni arra a különbségre a két régió 

között, hogy a nyugat-európai csoportban – minden más változó hatásának 

figyelembevétele mellett – nem túl erős, de szignifikáns mértékű pozitív kapcsolat áll 

fent a kulturális-csoportalapú és a gazdasági egyenlőséggel kapcsolatos vélekedések 

között, de ennek pont az ellenkezője igaz a kelet-európai csoportra. Vagyis az előbbi 

régióban, ha valaki az egyenlőség és tolerancia elvét érvényesíti a külső csoportokkal 

szemben, az anyagi erőforrások elosztása terén is hajlamos elfogadni az egalitariánus 

disztribúciós elveket, míg az előítéletesebb emberek inkább hajlandók elfogadni a 

fennálló jövedelmi és erőforrásbeli egyenlőtlenségeket. A két egyenlőség-dimenzió itt 

párhuzamban van egymással, mivel a nem konvencionális társadalmi csoportok – 

például a bevándorlók, vagy a munkahelyi karrierre, vezető szerepre vágyó nők – 

kedvezőtlenebb gazdasági-jövedelmi helyzetének konzerválására számos olyan 

legitimáló mítosz kínálkozik, amelyek az érintett csoportok tehetségtelenségére, vagy 

erőfeszítéseik hiányára helyezik a hangsúlyt. Ez a párhuzamosság a társadalmi-politikai 

attitűdök egydimenziós struktúrájára utal, amely jól illeszkedik az ideológiai bal-jobb 

skálához, az egyenlőtlenségek elfogadását a jobboldalhoz kötve mind csoportközi, mind 

gazdasági téren. 

A nyugati mintától eltérően a kelet-európai mintánál azonban negatív 

kapcsolatot találtunk a kulturális-csoportalapú és a gazdasági-jövedelmi dimenzió 

között, vagyis aki hajlamos a nem konvencionális csoportokkal szembeni 

diszkriminációra, az gazdasági téren inkább vall egyenlőségpárti és paternalista 

nézeteket. Ez felveti, hogy a válaszadóknak ez a része az állami újraelosztáson alapuló 

jóléti egyenlőséget saját csoportjára korlátozná, kizárva ebből az általuk fontosnak 

tartott társas normáknak és konvencióknak eleget nem tévő csoportokat. A nyugat-

európai mintával ellentétben tehát fennáll a gyanú, hogy ennél a csoportnál a válaszadók 

vélekedésrendszerében a szolidaritás és egalitarianizmus eleve szelektív jellegű. Ez 

azért ad okot aggodalomra, mert mint láttuk, Kelet-Európában nagyobb az igény az 

állami beavatkozásra és újraelosztásra. Ugyanakkor, ha ez az igény együtt jár az 

előítéletességgel – mint ahogy azt az eredmények mutatják – az a jóléti sovinizmus 

veszélyét rejti magában, vagyis fennáll a lehetősége, hogy a társadalom jelentős része 

intézményesített diszkriminatív lépéseket vár el az államtól az erőforrások és javak 

újraelosztása során (Enyedi, Fábián és Sik, 2004; Van Oorschot, 2008). 
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Kiegészítő vizsgálat: Jóléti sovinizmus 

 

Egy kiegészítő vizsgálat keretében megkíséreltük felmérni, hogy valóban van-e 

különbség Nyugat- és Kelet-Európa között a jóléti sovinizmus jelenlétének mértékét, 

illetve motivációs hátterét illetően. Ezt egy körülhatárolt területen, a bevándorlókat 

sújtó jóléti sovinizmus jelenségén keresztül ellenőriztük. Erre az adott lehetőséget, hogy 

az általunk használt adatbázis tartalmaz egy a Guttman-skála módszertani logikáját 

követő itemet, amely arra kérdez rá, hogy a válaszadó mennyire szigorú kritérium 

szerint engedélyezné a bevándorlók számára a jóléti szolgáltatásokhoz és szociális 

juttatásokhoz való hozzáférést (D38): 

 

„Mit gondol, azok az emberek, akik más országokból jönnek Magyarországra, hogy itt 

éljenek, mikortól kellene, hogy megkapják ugyanazokat a jogokat a szociális 

juttatásokhoz és szolgáltatásokhoz, mint a már itt élő állampolgárok? Kérem, a 

következő állítások közül válassza ki azt, amelyik a legközelebb áll az Ön 

véleményéhez!” 

 

A skála öt fokozatát az alábbi tételek jelentették: 

 

1. „azonnal a megérkezésük után” 

2. „miután egy évet éltek az országban függetlenül attól hogy ez idő alatt dolgoztak-e 

vagy sem” 

3. „csak azután, hogy legalább egy évig dolgoztak és fizettek adót is” 

4. „akkor, ha megkapták az állampolgárságot” 

5. „soha nem lenne szabad, hogy ugyanolyan jogaik legyenek”  

 

Ha közelebbről megnézzük a bevándorlókat sújtó jóléti sovinizmus mértékét és 

hátterét a két régióban, érdekes különbségekre bukkanhatunk. Mint ahogy az a 7. ábrán 

látható, Kelet-Európában ez alapján a bevándorlókkal szembeni jóléti sovinizmus 

lényegesen magasabb szintjéről beszélhetünk, ami azért is meglepő, mert ebben a 

régióban a bevándorlók alacsony száma miatt a kérdésre adott válaszok inkább csak 

szimbolikusnak tekinthetők. 
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7. ábra A bevándorlókat sújtó jóléti sovinizmus mértéke a mintában szereplő nyugat- és 

kelet-európai országokban 

 

 

 A továbbiakban a bevándorlókat sújtó jóléti sovinizmus ideológiai és motivációs 

háttérváltozóit vizsgáltuk. Jelen esetben szintén a strukturális útmodellezés módszerét 

alkalmaztuk, melyek kialakításának logikája megegyezett az előző esetben bemutatottal: 

a felállított kétlépéses modellekben az önzetlenségi és konvencionalitási motivációs 

változók voltak a bemeneti változók, a bevándorlók megítélésének mérésére kialakított 

és fentebb bemutatott index, valamint a gazdasági-jövedelmi egyenlőség iránti igény 

látens változója a közvetítő változók, és a bevándorlókkal szembeni jóléti sovinizmus 

szintje a végső magyarázott változó. Ezeknek az útmodelleknek az esetében is 

figyelembevettük a demográfiai változók összes egyéb változóra gyakorolt hatását. 

 Az eredmények azt mutatják, hogy a többi változó hatásának figyelembevétele 

mellett a gazdasági-jövedelmi egyenlőség iránti igény ellentétes hatást gyakorol a jóléti 

sovinizmus mértékére a két mintában (ld. 8. és 9. ábrák). Míg a nyugat-európai 

csoportban a gazdasági egyenlőségpártiság a jóléti sovinizmus alacsonyabb szintjével 

jár együtt (b=-,18; p≤,001), addig a kelet-európai mintában a gazdasági 

egalitarianizmus fokozza ennek szintjét (b=,12; p≤,001). 
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8. ábra Útvonal modell a jóléti sovinizmus magyarázatára, Nyugat-Európa 

 

Megjegyzés: Az ábrán a sztenderdizálatlan regressziós együtthatók szerepelnek a hozzájuk tartozó 

sztenderd hibákkal feltüntetve (χ2=172,01; df=8; CFI=,988; RMSEA=,042; *= p≤,05; **=p≤,01; ***= 

p≤,001). 

 

9. ábra Útvonal modell a jóléti sovinizmus magyarázatára, Kelet-Európa 

 

Megjegyzés: Az ábrán a sztenderdizálatlan regressziós együtthatók szerepelnek a hozzájuk tartozó 

sztenderd hibákkal feltüntetve (χ2=103,34; df=8; CFI=,995; RMSEA=,032; *= p≤,05; **=p≤,01; ***= 

p≤,001). 
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Fontos megemlíteni a konvencionalitási motiváció jóléti sovinizmusban játszott 

szerepét is, hiszen az közvetett hatásai révén minkét minta esetében fokozza azt. 

Ugyanakkor, mint látható, részben eltérő tendenciákon keresztül, hiszen a nyugat-

európai mintánál ez a közvetett hatás elsősorban a bevándorlók kedvezőtlenebb 

megítélésén keresztül érvényesül (közvetett hatás:,06), míg a kelet-európai mintánál a 

közvetett hatás erősebb részét a gazdasági-jövedelmi egyenlőség iránti igényen 

keresztüli hatás alkotja (közvetett hatás:,03).  

 Az önzetlenség motivációja szintén más módon hat a két csoportban, hiszen a 

nyugat-európai mintában mind közvetlenül, mind közvetett hatásai révén csökkenti a 

jóléti sovinizmus szintjét (teljes hatás: -,20), a kelet-európai csoportban ezzel szemben 

a két közvetítő változón keresztül ellentétes hatást gyakorol: egyrészt a bevándorlók 

kedvezőbb megítélésén keresztül csökkenti a jóléti sovinizmus mértékét, másrészt a 

nagyobb mértékű gazdasági egalitarianizmuson keresztül egyidejűleg fokozza is azt 

(teljes hatás: -,02). 

 

Az eredmények értelmezése 

 

 Az eredmények valóban alátámasztják azt a feltételezésünket, hogy Kelet-

Európában a jóléti sovinizmus fokozottabb jelenlétére kell számítanunk, amit részben 

megmagyaráz az előítéletesség és a jóléti egalitarianizmus együttesen fennálló magas 

szintje régiónkban. Különösen figyelemreméltó eredmény, hogy a kelet-európai 

régióban a gazdasági-jövedelmi egalitarianizmus erősíti a jóléti sovinizmusra való 

hajlamot. Ez arra utal, hogy az állami szolgáltatások és újraelosztás kérdéséről régiónk 

lakói hajlamosak önös szempontok alapján gondolkodni, és a jóléti egalitariánus 

törekvéseket csak a saját csoportjukra vonatkoztatni, a valamilyen szempontból nem 

konvencionális külső csoportokat kizárva ebből a szolidaritási körből. (Akár ezen 

csoportok megítélésétől teljesen függetlenül is.) A nyugat-európai mintánál ezzel 

ellentétben a gazdasági egalitarianizmus inkább univerzális és inkluzív jellegű, a 

csoportközi viszonyoktól függetlenül. 

 Ennek a jelenségnek a hátterére magyarázatot kínálhat a két régió eltérő 

fejlődéstörténete. A nyugat-európai demokráciákban ugyanis az a fő tendencia volt 

megfigyelhető az előző század folyamán, hogy a jóléti állami szolgáltatások köre és 

ezek kedvezményezett csoportjainak száma fokozatosan bővült. A volt szocialista 

országokban a rendszerváltást követően ugyanakkor az állam által biztosított 
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szolgáltatások és erőforrások szűkülésének lehettünk tanúi. Abban az esetben, ha egy 

társadalom közgondolkodásában erőteljesen jelen van az állami gondoskodás és 

újraelosztás iránti igény, de ennek gyakorlati lehetősége az erre fordítható erőforrások 

csökkenése miatt megkérdőjeleződik, óhatatlanul számítanunk kell a jóléti sovinizmus 

növekvő veszélyére. Arra, hogy egy ilyen helyzetben az egyes társadalmi csoportok 

számára a fő dilemma nem az lesz, hogy az állam milyen úton tudná garantálni az 

összes állampolgára számára az alapvető létfeltételeket, ami az egyik legfontosabb 

feladata lenne, hanem az a kérdés válhat fontosabbá, hogy mely csoportokat kell kizárni 

az állami gondoskodás, és a közös társadalmi szolidaritás köréből.       

 Ebben a folyamatban pedig a konvencionalitási motiváció is fontos szerepet 

játszhat. Mint láttuk, a konvencionalitási motiváció mindkét mintában fokozza a jóléti 

sovinizmusra való hajlamot, de részben eltérő úton. A nyugat-európai mintában 

egyrészt közvetlenül, másrészt azon keresztül, hogy ez a motiváció hajlamossá tesz a 

bevándorlókkal szembeni előítéletességre. Ez összecseng Van der Waal és munkatársai 

(2010) Hollandiából szárazó eredményeivel, melyek szerint ott a jóléti sovinizmus 

elsődleges oka nem az, hogy a többségi társadalom gazdasági versenytársat lát az ilyen 

csoportokban, hanem az, hogy azok veszélyt jelentenek világképük stabilitására, 

koherenciájára és az általuk fontosnak tartott értékekre és normákra. A 

konvencionalitási motiváció erejéből kifolyólag minél nagyobb jelentőséget tulajdonít 

valaki ezeknek az értékeknek és normáknak, annál inkább hajlamos lesz az ezeknek 

meg nem felelő csoportok gazdasági eszközökkel történő büntetésére.  

Ez a tendencia a közép-kelet-európai minta esetében is megfigyelhető, de itt a 

konvencionalitás a gazdasági-jövedelmi egalitarianizmus fokozásán keresztül is 

hozzájárul a jóléti sovinizmus magasabb egyéni szintjéhez. Ez azért fontos, mert ha a 

társadalom bizonytalanságot él meg, ez erősítheti a konformitási motivációt, ami 

régiónkban egyrészt fokozza a külső csoportokkal szembeni előítéletességet, másrészt 

az állami gondoskodás iránti igényt is. Abban a helyzetben, amelyben maga a 

bizonytalanság érzete is részben abból fakad, hogy az állam nem tud megfelelni a vele 

szemben támasztott paternalista elvárásoknak, különösen nagy a veszélye annak, hogy a 

társadalom szemében fontosabbá válik az állam gondoskodó és újraelosztó szerepe, 

melynek helyreállítását bizonyos megbélyegzett társadalmi csoportok e újraelosztási 

körön kívülre szorításával kíván elérni a többségi társadalom. Ezt a konvencionalitási 

motivációból eredeztethető mechanizmust a kelet-európai mintában csak részben tudja 

enyhíteni az önzetlenségi motiváció, sőt, paradox módon azáltal, hogy erősíti a 
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gazdasági-jövedelmi egalitarianizmus elfogadását, e részleges hatása révén még fokozza 

is azt. 

 

Konklúzió 

 

 Az első vizsgálat eredményei számos feltételezésünket megerősítették. Ezek 

alapján valóban úgy tűnik, hogy a politikai megismerés területén indokolt az 

univerzális, és a kontextus-specifikus hatású motivációk megkülönböztetése. Az 

önzetlenségi motivációról, és a hozzá kapcsolódó egyéb diszpozicionális 

tulajdonságokról elmondható, hogy a társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos 

vélekedéseket ugyanolyan irányba tolják, függetlenül az adott társadalmi, kulturális és 

történeti viszonyok természetétől. Ha valaki motivált a másik jólétével való törődésre és 

mások javának elősegítésére, minden olyan kérdésben, társadalmi konfliktusban 

hajlamos lehet az egalitariánus nézetek elfogadására, amelyben bizonyos társadalmi 

csoportok boldogulása, vagy éppen lemaradása válik releváns kérdéssé. Ezzel szemben 

a konvencionalitási motiváció (és a hozzá kapcsolódó egyéb diszpozicionális 

tulajdonságok) hatása elsősorban az adott társadalomban normatívnak számító 

vélekedéseken, értékeken és konvenciókon múlik. Ilyen normák vonatkozhatnak 

viselkedéses és kulturális elemekre csakúgy, mint disztribúciós elvekre, ezért találhattuk 

azt a tendenciát a volt szocialista országok esetében, hogy a konvencionalitási 

motiváció ellentétes hatást gyakorol a gazdasági-jövedelmi, illetve a kulturális-

csoportalapú egyenlőséggel kapcsolatos vélekedések elfogadására. 

 Ezek alapján igazolást nyertek a kettős folyamat elmélettel kapcsolatos 

feltételezéseink: mivel az önzetlenség (mely tekinthető a durvalelkűség inverz 

fogalmának) minden esetben az egalitariánus vélekedések elfogadását erősíti, ezért nem 

csupán a gazdasági nézetekre van hatással, hanem minden olyan vélekedésre, amely 

kapcsolódik mások jólétéhez – így a kulturális-csoportalapú egyenlőséggel kapcsolatos 

vélekedésekre is. A konvencionalitás (amely ekvivalensnek tekinthető a társas 

konformitás vonásklaszterével) pedig a kulturális és csoportközi attitűdökön túl hatással 

lehet a gazdasági egyenlőséggel kapcsolatos nézetekre, mivel az erőforrások elosztását 

meghatározó diszrtibúciós elvek szintén rendelkezhetnek olyan normatív erővel, amely 

hatékony eszköz lehet a fenyegetettség érzésének csökkentésére. 

 Szintén igazolást nyertek a politikai ideológiák motivált megismerési 

elméletével kapcsolatos feltételezéseink: indokoltnak tűnik a társadalmi egyenlőség 
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fogalmának diverzifikálása, annak gazdasági és kulturális dimenziójának 

megkülönböztetése. Ez Jost és munkatársai (2003a) elméletének alapján két 

szempontból is indokoltnak tűnik, legalább is a volt szocialista országok esetében. 

Egyrészt azért, mert a jelek szerint ugyanaz a motiváció – ebben az esetben a 

konvencionalitás – akár eltérő hatást is gyakorolhat a társadalmi egyenlőség e két 

vetületére, másrészt azért, mert maga ez a két vetület is mutathat eltérő, akár teljesen 

ellentétes összefüggést az absztraktabb szintű ideológiai preferenciákkal, jelen esetben a 

bal-jobb identifikáció egyéni szintjével. Emiatt semmiképpen sem jelenthető ki 

általános jelleggel, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek elfogadása minden körülmény 

között a konzervatív, illetve jobboldali ideológiai preferencia szükségszerű velejárója 

lenne. 

 Ugyanakkor mindemellett vizsgálatunk alátámasztja a rendszerigazolási elmélet 

(Jost és Banaji, 1994; Jost és Hunyady, 2005) azon feltételezését, miszerint valaki 

megismerési motivációiból kifolyólag (mint például a biztonságra, egyöntetűségre, 

kiszámíthatóságra való törekvés, illetve az általunk is vizsgált konvencionalitási 

motiváció) akár olyan vélekedéseket is elfogadhat és pártolhat, amelyek egy olyan 

társadalmi-gazdasági rendszert támogatnak, mely ellentétben áll a személy racionális 

önérdekével. Paradox módon a volt szocialista országokban ez a rendszer nem a 

rendszerigazolási elmélet által leírt meritokrácián alapuló szabadpiaci verseny, hanem 

az állami újraelosztáson alapuló paternalizmus. Annak pedig, hogy a konvencionalitási 

motiváció régiónkban az egalitariánus gazdasági nézetekkel áll összefüggésben, sajátos, 

a nyugat-európai mintától eltérő összefüggései lehetnek a politikai viselkedés egyéb 

területeire vonatkozóan, mint azt láttuk például a jóléti sovinizmus tekintetében. 

 Ezek alapján régiónkban megalapozottnak tűnik a posztszocialista gazdasági 

rendszernosztalgia mechanizmusának működése a politikai megismerés és 

véleményalkotás folyamatában, amely a soron következő második vizsgálat központi 

témáját képezte. 
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V. A II. vizsgálat: 

A jóléti szolgáltatások iránti igény motivációs és ideológiai alapjai 

 

 Az előző fejezetben bemutatott vizsgálat egyik fontos eredménye volt, hogy a 

volt szocialista régióban a konvencionalitási motiváció a válaszadók társadalmi 

helyzetét jelző demográfiai mutatókon túl is független hatást gyakorolt a gazdasági-

jövedelmi egyenlőségpártiság mértékére. Vagyis ez a motivációs változó akár a személy 

racionális önérdekével szembemenően is fokozhatja az egalitariánus és paternalista 

vélekedésekkel való egyetértést, amely megalapozza a posztszocialista gazdasági 

rendszernosztalgia mechanizmusának gyanúját. A második vizsgálatban ennek a 

mechanizmusnak a működését helyeztük középpontba, amelyet a politikai viselkedés 

egy másik nagy érdeklődéssel kísért kutatási területén, a jóléti állammal és 

szolgáltatásokkal kapcsolatos vélekedések terén kíséreltünk meg kimutatni és 

értelmezni.     

 

Bevezetés – A jóléti attitűdök és azok motivációs háttere 

 

A demokráciák jogállami berendezkedésének egyik legfontosabb feladata a két 

demokratikus alapérték, a szabadság és az egyenlőség biztosítása állampolgáraik 

számára. Ez a két érték sok esetben konfliktusba kerülhet egymással, aminek egyik 

példáját a jóléti állami szolgáltatások nyújtják. Ebben az esetben az állam a 

jogegyenlőség és az esélyegyenlőség megteremtésén túlmenően a feltételek 

egyenlőségét is próbálja biztosítani, részben pont a szabad verseny következtében 

fellépő társadalmi egyenlőtlenségek és visszásságok enyhítése céljából (Thomassen, 

2007). Az egyes társadalmak között nagyfokú különbségek lehetnek abból a 

szempontból, hogy egymáshoz viszonyítva mekkora hangsúlyt fektetnek a szabadság, 

illetve az egyenlőség alapértékére, mely különbségeknek hatása van az állampolgárok 

jóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos preferenciáira is. Fuchs és Klingemann (2002) 

szerint ebből a szempontból a nyugati demokráciák között a két végletet a 

„libertariánus” Egyesült Államok, valamint a „szocialista” kelet-európai fiatal 

demokráciák képviselik, és a két véglet között találhatók a „liberális” nyugat-európai 

demokráciák. Mivel ezekben az országokban más-más ideológiai elemek hatják át 

hangsúlyosabban a közgondolkodást, feltételezhető, hogy azok a pszichológiailag 

releváns motivációs tényezők, amelyek jóléti preferenciáink mögött húzódnak meg, az 
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adott ország társadalmi és kulturális viszonyaitól függően más-más ideológiai elemek 

elfogadásán (vagy éppen elutasításán) keresztül hatnak az állammal szemben támasztott 

elvárásainkra. Ezen a téren fontos különbségek lehetnek a fiatalabb közép-kelet-európai, 

valamint a hosszabb múltra visszatekintő nyugat-európai demokráciák között.                   

Az állammal szembeni jóléti elvárások terén nagy egyéni különbségeket 

tapasztalhatunk, így felmerül a kérdés, hogy milyen motivációk húzódhatnak meg a 

háttérben, amelyek magyarázatot adhatnak az elvárásbeli különbségekre. Az eddigi 

kutatások több olyan szociálpszichológiai szempontból is releváns motivációs tényezőre 

hívták fel a figyelmet, amelyek szoros összefüggést mutatnak a jóléti állami 

szolgáltatásokkal kapcsolatos preferenciákkal.  

 

Önérdek 

 

 Az egyik legkézenfekvőbb magyarázat szerint azok fognak támogatni egy adott 

jóléti szolgáltatást, akiknek közvetlen haszna származik abból. Ez az érvelés nagyban 

támaszkodik a racionális döntéselméletek homo economicus emberképére, amely szerint 

minden ember elsődleges motivációja saját hasznainak maximalizálása. A jóléti 

szolgáltatások tekintetében ez azt jelenti, hogy azok körében számíthatunk nagymértékű 

támogatásra és igényre, akik részesednek az adott szolgáltatásból, vagy a szolgáltatásra 

való rászorultság szempontjából kockáztatva érzik magukat. A nagyarányú állami 

újraelosztást és a jóléti szolgáltatások széles körét sokkal inkább pártolják például a 

rosszabb jövedelmi helyzetben lévők, és a társadalmi hierarchiában kedvezőtlenebb 

helyzetben lévő társadalmi csoportok (Svallfors, 1997; Iversen és Soskice, 2001). 

Emellett visszatérő eredmény, hogy az univerzális, mindenki számára egyforma 

mértékben hozzáférhető szolgáltatások (pl. oktatás, egészségügyi ellátás) 

támogatottsága jóval magasabb azoknál a célzott szolgáltatásoknál, amelyek 

felhasználói köre meghatározott kritériumok mentén körülhatárolt (pl. szociális és 

munkanélküli segélyek). A jelenségre több magyarázat is adható, itt csupán annyit 

jegyeznénk meg, hogy utóbbi esetben a társadalom sokkal kisebb hányadának áll 

érdekében a szolgáltatás garantálása, hiszen befizetéseik révén sokan olyan 

szolgáltatások állami működtetéséhez járulnak hozzá, amelyekből közvetlenül nem 

részesednek (Skocpol, 1991; Blekesaune és Quadagno, 2003). 

 Szinte mindegyik, az állam újraelosztó szerepének támogatását vizsgáló kutatás 

talált összefüggést a rövidtávú közvetlen önérdek motivációja és a jóléti szolgáltatások 
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támogatása között. Ugyanakkor hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az önérdek 

magyarázóereje nem elég erős ahhoz, hogy pusztán ezzel a motivációval teljes körű 

magyarázatot lehessen adni a jóléti állam támogatása terén feltárható egyéni 

különbségekre, ezért egyéb motivációs tényezők hatását is figyelembe kell venni. 

 

Empátia, altruizmus 

 

 Társas-társadalmi körülmények között az egyik legfontosabb motiváció, ami 

meggátolhat minket önös érdekeink követésében, a mások jólétével való törődés. A 

társadalmi igazságosság szociálpszichológiai elméletalkotásában nem újdonság az a 

felismerés, hogy azok, akik bizonyos erőforrásokkal, vagy hatalommal rendelkeznek, 

gyakran hajlandók a szükségben lévőket kedvezőbb helyzetbe juttatni, még ha ez 

ellentétben is áll saját racionális önérdekükkel (áttekintésként ld. Blader és Tyler, 2002; 

Jost és Kay, 2010). Batson (1991; 2006) empátia-altruizmus hipotézise szerint az ilyen 

típusú proszociális viselkedés hátterében az empátiának van központi szerepe, amelyet a 

másik kellemetlen helyzetének észlelése vált ki, és amely önérdekünk feladásához vezet 

a másik fél javára. 

 A fentiekkel összhangban több kutatás mutatta azt az eredményt, hogy inkább 

pártolják a különböző jóléti szolgáltatásokat és a nagyarányú állami újraelosztást azok, 

akik olyan pszichológiai jellemzőkkel bírnak, amelyek fogékonnyá tesznek a mások 

helyzetével és jólétével való törődésre, a másikkal való empatikus azonosulásra, tehát az 

önzetlenségi motivációval rokonítható vonásokkal rendelkeznek (Van Oorschot, 2002; 

Duriez és mtsi., 2005; Kulin és Svallfors, 2011). 

 

Társadalmi vélekedések - ideológia, igazságosság, sztereotípiák 

 

Az a vélekedés, hogy mennyire szükséges, hogy az állam bizonyos jóléti 

szolgáltatásokat garantáljon állampolgárai számára, összefüggést mutat egy sor másik 

ideológiai természetű vélekedéssel. Ezek között az egyik legfontosabb, hogy a személy 

mely allokációs alapelvek érvényesülését tartja a legfontosabbnak, amikor ítéletet hoz 

arról, hogy az erőforrások elosztása a társadalmon belül igazságos módon zajlik-e. A 

két legfontosabb megkülönböztető disztribúciós igazságossági alapelv ebben az esetben 

a méltányosság, illetve a rászorultság elve. A méltányosság elve szerint mindenkinek a 

befektetett erőforrásokkal arányosan kell részesülnie a közös javakból, míg a 
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rászorultság elve szerint ez az arányosság módosítható azzal a céllal, hogy a leginkább 

szükséget szenvedők helyzetét segítsük (Deutsch, 1985). Ennek megfelelően visszatérő 

eredmény, hogy akik disztribúciós igazságossági ítéleteikben a méltányosság elvét 

hangsúlyozzák, kevésbé pártolják az állami gondoskodás különböző formáit, továbbá 

inkább tolerálják a gazdasági-jövedelmi egyenlőtlenségeket, azokat igazságosnak vélik. 

Ezzel ellentétben a rászorultság elvét hangsúlyozók pártolják a nagyarányú állami 

újraelosztást és a jövedelmi egalitarianizmust, az állam által garantált jóléti 

szolgáltatások egyenlő hozzáférhetőségét, valamint a leszakadt rétegek állami 

megsegítését (pl. Kangas, 2003; Sabbagh és Vanhuysee, 2006; Sachweh és mtsi., 2007). 

 A különböző jóléti szolgáltatások támogatottságánál nagyon fontosak azok a 

társadalmi vélekedések is, amelyek az adott szolgáltatásból részesülők csoportjára 

vonatkoznak, vagyis a róluk alkotott sztereotípiák. Ez főként az olyan célzott, 

különböző kritériumok alapján igénybe vehető szolgáltatások esetén lényeges tényező, 

mint például a szociális vagy munkanélküli segélyek. Az alapvető kérdés az, hogy az 

adott szolgáltatás vagy támogatás célcsoportjáról alkotott sztereotípiáink alapján 

mennyire gondoljuk úgy, hogy a csoport megérdemli a támogatást. A szakirodalomban 

számos olyan ún. megérdemeltségi kritérium szerepel, amelyeket figyelembe veszünk a 

fenti kérdésre vonatkozó ítéletünk során (DeSwaan, 1988; Van Oorschot, 2000). Ezek 

közül kiemelt jelentőséggel bírnak a kontroll és az identitás kritériumai (Larsen, 2006).  

A kontroll kritériuma arra vonatkozó attribúciós ítélet, hogy az adott csoport a 

saját maga jóvoltából, vagy külső, a csoport befolyásán kívül eső körülmények hatására 

került hátrányos helyzetbe. Úgy tűnik, hogy társadalmi és kulturális sajátosságoktól 

függetlenül mindenhol magasabb azoknak az állami támogatásoknak és jóléti 

szolgáltatásoknak az elfogadottsága, amelyek célcsoportjai a társadalom szemében nem, 

vagy csak nagyon korlátozott mértékben tudják befolyásolni saját élethelyzetüket (pl. 

gyermekek, betegek, fogyatékkal élők, idősek). Ezzel ellentétben többen gondolják úgy, 

hogy olyan társadalmi csoportok, mint például a munkanélküliek, a szegények vagy a 

bevándorlók, saját maguk felelősek kedvezőtlen gazdasági és társadalmi helyzetükért, 

ezért nem érdemlik meg az állam által nyújtott segítséget. Ugyanakkor azok, akik a 

munkanélküliség és a szegénység jelenségét külső okokkal magyarázzák, és nem az 

említett csoportoknak tulajdonított negatív sztereotípiákra vezetik vissza (mint például 

az erőfeszítés, az ambíciók és a kompetencia hiánya, vagy a „szegénység kultúrája”), 

sokkal inkább pártolják az állami felelősségvállalást ezeknek a csoportoknak a 

támogatásában (pl. Appelbaum, 2001; Van Oorschot, 2008; Lepianka és mtsi., 2009). 
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A kontroll mellett lényeges megérdemeltségi kritérium az identitás. Sokkal 

inkább pártoljuk azokat az állami szolgáltatásokat és támogatásokat, amelyek 

kedvezményezettjeivel közös, vagy bizonyos szempontok alapján legalább részben 

átfedő társas identitással rendelkezünk. Többek között ez az ok is állhat annak 

hátterében, hogy egyéb állami támogatásokhoz viszonyítva jóval kisebb a 

bevándorlókat és kedvezőtlen társadalmi helyzetben lévő etnikai kisebbségeket célzó 

állami támogatások elfogadottsága a többségi társadalom részéről (pl. Giles, 1999; 

Reyna és mtsi., 2005; Van der Waal és mtsi., 2010). Emellett fontos kiemelni, hogy a 

nehezebb helyzetben lévő csoportokat célzó jóléti szolgáltatások és támogatások, bár 

egyfelől csökkentik a szegényebb rétegek gazdasági-jövedelmi egyenlőtlenségét, 

másfelől viszont pont a szolgáltatások erősen szelektív volta miatt arra sarkallják a 

társadalmi rétegződés magasabb szintjein állókat, hogy csoportidentitásukban 

megkülönböztessék magukat a szegényebb rétegektől. Ebben az esetben tehát maga a 

gazdasági-jövedelmi egyenlőtlenség szembetűnő ténye teremtheti meg a csoport alapú 

megkülönböztetést (Larsen, 2006). 

Amikor döntést hozunk arról, hogy egy adott csoport megérdemli-e az állam 

támogatását, a kontroll és az identitás kritériumai sokszor erőteljesen hathatnak 

egymásra. Mindannyian motiváltak vagyunk a pozitív társas identitás fenntartására, 

mely történhet a saját csoport felértékelésével, vagy a külső csoport(ok) leértékelésével 

(Brewer, 1999). Ezekhez az értékelésekhez hozzájárulhatnak a saját és a külső csoport 

társadalmi helyzetére adott attribúciós magyarázatok, melyek a pozitív társas identitás 

és önértékelés fenntartása érdekében erősen motiváltak lehetnek. Emellett a motivált 

érvelés, és meghatározott tartalmú sztereotípiák fenntartása szolgálhatja a materiális 

önérdek racionalizációját is. Ezekből fakadóan a kedvezőbb helyzetben lévő társadalmi 

csoportok motiváltabbak lehetnek azt gondolni, hogy mind a saját helyzetük, mind a 

kedvezőtlenebb pozícióban lévő csoportok helyzete megérdemelt, mivel az mindkét 

esetben a csoportok esszenciális tulajdonságaiból ered (Sidanius és Pratto, 1999; Jost és 

Hamilton, 2005). 

Fontos kiemelni, hogy a különböző társadalmi vélekedések – disztributív 

igazságossági elvek, politikai és ideológiai preferenciák, különböző társadalmi 

csoportokról alkotott sztereotípiák és autosztereotípiák – nem függetlenek egymástól, 

hanem az esetek többségében jól megragadható mintázatba szerveződnek (pl. Jost és 

mtsi., 2003; Hunyady, 2004). Ebbe a mintázatba szorosan illeszkednek az állami jóléti 

intézkedésekkel kapcsolatos egyéni preferenciák is. Sabbagh és Vanhuysse (2006) 
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nyolc országot átfogó összehasonlító elemzésükben például arról számolnak be, hogy az 

emberek jóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos attitűdjei két, egymással negatív 

összefüggést mutató ún. ideologikus metakeretben ragadhatók meg. Az első „piac-

alapú” metakeret központi elemei a gazdasági individualizmusba és meritokráciába 

vetett hit, a munkaerkölcs támogatása, valamint az egyéni felelősség és kontroll 

hangsúlyozása. A másik „jóléti-állami” faktor fontosabb elemei a jövedelmi és 

gazdasági egalitarianizmus pártolása, a jóléti szolgáltatások széles körének támogatása, 

valamint az a feltételezés, hogy a társadalom peremére szorulók nem saját hibájukból, 

hanem rajtuk kívül álló okok hatására kerültek hátrányos helyzetbe. Az idézett kutatás 

másik fontos eredménye az volt, hogy bár az egyes ideológiai elemek egymáshoz való 

szerkezeti viszonya megegyezett a nyolc ország vizsgálati személyeinek 

gondolkodásában, de az egyes országok mentén szisztematikus különbség volt abban, 

hogy a válaszadók mennyire értettek egyet a két fölérendelt ideologikus metakerettel. 

Vagyis egy adott ország társadalmi, politikai és kulturális sajátosságai önmagukban is 

hatással lehetnek állampolgárai jóléti preferenciáira. 

 

A társadalmi közeg meghatározó szerepe – szocialista rendszernosztalgia a jóléti 

preferenciákban 

 

 Nemzetközi összehasonlító kutatások széles köre támasztja alá, hogy bár minden 

társadalom megosztott állampolgárai jóléti preferenciáit illetően, de ha a jóléti 

preferenciákat kollektív szinten vizsgáljuk, akkor az egyes országok, illetve az országok 

bizonyos csoportjai között is szisztematikus különbségek tárhatók fel. Bizonyos 

országok állampolgárai sokkal inkább támogatják a nagyarányú állami újraelosztást és a 

jóléti szolgáltatások univerzálisan hozzáférhető széles körét, mint más országok. Ezt a 

különbséget több szerző kultúrközi értékbeli és normabeli különbségekre vezeti vissza.  

Fontos megjegyezni, hogy a régi demokratikus hagyományokkal rendelkező 

nyugati államok is nagy változatosságot mutatnak abból a szempontból, hogy 

adottságaikhoz mérten a jóléti szolgáltatások milyen széles körét biztosítják 

állampolgáraik számára, illetve hogy az állampolgárok milyen jóléti preferenciákkal 

rendelkeznek (pl. Espig-Andersen, 1990; Blekesaune és Quadagno, 2003; Sabbagh és 

Vanhuysse, 2006; Arts és Gelissen, 2010). Ugyanakkor, mint azt a disszertáció elméleti 

áttekintő fejezetében részletesen kifejtettük, a volt szocialista közép-kelet-európai régió 

szintén számos lényeges különbséget mutat a nyugat-európai országokhoz viszonyítva a 
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jóléti preferenciák tekintetében: az itt élők a szocialista rendszer ideológiai 

prioritásaiból és mindennapi tapasztalataiból, valamint a rendszerváltást követő időszak 

csalódásaiból fakadóan fontosabbnak tartják az állami szerepvállalást a jövedelmi 

egyenlőtlenségek csökkentésében és a jóléti szolgáltatások biztosításában. 

 Mivel ezt a sajátosságot normabeli eltérésekkel magyarázzák, arra számíthatunk, 

hogy az egalitarianizmus és paternalizmus iránti igény nem egyenlően oszlik el a 

társadalomban, hanem – mint azt az előző részben bemutatott vizsgálatunk is 

alátámasztja – régiónkban inkább jellemző lesz azokra, akik számára fontosabb a társas-

társadalmi normákhoz való igazodás, vagyis a konvencionalitási motiváció magasabb 

szintjével jellemezhetők. A társadalmi normabeli különbségek egyéni szintű hatását 

tehát jól magyarázza a konvencionalitási motiváció (illetve a hozzá kapcsolódó egyéb, 

az első fejezetben bemutatott megismerési motivációk), egyben egy egyéni szintű 

motivációs szempontú magyarázatot is biztosít a társadalmi szintű változók hatásához, 

amelyet a jóléti attitűdökkel kapcsolatos szociológiai szakirodalom eddig nem vett 

figyelembe. Motivációs szempontból eddig sokkal inkább koncentráltak a racionális 

önérdek szerepére, amelyet racionalizálhatnak, vagy adott esetben felülírhatnak 

bizonyos ideológiai elemek. Ugyanakkor megközelítésünk szerint ezek mögött az 

ideológiai elemek mögött is állhatnak a közvetlen anyagi önérdeken túlmutató egyéb 

motivációs tényezők, mint például az önzetlenségi motiváció, vagy a konvencionalitási 

motiváció. 

 A fentiek miatt lényegesnek tartjuk, hogy a jóléti szolgáltatásokra vonatkozó 

preferenciák magyarázatában is megkülönböztessük az egyéni szintű motivációs, illetve 

az ideológiai szintet. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert az egyéni diszpozícióinkból eredő 

motivációink részben bizonyos ideológiai elemek elfogadásán, illetve elutasításán 

keresztül hathatnak az állami jóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásainkra.  

 Ebben a mintázatban pedig feltételezéseink szerint a volt szocialista régióban a 

posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia jelenségének kimutathatónak kell lennie. 

Mint azt az előző vizsgálatban láttuk, a konvencionalitási motiváció együtt járt a 

gazdasági-jövedelmi egalitarianizmus magasabb szintjével. Az állami jóléti 

szolgáltatások iránti igény esetében ezért azt tartjuk valószínűnek, hogy a volt 

szocialista országok esetében a konvencionalitási motiváció két úton is hatást 

gyakorolhat. Egyrészt közvetlenül, mivel ebben a régióban maga az állami 

paternalizmus támogatása normatív elemnek tekinthető a közgondolkodásban, így a 

konvencionalitási motiváció magasabb szintjével rendelkezők feltehetőleg eleve inkább 
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tarják helyénvalónak az állam gondoskodó szerepkörét. De emellett a konvencionalitás 

bizonyos ideológiailag terhelt vélekedések elfogadásán keresztül is hatást gyakorolhat a 

jóléti preferenciákra. Ebben az összefüggésben különösen nagy jelentőséggel bírhatnak 

a jövedelem eloszlásra vonatkozó disztributív igazságossági alapelvek. Mivel a volt 

szocialista országokban az egyenlőség alapelve tekinthető normatívnak, arra lehet 

számítani, hogy a konvencionalitási motiváció elsősorban ennek az alapelvnek az 

elfogadásán keresztül fejti ki közvetett hatását a jóléti preferenciákra, a meritokrácia 

alapelve pedig kevésbé kötődik a konvencionalitási motivációhoz. 

Jelen kutatás elsődleges célja annak feltárása, hogy Nyugat- és Kelet-Európa 

között találunk-e különbséget abból a szempontból, hogy állampolgáraik jóléti 

preferenciáira milyen súllyal hatnak a korábban említett motivációs tényezők – önérdek, 

önzetlenség és konvencionalitás – és hogy e motivációs tényezők milyen társadalmi-

ideológiai vélekedéseken keresztül fejtik ki hatásukat – meritokrácia, egalitarianizmus, 

társadalmi sztereotípiák. Ebből a mintázatból próbáltuk kiszűrni a posztszocialista 

gazdasági rendszernosztalgia hatásmechanizmusát, amikor valaki megismerési 

motivációitól (jelen esetben a konvencionalitási motivációtól) vezérelve anyagi 

természetű önérdekétől függetlenül is az egalitariánus és paternalista vélekedéseket 

fogadja el. 

Feltételezéseinket két állami jóléti szolgáltatás támogatásán keresztül 

ellenőriztük. Ezek közül az egyik az egészségügyi ellátás állami biztosítása, mely egy 

mindenki által igénybe vehető univerzális szolgáltatás, míg a másik a munkanélküliekről 

való állami gondoskodás, ami szelektív és célzott támogatás. A fentiekből következően 

az alábbi hipotéziseket fogalmaztuk meg a vizsgálat várható eredményeivel 

kapcsolatban: 

 

H1: Az önzetlenségi motiváció univerzális hatást gyakorol a két mintában, minden 

esetben az egyenlőségpárti vélekedések elfogadásával jár együtt. Így pozitív 

összefüggést mutat a jövedelmi egalitarianizmussal és a jóléti szolgáltatások 

támogatásával, de negatív összefüggést a meritokrácia elfogadásával, valamint a 

szelektív jóléti támogatásban részesülő csoport (jelen esetben a munkanélküliek) 

elítélésével. 
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H2: A konvencionalitási motiváció mindkét mintában a normatívnak számító 

vélekedéseket erősíti, így a kelet-európai mintában együtt jár a jövedelmi 

egalitarianizmussal és a jóléti szolgáltatások támogatásával, míg a nyugat-európai 

mintában a meritokrácia elfogadásával, és ezen keresztül az állami jóléti szolgáltatások 

iránti igény alacsonyabb szintjével. 

 

H3: Mindkét mintában a jövedelmi egalitarianizmus erősíti, a meritokrácia pedig 

gyengíti az állami jóléti szolgáltatások iránti igényt. 

 

H4: Mindkét mintában a szelektív jóléti támogatásban részesülő csoport (jelen esetben 

a munkanélküliek) saját helyzetükért történő hibáztatása aláássa a számukra előnyös 

jóléti szolgáltatás támogatását. 

 

A változók operacionalizációja 

 

A jóléti szolgáltatások támogatás 

 

 Mind az univerzális egészségügyi ellátás, mind a szelektív munkanélküli 

segélyezés támogatása esetén a válaszadók egy 11 fokú bipoláris skálán fejezték ki 

egyetértésük fokát. A két kérdés arra vonatkozott, hogy milyen mértékben az állam 

felelőssége „megfelelő egészségügyi ellátást biztosítani a betegeknek” (D18), valamint 

„elfogadható életszínvonalat biztosítson a munkanélkülieknek” (D16), ahol a 0-s érték 

az „egyáltalán nem az állam, felelőssége”, a 10-es érték pedig a „teljes mértékben az 

állam felelőssége” válaszlehetőségekre vonatkozott. 

 

Önérdek 

 

 A közvetlen racionális önérdek szerepét mind a munkanélküli támogatás, mind 

az egészségügyi ellátás esetében egy dichotóm, ún. dummy változó létrehozásán 

keresztül próbáltuk megragadni. A munkanélküliségben önérdekük szempontjából 

érintettnek tartottuk azokat, akik a következő feltételek valamelyikéről számoltak be:  

 

1. Aktuálisan állástalan. (F8)  
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2. Volt már olyan helyzetben, hogy több mint három hónapon át munkanélküli volt és 

munkát keresett. (F27) 

 

3. „Valószínűnek”, vagy „nagyon valószínűnek” tartja, hogy a következő 12 hónapban 

munkanélkülivé válik és legalább négy egymást követő héten keresztül munkát kell 

keresnie. (D47)  

 

4. Partnere aktuálisan állástalan. (F37) 

 

5. A háztartás fő jövedelmi forrása munkanélküli/jövedelempótló segély. (F31)  

 

Az egészségügyi ellátás támogatása terén önérdekük szempontjából érintettnek 

tartottuk azokat, akik a következő feltételek valamelyikéről számoltak be:  

 

1. „Rossz” vagy „nagyon rossz” általános egészségügyi állapotról számolnak be. (C15)  

 

2. Akiket mindennapi tevékenységükben „nagyon”, vagy „bizonyos mértékben” 

akadályoz valamilyen egészségügyi probléma. (C16)  

 

3. Akik tartósan betegek/rokkantak. (F8)  

 

4. Akik partnere tartósan beteg/rokkant. (F37)    

 

A meritokratikus ideológia és a jövedelmi egalitarianizmus disztributív igazságossági 

alapelveinek elfogadása 

 

 A meritokratikus ideológia elfogadásának mértékét a következő itemen keresztül 

ragadtuk meg:  

 

„Az emberek jövedelmében mutatkozó nagy különbségek azért elfogadhatók, hogy 

megfelelően tükrözzék a tehetség- és szorgalombeli különbségeket.” (D1) 

 

Az egalitarianizmus támogatásának szintjét a következő item mérte:  
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„Egy igazságos társadalomban az emberek életszínvonala között kis különbség kellene, 

hogy legyen.” (D4) 

 

A válaszadók mindkét esetben egy 5 fokú Likert-típusú skálán jelölték be, hogy 

mennyire értenek egyet a fenti állításokkal. 

 

Megérdemeltségi kritérium – a munkanélküliek megítélése 

  

A munkanélküli segélyezés támogatásának vizsgálatánál fontosnak tartottuk 

figyelembe venni a támogatandó csoport társadalmi megítélését. Ebben a megítélésben 

a legnagyobb jelentőséggel bíró megérdemeltségi kritérium, a kontroll szerepét 

próbáltuk megragadni az alábbi itemen keresztül, amely esetén a válaszadók egy 5 fokú 

skálán fejezték ki egyetértésük mértékét:  

 

„A munkanélküliek többsége nem is igazán próbál meg munkát találni.” (D40) 

 

 Az önzetlenségi, valamint a konvencionalitási motivációt ugyanazon a két 

indexen keresztül ragadtuk meg, mint az előző fejezetben bemutatott vizsgálat során, 

illetve ugyanazon demográfiai változók hatását vettük figyelembe kontrollváltozóként a 

statisztikai elemzések során, mint az I. vizsgálatban. 

 

Módszer 

 

 A bennünket érdeklő összefüggések ellenőrzésére a változók közti kovarianciák 

elemzésén alapuló strukturális útmodellezési eljárást alkalmaztunk. Ennek során mind 

az állami munkanélküli segélyezés, mind pedig az egészségügyi ellátás támogatásának 

magyarázatára külön útmodelleket dolgoztunk ki egyenként a kelet-európai és a nyugat-

európai minta adatain alapulva, így végül négy modell került felállításra. A modellek 

felállításának alapelve minden esetben az volt, hogy a motivációs és demográfiai 

változókat tekintettük bemeneti változóknak, amelyek feltételezéseink szerint az önálló 

hatásuk mellett részben az ideológiailag terhelt társadalmi vélekedéseken, mint 

közvetítő változókon keresztül fejtik ki hatásukat a jóléti intézkedések támogatására. 
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10. táblázat A II. vizsgálatban alkalmazott változók leíró statisztikai mutatói 

Változók 
Kelet-Európa Nyugat-Európa 

Átlag/N S.Sz. Cronbach-α Átlag/N S.Sz. Cronbach-α 

Nem - - - 
   

Férfi 5086 - - 5331 - - 

Nő 6281 - - 6215 - - 

Életkor 48,07 18,059 - 48,36 18,379 - 

Iskolázottság 11,90 3,468 - 12,91 3,992 - 

Objektív 

jövedelem 
4,92 2,310 - 5,75 2,700 - 

Szubjektív 

jövedelem 
2,54 ,855 - 1,81 ,785 - 

Konvencionalitás 4,50 ,792 ,703 4,18 ,866 ,675 

Önzetlenség 4,59 ,791 ,582 4,88 ,717 ,611 

Munkanélküli 

segélyezés 

támogatása 

6,77 2,581 - 6,24 1,987 - 

Egészségügyi 

ellátás 

támogatása 

8,59 1,989 - 8,23 1,640 - 

Meritokrácia 3,41 1,120 - 3,38 1,043 - 

Egalitarianizmus 3,77 ,981 - 3,44 ,976 - 

Munkanélküli 

sztereotípia 
3,29 1,133 - 3,04 1066 - 

Jóléti 

redisztribúció 
4,51 2,238 - 5,16 1,914 - 

Önérdek - - - - - - 

Munkanélküli 

segélyezés 
4523 - - 3783 - - 

Egészségügyi 

ellátás 
3242 - - 2871 - - 

 

 Ebben a vizsgálatban is célunk volt, hogy a modellekben bizonyos 

hatáserősségek ekvivalenciáját ellenőrizzük a két minta között. Ehhez újfent a Byrne 

(2010) által bemutatott módszer alapján mind a munkanélküli segélyezés, mind az 

egészségügyi ellátás magyarázatára létrehoztunk egy-egy közös, kétcsoportos telített 

strukturális modellt, amelyben állandó szinten rögzítettük a kérdéses összefüggés 

erősségét a két csoport között. Ha ezzel a korlátozással szignifikáns mértékben romlik a 

közös modell χ
2
–alapú tökéletes illeszkedése, az azt jelzi, hogy a vizsgált hatáserősség 

szignifikáns mértékben különbözik a kelet- és nyugat-európai csoportok között. 
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11. táblázat A vizsgált jóléti szolgáltatások támogatására, illetve a disztribúciós igazságossági 

alapelvekre vonatkozó országos átlagértékek 

Egalitarianizmus Meritokrácia Egészségügy 
Munkanélküli 

segélyezés 

Bulgária 

(3,96) 

Románia 

(3,85) 

Bulgária 

(9,09) 

Románia 

(7,71) 

Magyarország 

(3,94) 

Csehország 

(3,85) 

Magyarország 

(9,03) 

Bulgária 

(7,24) 

Románia 

(3,86) 

Lengyelország 

(3,62) 

Lengyelország 

(8,91) 

Magyarország 

(6,85) 

Szlovákia 

(3,77) 

Egyesült Királyság 

(3,51) 

Egyesült Királyság 

(8,74) 

Írország 

(6,77) 

Svájc 

(3,62) 

Írország 

(3,44) 

Írország 

(8,58) 

Lengyelország 

(6,37) 

Lengyelország 

(3,60) 

Hollandia 

(3,41) 

Szlovákia 

(8,39) 

Csehország 

(6,30) 

Belgium 

(3,53) 

Belgium 

(3,37) 

Csehország 

(8,38) 

Hollandia 

(6,30) 

Franciaország 

(3,52) 

Svájc 

(3,35) 

Hollandia 

(8,24) 

Svájc 

(6,27) 

Írország 

(3,47) 

Bulgária 

(3,34) 

Belgium 

(8,03) 

Franciaország 

(6,13) 

Csehország 

(3,45) 

Franciaország 

(3,21) 

Franciaország 

(8,02) 

Belgium 

(6,06) 

Egyesült Királyság 

(3,28) 

Szlovákia 

(3,03) 

Románia 

(7,88) 

Egyesült Királyság 

(6,00) 

Hollandia 

(3,23) 

Magyarország 

(2,56) 

Svájc 

(7,66) 

Szlovákia 

(5,85) 

Megjegyzés: Az országos átlagértékek fentről lefelé csökkenő sorrendben vannak feltüntetve, 

szürke kiemeléssel a volt szocialista országok adatai szerepelnek. 

 

Eredmények 

 

 Mielőtt áttekintjük a strukturális útmodellezési eljárás fontosabb eredményeit, 

érdemes egy pillantást vetni a 11. táblázatra, melyben a jövedelemeloszlás két vizsgált 

disztributív igazságossági alapelvére, illetve a két vizsgált állami jóléti szolgáltatásra 

vonatkozó országos átlagok szerepelnek. Ezekből kivehető, hogy az általunk 

alkalmazott adatbázis eredményei alátámasztani látszanak a volt szocialista régió 

Nyugat-Európához viszonyított fokozott egalitariánus és paternalista preferenciáit. 

Mind az egészségügyi ellátás, mind a munkanélküli segélyezés támogatásának 

esetében a közép-kelet-európai országok átlagait az átlagokból képzett rangsorrend 

felső részében találjuk – bár az egészségügyi ellátás esetében Románia, a 

munkanélküli segélyezés esetében pedig Szlovákia markáns kivételt képez. A 

jövedelmi egalitarianizmus esetében ugyanezt tapasztaljuk – Csehország kivételével – 

míg a meritokrácia értékeinél erőteljes polarizáció figyelhető meg régiónk országai 

között. 
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12. táblázat Az I. vizsgálatban alkalmazott változók közti kovarianciák 

Változók 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

1. 

Konvencionalitás 

K: ,629 

Ny: ,750 

,378*** 

(,007) 

,263*** 

(,015) 

,265*** 

(,019) 

,036*** 

(,003) 

-,020*** 

(,004) 

,019* 

(,008) 

,159*** 

(,007) 

-,024** 

(,008) 

,045* 

(,017) 

,056*** 

(,004) 

3,50*** 

(,138) 

-,155*** 

(,026) 

-,116*** 

(,017) 

,050*** 

(,006) 

2. Önzetlenség 
,201*** 

(,006) 

K: ,627 

Ny: ,514 

,235*** 

(,015) 

,154*** 

(,019) 

-,001 

(,003) 

-,005 

(,004) 

,014 

(,008) 

,092*** 

(,007) 

-,010 

(,008) 

-,004 

(,017) 

,044*** 

(,004) 

,647*** 

(,134) 

,285*** 

(,026) 

,134*** 

(,017) 

-,020*** 

(,006) 

3. Egészségügyi 

ellátás támogatása 

,030* 

(,013) 

,118*** 

(,011) 

K: 3,955 

Ny: 2,690 

1,840*** 

(,051) 

,063*** 

(,008) 

,022* 

(,009) 

-,094*** 

(,021) 

,317*** 

(,019) 

-,145*** 

(,021) 

,011 

(,042) 

,036*** 

(,009) 

2,397*** 

(,338) 

-,504*** 

(,064) 

-,306*** 

(,043) 

,159*** 

(,016) 

4. Munkanélküli 

segélyezés 

támogatása 

,052*** 

(,016) 

,157*** 

(,013) 

1,070*** 

(,032) 

K: 6,662 

Ny: 3,948 

,063*** 

(,011) 

,077*** 

(,012) 

-,632*** 

(,028) 

,616*** 

(,024) 

-,147*** 

(,027) 

,235*** 

(,054) 

,047*** 

(,012) 

1,743*** 

(438) 

-1,545*** 

(,085) 

-,656*** 

(,056) 

,467*** 

(,021) 

5. Önérdek – 

egészségügy 

,030*** 

(,003) 

,006* 

(,003) 

,029*** 

(,007) 

,040*** 

(,008) 

K: ,204 

Ny: ,187 

-,021*** 

(,002) 

-,010* 

(,005) 

,039*** 

(,004) 

-,036*** 

(,005) 

,060*** 

(,009) 

,015*** 

(,002) 

3,363*** 

(,083) 

-,340*** 

(,015) 

-,282*** 

(,010) 

,077*** 

(,004) 

6. Önérdek – 

munkanélküliség 

-,034*** 

(,004) 

-,003 

(,003) 

,024*** 

(,007) 

,057*** 

(,009) 

,005* 

(,002) 

K: ,240 

Ny: ,220 

-,040*** 

(,005) 

,012** 

(,005) 

-,023*** 

(,005) 

-,026** 

(,010) 

-,007** 

(,002) 

-2,135*** 

(,085) 

,003 

(,016) 

-,100*** 

(,011) 

,067*** 

(,004) 

7. Munkanélküli 

sztereotípia 

,146*** 

(,009) 

-,038*** 

(,007) 

-,130*** 

(,016) 

-,522*** 

(,020) 

,025*** 

(,004) 

-,026*** 

(,005) 

K: 1,283 

Ny: 1,136 

-,075*** 

(,010) 

,093*** 

(,012) 

-,316*** 

(,024) 

-,002 

(,005) 

-,033 

(,192) 

,349*** 

(,037) 

,379*** 

(,025) 

-,175*** 

(,009) 

8. 

Egalitarianizmus 

,078*** 

(,008) 

,101*** 

(,007) 

,124*** 

(,015) 

,311*** 

(,018) 

,023*** 

(,004) 

,006 

(,004) 

-,022* 

(,010) 

K: ,963 

Ny: ,952 

-,210*** 

(,010) 

,058** 

(,021) 

,026*** 

(,005) 

2,216*** 

(168) 

-,684*** 

(,033) 

-,322*** 

(,021) 

,186*** 

(,008) 

9. Meritokrácia 
,070*** 

(,008) 

-,044*** 

(,007) 

-,087*** 

(,016) 

-,275*** 

(,019) 

-,026*** 

(,004) 

-,027*** 

(,005) 

,069*** 

(,010) 

-,257*** 

(,010) 

K: 1,253 

Ny: 1,087 

-,069** 

(,024) 

-,012* 

(,005) 

-1,690*** 

(,190) 

,282*** 

(,037) 

,102*** 

(,024) 

-,142*** 

(,009) 

10. Jóléti 

redisztribúció 

-,053*** 

(,015) 

,087*** 

(,013) 

,391*** 

(,029) 

,888*** 

(,036) 

,049*** 

(,008) 

,012 

(,008) 

-,363*** 

(,019) 

,161*** 

(,017) 

-,166*** 

(,019) 

K: 5,006  

Ny: 3,662 

,026* 

(,010) 

2,819*** 

(,380) 

-,229** 

(,073) 

-,434*** 

(,049) 

,030 

(,018) 

11. Nem 
,019*** 

(,004) 

,051*** 

(,003) 

,000 

(,008) 

,010 

(,009) 

,004* 

(,002) 

-,010*** 

(,002) 

,015** 

(,005) 

,028*** 

(,005) 

-,033*** 

(,005) 

-,008 

(,009) 

K: ,247 

Ny: ,248 

,572*** 

(,084) 

-,081*** 

(,016) 

-,108*** 

(,011) 

,031*** 

(,004) 

12. Életkor 
4,13*** 

(,153) 

,410*** 

(,123) 

-,281 

(,281) 

1,310*** 

(,340) 

2,101*** 

(,076) 

-1,797*** 

(,082) 

,886*** 

(,183) 

1,423*** 

(,167) 

-,358* 

(,178) 

3,365*** 

(,329) 

,138 

(,085) 

K: 326,11 

Ny: 337,7 

-13,70*** 

(,601) 

-12,43*** 

(,408) 

2,58*** 

(,147) 

13. Iskolázottság 
-,571*** 

(,033) 

,082** 

(,027) 

,417*** 

(,061) 

,011 

(,074) 

-,249*** 

(,016) 

,082*** 

(,017) 

-,847*** 

(,040) 

-,434*** 

(,036) 

,171*** 

(,039) 

,364*** 

(,071) 

-,048** 

(,019) 

-16,76*** 

(,70) 

K: 12,02 

Ny: 15,93 

4,02*** 

(,084) 

-1,05*** 

(,030) 

14. Objektív 

jövedelem 

-,360*** 

(,022) 

-,110*** 

(,018) 

-,150*** 

(,041) 

-,571*** 

(,050) 

-,225*** 

(,011) 

-,163*** 

(,012) 

-,224*** 

(,027) 

-,358*** 

(,025) 

,218*** 

(,026) 

-,200*** 

(,048) 

-,167*** 

(,013) 

-10,04*** 

(,471) 

3,56*** 

(,106) 

K: 5,337 

Ny: 7,289 

-1,10*** 

(,021) 

15. Szubjektív 

jövedelem 

,046*** 

(,006) 

,018*** 

(,005) 

,082*** 

(,012) 

,097*** 

(,015) 

,050*** 

(,003) 

,103*** 

(,004) 

,058*** 

(,008) 

,079*** 

(,007) 

-,088*** 

(,008) 

-,032* 

(,014) 

,018*** 

(,004) 

-,749*** 

(,134) 

-,482*** 

(,029) 

-,991*** 

(,022) 

K: ,730 

Ny: ,615 

Megjegyzés: A táblázat jobboldali felső részében a kelet-európai mintára, a baloldali alsó részében pedig a nyugat-európai mintára vonatkozó kovariancia adatok 

szerepelnek. Az átló mentén dőlt betűvel az egyes változók varianciája szerepel (*= p≤,05; **=p≤,01; ***= p≤,001). 
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 Ennek megfelelően a régiós szintű összehasonlítások is azt mutatják, hogy a 

közép-kelet-európai régió lakói szignifikáns mértékben egalitariánusabbak (t=24,92; 

p≤,001), és jobban támogatják az állam szerepvállalását a munkanélküli segélyezés 

(t=16,99; p≤,001), és az egészségügyi ellátás biztosítása terén is (t=14,96; p≤,001).    

 Azt is érdemes kiemelni, hogy mindkét régióban szignifikáns mértékben 

magasabb támogatást élvezett a mindenkit érintő egészségügyi ellátás támogatása, mint 

a szelektív jellegű munkanélküli segélyezés pártolása (tNy-Eu=72,13; p≤,001; tK-

Eu=100,28; p≤,001). 

 A statisztikai modellezés során a változók közötti összes lehetséges összefüggést 

figyelembe vevő ún. telített modelleket dolgoztunk ki.
20

 Az egészségügyi ellátás 

támogatásának magyarázatásra felállított modellnél a kelet-európai minta esetében azt 

tapasztaltuk, hogy az önzetlenségi motiváció pozitív összefüggést mutat mind az 

egalitarianizmussal (bK-Eu=,05; p≤,001), mind magával az állami egészségügyi ellátás 

támogatásával (bK-Eu=,23; p≤,001), de nem állt összefüggésben a meritokrácia 

alapelvének elfogadásával (bK-Eu=-,02; nsz). A konvencionalitási motiváció szintén 

pozitív kapcsolatban áll az egalitarianizmussal (bK-Eu=,18; p≤,001), és az állami 

egészségügyi ellátás támogatásával (bK-Eu=,20; p≤,001), de nem állt összefüggésben a 

meritokrácia elfogadásával (bK-Eu=,01; nsz). 

 Emellett azt is érdemes megjegyezni, hogy mind a meritokrácia elfogadásának 

egyéni szintje, mind az egalitarianizmus alapelvével való egyetértés szignifikáns 

mértékben befolyásolta az állami egészségügyi ellátás támogatását, ugyanakkor az 

elvárásoknak megfelelően ellentétes előjellel. Ugyanis a volt szocialista mintában az 

egalitarianizmus pozitív (bK-Eu=,22; p≤,001), míg a meritokrácia – mértékét tekintve 

lényegesen gyengébb – negatív irányú összefüggést mutatott ennek az állami jóléti 

szolgáltatásnak a támogatásával (bK-Eu=-,05; p≤,001). 

 A nyugat-európai minta esetében felállított modellnél (11. ábra) azt lehetett 

felfedezni, hogy az önzetlenségi motiváció negatív összefüggésben áll a meritokratikus 

ideológia elfogadásával (bNy-Eu=-,13; p≤,001), ellenben szignifikáns mértékben fokozza 

a jövedelmi egalitarianizmus elvével való egyetértést (bNy-Eu=,18; p≤,001), illetve magát 

az állami egészségügyi ellátás támogatását (bNy-Eu=,20; p≤,001). 

 

                                                 
20

 Az ezeket bemutató 10.-13. ábrákon a nem sztenderdizált regressziós együtthatók és a hozzájuk tartozó 

sztenderd hibák szerepelnek A könnyebb átláthatóság érdekében a demográfiai változók hatását jelen 

esetben sem tüntetjük fel a modellekben, ugyanakkor az ábrázolt összefüggések a demográfiai változók 

kontrollálása mellett értendők.   
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10. ábra Telített útvonal modell az állami egészségügyi ellátás támogatásának 

magyarázatára, Kelet-Európa 

 

 

11. ábra Telített útvonal modell az állami egészségügyi ellátás támogatásának 

magyarázatára, Nyugat-Európa 

 

 A kelet-európai mintában feltárthoz hasonló eredmény, hogy a meritokrácia 

ideológiai elemével való egyetértés itt is negatív kapcsolatban áll az állami 

egészségügyi ellátás támogatásával (bNy-Eu=-,04; p≤,01). Ezzel szemben az 

egalitarianizmus és az adott jóléti szolgáltatás pártolása közti összefüggés pozitív 

előjelű (bNy-Eu=,10; p≤,001), akárcsak a volt szocialista mintában, bár ennek a 

kapcsolatnak az ereje eltér a két csoportban, szignifikánsan erősebb a közép-kelet-

európai minta esetében (Δχ
2
=23,4; Δdf=1; p≤,001), míg a meritokrácia hatásának 
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erősségében nem volt tapasztalható különbség a kér csoport között (Δχ
2
=,30; Δdf=1; 

nsz). 

 A 13. táblázatban szereplő regressziós együtthatók, melyek az országos szintű 

mintákra felállított modellekből származnak, összességében megerősítik a régiós szinten 

talált összefüggéseket. Mint kitűnik, a konvencionalitási motiváció az összes volt 

szocialista országban fokozza a jövedelmi egalitarianizmus egyéni szintjét, miközben ez 

az összefüggés egyik nyugat-európai ország esetén sem szignifikáns. Ezzel szemben 

ugyanez a motiváció Hollandia kivételével az összes nyugat-európai országban erősíti a 

meritokrácia elvének elfogadását, míg kelet-európában – Csehországot leszámítva – 

egyik esetben sincs összefüggés e két változó között. 

 Szintén érdemes megemlíteni, hogy a konvencionalitás a volt szocialista 

országok mindegyikében közvetlenül, az összes többi változó hatását figyelembe véve 

is erősíti az állami egészségügyi ellátás támogatását, bár ez az összefüggés 

Magyarország és Románia esetében nem érte el a szignifikáns mértéket. Ezzel szemben 

a nyugat-európai országok körében a konvencionalitás egyedül Svájc esetében 

befolyásolta szignifikáns mértékben az említett állami jóléti szolgáltatás támogatását, itt 

viszont az összefüggés iránya fordított, a konvencionalitás magasabb egyéni szintje az 

állami egészségügyi ellátás helytelenítését valószínűsítette. 

 A táblázatból az a minta is kirajzolódni látszik, hogy a két disztribúciós alapelv 

közül az egalitarianizmus a meritokráciához viszonyítva sokkal inkább befolyásolja az 

egészségügyi ellátás támogatását, és ez megfigyelhető mindkét régióban. (Az összes 

vizsgált ország közül egyedül Hollandia esetében nem találtunk összefüggést az 

egalitarianizmus és a jóléti szolgáltatás támogatása között, míg a meritokrácia az összes 

vizsgált közép-kelet-európai ország felében és nyugat-európai ország harmadában bírt 

szignifikáns erejű hatással.) 

 Ha az egészségügyi ellátás támogatásának vizsgálata után az állami 

munkanélküli segélyezés támogatásának magyarázatára felállított útmodelleket vesszük 

górcső alá (12. és 13. ábrák), a volt szocialista minta esetében a következőket találjuk: 

az önzetlenségi motiváció az összes egyéb változó hatásának figyelembevétel mellett 

nem állt szignifikáns erejű összefüggésben sem a munkanélküliekről alkotott attribúciós 

sztereotípiával (bK-Eu=,03; nsz), sem a meritokráciával (bK-Eu=-,02; nsz), sem pedig 

magával az állami munkanélküli segélyezés támogatásával (bK-Eu=,06; nsz). 
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13. táblázat Az országos minták adataira épülő útmodellek releváns regressziós együtthatói 

EGÉSZSÉGÜGY Egalitarianizmus Meritokrácia Konvencionalitás Önzetlenség 

Nyugat-Európa Egészségügy Konvencionalitás Önzetlenség Egészségügy Konvencionalitás Önzetlenség 
  

Belgium ,131*** (,037) ,027 (,036) ,168*** (,038) -,035 (,034) ,183*** (,039) -,131*** (,041) -,028 (,054) ,332*** (,057) 

Egyesült Királyság ,140*** (,033) ,042 (,024) ,126*** (,028) -,056 (,032) ,134*** (,024) -,077** (,028) ,007 (,037) ,171*** (,043) 

Franciaország ,135*** (,034) -,012 (,030) ,158*** (,032) -,087** (,031) ,251*** (,033) -,182*** (,036) -,063 (,046) 329*** (,049) 

Hollandia ,054 (,037) ,042 (,028) ,163*** (,033) ,036 (,035) ,050 (,030) -,141*** (,035) -,009 (,043) ,239*** (,050) 

Írország ,090** (,042) ,056 (,028) ,160*** (,034) -,118** (,039) ,142*** (,031) -,149*** (,036) -,090 (,050) ,220*** (,059) 

Svájc ,309*** (,056) -,014 (,024) ,208*** (,032) -,045 (,047) ,129*** (,028) -,078* (,038) -,165** (,057) ,159* (,076) 

Kelet-Európa         
Bulgária ,141*** (,039) ,220*** (,029) ,063* (,029) ,013 (,031) ,029 (,036) -,024 (,035) ,164** (,053) ,178*** (,051) 

Csehország ,140** (,044) ,230*** (,036) -,006 (,035) ,203*** (,048) ,103** (,034) ,044 (,033) ,388*** (,073) ,193** (,069) 

Lengyelország ,261*** (,045) ,168*** (,034) ,027 (,036) -,043 (,041) -,019 (,037) -,001 (,039) ,176** (,062) ,047 (,065) 

Magyarország ,204*** (041) ,082* (,040) ,148*** (,037) -,119*** (,036) ,032 (,046) -,049 (,044) ,090 (,065) ,103 (,061) 

Románia ,408*** (,059) ,196*** (,034) ,019 (,033) ,200*** (,061) -,035 (,033) ,095** (,032) ,159 (,093) ,240** (,089) 

Szlovákia ,184*** (,053) ,108** (,038) ,098** (,037) -,066 (,045) -,047 (,045) ,043 (,037) ,439*** (,084) ,188* (,081) 

Megjegyzés: A táblázat a jövedelmi egalitarianizmus és a meritokrácia összefüggésének erősségét mutatja a motivációs változók, illetve az 

állami egészségügyi ellátás támogatásának szintjével, valamint a két motivációs változó összefüggését az állami egészségügyi ellátás 

támogatásának szintjével. A táblázat a nem sztenderdizált regressziós együtthatókat tartalmazza a hozzájuk tartozó sztenderd hibákkal együtt (*= 

p≤,05; **=p≤,01; ***= p≤,001). 
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Ezzel szemben az önzetlenség erősítette az egalitarianizmus elvével való 

egyetértést, csakúgy, mint az egészségügyi ellátás támogatását magyarázó modell 

esetében (bK-Eu=,05; p≤,001). 

 A konvencionalitási motiváció ebben a mintában – nem meglepő módon 

hasonlóan az egészségügyi ellátás pártolását magyarázó modellhez – fokozta a 

jövedelmi egalitarianizmus elfogadását (bK-Eu=,18; p≤,001), de emellett szintúgy 

fokozta a munkanélküliek okolását saját helyzetükért (bK-Eu=,06; p≤,001), valamint az 

állami munkanélküli segélyezés támogatását is (bK-Eu=,26; p≤,001). Ugyanakkor ez a 

motiváció ebben az esetben sem befolyásolta a meritokrácia alapelvével való egyetértést 

(bK-Eu=,02; nsz). 

 Ha azt vizsgáljuk meg, hogy az egyes ideológiai elemek hogyan hatnak a 

munkanélküli támogatás magyarázatásra, következetes mintát figyelhetünk meg. A 

munkanélküliek kedvezőtlen megítélése csökkenti (bK-Eu=-,41; p≤,001), az 

egalitarianizmus elvének elfogadása pedig fokozza annak támogatását (bK-Eu=,46; 

p≤,001). Ebből a mintázatból különül el a meritokrácia változója, mely a volt szocialista 

mintában kis mértékben ugyan, de fokozta a munkanélküli segélyezés támogatását (bK-

Eu=,05; p≤,01). 

 Ha a nyugat-európai mintára felállított telített útmodellt tekintjük át, azt látjuk, 

hogy az önzetlenség itt is fokozza az egalitarianizmus elvének elfogadását (bNy-Eu=,18; 

p≤,001), ráadásul szignifikánsan nagyobb mértékben, mint a volt szocialista mintában 

(Δχ
2
=42,3; Δdf=1; p≤,001). Emellett erősíti a munkanélküli segélyezés támogatását 

(bNy-Eu=,18; p≤,001), és gyengíti a meritokrácia elfogadását (bNy-Eu=-,13; p≤,001), 

valamint a munkanélküliek kedvezőtlen megítélését (bNy-Eu=-,15; p≤,001). A 

konvencionalitási motiváció ebben az esetben is pozitív összefüggést mutat a 

meritokrácia elvének elfogadásával (bNy-Eu=,16; p≤,001), és szintén pozitív 

kapcsolatban áll az adott jóléti szolgáltatás támogatásával (bNy-Eu=,06; p≤,01), valamint 

a munkanélküliekre vonatkozó attribúciós ítélet erejével (bNy-Eu=,20; p≤,001). Ez utóbbi 

kapcsolat megfigyelhető volt a kelet-európai mintában is, de számottevően kisebb 

hatáserősséggel (Δχ
2
=47,5; Δdf=1; p≤,001). A konvencionalitás és az állami 

munkanélküli segélyezés támogatása közti kapcsolat iránya szintén megegyezett a két 

mintában, de szignifikánsan erősebbnek bizonyult a volt szocialista csoport esetében 

(Δχ
2
=19,1; Δdf=1; p≤,001). 
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12. ábra Telített útvonal modell az állami munkanélküli segélyezés támogatásának magyarázatára, Kelet-

Európa 

 

  

 A fentieken túl még érdemes kiemelni, hogy a nyugat-európai mintában a 

meritokrácia elvének elfogadása (bNy-Eu=-,15; p≤,001), valamint a munkanélküliek 

kedvezőtlen megítélése csökkenti (bNy-Eu=-,45; p≤,001), a jövedelmi egalitarianizmus 

elvének elfogadása pedig fokozza a vizsgált szelektív jóléti szolgáltatás támogatását 

(bNy-Eu=,22; p≤,001). Utóbbi két kapcsolat ugyanebbe az irányba mutatott a kelet-

európai csoportban, ott a jövedelmi egalitarianizmus hatása szignifikánsan erősebbnek 

bizonyult (Δχ
2
=58,8; Δdf=1; p≤,001), míg a munkanélküliek megítélésének hatásában 

nem volt különbség a két csoport között (Δχ
2
=2,8; Δdf=1; nsz). 

 Az országos mintákra felállított modellekből származó regressziós együtthatók, 

melyeket a 14. táblázat szemléltet, jórészt alátámasztják a fenti régiós szintű 

eredményeket. A konvencionalitási motiváció ebben az esetben is az összes volt 

szocialista országban fokozza a jövedelmi egalitarianizmus egyéni szintjét, miközben ez 

az összefüggés egyik nyugat-európai ország esetén sem szignifikáns. Ezzel szemben 

ugyanez a motiváció, akárcsak az egészségügyi ellátás támogatásának esetében, 

Hollandia kivételével az összes nyugat-európai országban erősíti a meritokrácia elvének 
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elfogadását, míg kelet-európában – Csehországot leszámítva – egyik esetben sincs 

összefüggés e két változó között. 

 

13. ábra Telített útvonal modell az állami munkanélküli segélyezés támogatásának magyarázatára, 

Nyugat-Európa 

 

 

Emellett a konvencionalitás hazánk kivételével az összes volt szocialista ország 

esetében közvetlenül is erősíti a vizsgált jóléti szolgáltatás támogatását, miközben 

ugyanez a kapcsolat egyik nyugat-európai országnál sem szignifikáns. 

 Az adatokból az is kitűnik, hogy az önzetlenségi motiváció a nyugat-európai 

régió esetében sokkal nyilvánvalóbban kötődik mind a disztributív igazságossági 

elvekhez, mind a munkanélküli segélyezés támogatásához. Ez a motiváció az összes 

vizsgált nyugat-európai országban kötődik mindkét disztribúciós alapelvhez – 

értelemszerűen fordított előjellel – és Svájc kivételével a segélyezés támogatásához is. 

Ezzel szemben az önzetlenség változója a kelet-európai országok közül csak egy 

esetében mutatott kapcsolatot a meritokrácia és három-három esetében az 

egalitarianizmus és a segélyezés támogatásával. 
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14. táblázat Az országos minták adataira épülő útmodellek releváns regressziós együtthatói 

MUNKANÉLKÜLI Egalitarianizmus Meritokrácia Konvencionalitás Önzetlenség 

Nyugat-Európa Munkanélküli Konvencionalitás Önzetlenség Munkanélküli Konvencionalitás Önzetlenség     

Belgium ,263*** (,047) ,029 (,036) ,164*** (,038) -,109* (,043) ,184*** (,039) -,126** (,041) -,005 (,069) ,240*** (,073) 

Egyesült Királyság ,261*** (,046) ,043 (,024) ,125*** (,028) -,237*** (,045) ,135*** (,024) -,081** (,028) ,094 (,053) ,193*** (,060) 

Franciaország ,270*** (,039) -,014 (,030) ,158*** (,032) -,137** (,035) ,251*** (,033) -,183*** (,036) -,032 (,053) ,174** (,056) 

Hollandia ,141** (,045) ,042 (,028) ,164*** (,033) -,056 (,043) ,049 (,030) -,141*** (,035) ,039 (,052) ,186** (,061) 

Írország ,152** (,051) ,055 (,028) ,160*** (,034) -,137** (,048) ,139*** (,031) -,147*** (,036) -,108 (,061) ,207** (,079) 

Svájc ,238*** (,054) -,013 (,024) ,208*** (,032) -,185*** (,046) ,126*** (,028) -,079* (,038) ,013 (,056) ,115 (,074) 

Kelet-Európa                 

Bulgária ,385*** (,062) ,223*** (,029) ,058* (,029) -,006 (,051) ,027 (,036) -,018 (,035) ,189* (,084) ,257** (,082) 

Csehország ,536*** (,050) ,230*** (,036) -,005 (,035) -,027 (,054) ,101** (,034) ,039 (,033) ,278*** (,082) ,052 (,078) 

Lengyelország ,460*** (,070) ,169*** (,034) ,024 (,036) -,110 (,064) -,017 (,037) -,001 (,039) ,298** (,096) ,084 (,100) 

Magyarország ,228*** (062) ,082* (,040) ,148*** (,037) ,017 (,054) ,034 (,046) -,048 (,044) ,139 (,098) ,176 (,092) 

Románia ,385*** (,054) ,197*** (,034) ,022 (,033) ,081 (,056) -,036 (,033) ,094** (,032) ,368*** (,086) ,185* (,083) 

Szlovákia ,264*** (,066) ,109** (,038) ,104** (,036) ,069 (,057) -,048 (,045) ,023 (,042) ,391*** (,106) -,186* (,101) 

Megjegyzés: A táblázat a jövedelmi egalitarianizmus és a meritokrácia összefüggésének erősségét mutatja a motivációs változók, illetve az 

állami munkanélküli segélyezés támogatásának szintjével, valamint a két motivációs változó összefüggését az állami munkanélküli segélyezés 

támogatásának szintjével. A táblázat a nem sztenderdizált regressziós együtthatókat tartalmazza a hozzájuk tartozó sztenderd hibákkal együtt (*= 

p≤,05; **=p≤,01; ***= p≤,001). 
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 A disztributív igazságossági elvekkel kapcsolatban fontos még kiemelni, hogy a 

jövedelmi egalitarianizmus az összes vizsgált országban fokozta az állami munkanélküli 

segélyezés támogatását, míg a meritokrácia a nyugat-európai országok közül Hollandia 

kivételével mindegyikben, a kelet-európai országok közül egyik esetében sem. 

 

Az eredmények értelmezése 

  

 Érdemes még egyszer kiemelni, hogy az elemzésünk kiindulási pontját képező 

adatbázis alapján úgy tűnik, hogy két évtizeddel a volt szocialista országok 

rendszerváltását követően a jövedelmi egalitarianizmus és paternalizmus ideológiai 

elemei, melyek a szocializmus ideológiájának és gyakorlati megvalósulásának is 

hangsúlyos jellemzői voltak, továbbra is erősebb normatív erővel bírnak az érintett 

társadalmak közgondolkodásában, mint amennyire ez Nyugat-Európában 

megfigyelhető. Ehhez, megint csak hangsúlyoznunk kell, véleményünk szerint 

ugyanúgy hozzájárult a rendszerváltást követően kialakult társadalmi, gazdasági és 

politikai berendezkedéssel való elégedetlenség, mely a hétköznapi tapasztalatok 

előnytelen változása, a biztonság és kiszámíthatóság megszűnte nyomán elősegítette az 

előző rendszer egalitariánus és paternalista elemeinek nosztalgikus visszavágyását.  

 Azt is láttuk, hogy mind Kelet-Európában, mind Nyugat-Európában az állami 

munkanélküli segélyezés támogatottságánál magasabb az állami egészségügyi ellátás 

támogatottsága. Ez az eredmény összhangban van azokkal a korábbi kutatásokkal, 

amelyek szerint az univerzális jóléti szolgáltatások össztársadalmi támogatottsága 

törvényszerűen meghaladja a szelektív célzott támogatásokét (Skocpol, 1991; 

Blekesaune és Quadagno, 2003). Ez levezethető a racionális önérdekkövetés érvéből, 

hiszen az univerzális jóléti szolgáltatások kedvezményezettjeinek köre természetesen 

jóval tágabb a szelektív jóléti szolgáltatások kedvezményezettjeinek körénél. Emellett 

érdemes megjegyezni, hogy a racionális önérdekkövetés a szelektív szolgáltatások 

esetében kiegészülhet a csoportközi megkülönböztetés szociálpszichológiai 

folyamatával, mivel ilyenkor maga a jóléti szolgáltatás lehet csoportképző erő. 

Szükségszerűen kettéosztja a társadalmat eltartókra és eltartottakra, mely csoportok 

identitásukban és az általuk fenntartott sztereotípiákban és autosztereotípiákban is 

megkülönböztetik magukat, amely megkülönböztetés alááshatja a társadalmi 

szolidaritást.    
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 Ha a felállított útmodellek eredményeiből leszűrhető tanulságokat szeretnénk 

összefoglalni, érdemes azzal kezdeni, hogy szemmel láthatólag a két vizsgált 

disztribúciós elv más-más közgondolkodásbeli beágyazottsággal bír a két régióban. 

Feltűnő hogy a volt szocialista országok körében a meritokrácia elve nem mutat 

számottevő kapcsolatot sem a motivációs változókkal, sem a két jóléti szolgáltatás 

támogatásával, míg a nyugat-európai mintánál ugyanehhez az ideológiai elemhez 

egyértelműen kötődtek a motivációs változók, illetve a munkanélküli segélyezés 

támogatása is. (Így a 3. hipotézisünkben megfogalmazott feltételezéseinket, melyek a 

meritokrácia elvére vonatkoztak, nem tekinthetjük igazoltnak.) 

 A meritokrácia ideológiai eleme tehát a nyugat-európai közgondolkodásban 

lényeges beágyazottsággal bír, míg ez a beágyazottság a kelet-európai régióban szinte 

teljesen hiányzik. Mivel régiónkban a meritokrácia ideológiai eleme nem bír számottevő 

hagyománnyal, az újkori történelem folyamán nem képezte a társadalmi diskurzus 

részét, így bármilyen szintű egyetértésnek is örvendjenek az ehhez köthető alapelvek a 

volt szocialista társadalmakban, azok szemmel láthatólag nem képzik a motivált 

politikai megismerés alapját. Bármilyen egyéni szintű motivációkkal is rendelkezzen 

valaki, azok a motivációk nem sarkallnak a meritokrácia elfogadására, és az evvel való 

érvelésre. Ez abból is látszik, hogy ez az ideológiai elem a nyugat-európai mintához 

képest kevésbé kapcsolódik össze más politikai vélekedésekkel és tudattartalmakkal 

(mint például a jóléti szolgáltatások támogatása). 

 Arra az eredményre is érdemes visszautalni, amely szerint a közép-kelet-európai 

fiatal demokráciák a nyugat-európai országokhoz képest sokkal nagyobb 

változatosságot mutatnak abból a szempontból, hogy az adott társadalom milyen 

mértékben fogadja el a meritokratikus alapelvet. Nyugat-európában a többé-kevésbé 

folyamatos és egyenletes gazdasági-társadalmi fejlődés megfelelőbb környezetet 

teremthetett az egyéni érdem, tehetség és erőfeszítés érvényre jutásának, míg a 

rendszerváltás időszakának gyors és drasztikus változásai nem igazán tették életszerűvé 

az egyes társadalmi csoportok felemelkedését, illetve lecsúszását ezeknek az okoknak 

tulajdonítani. Ezért is lehetséges, hogy régiónk országai nagyobb mértékű eltérést 

mutatnak a meritokrácia preskriptív elvének elfogadásában, és hogy maga az elv a 

korlátozott gyakorlati tapasztalatok okán nem is rendelkezik számottevő 

közgondolkodásbeli beágyazottsággal.     

 Ezzel szemben Nyugat-Európában, ahol a meritokrácia eszméje lényegesen 

nagyobb múltra visszatekintő hagyományokkal rendelkezik, a motivált politikai 
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megismerés és politikai véleményalkotás fontos elemét képzi ez az ideológiai elem. 

Mind az önzetlenségi, mind a konvencionalitási motiváció arra sarkalja az egyént, hogy 

valamilyen álláspontot alakítson ki a meritokrácia elvével kapcsolatban. Érdekes 

eredmény, hogy a két vizsgált jóléti szolgáltatás közül csak a munkanélküli segélyezés 

kapcsán kialakított véleményt befolyásolta érdemi mértékben az, hogy a személy 

mennyire értett egyet a meritokratikus disztribúciós nézettel. Ennek a hátterében 

valószínűleg az állhat, hogy egy szelektív jóléti szolgáltatás esetén hangsúlyos kérdéssé 

válhat, hogy az adott szolgáltatásban részesülő társadalmi csoport megérdemli-e a 

segítséget. Így akik általánosságban hajlamosak az érdem alapú disztribúciót preferálni, 

jobban ellenállhatnak a kimondottan szelektív természetű állami jóléti szolgáltatások 

támogatásának. Az univerzális szolgáltatások ezzel szemben nem kapcsolódnak 

csoportközi ellentétekhez, így az ezekkel kapcsolatos vélekedéseket nem kell hogy 

befolyásolják a fennálló társadalmi csoport-hierarchiát konzerválni és legitimálni 

hívatott ideológiai elemek, mint például a meritokrácia. 

 A 3. hipotézisünkbe foglalt jövedelmi egalitarianizmusra vonatkozó 

feltételezéseink teljesültek, hiszen ez a disztributív igazságossági preferencia mindkét 

régióban pozitív összefüggést mutatott mindkét vizsgált jóléti szolgáltatás 

támogatásával. Ez az univerzális jóléti szolgáltatás, az állami egészségügyi ellátás 

támogatása esetében érthető, hiszen az ilyen típusú szolgáltatások sajátossága, hogy 

ugyanolyan módon, egyenlő mértékben hozzáférhető mindenki számára, így ha valaki 

az erőforrások elosztása terén az egyenlőség elvét preferálja, az vélhetően támogatni 

fogja az ilyen típusú jóléti szolgáltatásokat. Emellett a nyugat-európai mintában a 

jövedelmi egalitarianizmus az olyan szelektív jóléti szolgáltatások támogatása terén, 

mint például a munkanélküli segélyezés, ahol felmerül a társadalmi csoport-hierarchia 

kérdése, működhet más ideológiai elemek ellensúlyaként. Ebben az esetben az olyan 

ideológiai elemek, mint például a meritokrácia, vagy az előnytelen helyzetben lévő 

csoport tagjainak hibáztatása saját helyzetükért, hierarchia erősítő legitimáló 

mítoszként funkcionálhatnak, melynek hierarchia gyengítő ellensúlya lehet például a 

jövedelmi egalitarianizmus. Ezért fordulhat elő, hogy ez az ideológiai elem hozzájárul 

mind az univerzális, mind a szelektív jóléti szolgáltatások támogatásához. 

 Nem zárható ki persze, hogy a jövedelmi egalitarianizmus a volt szocialista 

régióban is a fent vázolt funkciót látja el, ugyanakkor az eredmények mégis inkább arra 

engednek következtetni, hogy régiónkban ez az ideológiai elem a posztszocialista 

gazdasági rendszernosztalgia hatásmechanizmusán keresztül járul hozzá a jóléti 
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elvárásokhoz. Ez főleg akkor válik nyilvánvalóvá, ha a motivációs változók egyéb 

változókra gyakorolt hatását vesszük górcső alá. Ez kimondottan sokatmondó a 

konvencionalitási motiváció esetében, amely 2. hipotézisünknek megfelelően mindkét 

mintában az ott jelentős közgondolkodásbeli beágyazottsággal bíró normatív ideológiai 

elemekkel mutatott összefüggést. A nyugat-európai mintában a meritokrácia elvének 

elfogadásával, a kelet-európában pedig az egalitariánus és állami paternalista 

vélekedések elfogadásával. 

 A nyugat-európai régió esetében a konvencionalitási motiváció tehát a személy 

racionális anyagi önérdekétől függetlenül nyitottabbá tesz a meritokrácia elvének 

elfogadására, és ezen keresztül a szelektív jóléti szolgáltatásokkal szembeni ellenállásra. 

Ezekben az összefüggésekben tetten érhető a régóta szabad piaci versennyel bíró 

demokráciákban gazdagon dokumentált gazdasági rendszerigazolás jelensége, 

amelynek során az erős normakövetési motivációval bíró nyugat-európai polgárok 

racionális önérdeküktől függetlenül (vagy akár azzal ellentétesen is) a meritokrácia 

ideológiai elemének elfogadásán keresztül racionalizálják és konzerválják a fennálló 

erőforrásbeli társadalmi egyenlőtlenségeket. 

 Ezzel szemben a közép-kelet-európai régióban az általunk feltételezett 

posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia mechanizmusa látszik érvényesülni. Ez 

abban megegyezik a gazdasági rendszerigazolás mechanizmusával, hogy ugyanazok a 

megismerési motivációk (ebben az esetben a konvencionalitási motiváció) mindkét 

esetben arra sarkallhatják az egyént, hogy racionális anyagi érdekével ellentétes módon 

cselekedjen azáltal, hogy olyan társadalmi vélekedéseket fogad el, amelyek ellentétesek 

ugyan önérdekével, de normatív erejüknél fogva a bizonyosság és kiszámíthatóság 

érzetét garantálják számára. A különbség az, hogy a régóta fennálló liberális 

demokráciák esetében gazdasági szempontból ezek a normatív, komoly 

hagyományokkal rendelkező ideológiai elemek a szabad piaci versenyhez kötődnek, 

míg a közép-kelet-európai fiatal demokráciákban nem a jelen, hanem a múlt gazdasági 

rendszerének gyakorlati és ideológiai alapelveihez. Itt tehát egy időben eltolt gazdasági 

rendszerigazolásról van szó, mely a szocializmus azon egalitariánus és paternalista 

elvein nyugszik, melyek pont a jelennel való elégedetlenség miatt maradhattak 

normatívak az aktuális gazdasági rendszer alapelveivel szemben.              

 Akár a kelet-európai posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia, akár a 

nyugat-európai gazdasági rendszerigazolás mechanizmusának hatását vizsgáljuk a jóléti 

preferenciákra, mindenképpen kiemelt jelentőséget kell tulajdonítanunk azoknak az 
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ideológiai elemeknek, amelyeken keresztül a konvencionalitási motiváció hatást 

gyakorol. A nyugat-európai minta esetében ez a meritokrácia, a kelet-európai minta 

esetében pedig a jövedelmi egalitarianizmus. A gazdasági egalitarianizmus központi 

szerepét a volt szocialista országok közgondolkodásában a következő módon is 

ellenőriztük: mind a négy bemutatott telített modellből létrehoztunk két variációt. Az 

egyikben töröltük az egalitarianizmus összefüggését az adott jóléti szolgáltatás 

támogatásával, valamint a társas konformitással, míg a másik variációban ugyanígy 

jártunk el a meritokrácia változójával. Így összesen nyolc új modellt állítottunk fel, 

amelyek χ
2
–alapú illeszkedési mutatói a 15. táblázatban láthatók.  

 Ezekből a mutatókból jól értelmezhető minta bontakozik ki. A telített modellek 

tökéletes illeszkedéséhez képest azoknak a modelleknek az illeszkedése romlik a 

legkevésbé, amelyeknél a kelet-európai mintánál szüntettük meg a meritokrácia bejósló 

és közvetítő szerepét, és messze azoknak a kelet-európai modelleknek romlik a 

leginkább, amelyeknél az egalitarianizmus bejósló és közvetítő hatását szűrtük ki. A 

nyugat-európai minta illeszkedési mutatói e két véglet között helyezkednek el. Ez arra 

utal, hogy a kelet-európai adatokra alapozott modellek esetén nem sokat vesztünk, ha 

nem vesszük figyelembe a meritokrácia változóját, míg ugyanez a veszteség tetemes 

mértékű, ha a jövedelmi egalitarianizmus változóját hagyjuk ki, mint közvetítő változót 

a jóléti szolgáltatások támogatása és a konvencionalitási motiváció összefüggéséből. 

 

15. táblázat A telítetlen strukturális útmodellek illeszkedési mutatói 

Modellek χ2 CMIN/df CFI RMSEA 

Meritokrácia nem 

közvetít 

Munkanélküli segély 
Nyugat-Európa 248,04 124,02 0,982 0,103 

Kelet-Európa 8,11 4,05 1,00 0,016 

Egészségügyi ellátás 
Nyugat-Európa 184,27 92,13 0,984 0,089 

Kelet-Európa 11,40 5,70 1,000 0,020 

Egalitarianizmus 

nem közvetít 

Munkanélküli segély 
Nyugat-Európa 140,71 70,35 0,990 0,078 

Kelet-Európa 508,56 254,28 0,976 0,149 

Egészségügyi ellátás 
Nyugat-Európa 39,43 19,71 0,997 0,040 

Kelet-Európa 286,32 144,66 0,986 0,112 

 

 Látható, hogy a jövedelmi egalitarianizmus elve fontos szerepet játszik a volt 

szocialista országok közgondolkodásában, de hogy megértsük a posztszocialista 

gazdasági rendszernosztalgia mechanizmusát, fontos egészében látni ennek motivációs 

hátterét is. Ehhez óhatatlanul hozzátartozik első hipotézisünk, melyben azt feltételeztük, 

hogy az önzetlenségi motiváció mindkét régióban az inkább egyenlőségpárti és 
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proszociális társadalmi vélekedésekkel fog együtt járni. Ez csak a nyugat-európai régió 

esetében igazolódott be, ahol az önzetlenség motivációja valóban következetesen együtt 

járt a jövedelmi egalitarianizmus és a jóléti szolgáltatások iránti igény magasabb 

szintjével, valamint a meritokrácia és a munkanélküliekkel szembeni kedvezőtlen 

attribúciós sztereotípia alacsonyabb szintjével. 

Ugyanakkor feltételezésünket nem tekinthetjük általános érvényűnek a volt 

szocialista országok esetében, mivel ugyan az önzetlenségi motiváció négy ország 

esetében együtt járt az állami egészségügyi szolgáltatás támogatásával, de csak két 

ország esetében találtunk a feltételezéseinknek megfelelő összefüggést az említett 

motiváció és a munkanélküli segélyezés támogatása között. Emellett régiónkban az 

önzetlenség nem járt együtt a meritokrácia alapelvének elutasításával, és csak három 

ország esetében találtunk összefüggést a jövedelmi egalitarianizmus elvének 

elfogadásával, mely összefüggés így lényegesen gyengébb régiónkban a nyugat-európai 

mintához képest. 

 Ez azért fontos eredmény, mert mint azt láttuk, a jövedelmi egalitarianizmus 

mindkét vizsgált régióban fontos bejóslója az állammal szembeni jóléti elvárásoknak, 

vonatkozzanak azok akár univerzális, akár szelektív szolgáltatásokra. De merőben más 

motiváció áll a kinyilvánított egyenlőségpártiság mögött: Nyugat-Európában az 

önzetlenségi motiváción alapuló valós társadalmi szolidaritás, Közép-Kelet-Európában 

pedig a puszta normakövetés.  

Régiónkban az önzetlenség nem mutat tendenciózus kapcsolatot sem a 

társadalom egészére vonatkozó egyenlőségpárti politikai-ideológiai vélekedésekkel 

(mint amilyen például a jövedelmi egalitarianizmus elfogadása, vagy a meritokrácia 

elutasítása), sem olyan meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal 

kapcsolatos elfogadó vélekedésekkel, mint például a munkanélküliek. Ezek az 

eredmények arra utalnak, hogy régiónkban az önzetlenségi motiváció hatóköre korlátos, 

csoporttagságtól függően akár szelektív is lehet. Bár fontos megjegyezni, hogy az előző 

fejezetben bemutatott adatok azt jelezték, hogy az önzetlenség együtt járt a kulturális-

csoportalapú egalitarianizmus magasabb szintjével és a bevándorlók kedvezőbb 

megítélésével is, de elképzelhető, hogy anyagi érdekek felmerülése esetén az 

önzetlenség máris veszít hatásából, és merőben más motivációk fogják meghatározni az 

adott csoporttal szembeni szolidaritás mértékét. (Hiszen az előző fejezetben is azt láttuk, 

hogy az önzetlenségi motiváció ugyan együtt járt a bevándorlókkal szembeni 

kedvezőbb attitűdökkel, és ezen keresztül csökkentette a jóléti sovinizmus veszélyét, de 
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közvetlen összefüggést már nem tapasztaltunk a két változó között a kelet-európai 

mintában. Ezzel ellentétben a nyugat-európai mintában az önzetlenség motivációja 

közvetlenül is hozzájárult az anyagi érdekeket is közvetlenül érintő jóléti sovinizmus 

alacsonyabb szintjéhez.)             

 Végül még szót kell ejtenünk 4. hipotézisünkről, melyben azt feltételeztük, hogy 

a munkanélküliek hibáztatása saját helyzetükért mindkét mintában csökkenteni fogja a 

nekik szánt állami támogatások helyeslését. Ez mindkét mintában be is igazolódott, 

alátámasztva ezzel a kontroll megérdemeltségi kritériumának jelentőségét a jóléti 

preferenciák magyarázatában. Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy mindkét 

mintában pozitív összefüggés volt tapasztalható a konvencionalitás egyéni szintje, 

valamint a munkanélküliekkel szembeni kedvezőtlen attribúciós sztereotípia fenntartása 

között (bNy-Eu=,20; bK-Eu=,06; p≤,001). Vagyis azok, akik számára fontos a 

társas/társadalmi konvenciókhoz való igazodás, inkább hajlamosak a munkanélkülieket 

hibáztatni saját helyzetükért. Mivel mindkét régióban fontos általános normának 

tekinthető, hogy az ember munkát vállaljon – függetlenül attól, hogy annak minőségére, 

mennyiségére vagy hatékonyságára helyeződik a hangsúly – ezért maga a 

munkanélküliség ténye jelentős fenyegetettséget jelenthet a konvencionalitás magasabb 

szintjével jellemezhetők érték- és normavilágára, hiszen annak érvényessége 

kérdőjeleződik meg a munkanélküliség puszta ténye által. Erre a fenyegetettségre 

adekvát választ jelenthet, ha a világnézetének érvényességében megkérdőjelezett 

személy magát az érintett csoportot kezdi el hibáztatni a norma teljesülésének 

elmaradása miatt. 

 

Kiegészítő vizsgálat:  

A jóléti redisztribúció közvetítő szerepe a jóléti preferenciákra vonatkozó motivált 

véleményalkotásban 

 

Fentebb azt láttuk, hogy a volt szocialista régióban az egalitariánus és 

paternalista attitűdök mögött elsősorban nem a másik jólétével, érdekeivel való törődés 

és az ebből fakadó társadalmi szolidaritás áll, hanem a múlt normatív ideológiai 

elemeinek továbbélése a közgondolkodásban, amiből a posztszocialista gazdasági 

rendszernosztalgia jelensége fakad napjainkban. Ennek alátámasztására egy kiegészítő 

vizsgálatot is végeztünk.   
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 Ennek során abból indultunk ki, hogy a volt szocialista országokban az előző 

rendszer gazdaságpolitikai működéséből adódóan nem vált központi kérdéssé az egyes 

társadalmi csoportok áldozatvállalásának, társadalmi szolidaritásának, 

közteherviselésben játszott szerepének kérdése. Az állampolgárok mind az állami 

szolgáltatásokat, mind a viszonylag kismértékű jövedelmi különbségeket „természetes 

állapotként” élték meg, a kapott juttatásokat nem kötötték össze annak költségeivel. Ez 

azzal a máig tartó következménnyel jár, hogy a kelet-európai országok fokozott 

egalitarianizmusa és paternalizmusa jellemzően csak addig áll fenn, amíg az 

állampolgároknak nem kell számításba venniük az állami redisztribúció rájuk eső 

személyes anyagi, vagy egyéb természetű költségeit (pl. Lelkes, 2009; Molnár és Krekó, 

2011).  

 Ezzel szemben a hosszabb múlttal rendelkező liberális demokráciákban a 

piacgazdaság működési logikájából következően a közteherviselés terheinek elosztása 

sokkal inkább a társadalmi diskurzus része. Ilyen körülmények között nyilvánvalóbb az 

állampolgárok számára, hogy akár a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentése, akár az 

állami szolgáltatások kiterjesztése csakis az állami újraelosztás mértékének fokozásával 

történhet. Ha tehát az állam nagyobb felelősséget vállal bizonyos jóléti szolgáltatások 

terén, ezt jellemzően az adóbevételek növelésével tudja elérni. Ezt a folyamatot jelöljük 

ehelyütt a jóléti redisztribúció elnevezéssel. Ez persze azt is jelenti, hogy ha az 

egalitariánus jóléti állam koncepciójának támogatása mögött valós társadalmi 

szolidaritás áll, akkor az ember elfogadja az ennek megteremtéséhez, illetve 

fenntartásához szükséges egyéni költségeket és áldozatokat, tehát nagyobb mértékben 

pártolja az állami redisztribúciót. 

 Az általunk elemzett adatbázis tartalmazott egy itemet, mely arra kérdezett rá, 

hogy a válaszadó mennyire támogatja, vagy éppen ellenzi a jóléti redisztribúció 

ideológiai elemét. Erre vonatkozóan a következő kérdést tették fel a felmérés során: 

 

„A szociális juttatások és szolgáltatások jelentős részét az adóbevételekből fedezzük. Ha 

a kormánynak mindenképpen választania kellene aközött, hogy növeljék az adókat és 

többet költsön szociális kiadásokra és aközött, hogy csökkentse az adókat és kevesebbet 

költsön szociális kiadásokra, Ön szerint mit kellene tennie?” (D34)  

 

 A válaszadóknak egy 11-fokú bipoláris skálán kellett megjelölniük válaszukat, 

ahol a „0” jelentette a következő álláspontot:  
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„A kormánynak jelentős mértékben kellene csökkentenie az adókat, és sokkal kevesebbet 

kellene költenie szociális kiadásokra.”; a „10” pedig az alábbit: „A kormánynak jelentős 

mértékben növelni kellene adókat és sokkal többet kellene költenie szociális 

kiadásokra.” 

  

 Ha rápillantunk a 14. ábrára, azt láthatjuk, hogy a volt szocialista országok – 

Csehország és Szlovákia kivételével – a nyugat-európai országokhoz viszonyítva inkább 

elutasítóak a jóléti redisztribúció elvével szemben, sőt regionális szinten is szignifikáns 

különbséget tapasztalunk a két vizsgált csoport között (t=22,09; p≤,001). 

 

14. ábra A jóléti redisztribúció átlagos szintje a vizsgált országokban 

 

 

 Ez megerősíti azt a korábbi tapasztalatot, hogy a volt szocialista országok 

gazdasági egalitarianizmusa és paternalizmusa csak addig tart, amíg az ennek 

garantálásához szükséges személyes költségeiket nem kell számításba venniük ezen 

országok lakóinak. Ha a jóléti redisztribúció elvén keresztül ez a szempont is felmerül, 

máris csökkenni látszanak a jóléti elvárások. 
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 Az persze, hogy a gazdasági-jövedelmi egyenlőség „költségoldala” nem képezte 

a társadalmi diskurzus kiemelkedő elemét a szocializmus időszakában, feltételezhetően 

azzal a következménnyel is jár, hogy a jóléti redisztribúció ideológiai eleme sokkal 

kisebb mértékű közgondolkodásbeli beágyazottsággal rendelkezik, mint a 

„költségoldalt” figyelmen kívül hagyó jövedelmi eglaitarianizmus alapelve. Ennek a 

feltételezésnek az ellenőrzéséhez a fejezet korábbi részében bemutatott, a két vizsgált 

jóléti szolgáltatást a két régióban magyarázó négy útmodellt oly módon módosítottuk, 

hogy a meritokrácia és a jövedelmi egalitarianizmus helyett a jóléti redisztribúció 

ideológiai elemét helyeztük be, mint a motivációs változók és a jóléti szolgáltatások 

támogatása közti potenciális közvetítő változót (ld. 15-18. ábrák). 

 A módosított útvonal modelleket bemutató ábrákon az látszik, hogy a nyugat-

európai mintában a jóléti redisztribúció ideológiai eleme szignifikáns módon 

befolyásolja mind az állami egészségügyi ellátás (bNy-Eu=,10; p≤,001), mind a 

munkanélküli segélyezés támogatását (bNy-Eu=,19; p≤,001). Az országos mintákra 

felállított útvonal modellek regressziós együtthatóit bemutató táblázatok adatai (16. és 

17. táblázat) megerősítik a régiós szintű eredményt, hiszen az összes vizsgált nyugat-

európai országban pozitív összefüggés volt tapasztalható a jóléti redisztribúció elvének 

elfogadása, valamint az állami jóléti szolgáltatások támogatás között. Emellett az 

önzetlenségi motiváció következetesen pozitív (bNy-Eu=,22; p≤,001), a konvencionalitási 

motiváció pedig negatív kapcsolatot (bNy-Eu=-,18; p≤,001) mutatott ezzel az ideológiai 

elemmel régiós és országos szinten is.  

 Úgy tűnik tehát, hogy a jóléti redisztribúció elve valóban fontos eleme a nyugat-

európai közgondolkodásnak, amely komoly beágyazottsággal bír. Az, hogy valaki 

mennyire támogatja ezt az elvet, komoly deduktív erővel bír arra nézve, hogy mennyire 

fog támogatni konkrét állami jóléti szolgáltatásokat, illetve maga az elv is a motivált 

politikai véleményalkotás fontos tárgyát képezi. Az egyéni szintű motivációk 

meghatározzák az ezen a téren alkotott vélekedést, és ezen keresztül is hozzájárulnak az 

állammal szembeni jóléti elvárásokhoz. Ebben a régióban, aki az önzetlenségi 

motiváció magasabb szintjével rendelkezik, az inkább hajlamos vállalni a mindenkire 

kiterjedő szociális biztonság megteremtésének és megőrzésének ráháruló személyes 

költségeit. 

 A konvencionalitás magasabb szintjével bírók pedig következetesen kevésbé 

támogatják az adóterhek növelésével járó állami újraelosztás mértékének fokozását. Ez 

összhangban van azzal a korábbi eredményünkkel, mely szerint a nyugat-európai 
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régióban a konvencionalitás egyértelműen kapcsolódott a meritokrácia ideológiájának 

elfogadásához. Mindkét eredmény a szabad piaci verseny gazdasági rendszerigazolási 

mechanizmusának tekinthető, hiszen ebben a régióban ez a gazdasági disztribúciós 

mechanizmus – és az ehhez kapcsolódó ideológiai elemek és legitimáló mítoszok – 

számít hagyományosnak és normatívnak. 

 

15. ábra Telített útvonal modell az állami egészségügyi ellátás támogatásának magyarázatára a jóléti 

redisztribúció közvetítésével, Kelet-Európa 

 

 

 

16. ábra Telített útvonal modell az állami egészségügyi ellátás támogatásának magyarázatára a jóléti 

redisztribúció közvetítésével, Nyugat-Európa 
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17. ábra Telített útvonal modell az állami munkanélküli segélyezés támogatásának magyarázatára a jóléti 

redisztribúció közvetítésével, Kelet-Európa 

 

 

 

 

18. ábra Telített útvonal modell az állami munkanélküli segélyezés támogatásának magyarázatára a jóléti 

redisztribúció közvetítésével, Nyugat-Európa 

 

 

 

 



119 

 

16. táblázat Az országos minták adataira épülő útmodellek releváns regressziós együtthatói 

EGÉSZSÉGÜGY Jóléti redisztribúció Konvencionalitás Önzetlenség 

Nyugat-Európa Egészségügy Konvencionalitás Önzetlenség     

Belgium ,081*** (,020) -,162* (,065) ,315*** (,068) -,017 (,054) ,333*** (,057) 

Egyesült Királyság ,048*** (,014) -,265*** (,054) ,278*** (,063) ,018 (,037) ,179*** (,043) 

Franciaország ,117*** (,019) -,200*** (,052) ,127* (,055) -,063 (,045) ,351*** (,048) 

Hollandia ,059** (,020) -,040 (,051) ,239*** (,060) -,002 (,043) ,228*** (,050) 

Írország ,069*** (,018) -,193** (,067) ,231*** (,059) -,088 (,050) ,231*** (,059) 

Svájc ,229*** (,027) -,256*** (,049) ,139* (,066) -,116* (,056) ,195** (,075) 

Kelet-Európa           

Bulgária -,033* (,016) -,169* (,067) -,002 (,066) ,190** (,052) ,187*** (,052) 

Csehország ,039 (,022) ,179* (,072) ,067 (,070) ,435*** (,072) ,199** (,070) 

Lengyelország ,053** (,019) ,086 (,082) -,216* (,086) ,216** (,062) ,066 (,065) 

Magyarország -,097*** (,019) ,004 (,088) -,055 (,083) ,104 (,065) ,134* (,061) 

Románia -,054* (,022) ,065 (,091) -,102 (,088) ,235* (,093) ,262** (,090) 

Szlovákia ,011 (,021) -,100 (,096) ,144 (,092) ,463*** (,085) ,202* (,081) 

Megjegyzés: A táblázat a jóléti redisztribúció összefüggésének erősségét mutatja a motivációs változók, 

illetve az állami egészségügyi ellátás támogatásának szintjével, valamint a két motivációs változó 

összefüggését az állami egészségügyi ellátás támogatásának szintjével. A táblázat a nem sztenderdizált 

regressziós együtthatókat tartalmazza a hozzájuk tartozó sztenderd hibákkal együtt (*= p≤,05; **=p≤,01; 

***= p≤,001). 

 

A konvencionalitás magasabb szintjével bírók pedig következetesen kevésbé 

támogatják az adóterhek növelésével járó állami újraelosztás mértékének fokozását. Ez 

összhangban van azzal a korábbi eredményünkkel, mely szerint a nyugat-európai 

régióban a konvencionalitás egyértelműen kapcsolódott a meritokrácia ideológiájának 

elfogadásához. Mindkét eredmény a szabad piaci verseny gazdasági rendszerigazolási 

mechanizmusának tekinthető, hiszen ebben a régióban ez a gazdasági disztribúciós 

mechanizmus – és az ehhez kapcsolódó ideológiai elemek és legitimáló mítoszok – 

számít hagyományosnak és normatívnak. 

Lényegesen eltérő minta bontakozik ki, ha a kelet-európai minta adataira 

felállított telített útvonal modellek eredményeit tekintjük át. A nyugat-európai mintához 

a legközelebb a jóléti redisztribúció és az állami munkanélküli segélyezés támogatása 

közti kapcsolat áll. Bár azt fontos kiemelni, hogy régiós szinten nem találtunk 

kapcsolatot a két változó között (bK-Eu=,02; nsz), de országos szinten a vizsgált 

országok felében a nyugat-európaihoz hasonló pozitív összefüggést sikerült feltárni (ld. 

17. táblázat). Az állami egészségügyi ellátással mutatott kapcsolat szintén nem 

szignifikáns mértékű régiós szinten (bK-Eu=-,004; nsz), ugyanakkor érdekes módon 

három volt szocialista országban is gyenge negatív összefüggés állt fenn a jóléti 

redisztribúciós preferencia, valamint az egészségügyi ellátás támogatása között. 
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17. táblázat Az országos minták adataira épülő útmodellek releváns regressziós együtthatói 

MUNKANÉLKÜLI Jóléti redisztribúció Konvencionalitás Önzetlenség 

Nyugat-Európa Munkanélküli Konvencionalitás Önzetlenség 
  

Belgium ,204*** (,025) -,161* (,065) ,309*** (,068) ,013 (,068) ,237*** (,072) 

Egyesült Királyság ,190*** (,020) -,251*** (,055) ,278*** (,063) ,111* (,053) ,196*** (,060) 

Franciaország ,157*** (,022) -,198*** (,052) ,128* (,055) -,046 (,053) ,226*** (,056) 

Hollandia ,177** (,024) -,042 (,051) ,240*** (,060) ,042 (,051) ,184** (,060) 

Írország ,200*** (,021) -,191** (,067) ,305*** (,080) ,131* (,060) ,194** (,070) 

Svájc ,224*** (,026) -,249*** (,049) ,141* (,066) ,031 (,055) ,151* (,073) 

Kelet-Európa 
     

Bulgária ,021 (,027) -,166* (,067) ,000 (,066) ,278*** (,084) ,279*** (,083) 

Csehország ,213*** (,026) ,171* (,072) ,067 (,070) ,361*** (,082) ,038 (,079) 

Lengyelország ,181*** (,029) ,082 (,082) -,214* (,086) ,360*** (,095) ,132 (,100) 

Magyarország -,049 (,028) ,004 (,089) -,056 (,083) ,163 (,098) ,205* (,092) 

Románia -,008 (,020) ,065 (,091) -,087 (,088) ,440*** (,086) ,200* (,083) 

Szlovákia ,124*** (,026) -,099 (,097) ,136 (,092) ,426*** (,105) -,177 (,101) 

Megjegyzés: A táblázat a jóléti redisztribúció összefüggésének erősségét mutatja a motivációs változók, 

illetve az állami munkanélküli segélyezés támogatásának szintjével, valamint a két motivációs változó 

összefüggését az állami munkanélküli segélyezés támogatásának szintjével. A táblázat a nem 

sztenderdizált regressziós együtthatókat tartalmazza a hozzájuk tartozó sztenderd hibákkal együtt (*= 

p≤,05; **=p≤,01; ***= p≤,001). 
 

 Ezekből az eredményekből arra lehet következtetni, hogy a jóléti redisztribúció 

ideológiája nagyobb eséllyel tudja befolyásolni a szelektív jóléti szolgáltatások 

támogatását, mint az univerzális szolgáltatásokét. Ennek hátterében állhat, hogy ha 

csoportközi kérdések és az ezekből fakadó megkülönböztetés is érintett egy adott jóléti 

szolgáltatás kapcsán, akkor az emberek ezekben az országokban is nagyobb eséllyel 

veszik figyelembe az outgroupok megsegítésével járó saját személyes költségeiket. Bár 

beszédes, hogy a jóléti redisztribúcióból fakadó újraelosztási logika annyira nem része a 

volt szocialista országok közgondolkodásának, hogy ilyen körülmények között is csak a 

vizsgált kelet-európai országok felében találtuk meg ezt az összefüggést: Csehország, 

Lengyelország és Szlovákia esetében. Ez azzal együtt válik különösen érdekessé, hogy a 

másik három ország, Magyarország, Románia és Bulgária esetében a másik vizsgált 

jóléti szolgáltatás, az egészségügyi ellátás támogatásánál azt találtuk, hogy bár kis 

mértékben, de az hajlamos nagyobb felelősségvállalást elvárni az állam részéről, aki 

kevésbé támogatja az állami jóléti újraelosztást. Ezen országok állampolgárai tehát 

egyszerre várják el az állami gondoskodást, és az ezek alapjául szolgáló adóterhek 

csökkentését. Mivel a szocializmus időszakában nem volt kiemelt téma az állami 

gondoskodás közteherviselésben megmutatkozó társadalmi ára, azok mintegy 

természetesként adottnak számítottak, ezért elképzelhető, hogy ezekben az országokban 

napjainkban az állam hatékonyságának két független szempontja az állami gondoskodás 

színvonalának, illetve az adóterhek szintjének megítélése. Ezért lehetséges az, hogy az 
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állammal való elégedetlenség egyszerre nyilvánul meg a paternalizmus iránti igényben, 

és az adóterhek csökkentésének vágyában. 

 A jóléti redisztribúció ideológiai elemének gyenge kelet-európai 

közgondolkodásbeli beágyazottságát a fentieken túl az is jelzi, hogy az országos és 

régiós szinten sem mutat következetes kapcsolati mintát sem az önzetlenség (bK-Eu=-

,03; nsz), sem a konvencionalitás motivációjával (bK-Eu=,04; nsz), vagyis nem képzi a 

motivált politikai véleményalkotás lényeges elemét. Vagyis ha az egyenlőség és állami 

gondoskodás megteremtésének költségeit is figyelembe kell vennie a válaszadónak, 

akkor mind az önzetlenség, mind a konvencionalitás motivációs ereje érvényét veszti. 

Ez megint csak arra utal, hogy régiónkban a gazdasági-jövedelmi egalitarianizmus nem 

valós társadalmi szolidaritáson alapul, hanem a múlt normatív ideológiai elvinek 

követésén. Ezek az elvek ugyan hangsúlyozták az egyenlőség elvét, de nem vonatkoztak 

annak személyes költségeire és áldozataira, így ezek számításba vétele teljesen új 

helyzetet teremt régiónkban a társadalmi megítélés során. 

 

Konklúzió 

 

 A disszertáció ezen fejezetében a posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia 

mechanizmusának jóléti attitűdök formálása terén mutatott relevanciájára igyekeztünk 

rámutatni. Eredményeink valóban alátámasztani látszanak, hogy pontosabb képet 

kaphatunk a jóléti állami szolgáltatásokkal kapcsolatos vélekedések kialakításának 

pszichológiai hátteréről, ha ezeket a vélekedéseket egy motivált megismerési folyamat 

eredményének tekintjük. A tárgyhoz kapcsolódó politikai szociológiai szakirodalom ezt 

a megközelítést eddig igen korlátozott mértékben alkalmazta, a jóléti állammal 

kapcsolatos vélekedések motivációs hátterét szinte kizárólag az anyagi természetű 

racionális önérdek motiváló erejében vélte felfedezni.  

Ugyanakkor vizsgálatunk alátámasztja, hogy mind a konvencionalitási 

motiváció, mind az önzetlenségi motiváció fontos adalékul szolgálnak a jóléti állami 

működéssel kapcsolatos elvárások feltérképezésében, mivel meggyőző egyéni szintű 

pszichológiai természetű magyarázatot nyújtanak a jóléti elvárások szempontjából 

releváns ideológiai elemek elfogadására, illetve elutasítására. Azáltal, hogy számításba 

vettük ennek a két motivációs tényezőnek a jóléti és ideológiai preferenciákra gyakorolt 

hatását, további bizonyítékokat sikerült gyűjtenünk, melyek megerősítik a 

posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia mechanizmusának működését. 
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Mint láttuk, a jövedelmi egalitarianizmus elve mindkét vizsgált régióban fontos 

bejóslója az állammal szemben támasztott elvárásoknak, de teljesen más motivációs 

alapból fakadóan. Nyugat-Európában az önzetlenségen alapuló társadalmi szolidaritás 

révén fejti ki hatását, míg Közép-Kelet-Európában lényegesen önösebb indokok miatt, 

melynek egyik eleme a materiális önérdek ideológiai racionalizációja, a másik pedig a 

posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia mechanizmusa. Ennek során az egyén 

konvencionalitásából kifolyóan olyan vélekedésekhez tartja magát, amelyek 

normatívnak számítanak az adott társadalom közgondolkodásában. A volt szocialista 

országok esetében ilyennek tekinthető a jövedelmi egalitarianizmus, mely a múlt 

rendszerének kultivált normája. De az egyenlőség megteremtésének szándékát felülről 

erőltették a társadalomra egy olyan mesterséges közegben, amelyben nem esett szó az 

egyenlőség és állami gondoskodás egyéni szintű költségeiről, hiszen azok nem is az 

egyén szintjén voltak nyilvántartva.  

Ebben a közegben nem alakulhatott ki valós társadalmi szolidaritás, hiszen a 

társadalmi percepció szerint az állam gondoskodott mindenkiről, és nem a különböző 

társadalmi csoportok együttműködve egymásról. Ennek máig tartó következménye, 

hogy az gazdasági-jövedelmi egyenlőség szempontja csak addig játszik kiemelt 

szerepet, amíg nem kell szembesülni annak költségeivel. A volt szocialista országok 

fokozott egalitarianizmus és paternalizmusa sokkal inkább tekinthető ezáltal a racionális 

önérdekkövetés és a posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia eredőjének, mintsem 

a társadalmi szolidaritás velejárójának. 
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VI. A III. vizsgálat: 

Politikai bizalom a motivált politikai megismerés és véleményalkotás tükrében 

 

 Az előző fejezetben a posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia 

mechanizmusának működése és a jóléti preferenciákra gyakorolt hatása állt 

vizsgálatunk középpontjában. Ez a mechanizmus, mint ahogy arra már korábban 

utaltunk, a rendszerigazolási folyamat egy sajátos eseteként határozható meg. A 

fogalom közel áll Jost és Thompson (2000) gazdasági rendszerigazolás fogalmához, 

azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben nem az aktuálisan működő erőforrás-

disztribúciós rendszer igazolása történik, hanem időben eltolódva, az előző szocialista 

rendszer főbb gazdaságpolitikai elemeinek – a jövedelmi egalitarianizmus és állami 

paternalizmus – utólagos igazolása. Ennek fontos társadalmi szintű megalapozó 

élménye a rendszerváltást követően kialakuló gazdasági és társadalmi viszonyokban 

való csalódás, és az ebből fakadó nosztalgikus múltba révedés. Fontos azonban újfent 

hangsúlyozni, hogy ez a társadalmi szintű élményvilág arra ad magyarázatot, hogy miért 

maradhattak normatívak ezek az elvek a volt szocialista országok jelenkori 

közgondolkodásában. Ugyanakkor a posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia 

jelensége az egyén szintjén ragadható meg, melynek fő motivációs alapja a 

konvencionalitás, amely akár az egyén racionális önérdekével ellentétben is az említett 

egalitariánus elvek elfogadására sarkallhat. 

 Jelen fejezetben annak feltárására teszünk kísérletet, hogy a posztszocialista 

gazdasági rendszernosztalgia milyen módon függ össze a rendszerigazolás jelenségével. 

Pontosan azt vizsgáljuk meg, hogy a rendszerváltás után kialakult demokratikus 

intézményrendszerbe vetett bizalom mértéke, mint a politikai rendszerigazolás egy 

fontos vetülete, hogyan alakul a múlt normáinak függvényében, befolyásolja-e a 

politikai-intézményi bizalom és támogatás szintjét az, hogy az állampolgárok szemében 

a demokratikus intézményrendszer mennyire tud megfelelni a múltból táplálkozó 

társadalmi preferenciáknak.  

 A fentiekből kiindulva vizsgálatunk elsődleges tárgyát az előző rendszer 

paternalista és egalitariánus gazdasági alapelvei képezték. Arra voltunk kíváncsiak, 

hogy a rendszerváltást követően kialakult körülmények között mennyire fontos 

legitimációs szempont ezeknek az alapelveknek a teljesülése a jelenkori gazdasági-

politikai rendszer megítélése szempontjából.       
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Bevezetés 

 

Politikai támogatás – bizalom és legitimitás 

 

A demokratikus politikai berendezkedés megfelelő és hosszútávon fenntartható 

működéséhez elengedhetetlen, hogy a demokrácia, mint döntéshozatali mechanizmus és 

annak kiépített intézményrendszere a társadalom részéről a lehető legszélesebb körű 

támogatást élvezze. Ez kiemelkedő jelentőséggel bíró kérdés Közép- és Kelet-Európa 

fiatal demokráciáinak esetében. A támogatás, vagy éppen annak hiányának hátterében 

felfedezhető két olyan tényező, amelyek már régóta foglalkoztatják a 

társadalomtudományokat: a legitimitás és a bizalom. Előbbi egy tekintély, intézmény, 

vagy társas-társadalmi eljárásmód észlelet tulajdonsága, amely a vele kapcsolatban 

állókat arra vezeti, hogy azt helyénvalónak, megfelelőnek és igazságosnak gondolják 

(Tyler, 2006, 2010).  

Politikai tekintélyek és rendszerek esetében az észlelt legitimitás következménye 

az állampolgárok önkéntes engedelmessége, ami azért kívánatos, mert ebben az esetben 

a hatalomnak nem kell külön erőforrásokat fordítania az engedelmesség 

kikényszerítésére, hanem azokat a magas színvonalú kormányzati teljesítmény 

szolgálatába tudja állítani, ami pozitív megerősítésként tovább növelheti az észlelt 

legitimitást (Levi, 1988; Levi és Sacks, 2009; Gilley, 2006). A politikai legitimáció nem 

valósulhat meg politikai bizalom nélkül, ami az állampolgároknak azt a feltételezését 

jelenti, hogy a hatalmon lévők nem szándékoznak kárt okozni nekik és a társadalom 

közös érdekeit és értékeit szem előtt tartva igyekeznek eljárni a hatalomgyakorlás során 

(Newton, 2008). Ez a fajta bizalom az a kötőanyag, amely összeköt bennünket azokkal 

a demokratikus intézményekkel, amelyek feladata a közös érdekeink képviselete, és 

amelyek a beléjük vetett bizalom révén nyerik el legitimitásukat, vagy pont a velük 

szemben fellépő szkepticizmus és gyanakvás következtében vesztik el azt. 

 

Társadalmi normák és értékek, mint a politikai rendszer támogatásának alapjai 

            

 A politikai támogatáshoz köthető fogalmak bármelyikét is vizsgáljuk meg 

közelebbről, egyértelművé válik, hogy az elválaszthatatlan a társadalom domináns 

normáitól és értékeitől. A politikai támogatás egyik legismertebb taxonómiáját David 

Easton (1965) állította össze, aki megkülönböztette annak három elemét: a politikai 
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közösség támogatását, amely arra utal, hogy mennyire tartozik össze egy társadalom, és 

így mennyire jogosak és kívánatosak annak közös döntései; a politikai tisztséget viselők 

személyes támogatását; valamint a politikai rezsim támogatását, amely azoknak az 

alapelveknek, folyamatoknak és intézményeknek a támogatását jelenti, amik fenntartják 

és előrejuttatják a posztokat betöltőket és a teljes politikai rendszer működését. 

Utóbbiba beletartozik az értékek és normák egy olyan konszenzuálisan elfogadott 

rendszere, amely keretet szab a politikai rendszer működésének. Ezeknek a normáknak 

a támogatása elsősorban diffúz jellegű, azaz egy általános érzelmileg meghatározott 

értékelésből áll, amely meglehetősen stabil, és nem befolyásolják konkrét instrumentális 

megfontolások, racionális mérlegelés (ld. még Norris, 1999a; Kumlin, 2004).  

 A legitimitás konszenzus elméletei szintén kiemelkedően fontosnak tartják, hogy 

bármilyen társas struktúra, vagy a struktúra bármely elemének/jellemzőjének elfogadása 

akkor lehet önkéntes, és hosszú távon is stabil, ha az mélyen beágyazott és minél 

szélesebb körben osztott normákon és értékeken alapul, hiszen a legitimitási ítéletek 

ezeken alapulva születnek meg. Az az entitás tekinthető legitimnek – legyen az 

személy, intézmény, struktúra, vagy procedúra – amely kívánatosnak és helyénvalónak 

tűnik a normák, értékek és vélekedések egy társadalmilag meghatározott és közösen 

osztott rendszerén belül. (Parsons, 1958; Lipset, 1959; French és Raven, 1959; 

Beetham, 1991; Suchman, 1995; Zelditch, 2001; Tyler, 2010). A legitimációhoz 

szükséges bizalom pedig azon a feltételezésen alapul, hogy a hatalmat gyakorlók tartják 

magukat ezekhez a normákhoz és értékekhez, és a normák által megszabott közös célok 

elérését tarják szem előtt. A kinyilvánított politikai bizalom tehát annak a diffúz 

támogatásnak és morális értékelésnek az indikátoraként értelmezhető, amely 

megmutatja, hogy a társadalom mennyire észleli úgy, hogy a politikai 

intézményrendszer és annak szereplői tartják magukat a normatív hatalomgyakorlás 

szempontjaihoz, és a közösen elfogadott értékek által kijelölt célokhoz. 

 A politikai bizalom és a legitimitási ítéletek tárgya több szinten is megragadható. 

Ebből a szempontból fontos megkülönböztetni a politikai intézmények és az 

intézményeken belül az egyes pozíciókat betöltő konkrét személyek megítélését 

(Easton, 1965; Beetham, 1991; Wang, Dalton és Shin, 2006). Ez az elkülönítés azért 

fontos, mert az intézményrendszer megítélése érvényesebb következtetések levonását 

teszi lehetővé a társadalmi-politikai rendszer egészének megítélésére nézve. Ennek oka, 

hogy az intézmények azok, amelyekben a politikai rendszer mindennapi és hosszútávú 

működése megragadható. Amikor az emberek az intézményekkel szembeni bizalmuk 
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mértékéről számolnak be, a konkrét intézményi teljesítmény mellett elsősorban azokról 

a szabályokról és eljárásokról mondanak véleményt, amelyeket ezeknek az 

intézményeknek és ezen keresztül a rendszer egészének tulajdonítanak (Newton, 2008). 

Ez az a vonatkozás, ami a legitimitás kérdésével a legszorosabban összefügg. Ugyanis 

ha egy régóta fennálló demokráciában teljesítménybeli problémák lépnek fel az 

intézménybeli vagy kormányzati működésben, azt az állampolgárok elsősorban a 

hatalmi pozíciókat betöltőknek fogják tulajdonítani, nem azoknak az elveknek, 

procedúráknak és normáknak, amelyek alapján az intézményeknek el kellene járniuk. 

Konkrét személyektől és nem a rendszer egészétől és annak alapelveitől vonják meg a 

bizalmat, ami sok esetben rendszerszintű legitimitási válság nélkül segít átlendülni a 

társadalmi vagy gazdasági nehézségeken (Dahl, 1989; McAllister, 1999).  

Ugyanakkor olyan fiatal demokráciák esetén, ahol korlátozott tapasztalat áll 

rendelkezésre a demokratikus intézményrendszer működését illetően, könnyebben 

folyhat össze a kétféle bizalomi ítélet, ami konkrét politikai aktorok teljesítménybeli 

deficitje esetén is komoly rendszerszintű legitimitási válsághoz is vezethet. 

 

A politikai támogatást megalapozó tényezők – ami összeköt 

 

 Az eddigi kutatások számos olyan egyéni és társadalmi szintű tényezőt 

azonosítottak, amelyek meghatározzák a politikai intézményekkel szemben tanúsított 

bizalom mértékét. Úgy tűnik, hogy nagyobb mértékű intézményi támogatást mutatnak 

azok, akik eleve hajlamosabbak megbízni másokban és általában jó szándékot 

feltételezni mások részéről. Vitás pontot képez ugyanakkor a kétféle bizalom közti 

összefüggés iránya. Vannak, akik amellett érvelnek, hogy egy lentről felfele irányuló 

folyamat révén az általános társas-társadalmi bizalom alapozza meg a politikai 

rendszerbe és az annak intézményeibe vetett bizalom mértékét azáltal, hogy a 

mindennapi kooperatív kapcsolatokban működő normák teljesítését várjuk el az 

intézményi működésében is (pl. Almond and Verba, 1963; Putnam, Leonardi és Nanetti, 

1993; Putnam 2000; Van Deth, 2000). A másik, ún. intézményi megközelítés szerint a 

társadalmi bizalmat a hatékony intézményi működés is generálja egy fentről lefele 

irányuló folyamat révén (pl. Kumlin, 2004; Rothstein, 1998; Rothstein és Stolle, 2008). 

Ha a megfelelő jogi, adminisztratív és szolgáltató intézmények olyan elvárt normákat 

jelenítenek meg a működésükben, mint a pártatlanság, mások tisztelet, a törvény előtti 

egyenlőség, és emellett megfelelő hatékonysággal működnek, akkor egyrészt meg 
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tudják alapozni a feléjük irányuló politikai bizalmat, másrészt a társadalom egészéről 

közvetíthetik a bizalmi jelleget az állampolgárok felé, amit ennek nyomán egymással 

szemben is gyakorolni fognak a hétköznapi társas interakciók során. 

 Emellett bármely politikai intézménybe, vagy akár a politikai rendszer egészébe 

vetett bizalom elsődleges alapja annak az állampolgárok által megítélt teljesítménye. A 

teljesítményt több dolog alapján is meg lehet határozni, mivel maga az állam is a 

politikai javak egy meghatározott körének biztosításáért felelős. Ebből a szempontból 

legalapvetőbb a demokratikus politikai és szabadságjogok biztosítása, amelyek észlelt 

minősége egyértelmű összefüggést mutat a politikai támogatással és bizalommal 

(Clarke, Dutt és Kornberg, 1993; Mishler és Rose, 1999; Norris, 1999b; Newton, 2008; 

Rahmani, 2010). Szintén hatalmas jelentőséggel bírnak a gazdasági hatékonyság 

különböző mutatói. Akár olyan makroszintű teljesítmény mutatókat vizsgálunk, mint a 

GDP, az infláció, a munkanélküliség vagy az államháztartási hiány mértéke, akár a 

gazdasági viszonyok és kilátások egyéni mikro-szintű szubjektív értékelését vesszük 

górcső alá, mindkét esetben komoly összefüggéseket találunk a politikai támogatás 

mértékével (Lipset és Schneider, 1983; Miller és Listhaug, 1999; Mishler és Rose, 

2001; Wong, Wan és Hsiao, 2011).  

A személyes jövedelmi és gazdasági helyzet megítélése és értékelése ezzel 

szemben kevésbé befolyásolja az emberek politikai rezsimbe és annak intézményeibe 

vetett bizalmát, mint a makrogazdasági viszonyok megítélése. Ennek oka, hogy az 

emberek sokszor nem látnak közvetlen összefüggést saját helyzetük alakulása és a 

nagypolitikai események között, míg a média és az elitdiskurzus megteremti ezt a 

gondolati összefüggést az összgazdasági teljesítmény és a kormányzati tevékenység 

között, és folyamatosan kommunikálja is azt a választók felé (Kinder, 1998; Brady, 

2009).  

 Az emberek szemében az állam a megfelelő életminőséget és anyagi jólétet nem 

csupán a gazdasági folyamatok befolyásolásával, hanem különböző jóléti és egyéb 

szolgáltatásokon keresztül is biztosítani tudja, így az állami jóléti szolgáltatások 

színvonalának megítélése szintén fontos megalapozója a politikai bizalomnak és 

legitimitásnak (Soss, 1999; Kumlin, 2004). Az anyagi és szolgáltatásbeli javakon túl, 

amelyeket az állam nyújt, az is kiemelten fontos, a bizalmat megalapozó vagy éppen 

leromboló kérdés, hogy az állam milyen normák figyelembevételével és teljesítésével 

látja el szolgáltató feladatait. Úgy tűnik, mindenhol általános elvárás az emberek 

részéről, hogy a demokratikus intézmények a procedurális igazságosság alapvető 
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kritériumait betartva járjanak el. Legyen szó akár politikai döntéshozatalról, 

igazságszolgáltatási eljárásokról, vagy jóléti szolgáltatásokról, az emberek akkor 

mutatnak bizalmat az érintett intézmények iránt, ha úgy látják, hogy azok eljárásai 

pártatlanok, méltányosak, átláthatók, olyan konzisztens döntéseken alapulnak, amelyek 

az összes releváns információ és az összes érintett nézőpontjának figyelembevételével 

születtek meg, és utólag feltárt eljárásbeli hibák esetén lehetőséget biztosítanak az 

utólagos korrekcióra (pl. Leventhal, 1980; Lind és Tyler, 1988; Tyler és Hou, 2002; 

Kumlin, 2004; Tyler, 2010). A procedurális igazságosság érvényesülésének egyik 

legnagyobb akadálya az intézményi korrupció, amely nagyban alááshatja az intézményi 

és rendszerszintű politikai bizalmat (Della Porta, 2000; Offe, 2004; Kozian, 2011; 

Clausen, Kraay és Nyíri, 2011). 

 

A politikai támogatást megalapozó tényezők – ami elválaszt 

 

 A fentiekben olyan tényezőkről és az azokat megalapozó normákról volt szó, 

amelyek a világ minden pontján megalapozzák az emberek politikai entitásokba vetett 

bizalmát, hiszen az állampolgárok mindenhol olyan intézményrendszert szeretnének, 

amely eredményesen, igazságos, átlátható és elszámoltatható módon teremti meg a 

biztonság és jólét feltételeit. Ugyanakkor az egyes társadalmak között számottevő 

különbségek lehetnek a domináns és elvárt normák, értékek és igazságossági elvek 

tekintetében, mint ahogyan azt láttuk a volt szocialista közép-kelet-európai és a nyugat-

európai országok közti különbségek tekintetében. 

Régiónk országainak közgondolkodásában a jövedelmi egyenlőség és az állami 

gondoskodás iránti igény a történelmi örökségből táplálkozó normatív, bár korántsem 

konszenzusos elem. A gazdasági-jövedelmi egalitarianizmus és állami paternalizmus a 

rendszerváltást megelőző időszak ideológiailag kitüntetett és propagált elemei voltak, 

de emellett a mindennapokban megélt tapasztalat fontos részei is, melyek utólag gyertek 

igazolást, főként a rendszerváltást követően kialakult viszonyokkal való elégedetlenség 

és csalódás következtében. Mint azt tehát az eddigiekben láttuk, a jövedelmi 

egalitarianizmus és paternalizmus manapság is lényegesen nagyobb szerepet játszik 

régiónk közgondolkodásában, mint amilyen mértékben ez Nyugat-Európában 

megfigyelhető. 

 Ez pedig azért fontos a demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalom és 

társadalmi támogatás szempontjából, mert a fentiek alapján feltételezhető, hogy Kelet-
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Európában az új rendszerbe vetett bizalom mértéke a nyugat-európai mintához képest 

részben eltérő szempontok alapján fog eldőlni, mivel az emberek más feladatok 

teljesítését és más normák betartását várják el az államtól. Mint ahogy azt különböző 

nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményei is alátámasztják, az 

intézményrendszerbe vetett bizalom kapcsán természetesen régiónkban is hatalmas 

jelentőséggel bírnak olyan, az új rendszer hatékonyságát mutató politikai és gazdasági 

teljesítményváltozók, mint a gazdasági állapotok és kilátások megítélése, az alapvető 

politikai és szabadságjogok érvényesülése és az intézményi korrupció szintje (pl. 

Kitschelt, 1992; Dalton, 1994; Mishler és Rose, 1999; 2001; Catterberg és Moreno, 

2006).  

Mindemellett ha azokat a jövedelmi egyenlőségre és állami jóléti 

szolgáltatásokra vonatkozó közgondolkodásbeli különbségeket vesszük alapul, 

amelyeket Európa keleti és nyugati fele között tapasztalhatunk, akkor bizonyos 

különbségeket is feltételezhetünk. Régiónkban a rendszerváltást követően drámai 

növekedésnek induló jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentése és a szociális biztonság 

megteremtése, illetve újrateremtése a társadalom szemében fontos cél és elvárás. Minél 

kevésbé tudja vagy akarja ezt az új demokratikus jog- és intézményrendszer szavatolni, 

annál inkább válthat ki bizalmatlanságot és cinizmust önmagával szemben. Mivel 

Nyugat-Európában nem él és működik a posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia a 

közgondolkodásban, és a jövedelmi egyenlőtlenségeket inkább igazolhatónak és 

szükségszerűnek vélik, itt kevésbé tartják az állam feladatának és felelősségének a 

gazdasági egyenlőség megteremtését. Azt feltételezzük tehát, hogy a volt szocialista 

országok esetében minél nagyobbak a jövedelmi különbségek, annál bizalmatlanabbak 

az emberek az új demokratikus intézményrendszerrel szemben, míg ez az összefüggés 

Nyugat-Európában kevésbé érezteti hatását. Emellett valószínűsíthető, hogy a 

demokratikus intézményrendszer irányába mutatott bizalom a volt szocialista régióban 

jobban függ attól, hogy az emberek milyen hatékonynak ítélik az állam gondoskodó, 

különböző jóléti szolgáltatásokat nyújtó szerepét. Az egzisztenciális és szociális 

biztonságérzetükben megroppant társadalmak visszanyúlhatnak a szocializmus 

paternalista és egalitariánus normáihoz, amelyeket számon kérhetnek az új 

intézményrendszer működésén és a bizalom megvonását nagyrészt az említett normák 

érvényesülésétől tehetik függővé. 

 Fontos ugyanakkor számításba vennünk, hogy annak oka, hogy az 

egalitarianizmus és paternalizmus miért maradhatott hangsúlyos eleme a közép-kelet-
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európai régió közgondolkodásnak, társadalmi szinten nyer magyarázatot. De annak oka, 

hogy az individuum szintjén mi motiválja a személyt ezeknek az ideológiai elemeknek 

az elfogadására, már eltérhet a fentiekben ismertetett társadalmi szintű magyarázattól. 

Itt nem feltétlenül csak a racionális önérdekből fakadó csalódás játszhat szerepet, hanem 

– mint azt a korábbi vizsgálatokból kiderült – egyéb motivációs tényezők hatását is 

figyelembe kell vennünk, mint például az általunk vizsgált konvencionalitási és 

önzetlenségi motivációk.      

Mivel a jövedelmi egyenlőség és állami paternalizmus gazdasági nézeteihez 

Közép-Kelet-Európában jobban ragaszkodnak azok, akik számára megismerési 

motivációik miatt elve nagyobb jelentőséggel bír, hogy tartsák magukat a domináns 

társas-társadalmi vélekedésekhez és normákhoz, ezért feltételezhető, hogy 

konvencionalitás magasabb szintjével rendelkezők politikai viselkedését jobban 

befolyásolja az egalitarianizmus és a paternalizmus normája. Régiónkban ezeknek az 

embereknek az intézményrendszerbe vetett bizalma még erősebben függhet attól, hogy 

mennyire látják hatékonynak az állam gondoskodó, és az egyenlőtlenségeket felszámoló 

szerepét. 

Az eddigiekben az önzetlenségi motivációval kapcsolatban azt figyelhettük meg, 

hogy az mind Nyugat-, mind Kelet-Európában fokozza az egyenlőségpárti gazdasági 

nézetek elfogadását. (Bár ez a hatás sokat veszít erejéből a volt szocialista régióban, 

amikor nem a társadalom egészére kiterjedő, viszonylag absztrakt vélekedésekről van 

szó, hanem megkülönböztetett, nem konvencionális társadalmi csoportok erőforrásbeli 

támogatásával kapcsolatos vélekedésekről.) Ebből következően arra is lehet számítani, 

hogy azok számára, akik az önzetlenségi motiváció magasabb szintjével rendelkeznek, 

kiemelt jelentőséggel bír ezeknek az egalitariánus elveknek a gyakorlatban történő 

érvényesítése, ami hatással lehet az állammal szemben megfogalmazott elvárásaikra, és 

azokra a szempontokra, amelyeken keresztül meghozzák a demokratikus 

intézményrendszerrel kapcsolatos bizalmi ítéleteiket. Feltehetőleg az önzetlenségi 

motiváció magasabb szintjével bírók akkor fognak nagyobb mértékű bizalmat és 

támogatást mutatni a demokratikus intézményrendszer irányába, ha úgy látják, hogy az 

meg tud felelni egalitariánus gazdasági preferenciáiknak, vagyis megfelelő jóléti 

szolgáltatások biztosításán, és a jövedelmi különbségek kordában tartásán keresztül 

biztosítani tudják a gazdasági-jövedelmi egyenlőség elvárható szintjét. 

 A jelen fejezetben bemutatott vizsgálatban a fenti feltételezéseinket kíséreltük 

meg ellenőrizni. Ezekből kiindulva az alábbi hipotéziseket fogalmaztuk meg: 
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H1: A demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalom szintjét a közép-kelet-európai 

mintában a nyugat-európai mintához képest nagyobb mértékben fogja befolyásolni a 

fennálló jövedelmi különbségek mértéke. 

 

H2: A demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalom szintjét a közép-kelet-európai 

mintában a nyugat-európai mintához képest nagyobb mértékben fogja befolyásolni az 

intézményrendszer által biztosított jóléti szolgáltatások észlelt színvonala. 

 

H3: A volt szocialista mintában a konvencionalitási motiváció magasabb szintjével 

rendelkezők bizalmi ítéleteit jobban fogja befolyásolni a fennálló jövedelmi különbségek 

mértéke. 

 

H4: A volt szocialista mintában a konvencionalitási motiváció magasabb szintjével 

rendelkezők bizalmi ítéleteit jobban fogja befolyásolni az intézményrendszer által 

biztosított jóléti szolgáltatások észlelt színvonala. 

 

H5: Mindkét mintában az önzetlenségi motiváció magasabb szintjével rendelkezők 

bizalmi ítéleteit jobban fogja befolyásolni a fennálló jövedelmi különbségek mértéke. 

 

H6: Mindkét mintában az önzetlenségi motiváció magasabb szintjével rendelkezők 

bizalmi ítéleteit jobban fogja befolyásolni az intézményrendszer által biztosított jóléti 

szolgáltatások észlelt színvonala. 

 

A változók operacionalizációja 

 

 Csakúgy, mint az eddigiekben bemutatott vizsgálatok mindegyikében, ebben az 

esetben is a European Social Survey negyedik adatfelvételi körében alkalmazott kérdőív 

itemein keresztül ragadtuk meg a vizsgálatba bevont változók túlnyomó részét. 

 

Intézményi bizalom 

 

 A demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalom mértékét egy három 

itemből álló index segítségével mértük, amely 11-fokú bipoláris itemek arra kérdeztek 
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rá a következő instrukció alapján, hogy a válaszadók milyen mértékű bizalmat 

tanúsítanak meghatározott állami intézmények irányába: 

 

„Kérem mondja meg, hogy Ön személy szerint mennyire bízik a következő 

intézményekben. A „0” azt jelenti, hogy Ön egyáltalán nem bízik az adott intézményben, 

a „10” pedig azt jelenti, hogy teljesen megbízik benne. Ön mennyire bízik meg…” 

 

Az indexet a következő három itemben megjelölt intézménybe vetett bizalom 

alapján állítottuk össze: 

 

1. „…a/az {ország neve} Országgyűlésben?” (B4) 

2. „…a/az {ország neve} jogrendszerben?” (B5) 

3. „… a rendőrségben?” (B6) 

 

Az intézményi bizalomra vonatkozó itemeket faktoranalízisnek vetettük alá, 

amelynek eredményeit a 18. táblázat mutatja. Az elemzés mindkét minta esetében 

egyetlen faktort mutatott ki, mely a nyugat-európai minta adataiban fellelhető 

variabilitás 67,59%-át, és a kelet-európai minta adatai variabilitásának 75,93%-át 

magyarázta. Az itemekből származtatott intézményi bizalom-index belső 

konzisztenciáját jellemző Cronbach-α mutató megfelelőnek bizonyult mindkét minta 

esetében (αNy-Eu.=,760; αK-Eu.=,841). 

 

18. táblázat Az intézményi bizalom-index itemein végzett faktoranalízis eredményei 

Item 
Nyugat-Európa Kelet-Európa 

Faktorsúly Kommunalitás Faktorsúly Kommunalitás 

…a/az {ország neve} 

Országgyűlésben? 
,793 ,630 ,840 ,706 

…a/az {ország neve} 

jogrendszerben? 
,880 ,774 ,913 ,834 

… a rendőrségben? ,790 ,625 ,859 ,738 

Nyugat-Európa: KMO: ,653; Bartlett-teszt: χ2=8983,009; df=3; p≤,001; Kelet-Európa: KMO: ,695; 

Bartlett-teszt: χ2=13924,83; df=3; p≤,001 
 

Az állami jóléti szolgáltatások észlelt minősége 

 

 Szintén egy három item alapján számolt index segítségével ragadtuk meg, hogy 

a válaszadók milyen színvonalúnak minősítik az állam által nyújtott jóléti 
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szolgáltatásokat saját hazájukban. A három 11-fokú bipoláris skála típusú item az 

oktatás, az egészségügy és a nyugdíjak színvonaláról kérdezte a válaszadókat: 

 

1. „Mi a véleménye az oktatás általános állapotáról?” (B28) 

2. „Mi a véleménye az egészségügy általános állapotáról?” (B29) 

3. „Összességében mit gondol a nyugdíjasok életszínvonaláról?” (D11) 

 

 Mindhárom esetben a „0” jelentette a „nagyon rossz”, a „10” pedig a „nagyon 

jó” válaszlehetőséget, mint a skála két végét. A jóléti szolgáltatások észlelt 

hatékonyságára vonatkozó itemeket szintén faktoranalízisnek vetettük alá, amelynek 

eredményeit a 19. táblázat mutatja. Az elemzés mindkét minta esetében egyetlen faktort 

mutatott ki, mely a nyugat-európai minta adataiban fellelhető variabilitás 54,13%-át, és 

a kelet-európai minta adatai variabilitásának 60,86%-át magyarázta. Az itemekből 

származtatott jóléti hatékonyság-index belső konzisztenciáját jellemző Cronbach-α 

mutató elfogadhatónak bizonyult mindkét minta esetében (αNy-Eu.=,572; αK-Eu.=,674). 

 

19. táblázat A jóléti hatékonyság-index itemein végzett faktoranalízis eredményei 

Item 
Nyugat-Európa Kelet-Európa 

Faktorsúly Kommunalitás Faktorsúly Kommunalitás 

Mi a véleménye az oktatás 

általános állapotáról? 
,789 ,622 ,831 ,690 

Mi a véleménye az 

egészségügy általános 

állapotáról? 

,773 ,597 ,850 ,722 

Összességében mit gondol a 

nyugdíjasok 

életszínvonaláról? 

,636 ,405 ,644 ,414 

Nyugat-Európa: KMO: ,603; Bartlett-teszt: χ2=3139,99; df=3; p≤,001; Kelet-Európa: KMO: ,607; 

Bartlett-teszt: χ2=5625,38; df=3; p≤,001 

 

Jövedelmi egyenlőtlenségek 

 

 Mivel az ESS felmérés nem tartalmaz arra vonatkozó kérdést, hogy a válaszadó 

milyen mértékűnek látja a hazájában fennálló jövedelmi vagy gazdasági 

egyenlőtlenségeket, ezért az elemzésbe bevont országokban fennálló objektív jövedelmi 

egyenlőtlenség mértékét vettük alapul az adott országokra vonatkozó 2008. évi Gini-

index segítségével.
21

 

 

                                                 
21

 forrás: Eurostat 
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Motivációs és demográfiai változók 

 

Az önzetlenségi, valamint a konvencionalitási motivációt ugyanazon a két 

indexen keresztül ragadtuk meg, mint az előző fejezetekben bemutatott vizsgálatok 

során, illetve ugyanazon demográfiai változók hatását vettük figyelembe 

kontrollváltozóként a statisztikai elemzések során, mint a korábbi vizsgálatokban. 

 

További kontrollváltozók 

 

 Az elemzésekbe további olyan változókat is igyekeztünk bevonni, amelyek a 

korábbi kutatások alapján befolyásolják az állami intézményrendszer felé mutatott 

bizalom és támogatás mértékét. Ebbe beletartozik az általános társas-társadalmi bizalom 

egyéni szintje csakúgy, mint a demokratikus intézményrendszer bizonyos 

vonatkozásokban mutatott teljesítményére vonatkozó mutatók és ítéletek. 

 

Általános bizalom 

 

 Ezzel a változóval azt próbáltuk megragadni, hogy a válaszadók mennyire 

bíznak meg feltétel nélkül másokban, és mennyire gondolják úgy, hogy mások jó 

szándékkal viseltetnek irántuk. Az általános bizalom egyéni szintjét egy három itemen 

lapuló index segítségével ragadtuk meg. Az alábbi három kérdés mindegyikét egy 11-

fokú bipoláris skálán kellett megítélni a válaszadóknak: 

 

1. „Általánosságban Ön mit mondana? A legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy 

inkább azt, hogy nem lehetünk elég óvatosak az emberi kapcsolatokban? Helyezze el 

véleményét a skálán, ahol a “0” azt jelenti, hogy nem lehetünk elég óvatosak, a “10” 

pedig azt, hogy a legtöbb ember megbízható.” (A8) 

 

2. „Gondolja, hogy a legtöbb ember, megpróbálná kihasználni Önt, ha alkalma nyílna 

rá, vagy igyekeznének tisztességesek lenni?” („0”: A legtöbb ember meg próbálná 

kihasználni; „10”: A legtöbb ember igyekezne tisztességes lenni) (A9) 
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3. „Ön szerint az emberek inkább csak magukkal törődnek, vagy általában 

segítőkészek?” („0”: Az emberek inkább csak magukkal törődnek; „10”: Az emberek 

általában segítőkészek) (A10) 

 

 Az általános bizalomra vonatkozó itemeket faktoranalízisnek vetettük alá a 

korábbiakban alkalmazott procedúrának megfelelően, amelynek eredményeit a 20. 

táblázat mutatja. Az elemzés mindkét minta esetében egy faktort mutatott ki, mely a 

nyugat-európai minta adataiban fellelhető variabilitás 63,70%-át, és a kelet-európai 

minta adatai variabilitásának 71,01%-át magyarázta. Az itemekből származtatott 

általános bizalom-index belső konzisztenciáját jellemző Cronbach-α mutató 

megfelelőnek bizonyult mindkét minta esetében (αNy-Eu.=,714; αK-Eu.=,796). 

 

20. táblázat Az általános bizalom-index itemein végzett faktoranalízis eredményei 

Item 
Nyugat-Európa Kelet-Európa 

Faktorsúly Kommunalitás Faktorsúly Kommunalitás 

Általánosságban Ön mit 

mondana? A legtöbb 

emberben meg lehet bízni, 

vagy inkább azt, hogy 

nem lehetünk elég 

óvatosak az emberi 

kapcsolatokban? 

,813 ,661 ,846 ,716 

Gondolja, hogy a legtöbb 

ember, megpróbálná 

kihasználni Önt, ha 

alkalma nyílna rá, vagy 

igyekeznének 

tisztességesek lenni? 

,818 ,669 ,863 ,744 

Ön szerint az emberek 

inkább csak magukkal 

törődnek, vagy általában 

segítőkészek? 

,762 ,581 ,819 ,670 

Nyugat-Európa: KMO: ,671; Bartlett-teszt: χ2=6682,22; df=3; p≤,001; Kelet-Európa: KMO: ,703; 

Bartlett-teszt: χ2=10278,22; df=3; p≤,001 
 

Az ország gazdasági helyzetének megítélése 

 

 Azt, hogy a válaszadók hogyan ítélik meg hazájuk gazdasági helyzetét, az alábbi 

item segítségével vettük figyelembe:  

 

„Mindent összevetve, mennyire elégedett –országnév- jelenlegi gazdasági állapotával?” 

(B25)  
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A tételhez egy 11-fokú skála tartozott, ahol a „0” a „teljesen elégedetlen”, a 

„10” pedig a „teljesen elégedett” lehetőséget jelentette. 

 

Az intézményrendszer procedurális igazságosságának észlelése 

       

 Az általunk használt ESS adatbázisban két item foglalkozott azzal, hogy a 

válaszadók szerint a különböző állami intézmények működésük során mennyire tartják 

magukat a pártatlanság és az egyenlőség igazságossági kritériumaihoz:  

 

1. „Ön szerint Magyarországon az orvosok és a nővérek bizonyos embereket különleges 

bánásmódban részesítenek vagy mindenkivel ugyanúgy bánnak?” (D32)  

 

2. „Ön szerint Magyarországon az adóhatóságok bizonyos emberekkel kivételeznek 

vagy mindenkivel egyenlően bánnak?”  (D33) 

 

Mindkét kérdés esetében a „0” a „bizonyos emberekkel kivételeznek”, a „10” 

pedig a „mindenkivel egyformán bánnak” választ jelölte a bipoláris skálák két végén. A 

két tétel közti statisztikai összefüggések lehetővé tették, hogy egy index keretében 

mérjük az állami intézmények működésének észlelt procedurális igazságosságát (rNy-

Eu=,378; rK-Eu=,598; αNy-Eu=,548; αK-Eu=,748). 

 

A felmérésben résztvevő országok gazdasági teljesítménye 

 

 A felállított statisztikai modelleket korrigáltuk a válaszadók hazájának az 

adatgyűjtés évében mutatott gazdasági teljesítményével. Ezt a változót a vásárlóerő-

paritás alapján számított bruttó nemzeti termék egy főre jutó részével fejeztük ki 

amerikai dollárban meghatározva.
22

 

 

Módszer 

 

 A válaszadók által mutatott intézményi bizalmi szint magyarázatára a kelet-

európai és nyugat-európai mintákon külön futtattunk le lineáris regressziós modelleket. 

                                                 
22

 forrás: IMF 
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 A bejósló változók a jóléti szolgáltatások észlelt színvonalán és a válaszadók 

hazájában feltárható jövedelmi különbségeken túl a válaszadók hazájának gazdasági 

teljesítménye, a válaszadók neme, életkora, iskolázottsága, háztartásuk jövedelme, 

háztartásuk jövedelmének szubjektív megítélése, a gazdasági viszonyokkal való 

elégedettsége, mások iránt mutatott bizalma, az intézményrendszer procedurális 

igazságosságáról szóló ítéletei, valamint a motivációs változók voltak. 

 

21. táblázat A III. vizsgálatban alkalmazott változók leíró statisztikai mutatói 

Változók 
Kelet-Európa Nyugat-Európa 

Átlag/N S.Sz. Cronbach-α Átlag/N S.Sz. Cronbach-α 

GDP 18096,94 4689,67 - 38287,19 3086,76 - 

Gini-index 29,97 5,351 - 30,20 2,375 - 

Nem - - - 
   

Férfi 5086 - - 5331 - - 

Nő 6281 - - 6215 - - 

Életkor 48,07 18,059 - 48,36 18,379 - 

Iskolázottság 11,90 3,468 - 12,91 3,992 - 

Objektív 

jövedelem 
4,92 2,310 - 5,75 2,700 - 

Szubjektív 

jövedelem 
2,54 ,855 - 1,81 ,785 - 

Konvencionalitás 4,50 ,792 ,703 4,18 ,866 ,675 

Önzetlenség 4,59 ,791 ,582 4,88 ,717 ,611 

Bizalom - 

intézményrendszer 
3,69 2,204 ,841 5,44 1,863 ,760 

Elégedettség – 

gazdaság 
3,39 2,284 - 3,98 2,343 - 

Általános bizalom 4,09 2,072 ,796 5,53 1,700 ,714 

Procedurális 

igazságosság 
3,86 2,285 ,748 5,84 2,069 ,548 

Jóléti hatékonyság 4,11 1,884 ,674 5,76 1,551 ,572 

 

Mivel arra voltunk kíváncsiak, hogy a releváns bejósló változók más-más 

erősséggel hatnak-e a két csoportban, ezért az egyes bejósló változókhoz tartozó 

regressziós együtthatók csoportközi ekvivalenciáját ellenőriztük a Byrne (2010) által 

bemutatott módszer alapján a következő módon. A létrehozott lineáris regressziós 

modelleket úgy kezeltük, mint egy-egy tökéletes illeszkedésű, telített, szabadsági fok 

nélküli strukturális modellt. Az ekvivalenciák ellenőrzésekor mindig állandó szinten 

rögzítettük a kérdéses bejósló változóhoz tartozó regressziós együttható erősségét a két 

csoport között, ezáltal egy szabadsági fokot rendelve a modellhez. Ha ezzel a 

korlátozással szignifikáns mértékben romlik a két csoport közös modelljének χ
2
–alapú 
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tökéletes illeszkedése, az azt jelzi, hogy a vizsgált hatáserősség szignifikáns mértékben 

különbözik a kelet- és nyugat-európai csoportok között. 

 Mindkét csoport esetében összesen két modellt állítottunk fel. Az elsőben csak a 

bejósló változók főhatását vizsgáltuk. A második modellben azt a feltevést ellenőriztük, 

hogy a motivációs változók befolyással vannak arra, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek 

mértéke, valamint az észlelt jóléti hatékonyság milyen súllyal esnek latba a politikai 

bizalmi ítéletek meghozatalakor. Ehhez négy interakciós tagot vezettünk be a 

modellekbe, külön-külön a konvencionalitási, valamint az önzetlenségi motiváció 

interakcióját a Gini-indexszel, valamint a jóléti szolgáltatások színvonalának 

megítélésével. 

 

Eredmények 

 

A felállított interakciós tagok nélküli modellek részleteit az 22. táblázat mutatja. 

Ez alapján látható, hogy mindkét mintában hasonló változók határozzák meg az 

intézményrendszer iránti bizalmat, ugyanakkor fontos eltérések vannak abban a két 

csoport között, hogy melyik változó milyen erővel járul hozzá a modellhez. 

Feltételezéseink szempontjából a legfontosabb eredmény, hogy a jóléti szolgáltatások 

hatékonyságáról alkotott vélekedések mindkét mintában fontos, szignifikáns erejű 

bejóslói a demokratikus intézményrendszerrel szemben mutatott bizalom mértékének 

(bNy-Eu=,301; p≤,001; bK-Eu=,377; p≤,001). De azt is fontos kiemelni, hogy a kelet-

európai minta tagjainak politikai bizalmát nyugat-európai társaikhoz képest 

szignifikánsan nagyobb súllyal határozza meg a jóléti szolgáltatások színvonalának 

megítélése, vagyis úgy tűnik ez számukra fontosabb szempont a bizalmi ítéletek 

meghozatalakor (Δχ
2
=19,1; Δdf=1; p≤,001).  

Emellett a válaszadók hazájában fennálló jövedelmi különbségek mértéke 

ellentétes előjellel járul hozzá az intézményrendszer felé mutatott bizalom mértékéhez. 

Míg a nyugat-európai csoportban a jövedelmi egyenlőtlenségek kis súllyal ugyan, de 

növelik, addig a kelet-európai csoportban csökkentik a demokratikus intézményrendszer 

felé mutatott politikai bizalom mértékét (bNy-Eu=,061; p≤,001; bK-Eu=-,104; p≤,001). Ez 

természetesen szintén szignifikáns különbséget jelent a hatáserősség szempontjából a 

két csoport között (Δχ
2
=192,4; Δdf=1; p≤,001). 

 Érdemes még kiemelni, hogy mind a kelet-, mind a nyugat-európai mintában az 

összes egyéb változó kontrollálása mellett is pozitív összefüggés állt fenn a gazdaságról 
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alkotott kedvező vélekedések, és az intézményrendszerbe vetett bizalom egyéni szintje 

között (bNy-Eu=,198; p≤,001; bK-Eu=,242; p≤,001).  Azonban a kelet-európai mintánál a 

nyugat-európaihoz képest a gazdasági állapotok megítélése nagyobb befolyást gyakorolt 

a bizalmi ítéletekre (Δχ
2
=12,1; Δdf=1; p≤,001). Hasonló a helyzet az általános 

személyközi bizalom hatásának esetén is, amely szintén mindkét minta esetében fokozta 

a demokratikus intézményrendszer felé mutatott bizalmi viszonyulást (bNy-Eu=,228; 

p≤,001; bK-Eu=,121; p≤,001), ugyanakkor a hatáserősség szignifikáns különbséget 

mutatott a két csoport között, de ezúttal a nyugat-európai minta javára (Δχ
2
=64,9; 

Δdf=1; p≤,001). Vagyis a nyugat-európai minta tagjainak politikai bizalmi ítéleteit 

nagyobb súllyal határozta meg általános társas-társadalmi bizalmuk mértéke, mint 

amennyire ez a kelet-európai minta tagjai esetében megfigyelhető volt. 

 

22. táblázat Az intézményrendszerbe vetett bizalom mértékét magyarázó regressziós modellek. 

 

 
Nyugat-Európa Kelet-Európa 

Változók b β b β 

Együttható -2,176 (,327)*** 
 

4,925 (,522)*** 
 

Gini-index ,061 (,006)*** ,078*** -,104 (,009)*** -,252*** 

GDP 
1,474E-005 

(5,00E-06)** 
,024** 

-1,300E-04 

(1,10E-05)*** 
-,216*** 

Nem ,018 (,028) ,005 ,121 (,034)*** ,027*** 

Életkor -,004 (,001)*** -,044*** ,002 (,001)* ,018* 

Iskolázottság ,036 (,004)*** ,078*** ,009 (,006) ,014 

Szubjektív jövedelem -,054 (,021)** -,023** -,035 (,027) -,014 

Objektív jövedelem ,019 (,007)** ,028** -,007 (,011) -,008 

Elégedettség gazdaság ,198 (,007)*** ,250*** ,242 (,009)*** ,251*** 

Procedurális igazságosság ,113 (,007)*** ,126*** ,112 (,008)*** ,116*** 

Általános bizalom ,228 (,009)*** ,208*** ,121 (,009)*** ,113*** 

Jóléti hatékonyság ,301 (,011)*** ,251*** ,377 (,012)*** ,322*** 

Konvencionalitás ,048 (,017)** ,022** ,169 (,028)*** ,061*** 

Önzetlenség ,057 (,021)**  ,022** -,023 (,027) -,008 

R
2
 0,359 0,354 

Megjegyzés: A táblázat tartalmazza az egyes magyarázó változókhoz tartozó sztenderdizálatlan 

regressziós együtthatókat, az ezekhez kapcsolódó sztenderd hibákat, a magyarázó változókhoz tartozó 

sztenderdizált regressziós együtthatókat, valamint a modellek determinációs együtthatóit. 

 

 A 23. táblázat mutatja azoknak a modelleknek a részleteit, amelyekbe 

bevezettük az általunk vizsgált motivációs változók jövedelmi egyenlőtlenségekkel, 

valamint a jóléti szolgáltatások észlelt színvonalával mutatott közös hatását szemléltető 

interakciós tagokat. A második modellek azt mutatják, hogy a nyugat-európai mintában 



140 

 

az önzetlenségi motiváció sem a Gini-indexszel (F(1, 11528)=,097; nsz), sem a jóléti 

szolgáltatások észlelt hatékonyságával nem mutatott szignifikáns interakciót (F(1, 

11528)=,451; nsz). A konvencionalitási motiváció a jóléti hatékonysággal szintén nem 

mutatott szignifikáns interakciót (F(1, 11528)=,001; nsz), ugyanakkor a közös hatást 

demonstráló interakciós tag elérte a szignifikáns hatáserősséget a konvencionalitás és a 

Gini-index közös hatásának esetében (F(1, 11528)=4,737; p≤,05). Mint ahogy az a 19. 

ábrán látható, az általunk felállított modell alapján ez az interakció úgy érezteti hatását 

a demokratikus rendszerbizalom értékeire, hogy a magasabb szintű jövedelmi 

egyenlőtlenségek esetén jobban emelkedik a konformitás magasabb szintjével 

rendelkezők politikai bizalma.  

 

23. táblázat Az intézményrendszerbe vetett bizalom mértékét magyarázó bővített regressziós modellek. 

 

 
Nyugat-Európa Kelet-Európa 

Változók b β b β 

Együttható -,313 (1,450) 
 

6,732 (,999)*** 
 

Gini-index ,006 (,044) ,008 -,140 (,025)*** -,339*** 

GDP 
1,514E-05 

(5,00E-06)** 
,025** 

-1,270E-04 

(1,10E-05)*** 
-,271*** 

Nem ,018 (,028) ,005 ,120 (,034)*** ,027*** 

Életkor -,004 (,001)*** -,044*** ,002 (,001)* ,017* 

Iskolázottság ,036 (,004)*** ,077*** ,009 (,006) ,014 

Szubjektív jövedelem -,051 (,021)* -,022* -,034 (,027) -,013 

Objektív jövedelem ,020 (,007)*** ,029*** -,007 (,011) -,008 

Elégedettség gazdaság ,198 (,007)*** ,249*** ,244 (,009)*** ,253*** 

Procedurális igazságosság ,112 (,007)*** ,125*** ,111 (,008)*** ,115*** 

Általános bizalom ,228 (,009)*** ,208*** ,122 (,009)*** ,115*** 

Jóléti hatékonyság ,259 (,066)*** ,215*** ,187 (,057)** ,160** 

Konvencionalitás -,441 (,238) -,205 -,675 (,197)*** -,243*** 

Önzetlenség ,092 (,282) ,035 ,396 (,194)* ,142* 

Gini-index X Konvencionalitás ,016 (,007)* ,243* ,019 (,005)*** ,306*** 

Jóléti hatékonyság X Konvencionalitás ,000 (,011) -,001 ,066 (,015)*** ,273*** 

Gini-index X Önzetlenség -,003 (,009) -,036 -,011 (,005)* -,170* 

Jóléti hatékonyság X Önzetlenség ,009 (,013) ,042 -,024 (,015) -,102 

R
2
 0,360 0,355 

Megjegyzés: A táblázat tartalmazza az egyes magyarázó változókhoz tartozó sztenderdizálatlan 

regressziós együtthatókat, az ezekhez kapcsolódó sztenderd hibákat, a magyarázó változókhoz tartozó 

sztenderdizált regressziós együtthatókat, valamint a modellek determinációs együtthatóit. 

 

 A közép-kelet-európai mintában nem találtunk szignifikáns mértékű interakciós 

hatást az észlelt jóléti hatékonyság és az önzetlenségi motiváció között (F(1, 

11349)=2,673; nsz), ellenben ugyanez a motivációs változó szignifikáns interakciós 
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hatásban állt a jövedelmi egyenlőtlenségekkel, közös, kombinált hatást gyakorolva ezzel 

a politikai bizalom szintjére (F(1, 11349)=4,001; p≤,05). A 20. ábrán látható, az 

általunk felállított modell alapján ez az interakció úgy hat a demokratikus 

intézményrendszerbe vetett bizalom értékeire a volt szocialista mintában, hogy a 

magasabb szintű jövedelmi egyenlőtlenségek esetén jobban csökken az önzetlenség 

magasabb szintjével rendelkezők politikai bizalma. 

 

19. ábra A konvencionalitás és a jövedelmi egyenlőtlenségek együttes hatása a rendszerbizalomra 

a nyugat-európai mintában. 

 
 

 

 A konvencionalitási motiváció ebben a csoportban szignifikáns erejű 

interakcióban állt mind a jövedelmi egyenlőtlenségek mértékével (F(1, 11349)=12,534; 

p≤,001), mind az állami jóléti szolgáltatások észlelt hatékonyságának szintjével (F(1, 

11349)=19,042; p≤,001). Vagyis a modell eredményei alapján a konvencionalitás 

magasabb szintjével jellemezhető válaszadók esetében az alacsonyabb szinten állókhoz 

képest nagyobb mértékben nő a demokratikus intézményrendszer felé mutatott bizalom 

mértéke, ha alacsonyabb jövedelmi egyenlőtlenségek állnak fenn az adott 

társadalomban, illetve, ha magas színvonalúként írják le az állami jóléti szolgáltatások 

minőségét (ld. 21. és 22. ábrák). 
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20. ábra Az önzetlenség és a jövedelmi egyenlőtlenségek együttes hatása a rendszerbizalomra a 

kelet-európai mintában. 

 
 

 

21. ábra A konvencionalitás és a jövedelmi egyenlőtlenségek együttes hatása a rendszerbizalomra 

a kelet-európai mintában. 
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22. ábra A konvencionalitás és a jóléti szolgáltatások észlelt hatékonyságának együttes hatása a 

rendszerbizalomra a kelet-európai mintában. 

 
 

Az eredmények értelmezése 

 

A kapott eredmények tükrében azt mondhatjuk, hogy a legtöbb szempontból 

Nyugat- és Kelet-Európában is ugyanazon az alapon dől el, hogy az állampolgárok 

bizalmat vagy éppen gyanakvást fognak-e érezni a rendszer meghatározó intézményei 

iránt. Jobban megbíznak az intézményrendszerben azok, akik eleve hajlamosabbak 

bizalommal fordulni másokhoz, akik kedvezőbben ítélik meg az állam által nyújtott 

jóléti szolgáltatások színvonalát, az intézmények működésének igazságosságát, 

valamint hazájuk gazdasági helyzetét. Ezekhez képest eltörpül a saját anyagi helyzet 

megítélésének hatása, megerősítve azt a feltételezést, hogy utóbbi és a társadalmi-

gazdasági rendszer alapjait alkotó intézmények minősége között az állampolgárok nem 

látnak közvetlen összefüggést. A Kelet-Európában tapasztalható alacsonyabb 

intézményi bizalmi szintet elsősorban az okozza, hogy ebben a régióban az összes 

felsorolt feltétel kedvezőtlenebb társadalmi megítélés alá esik, mint Nyugat-Európában. 

 Abban azonban fontos különbségek vannak, hogy a bizalmat megalapozó egyes 

tényezők milyen súllyal esnek latba ezekben az ítéletekben, ezek a különbségek pedig a 

posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia általunk leírt mechanizmusának hatásáról 

árulkodnak. Összhangban azzal, hogy a kelet-európai volt szocialista országok 



144 

 

állampolgárai nyugat-európai társaikhoz képest jobban vágynak a jövedelmi 

különbségek csökkentésére, annál jobban megbíznak a demokratikus 

intézményrendszerben, minél inkább képes az megteremteni vagy megőrizni ezt a 

típusú egyenlőséget. Ennek pont az ellenkezőjét tapasztalhatjuk a nyugat-európai 

országok esetében, amelyek állampolgárai pont, hogy nagyobb jövedelmi különbségek 

esetén bíznak jobban az intézményrendszerben. (Mivel a két csoport között 

tapasztalható eltérés ezen a téren nem csak irányát, de mértékét tekintve is jelentős 

különbségben nyilvánul meg, ezért az első hipotézisünket igazoltnak tekinthetjük.)  

A két csoport között tapasztalható ellentétes tendencia oka lehet, hogy Nyugat-

Európában, ahol a szabad piaci működés régi hagyományokkal rendelkezik, számos 

olyan ideológiai elem bír mély beágyazottsággal a közgondolkodásban, amelyek 

segítségével az emberek igazolni és magyarázni tudják a maguk számára a fennálló 

jövedelmi egyenlőtlenségeket. Ilyen lehet például az egyéni erőfeszítésekbe, 

felelősségbe, érdembe vagy a társadalmi mobilitás lehetőségébe vetett hit. Mivel a 

történelmi hagyományból és tapasztalatokból fakadóan ezek az ideológiai elemek, bár 

koránt sem konszenzusosak, mégis normatív erővel és nyomással bírnak a nyugat-

európai régióban, ezért az itt élők a jelek szerint rosszul viselik, ha a politikai 

intézményrendszer megpróbál gátat szabni a fenti elvek érvényesülésének. Arra 

vonatkozóan sajnos az általunk felhasznált adatbázis nem tartalmazott adatokat, hogy az 

érintett nyugat-európai országok állampolgárai mennyire látják igazságosnak a fennálló 

erőforrásbeli különbségeket, társadalmi rétegződést, illetve a benne elfoglalt saját 

helyzetüket. Mégis az eredmények alapján merünk élni a feltételezéssel, hogy a régió 

lakosai hajlamosak lehetnek a demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalmukat 

megvonni, ha úgy érzékelik, hogy az intézményrendszer túlzott mértékben 

beleavatkozik a szabad piaci verseny által kialakított igazságos erőforrásbeli 

viszonyokba és hierarchiába.   

A fentebb említett, Nyugat-Európában normatív erővel bíró „legitimáló 

mítoszok” olyan ideológiai elemek, amelyek nem játszottak jelentős szerepet a 

szocialista társadalmak közgondolkodásában, és a rendszerváltást követően sem tudtak 

igazán megszilárdulni, mivel az újonnan kialakult egyenlőtlenségeket a társadalom 

jelentős része eleve igazságtalan procedúrák eredményének látta és látja ma is. Ilyen 

környezetben a szocialista örökségből táplálkozva a jövedelmi különbségek csökkentése 

mellett az állami gondoskodás és újraelosztás iránti igény is fokozódik. Olyan 

szolgáltatások nyújtását, mint például a megfelelő egészségügyi ellátás, oktatás és 
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nyugdíj biztosítását mindkét régióban fontos állami felelősségnek tartják, ugyanakkor a 

volt szocialista országok lakói nagyobb súllyal veszik számításba a jóléti szolgáltatások 

minőségét, amikor a politikai intézményrendszerről nyilvánítanak véleményt (ld. a 

második hipotézisünket). Ezt a jelenséget valószínűleg az is erősíti, hogy a 

rendszerváltást megelőzően a diktatórikus rezsimek az alapvető demokratikus és 

politikai jogok értelemszerű korlátozása mellett legitimitásukat az állami 

gondoskodáson keresztül próbálták erősíteni. A rendszerváltást követő gazdasági 

nehézségek hatására ez a gondoskodó szerep csorbát szenvedett, ráadásul egy olyan 

időszakban, amikor erre kiemelt igény mutatkozott, ami magyarázatot adhat arra, hogy 

a múlt tapasztalatai és a jelen nehézségei hogyan tehették együttesen a politikai bizalom 

és támogatás kiemelt szempontjává régiónkban az állam gondoskodó szerepének 

hatékonyságát. 

 A fentieken túl mindenképpen érdemes említést tenni arról, hogy az eredmények 

azt mutatják, hogy Kelet-Európában az ország gazdasági helyzetének megítélése jobban 

befolyásolja az intézményrendszer felé irányuló társadalmi bizalom szintjét. Ez arra 

utal, hogy a régióban nagyon fontos elvárás a demokratikus intézményrendszerrel 

szemben, hogy növelje a társadalom anyagi jólétét és gyarapodását. Ez összhangban van 

Inglehart és munkatársai évtizedekre visszamenő értékkutatásaival, amelyek szerint a 

kelet-európai országok lakói a nyugat-európaiakhoz képest fontosabbnak tartják a 

gazdasági és fizikai biztonsággal kapcsolatos túlélési értékek teljesülését, és kisebb 

jelentőséget tulajdonítanak az olyan ún. önkifejezési értékeknek, mint például a valahova 

tartozás érzése, az esztétikum, vagy az intellektuális stimuláció iránti igény (pl. 

Inglehart, 2007; Inglehart és Welzel, 2005, 2010). A régióbeli társadalmak szemében 

tehát elsődleges célnak tűnik az anyagi gyarapodás és a „jóléti rendszerváltás” ígérete 

nyomán elsősorban ennek teljesülését várják el az új demokratikus rendszertől. 

 Fontos különbségeket figyelhetünk meg akkor is, ha az intézményi és az 

általános társas bizalom közti összefüggés erősségét vesszük szemügyre a két mintában: 

Kelet-Európában ez az összefüggés gyengébbnek bizonyul. Tehát a korábban 

ismertetett feltevések bármelyikét is fogadjuk el – akár az általános bizalomból 

eredeztetjük az intézményekbe vetett bizalmat, akár fordítva, akár egy oda-visssza ható 

körkörös oksági mechanizmust képzelünk el – azt láthatjuk, hogy régiónkban a kétféle 

bizalmi vetület kevésbé képes hatást gyakorolni egymásra, mint Nyugat-Európában. 

Ennek oka lehet, hogy a totalitariánus hatalmi berendezkedés évtizedeiben régiónk 

országaiban a társadalmi kooperáció és informális szerveződések pont a hatalommal 
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szemben, de legalábbis az esetek többségében szándékosan annak hatókörén kívül 

kezdtek kialakulni (Ledeneva, 1998; Ferge, 2010). Így a hatalmi elitek megítélése 

jobban szétválhatott az átlagemberek egymással kapcsolatos feltételezéseitől, mely 

megkülönböztetést a rendszerváltás óta eltelt időszak demokratikus tapasztalatai csak 

kis mértékben, vagy egyáltalán nem tudták felülírni (Uslaner és Badescu, 2004). 

 

A motivált politikai megismerésre vonatkozó eredmények értelmezése 

 

Ha a motivált politikai megismerés és véleményalkotás témájába vágó 

hipotéziseinket vesszük górcső alá (3-6. hipotézisek), azt kell látnunk, hogy azok csak 

korlátozottan nyertek alátámasztást, ami kiváltképp igaz az önzetlenségi motivációval 

kapcsolatos feltételezéseinkre. Azzal az előzetes feltevéssel éltünk, hogy a vizsgált 

régiótól függetlenül az önzetlenségi motiváció magasabb szintjével rendelkezők bizalmi 

ítéleteit jobban fogja befolyásolni az egalitariánus gazdasági normák gyakorlatban 

történő teljesülése. Ezzel ellentétben az eredmények arról tanúskodnak, hogy az 

önzetlenség egyéni szintje egyik régióban sem differenciál abból a szempontból, hogy 

az állam által garantált jóléti szolgáltatások észlelt hatékonysága mekkora szerepet 

játszik a válaszadók politikai bizalmának mértékében. (A hatodik hipotézis tehát nem 

nyert alátámasztást.) 

 Úgy tűnik tehát, hogy mindenki számára nagyon fontos, hogy az állam és annak 

intézményrendszere megfelelően magas színvonalú jóléti szolgáltatásokat legyen képes 

garantálni állampolgárai számára, és ez igaz az önzetlenségi motiváció magasabb és 

alacsonyabb egyéni szintjével rendelkezők esetében is. Ugyanakkor lehetséges, hogy 

más-más szempontok miatt tartják ugyanolyan fontosnak ennek a felelősségi körnek a 

teljesülését az önzetlenebb és kevésbé önzetlen válaszadók, mely lehetőséget jelen 

esetben nem tettük a vizsgálat tárgyává. Elképzelhető ugyanis, hogy azok a válaszadók, 

akikre az önzetlenségi motiváció magasabb szintje jellemző, bizalmi ítéleteik 

meghozatalakor azért tartják jelentős szempontnak a megfelelő színvonalú jóléti 

szolgáltatásokat, mert azok valóban segítséget jelenthetnek a kedvezőtlen helyzetben 

lévős számára, így főként proszociális okok miatt helyeznek hangsúlyt a jóléti 

hatékonyság szempontjára. Azok a válaszadók azonban, akikre az önzetlenség alacsony 

foka jellemző, könnyen lehet, hogy pusztán racionális önérdeküket követve veszik 

figyelembe a jóléti szolgáltatások színvonalának szempontját, hiszen azokból másokhoz 

hasonlóan ők is profitálhatnak. 
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 Ezt a lehetőséget már csak azért sem lehet elvetni, mert vizsgálatunkat olyan 

univerzálisnak tekinthető jóléti szolgáltatások megítélésére alapoztuk, amelyekben a 

társadalom túlnyomó többsége közvetlen vagy közvetett módon érintett. Elképzelhető, 

hogy olyan szelektív szolgáltatások megítélése, mint például a szegények, vagy 

bevándorlók támogatásának színvonala, jobban differenciálta volna az önzetlenség 

magas, illetve alacsony fokán állók politikai bizalmi ítéleteit. A feltételezés 

alátámasztásához további kutatások szükségesek a jövőben. 

 Az ötödik hipotézisünk sem tekinthető igazoltnak teljes mértékben, mivel az 

eredmények azt mutatják, hogy az önzetlenségi motiváció csak a volt szocialista régió 

lakói esetében befolyásolja, hogy a válaszadók milyen súllyal veszik figyelembe a 

fennálló jövedelmi különbségeket, amikor arról hoznak ítéletet, hogy mennyire bíznak a 

demokratikus intézményrendszerben, míg a nyugat-európai régióban ennek a 

motivációs változónak nincs ilyen hatása. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy az 

általunk felhasznált adatbázis kötöttségei miatt jelen vizsgálatban a Gini-indexen 

keresztül az objektív jövedelmi különbségek mértékének bizalmi ítéletekre gyakorolt 

hatását vizsgáltuk, nem pedig ezen különbségek szubjektív percepciójának és 

értékelésének hatását. Elképzelhető hogy e szubjektív természetű megítélési 

szempontok mentén a nyugat-európai csoportban is kimutathatók lettek volna az 

önzetlenek és kevésbé önzetlenek között feltételezett különbségek. Ez már csak annál is 

valószínűbb, mert Nyugat-Európában, mint azt a bevezető fejezetben említettük, nem 

változtak érdemben a jövedelmi egyenlőtlenségek mértékére vonatkozó adatok az 

elmúlt évtizedek során. 

 Ezzel ellentétben a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően a 

jövedelmi különbségek rendkívül gyorsan és rendkívül nagymértékben fokozódtak (bár 

korántsem olyan végletesen, mint ahogyan az a közgondolkodásban él). Az egyéni 

érdemmel nehezen magyarázható hirtelen elszegényedés és felemelkedés a mindennapi 

tapasztalat része lett, így a társadalomi percepció jóval érzékenyebbé válhatott a 

jövedelmi rétegződésben bekövetkezett változásokra. A gyors, főként külső okok miatt 

történő elszegényedés társadalmi élménye pedig a jelek szerint jobban hat az 

önzetlenség magasabb szintjével jellemezhetők bizalmi ítéleteire régiónkban: annál 

inkább pártolják az új, demokratikus intézményrendszert, minél hatékonyabban tudta az 

mérsékelni a jövedelmi különbségek fokozódását.                   

 A konvencionalitási motivációval kapcsolatban feltételeztük, hogy akikre e 

motiváció magasabb szintje a jellemző, azok nagyobb súllyal vesznek figyelembe olyan 
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szempontokat, amelyek széles körben elfogadott társadalmi normákon, elvárásokon és 

értékeken alapulnak. Amikor arról hoznak ítéletet, hogy mennyire bíznak meg a hazájuk 

demokratikus berendezkedését garantáló intézményrendszerben, ezek az emberek 

főként az ilyen típusú szempontokra támaszkodnak, ezeken keresztül értékelik az 

intézményrendszer egészét, még akkor is, ha racionális önérdekük esetleg más 

értékelési szempontok alkalmazását is kívánatossá tenné. Mint azt az előző fejezetben 

bemutatott eredmények is alátámasztják, Nyugat-Európában ilyen, a történelmi 

hagyományból táplálkozó normatív erővel bíró ideológiai elem a meritokrácia. Ezért 

feltételeztük, hogy a nyugat-európai régióban az emberek akkor vonják meg az 

intézményrendszertől bizalmukat, ha úgy látják, hogy az indokolatlanul avatkozik bele, 

és az állami újraelosztáson keresztül folyamatosan felülírja az igazságosként észlelt 

versenyben kialakult jövedelmi rétegződést. Ennek tulajdonítottuk azt az eredményt, 

amely szerint az említett régióban a jövedelmi egyenlőtlenségek fokozódása nagyon kis 

mértékben ugyan, de növeli a demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalmat. 

Emellett az eredmények azt is mutatják, hogy a konvencionalitás magasabb szintjével 

rendelkezők esetében ez a tendencia még erősebb, az ő esetükben az egyenlőtlenségek 

növekedése még inkább megerősíti politikai rendszerbizalmukat, mint a normakövetésre 

kevésbé hajlamos társaik esetében.  

Ez megint csak a nyugat-európában megfigyelhető gazdasági rendszerigazolás 

tettenéréseként értelmezhető. Ennek során azok a válaszadók, akik megismerési 

motivációikból fakadóan inkább hajlamosak a társas-társadalmi normák és konvenciók 

követésére, racionális önérdeküktől – ebben az esetben társadalmi helyzetüktől – 

függetlenül is hajlamosak a normatívnak számító legitimáló ideológiákon keresztül 

fenntartani az őket akár hátrányosan is érinthető újraelosztási rendszert. A gazdasági 

rendszerigazolás pedig olyan módon járul hozzá a politikai rendszerigazoláshoz, hogy 

minél inkább azt észlelik ezek a válaszadók, hogy a demokratikus intézményrendszer 

törekszik ezeknek a legitimáló ideológiáknak az érvényre juttatására, ők annál inkább 

elismerik a politikai intézményrendszer legitimitását.  

Ezt annak ellenére is fenntartjuk, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségekkel 

ellentétben a jóléti szolgáltatások észlelt hatékonyságának szempontja nem 

differenciálta a konvencionális és kevésbé konvencionális válaszadók bizalmi válaszait. 

Mint arról a disszertáció korábbi részeiben már szót ejtettünk, a jóléti állam eszméje, 

illetve maga a jóléti állai „működésmód” az ipari forradalomtól kezdve nagyon komoly 

nyugat-európai tradícióval bír, régóta a mindennapok természetes része, így nem csupán 
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ideológiai cél és legitimációs eszköz, hanem a napi tapasztalat része is, ezért 

értelmezhető eredmény, hogy a konvencionalitási motiváció ezen a téren nem bírt 

megkülönböztető erővel a nyugat-európai mintában.       

A volt szocialista Kelet-Európában, mint azt láttuk, az állami gondoskodás, a 

nagyarányú újraelosztás és a jövedelmi egyenlőség iránti igény számít a történelmi 

örökségből táplálkozó normatív elvárásnak. Eredményeink megerősítik, hogy Nyugat-

Európával ellentétben, régiónkban minél inkább jellemző valakire a konvencionalitási 

motiváció, annál jobban hat politikai bizalmának – vagy éppen bizalmatlanságának – 

mértékére, hogy az intézményrendszer mennyire tudja garantálni a kis jövedelmi 

különbségeket és a megfelelő színvonalú jóléti szolgáltatásokat. (Így a harmadik és 

negyedik hipotézis is alátámasztást nyert.) 

 Mint azt a rendszerigazolás elmélete leírja, a konvencionalitás és az azt 

megalapozó megismerési szükségletek – melyek a biztonság és bizonyosság állapotának 

elérésére irányulnak – arra sarkalhatják az embert, hogy akár olyan társadalmi, politikai 

és gazdasági berendezkedést is elfogadjon, amely ellentétben áll saját racionális 

önérdekével (Jost és mtsi., 2003; Jost és Hunyady, 2005). Mindez azon keresztül 

történik, hogy ezek a motivációk olyan ideológiai elemek elfogadását erősítik, amelyek 

normatív erővel bírnak a társadalomban, mivel ezek tudják a legnagyobb bizonyosságot 

nyújtani az egyén számára. Ugyanakkor a volt szocialista országokban ezek a 

közgondolkodásba beágyazott ideológiai elemek nem az aktuális rendszert legitimálják, 

hanem pont annak valós és vélt hiányosságaival vetik össze a régit.  

Ez a jelenség is hozzájárulhatott a régiónkban tapasztalható alacsony politikai 

bizalmi szint kialakulásához, hiszen a politikai és gazdasági rendszer gyors átalakulását 

nem kísérte az érintett társadalmak érték- és normapreferenciáinak hasonlóan gyors 

átalakulása, így sajátos aszinkron alakulhatott ki az új intézményrendszer működése és a 

vele szemben támasztott elvárások – és sok esetben talán az ezeknek alapot biztosító 

felelőtlen ígéretek – között. Az átmenettel járó nehézségek fokozták a 

bizonytalanságérzetet, amely növeli a társas konformitást. Ugyanakkor a konformitási 

motiváció tárgyát képző normák és értékek a régi rendszer normái és értékei, így egy 

negatív bizalmatlansági spirál alakulhat ki: minél kevésbé tud megfelelni az új rendszer 

a régi rendszeren alapuló, de az új rendszer hiányosságaiból táplálkozó társadalmi 

elvárásoknak, annál inkább fokozódik a bizonytalanságérzet, és ezen keresztül az 

egalitariánus és paternalista gazdasági preferenciákhoz való ragaszkodás, ami tovább 

csökkenti az új rendszerbe vetett bizalmat.  
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Ebben az esetben tehát azt figyelhetjük meg, hogy a posztszocialista gazdasági 

rendszernosztalgia mechanizmusa a nyugat-európában megfigyelt gazdasági 

rendszerigazolási mechanizmushoz hasonlóan szintén hat az aktuális politikai 

rendszerigazolás szintjére. De nem az aktuális újraelosztási rendszert, a szabad piaci 

versenyt legitimáló ideológiák érvényesülésén keresztül, hanem az előző rendszer 

normáinak (nem) érvényesülésén keresztül, melyek pont az aktuális rendszerben való 

csalódás miatt őrizhették meg előkelő helyüket a társadalmilag támogatott értékek 

körében.    

 

Konklúzió 

 

 Úgy tűnik, általános érvényű szabályként fogalmazható meg, hogy minden 

társadalom azoknak a normáknak a betartását, értékeknek és céloknak a képviseletét 

várja el a működése kereteit szabályozó intézményrendszertől, amelyek terén a 

legnagyobb konszenzus mutatkozik. Ez egyfelől nagyfokú hasonlóságot teremt az egyes 

társadalmak és országok között, hiszen mindenhol fontos elvárás az állammal szemben 

annak igazságos és elszámoltatható működése, állampolgárai biztonságának és jólétének 

megteremtése. Ugyanakkor minél inkább eltér egymástól két társadalom érték- és 

normavilága, annál jobban különbözhetnek a társadalmi és politikai intézményekkel 

szemben állított elvárások, ezáltal a feléjük irányuló bizalom – vagy éppen szkepszis – 

alapjai is. Ez minden olyan ország számára lényeges tényező, amelyik egy gyors 

átmenet során szeretné kiépíteni és működésbe hozni a demokrácia és piacgazdaság 

alapvető intézményrendszerét, mint azt átéltük Kelet-Európában, és napjainkban is 

figyelemmel kísérhetjük a világ más részein. Az átmenettel szükségszerűen együtt járó 

bizonytalanság fokozhatja a régihez való ragaszkodást, és ez alááshatja az új rendszerbe 

vetett bizalmat. 

 Fontos azonban kiemelni, hogy a kelet-európai fiatal demokráciák intézményei 

jó eséllyel meg tudják törni a felvázolt negatív bizalmi spirált, ha a feléjük irányuló 

univerzális, a világ összes államával szemben létező társadalmi elvárások terén olyan 

teljesítményt képesek nyújtani, amely megalapozza az állampolgárok támogatását. Az 

átlátható és igazságos intézményi működés révén, mely mindenhol alapkövetelmény, 

eredményesen fokozható az új rendszer legitimitása. A legitimként elismert hatalom 

pedig joggal számíthat az állampolgárok önkéntes engedelmességére, így következetes 

működésével új normákat és értékeket teremthet. 
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VII. Zárszó 

 

 A disszertációban három vizsgálatot mutattunk be, melyek mindegyike a 

motivált politikai megismerés és véleményalkotás különbségeit volt hivatott 

szemléltetni az igencsak eltérő történelmi örökséggel rendelkező nyugat- és közép-

kelet-európai régió között. Két olyan motivációs változó politikai megismerési 

folyamatokra gyakorolt hatását állítottuk a középpontba, melyeknek a témába vágó 

kutatások a korábbiakban is kiemelt jelentőséget tulajdonítottak: az önzetlenségi és a 

konvencionalitási motivációt. Érdeklődésünk homlokterében ezeknek a motivációknak 

a társadalmi egyenlőség különböző vetületeivel kapcsolatos személyes vélekedésekre 

gyakorolt hatása állt, illetve a társadalmi környezet befolyása, mellyel adott esetben 

módosítani tudja a különböző motivációk ideológiailag releváns vélekedésekre 

gyakorolt hatását. 

 Az önzetlenségi motivációval kapcsolatos fő feltételezésünk az volt, hogy annak 

hatása univerzális érvényű, a tágabb társadalmi környezettől függetlenül minden 

esetben az egalitariánusabb politikai vélekedések elfogadására hajlamosít. Ez a 

feltételezés nem nyert teljes igazolást. Bár tény, hogy mind a nyugat-európai, mind a 

volt szocialista országok körében ez a motiváció a legtöbb esetben valóban az 

egyenlőségpártibb nézetekkel járt együtt mind kulturális, mind gazdasági téren, de több 

eredmény arra utalt, hogy ez az összefüggés egy vonatkozásban nem teljesül a közép-

kelet-európai régióban. Az önzetlenségi motiváció azokban az esetekben nem éreztette 

közvetlen hatását ebben a régióban, amikor a válaszadóknak azzal kapcsolatban kellett 

döntést hozniuk, hogy juttatnának-e erőforrásokat egy olyan meghatározott csoportnak, 

amely valamilyen szempontból nem teljesít bizonyos társadalmi konvenciókat. A 

vizsgálatokban ilyen csoportok voltak a bevándorlók (I. vizsgálat), illetve a 

munkanélküliek (II. vizsgálat). 

 Ez annak gyanúját veti fel, hogy régiónkban az önzetlenség hatása korlátos, és 

abban az esetben nem terjed ki külső csoportokra, ha a szűkös erőforrások 

megosztásának témája is felmerül a véleményalkotás során. Régiónkban az önzetlenség 

tehát együtt jár a nagyobb fokú kulturális toleranciával és elfogadással, de az anyagi 

javak különböző outgroupokkal történő megosztásával nem, amire magyarázatot adhat 

régiónk társadalmainak a nyugat-európaihoz képest fokozott materialista természetű 

értékpreferenciája. Valószínűleg ezt az anyagiakban is megnyilvánuló társadalmi 

szolidaritási kört a többszörös társas kategorizáció elérésén keresztül lehetne tágítani, 
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vagyis úgy, ha a többségi társadalomban egy fölérendelt társas kategória 

hangsúlyozásán keresztül az összetartozás, közös csoportidentitás érzését lehetne 

kiváltani.  

 Mivel a konvencionalitás legfontosabb motiváló ereje abban áll, hogy 

hajlamossá tesz a társas-társadalmi normák követésére, ezért azt feltételeztük, hogy a 

politikai attitűdökre gyakorolt hatása kontextusfüggő, hiszen az csak az egyes politikai-

ideológiai természetű vélekedések normativitásának függvényében érthető meg. Ez 

Nyugat- és Kelet-Európa tekintetében különösen fontos a gazdasági-jövedelmi 

egyenlőséghez kötődő nézetek terén, hiszen az eltérő történelmi örökségből adódóan 

eltérő gazdaságpolitikai nézetek és ideológiai elemek számítanak normatívnak a két 

térségben. Nyugat-Európában a fennálló egyenlőtlenségeket legitimáló piac- és 

versenypárti vélekedések – különös tekintettel a meritokrácia alapelvére – bírnak 

normatív nyomóerővel, és a konvencionalitás ezeken keresztül alapozza meg ebben a 

térségben a gazdasági rendszerigazolás gazdagon dokumentált mechanizmusát, amelyre 

mi is több bizonyítékot találtunk (például a konvencionalitási motiváció tendenciózus 

pozitív kapcsolatát a meritokrácia, és negatív kapcsolatát a jóléti redisztribúció elvével). 

 Ugyanakkor a volt szocialista országok körében a konvencionalitás nem a jelen, 

hanem a múlt egalitariánus és paternalista gazdasági elveinek és tapasztalatainak 

kultiválására ösztönöz, mivel ebben a térségben ezek rendelkeznek normatív erővel. 

Ahhoz, hogy a rendszerváltás az említett országokban nem okozta a társadalmi 

preferenciák átalakulását, persze az is nagymértékben hozzájárult, hogy az érintett 

társadalmak nagymértékben csalódtak és kiábrándultak az új gazdasági-politikai 

rendszer következményeit illetően, így fordulhattak vissza a szocialista rendszer 

gazdasági konvencióihoz, így rendelkezhetnek azok ma is számottevő normatív erővel. 

Mivel a volt szocialista régió esetében tehát a konvencionalitásból fakadó gazdasági 

rendszerigazolás időben eltolt, ezért illetjük a mechanizmust a posztszocialista 

gazdasági rendszernosztalgia elnevezéssel. 

 A három ismertetett vizsgálat kitüntetett célja volt, hogy a posztszocialista 

gazdasági rendszernosztalgia mechanizmusának hatását bemutassa a politikai viselkedés 

több különböző területén. Az I. vizsgálat rávilágított, hogy a nyugat-európai gazdasági 

rendszerigazolással kapcsolatos tapasztalatokkal szemben Közép-Kelet-Európában a 

konvencionalitás a gazdasági nézeteken keresztül nem gyakorol tendenciózus befolyást 

az absztrakt bal-jobb ideológiai preferenciákra, amelynek legfőbb oka, hogy ebben a 

régióban nincs konzekvens összefüggés a gazdaságpolitikai és az absztrakt ideológiai 
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preferenciák között. A vizsgálat azt is megmutatta, hogy régiónkban a konvencionalitási 

motiváción alapuló posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia elválaszthatatlan a 

jóléti sovinizmus veszélyétől, mivel itt a jelek szerint a gazdasági egyenlőség iránti 

igény eleve a saját csoportra vonatkozó szelektív értelmezést nyer a 

közgondolkodásban. 

A II. vizsgálat a posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia mechanizmusának 

jóléti preferenciákra gyakorolt hatását volt hivatott feltárni. Az eredmények arról 

árulkodtak, hogy a két vizsgált régió között fontos különbség mutatkozik a fokozott 

jóléti elvárások motivációs hátterét illetően. Ez abban ragadható meg, hogy Nyugat-

Európában főként az önzetlenségi motivációból fakadó társadalmi szolidaritás 

körvonalazódik, mint a nagyarányú állami újraelosztás és gondoskodás mögött 

felfedezhető elem. Ezzel ellentétben a volt szocialista országok körében sokkal inkább a 

konvencionalitási motivációból fakadó puszta konformitás az, ami erősíti az 

egalitariánus és paternalista gazdasági preferenciákat, nem a közös áldozatvállalás és 

szolidaritás. Ez abban is megmutatkozik, hogy a régió lakóinak gazdasági 

egyenlőségpártisága csak addig érhető tetten, amíg nem kell számításba venniük az 

ennek megteremtéséhez szükséges személyes költségeiket. (Így a gazdasági egyenlőség 

iránti igény sokkal inkább táplálkozhat az előző rendszer mindennapi tapasztalatai iránti 

nosztalgikus vágyból, mintsem egy racionális költség-haszon elemzési folyamat 

szubjektív értékpreferenciákon keresztül értékelt eredményéből.) 

A III. vizsgálatban a nyugat-európai gazdasági rendszerigazolás, illetve a kelet-

európai posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia jelenkori politikai 

rendszerigazolásra gyakorolt hatását igyekeztünk feltárni. Az eredmények arra 

engednek következtetni, hogy a nyugat-európai társadalmakban a gazdasági 

rendszerigazolás, a közép-kelet-európai társadalmakban pedig a posztszocialista 

gazdasági rendszernosztalgia mechanizmusa valóban hatást gyakorol a demokratikus 

intézményrendszerbe vetett bizalom mértékére, mégpedig oly módon, hogy az adott 

mechanizmus révén jelentőségre szert tévő szempontok érvényre juttatását várják el az 

állampolgárok az intézményrendszertől. Ez pedig a Nyugat-Európában a meritokrácia, 

Kelet-Európában pedig a jövedelmi egyenlőség és állami gondoskodás iránti igény.  

Ez régiónk esetében azért adhat okot aggodalomra, mert az új rendszer mind 

belső logikájából, mind jóléti teherbíró képességének korlátaiból fakadóan csak szűk 

határok között tud megfelelni az egalitariánus és paternalista elvárásoknak, ami tovább 

mélyítheti a társadalmi bizalmatlanságot és politikai cinizmust önmagával szemben. 
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 Ugyanakkor számos olyan szempontot is sikerült azonosítani, amelyek mindkét 

vizsgált régióban nagymértékben meghatározzák a politikai intézményrendszerbe vetett 

társadalmi bizalom mértékét. Ezek a szempontok jelenthetnek kiutat a régiónkra 

jellemző politikai bizalmi krízishelyzetből, hiszen ha a társadalmi percepció szerint az 

intézményrendszer mind szándékaiban, mind teljesítményében megpróbálja érvényre 

juttatni ezeket, az törvényszerűen fokozni fogja a politikai bizalom és legitimitás 

mértékét, amire a fiatal demokráciák esetében oly nagy szükség van. 

Természetesen nem hagyhatjuk szó nélkül a bemutatott vizsgálatok 

hiányosságait, amelyek közül kettőt mindenképpen ki kell emelnünk. Hangsúlyoznunk 

kell, hogy mindhárom bemutatott vizsgálat korrelációs vizsgálat, amelyekben a 

különböző változók közti oksági kapcsolatok irányát mi magunk határoztuk meg, illetve 

eleve determináltnak tekintettük. Ez természetesen minden korrelációs vizsgálat 

gyengesége, bár a motivációs és politikai-ideológiai jellegű változók közti oki 

összefüggésekkel kapcsolatban az első fejezetben több olyan kísérleti vizsgálatot 

idéztünk, melyek egyértelműen bizonyítják, hogy a motivácókat érintő kísérleti 

manipuláció egyértelmű változásokat okoz az ideológiai vélekedések terén (pl. Jost, 

Blount, Pfeffer és Hunyady, 2003; Jost és mtsi., 2007; McGregor, Nash és Prentice, 

2011; Thoisdottir és Jost, 2011). 

 Szintén önkritikával kell élnünk az egyes változók operacionalizációját illetően, 

hiszen ezen a téren az általunk használt adatbázis szükségszerűen behatárolta 

mozgásterünket. A legtöbb változót egy-egy itemen keresztül, vagy egy rendkívül 

kisszámú (jellemzően két-három) itemen alapuló indexen keresztül tudtuk megragadni. 

Ez a megoldás természetesen nem tesz jót a vizsgálatok tartalmi validitási 

szempontjainak, ugyanakkor egy ilyen típusú adatbázis elemzése egyedülálló módon 

növeli meg a vizsgálatok külső validitását. Két átfogó európai régió tizenkét országának 

társadalmát reprezentatív módon leképező minta adatait elemeztük, aminek 

köszönhetően kevés kétség maradhat az eredmények regionális szintű 

általánosíthatóságát illetően. 

 A disszertációban bemutatott vizsgálatokkal kapcsolatban végső megjegyzésként 

annak jelentőségét szeretnénk újfent aláhúzni, hogy amikor az egyéni szintű 

pszichológiai vonások politikai-ideológiai preferenciákra gyakorolt hatását vizsgáljuk, 

nem hagyhatjuk figyelmen kívül annak a társadalomnak a politikai, történelmi és 

kulturális sajátosságait, amelyen belül feltárjuk az összefüggéseket.  
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 A kapott eredmények is ezt bizonyítják, hiszen ezek az egyedi tényezők 

határozzák meg azokat a konfliktusos kérdéseket, és a kérdésekhez kapcsolódó 

vélemény-alternatívákat, amelyek mentén kialakulhatnak az adott társadalomra jellemző 

ideológiai törésvonalak, és amik elfogadását vagy elutasítását megalapozhatják 

bizonyos pszichológiai jellemzők. 
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