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A disszertációban bemutatott három vizsgálat két diszpozicionális motivációs vonás, 

az önzetlenség és a konvencionalitás politikai véleményalkotásra, és ezen keresztül a politikai 

viselkedés három különböző területére gyakorolt hatását vizsgálja, és hasonlítja össze a feltárt 

hatásmintázatokat a nyugat- és kelet-európai közgondolkodásban. 

 

Bevezetés 

Már nem számít új keletű kérdésnek a pszichológia és egyéb társadalomtudományok 

körében, hogy különböző pszichológiai tulajdonságaink milyen hatással vannak politikai-

ideológiai preferenciáinkra, vélekedéseinkre. A téma szempontjából releváns elméletek közös 

gondolati kiindulópontja, hogy személyiségünk, illetve egyéb stabil diszpozicionális 

jellemzőink motiválttá tesznek minket bizonyos vélekedések és ideológiák elfogadására, és 

mások elutasítására. Így a politikai véleményalkotás nem tekinthető teljes egészében 

racionális és objektív folyamatnak, mert az motivált, és a megismerés motivációs háttere 

nagymértékben lélektani eredők függvénye (áttekintésként ld. Jost és mtsi., 2003, 2009). 

       Az eddigiekben számos pszichológiai jellemző politikai és társadalmi vélekedésekre 

gyakorolt hatását vizsgálták. Ezek a vonások két átfogóbb csoportba sorolhatók, melyek két 

jól elkülöníthető motivációs hatást fejtenek ki. Az első csoportba sorolható diszpozicionális 

jellemzők nyitottá tesznek minket a mások jólétével való törődésre és mások érdekeinek, 

nézőpontjának figyelembevételére, így fokozzák az önzetlenség motivációját. A másik 

csoportba sorolható tulajdonságok pedig hajlamossá tesznek a domináns társadalmi normák és 

konvenciók követésére, az ezek által nyújtott biztonság keresésére, így fokozzák a 

konvencionalitás motivációját. 

 A személyiség és a kognitív működés merevségének mértékét megragadó vonások 

egyszerre járulnak hozzá a két említett motivációs csoporthoz, mivel ebben az esetben a 

személy vélekedésrendszerében feltárható túlságosan merev kognitív struktúra és/vagy 

dinamika azt eredményezi, hogy képtelen lesz elvonatkoztatni központi jelentőséggel bíró 

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 (Adorno és 

mtsi., 1950; Allport, 1954; Rokeach, 1960; Tetlock, 1983; Kruglanski, 2004, 2011). 

Emellett számos olyan személyiségvonás, illetve vonás-konstelláció hatását is 

feltárták, amelyek külön-külön hozhatók összefüggésbe a két átfogó motiváció 

valamelyikével. A személyiség „Nagy Ötök” faktorai közül a barátságosság az 

önzetlenséggel, a nyitottság alacsony és a lelkiismeretesség magas szintje pedig a 

konvencionalitással állítható párhuzamba (Haslam és mtsi., 2009; Parks és Guay, 2009; 

Vecchione és mtsi., 2012). Az előítéletesség kettős folyamat elmélete pedig a társas 

konformitás és a durvalelkűség vonás-konstellációit határozza meg, mint a társadalmi 

egyenlőséggel kapcsolatos vélekedések elsődleges személyiségbeli megalapozóit (Duckitt, 

2001; Duckitt és Sibley, 2009).        

 Ha a két motivációs dimenzió politikailag és ideológiailag releváns vélekedésekre 

gyakorolt hatását tekintjük át, azt láthatjuk, hogy az önzetlenség motivációja – illetve ennek 

személyiségbeli megalapozói – az egalitariánusabb nézetek elfogadására sarkallnak mind 

gazdaságpolitikai, mind társadalompolitikai, illetve csoportközi kérdésekben (Sibley és 

Duckitt, 2008; Gerber és mtsi., 2010; Hirsch és mtsi., 2010). Ugyanakkor, ha a 

konvencionalitás – és ennek személyiségbeli megalapozóinak – politikai attitűdökre gyakorolt 

hatását vizsgáljuk, mindenképpen fontos hangsúlyozni a környezet befolyásoló szerepét, 

mivel a konvencionalitási motiváció mindig az adott környezet normatív erővel bíró 

ideológiai elemeinek követésére ösztönöz. 

 A rendszerigazolás (Jost és Banaji, 1994), valamint a szociális dominancia elmélete 

(Sidanius és Pratto, 1999) szerint a leginkább konszenzussal övezett konvenciók mint ún. 
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legitimáló ideológiák működhetnek, amelyek elfogadásán keresztül a különböző társadalmi 

csoportok akár saját önérdekükkel szemben is racionalizálják és konzerválják a fennálló 

hatalmi viszonyokat és ezen keresztül a társadalmi-politikai berendezkedést. A konzerváció 

iránti igény fokozódik a környezetben tapasztalt bizonytalanság vagy fenyegetettség esetén, 

mely fokozza a konvencionalitási motivációt, mivel a domináns társadalmi normákhoz való 

ragaszkodás révén csökkenthető a megélt bizonytalanság (Jost és Hunyady, 2005).   

 Ez egyrészt azzal a következménnyel jár, hogy a konvencionalitási motiváció 

magasabb szintjével bírók hajlamosabbak lesznek a leginkább konszenzussal övezett 

társadalmi konvencióknak valamilyen szempontból ellentmondó személyekkel és 

csoportokkal – pl. különböző etnikai, szexuális és szubkulturális kisebbségekkel – szembeni 

előítéletességre, valamint a radikális társadalmi változásokkal szembeni ellenállásra (Jost és 

mtsi., 2003; Kruglanski, 2011; Sibley és Duckitt, 2008). 

 Amennyiben a konvencionalitás gazdaságpolitikai preferenciákra gyakorolt hatását 

vesszük górcső alá, szintén fontos hangsúlyoznunk a környezet, vagyis az adott társadalmi 

kontextus döntő szerepét. A gazdagon dokumentált egyesült államokbeli és a nyugat-európai 

minta azt mutatja, hogy a régóta fennálló politikai pluralizmussal és versenyalapú szabad 

piaci működéssel rendelkező társadalmak esetében a konvencionalitási motiváció – és az ezt 

megalapozó diszpozicionális tulajdonságok – inkább a gazdasági, jövedelmi és egyéb 

erőforrásbeli egyenlőtlenségek elfogadását és az állami újraelosztás nagy mértékének 

elutasítását valószínűsíti (Kossowska és Van Hiel 2003; Duriez és mtsi., 2005; Gerber és 

mtsi., 2010). Ennek az az oka, hogy ezekben az országokban széleskörű elfogadottságnak 

örvendenek olyan nézetek és ideológiai elemek, mint pl. az egyéni érdembe, a piac és a 

verseny igazságos működésébe, vagy a társadalmi mobilitás lehetőségébe vetett hit, amelyek 

magyarázatot kínálnak a fennálló gazdasági egyenlőtlenségekre (Jost és Hunyady, 2005). 

 Az előbbiekben vázolttól eltérő mintára számíthatunk a közép-kelet-európai volt 

szocialista országok esetében, ahol az állam évtizedeken át központosított diktatórikus 

eszközökkel próbálta megteremteni és fenntartani a gazdasági-jövedelmi egyenlőség lehető 

legnagyobb mértékét. Ennek nyomai számos nemzetközi összehasonlító vizsgálat szerint ma 

is fellelhetők az érintett országok közgondolkodásában, mivel a volt szocialista közép-kelet-

európai országok állampolgárai nyugat-európai társaikhoz képest sokkal inkább vágynak a 

jövedelmi egyenlőtlenségek felszámolására (Verwiebe és Wegener, 2000; Suhrcke, 2001; 

Alesina és Fuchs-Schündeln, 2006; Lelkes, 2009; Murthi és Tinongson, 2009), illetve több 

bizonyíték szerint az állami gondoskodásra, jóléti szolgáltatásokra (Andres és Heien, 2001; 

Alesina és Fuchs-Schündeln, 2006; Lipsmeyer, 2003) és a szociális biztonságra (Hunyady, 

2009, 2012). Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek a tendenciák csak akkor figyelhetők 

meg, ha a válaszadóknak nem kell számításba venniük a gazdasági egyenlőség 

megteremtésének rájuk eső potenciális költségeit és áldozatait (Lelkes, 2009). Emellett 

érdemes megjegyezni, hogy a rendszerváltást követően a régió lakói kevésbé látták úgy, hogy 

a gyakorlatban teljesülne a meritokrácia alapelve (Örkény és Székelyi, 2000; Csepeli és mtsi., 

2004), ellenben az ezredfordulót követő kutatások nagy változatosságot mutattak ki a kelet-

európai országok között a meritokrácia alapelvének elfogadottsága terén (Lelkes, 2009; 

Molnár és Krekó, 2011). 

 Azok a közép-kelet európai országokban lefolytatott mozaikszerű kutatások, amelyek 

a konvencionalitási motivációhoz köthető pszichológiai vonások gazdasági attitűdökre 

gyakorolt hatását vizsgálták, jellemzően azt mutatták, hogy ezek a diszpozicionális 

tulajdonságok – pl. tekintélyelvűség, konzervációs motivációs értéktípusok, kognitív lezárás 

iránti igény – ebben a régióban a jövedelmi különbségek csökkentésének igényét, valamint a 

nagyarányú állami újraelosztás és paternalizmus iránti igényt valószínűsítik, mivel ebben a 

régióban ezek a vélekedések számítanak normatívnak (Kossowska és Van Hiel 2003; Duriez 

és mtsi., 2005; Korzeniowski 2006; Todosievic, 2008). 
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A disszertáció célja és tematikája 

 A disszertációban összefoglalt vizsgálatok célja, hogy régiós szinten is ellenőrizzük az 

önzetlenség és a konvencionalitás motivációs dimenzióinak a társadalmi egyenlőségre 

vonatkozó politikai attitűdökkel, és a politikai viselkedés bizonyos részterületeivel mutatott 

kapcsolatát. Emellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy az említett tényezők közti 

összefüggések mintázata miben és milyen mértékben tér el a nyugat- és közép-kelet-európai 

régió között. 

 A disszertáció három gondolatmenetében egymásra épülő vizsgálatot foglal össze, 

mely három vizsgálat a politikai viselkedés három különböző területére koncentrál: az 

univerzális bal-jobb ideológiai dimenzióval kapcsolatos preferenciákra, a jóléti állammal és 

szolgáltatásokkal kapcsolatos attitűdökre, valamint a politikai bizalom területére. A három 

vizsgálat közös metszeteként arra számítunk, hogy a motivációs változók közül az 

önzetlenség politikai megismerésre gyakorolt hatása univerzális, minden esetben inkább az 

egalitariánus vélekedések elfogadását valószínűsíti, míg a konvencionalitás hatása az adott 

társadalmi kontextus függvénye, ezért hatása bizonyos területeken – főként a gazdasági 

attitűdök terén – ellentétes a két vizsgált régió között.       

Az első vizsgálatban azt ellenőriztük, hogy a két vizsgált 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 befolyásolja a jóléti sovinizmus szintjét a két régióban. 

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 keresztül befolyásolhatják a válaszadók 

jóléti preferenciáit, valamint, hogy ez a befolyás miben tér el a nyugat-európai mintához 

képest a volt szocialista régió esetében. 

A harmadik kutatás 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. 

 

Minta 

A három vizsgálat mindegyikét az Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 

(European Social Survey, ESS) 2008/2009-es adatfelvételi körének adatbázisára alapoztuk. Az 

adatbázis alapján létrehoztunk egy kelet-európai (N=11367) és egy nyugat-európai 

(N=11546) mintát, melyek mindegyikében 6 ország reprezentatív mintájának adatai 

szerepeltek, és amelyek létszáma nagyságrendileg megegyezik.
1
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
A kelet-európai minta Bulgária, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovákia, a nyugat-

európai minta Belgium, Franciaország, Hollandia, Írország, az Egyesült Királyság, valamint Svájc adatait 

tartalmazta. 
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1. vizsgálat 

A társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos attitűdök motivációs és ideológiai aspektusai 

 

 Mint említettük, ebben a vizsgálatban az önzetlenség és a konvencionalitás társadalmi 

egyenlőséggel kapcsolatos attitűdökre és az ezeken keresztül a bal-jobb ideológiai 

önelhelyezésre gyakorolt hatását ellenőriztük. 

 A társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos attitűdök két nagyobb dimenziójának 

közvetítő szerepét – és az egymáshoz való viszonyát – vizsgáltuk: a gazdasági-jövedelmi, 

valamint a kulturális-csoportalapú egyenlőség iránti igényét. Az előbbit két változón 

keresztül ragadtuk meg: azon keresztül, hogy a válaszadók mennyire várják el a kormány 

részéről a jövedelmi különbségek csökkentését, valamint bizonyos jóléti szolgáltatások 

garantálását. A kulturális csoport-alapú egyenlőséget pedig a bevándorlók, homoszexuálisok, 

valamint a tradicionális női szerepek megítélésén keresztül operacionalizáltuk. A két vizsgált 

motivációt a Schwartz-féle motivációs értéktípusokat mérő kérdőív alapján létrehozott két 

index segítségével ragadtuk meg.   

 A bennünket érdeklő kapcsolatok feltárásához a strukturális útmodellezés módszerét 

alkalmaztuk. Mindkét minta esetében egy-egy olyan útmodellt állítottunk fel, amelyben a 

motivációs változók képezték a bemeneti változókat, a kulturális-csoportalapú, valamint a 

gazdasági-jövedelmi egyenlőség iránti igény ún. látens változói a közvetítő változókat, a bal-

jobb skálán történő önbesorolás pedig a magyarázott célváltozót (l. 1. ábra).
2
 

 A modellek eredményei alapján az látható, hogy az önzetlenség motivációja mindkét 

minta esetében inkább az egyenlőségpárti vélekedések elfogadását valószínűsíti mind 

kulturális-csoportalapú (bNy-E=,15; p≤,001; bK-E=,14; p≤,001) mind gazdasági-jövedelmi 

téren (bNy-E=,20; p≤,001; bK-E=,08; p≤,001). 

 

 
1. ábra: A bal-jobb ideológiai preferenciák magyarázatára felállított útmodellek. Az ábrákon a nem sztenderdizált 

regressziós együtthatók és a hozzájuk tartozó sztenderd hibák szerepelnek. (Ny-Eu.: χ
2
=1177,78; df=28; CFI=,937; 

RMSEA=,060; K-Eu.: χ
2
=1183,69; df=28; CFI=,950; RMSEA=,060; *= p≤,05; **=p≤,01; ***= p≤,001) 

 

A konvencionalitási motiváció szintén mindkét mintában ugyanúgy befolyásolja a 

nem konvencionális csoportok megítélését: az ezekkel szembeni negatívabb attitűdöket erősíti 

(bNy-E=-,19; p≤,001; bK-E=-,18; p≤,001).    

 Eltérő tendenciát mutat ugyanakkor a két mintában a konvencionalitás gazdasági-

jövedelmi egyenlőség iránti igénnyel mutatott összefüggése (bNy-E=,01; nsz; bK-E=,16; 

                                                 
2
A jelen összefoglalóban közölt összes modellt korrigáltuk a válaszadók következő demográfiai adatainak 

hatásával: nem, életkor, iskolázottság, objektív jövedelem, háztartás jövedelmének szubjektív megítélése.   
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p≤,001). Míg ugyanis a nyugat-európai mintában ez az összefüggés nem szignifikáns 

mértékű, addig a közép-kelet-európai mintában a konvencionalitás az egalitariánusabb 

gazdasági attitűdöket valószínűsíti. Ez az eredmény régiós szinten is tükrözi azt a korábbi 

vizsgálatok által kimutatott tendenciát, miszerint a volt szocialista országokban az állam által 

biztosított gazdasági egyenlőség és paternalizmus számít inkább normatív igénynek, így a 

konvencionalitáshoz köthető személyiségvonások ezen keresztül fejtik ki a politikai 

megismerésre gyakorolt hatásukat (Kossowska és Van Hiel 2003; Duriez és mtsi., 2005; 

Korzeniowski 2006; Todosievic, 2008).    

 A fenti eredmények alátámasztják azt az elképzelésünket, hogy az önzetlenség inkább 

univerzális hatást fejt ki a politikai véleményalkotásra, mivel a társadalmi kontextustól 

függetlenül inkább az egyenlőségpárti vélekedések elfogadását erősíti, legyen szó akár 

gazdasági, akár csoportközi kérdésről, míg a konvencionalitás hatása erősen kontextusfüggő, 

elsősorban a domináns társadalmi normákon múlik. 

 Külön említést érdemel a konvencionalitás bal-jobb ideológiai dimenzióra gyakorolt 

hatása, amelyet részben a társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos vélekedéseken keresztül 

gyakorolt. A nyugat-európai mintában ez a motiváció előzetes feltételezésünknek megfelelően 

a jobboldali önbesorolással áll összefüggésben mind közvetlen hatása (b=,23; p≤,001), mind 

a kulturális-csoportalapú egyenlőség iránti igényen keresztüli közvetett hatása révén. 

Ugyanakkor a kelet-európai minta bizonyos nemzeti szintű alcsoportjainak esetében, így 

összességében a minta egészében is a konvencionalitás a gazdasági-jövedelmi egyenlőség 

iránti igényen keresztül járul hozzá absztraktabb ideológiai önmeghatározásunkhoz, ebben az 

esetben viszont a baloldali önbesorolást valószínűsíti egyfajta posztszocialista baloldali 

rigiditás jelenségét előidézve. Az eredmények amellett tanúskodnak, hogy a konvencionalitás 

a jobboldali rigiditás hipotéziséhez köthető elméletekben megfogalmazottnál komplexebb 

hatást gyakorolhat ideológiai preferenciáinkra, és ebben az összefüggésben kulcsszerepet 

játszanak a normatív erővel bíró társadalmi konvenciók.   

 Szintén fontos eredmény, hogy a többi változó kontrollálása mellett is ellentétes 

kapcsolat állt fenn a két mintában a kulturális-csoportalapú, valamint a gazdasági-jövedelmi 

egyenlőség iránti igény között. A nyugat-európai mintában, aki csoportközi attitűdjeiben 

egalitariánus, hajlamos gazdasági téren is az lenni (cov=,03; p≤,001), míg a kelet-európai 

mintában a csoportközi attitűdjeik terén előítéletesebb válaszadók jobban pártolják az állam 

újraelosztó szerepét (cov=-,06; p≤,001). Ez annak a gyanúját kelti fel, hogy ennél a csoportnál 

a válaszadók vélekedésrendszerében a jóléti szolidaritás és egalitarianizmus eleve szelektív 

jellegű, csak a saját csoportra vonatkozik, ezért intézményesített diszkriminatív lépéseket vár 

el az államtól az erőforrások és javak újraelosztása során, vagyis a jóléti sovinizmus 

fokozottabb jelenlétére lehet számítani a kelet-európai mintában. 

 

 Ezt a feltevésünket egy kiegészítő vizsgálatban ellenőriztük, amelyben a 

bevándorlókat sújtó jóléti sovinizmus háttérváltozóit vizsgáltuk. Jelen esetben szintén a 

strukturális útmodellezés módszerét alkalmaztuk. A felállított kétlépéses modellekben a 

motivációs változók voltak a bemeneti változók, a bevándorlók megítélésének mérésére 

kialakított index, valamint a gazdasági-jövedelmi egyenlőség iránti igény látens változója a 

közvetítő változók, és a bevándorlókkal szembeni jóléti sovinizmus szintje a végső 

magyarázott változó (l. 2. ábra).
3
 

 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. Míg a nyugat-európai csoportban a gazdasági egyenlőségpártiság a 

                                                 
3
A jóléti sovinizmust egy a Guttman-skála logikáján alapuló item mérte, amely arra kérdezett rá, hogy a 

válaszadó milyen szigorú kritériumok alapján engedélyezné a bevándorlók számára a különböző jóléti 

juttatásokhoz való hozzáférést. 



6 

 

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). Ez valóban 

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. A nyugat-európai mintánál ezzel ellentétben a gazdasági 

egalitarianizmus inkább univerzális és inkluzív jellegű. 

 

 
2. ábra: A bevándorlókat sújtó jóléti sovinizmus magyarázatára felállított útmodellek. Az ábrákon a nem sztenderdizált 

regressziós együtthatók és a hozzájuk tartozó sztenderd hibák szerepelnek. (Ny-Eu.: χ
2
=172,01; df=8; CFI=,988; 

RMSEA=,042; K-Eu.: χ
2
=103,34; df=8; CFI=,995; RMSEA=,032; *= p≤,05; **=p≤,01; ***= p≤,001) 

 

 Fontos megemlíteni a konvencionalitás 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, míg a kelet-

európai mintánál a közvetett hatás erősebb részét a gazdasági-jövedelmi egyenlőség iránti 

igényen keresztüli hatás alkotja. 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, 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 fokozza is azt, feltehetően a gazdasági egyenlőség és 

szolidaritás önérdekű interpretációjából adódóan. 

 

 Összességében az első vizsgálat a motivált politikai megismerés és véleményalkotás 

fontos különbségeire világított rá a nyugat- és kelet-európai régió között. Egyrészt arra, hogy 

bár az önzetlenség motivációja mindkét esetben az egalitariánusabb vélekedések 

elfogadásának kedvez, de az, hogy ezek a vélekedések milyen viszonyban állnak a politikai 

viselkedés különböző vonatkozásaival – ebben az esetben a bal-jobb ideológiai 

preferenciával, illetve a jóléti sovinizmussal – minden esetben az adott társadalmi és kulturális 

tényezők függvénye és nem általános törvényszerűség. 

 Szintén nem magától érthető a konvencionalitási motiváció politikai megismerésre 

gyakorolt hatása, hiszen az mindig az adott közeg leginkább konszenzussal övezett normatív 

vélekedéseiből eredeztethető. Ez a volt szocialista régió esetében azt eredményezi, hogy a 

konvencionalitás, és az ahhoz köthető diszpozicionális tulajdonságok növelik a nagyarányú 

állami újraelosztás és jóléti paternalizmus pártolásának szintjét, mivel ebben a régióban a 
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rendszerváltást követően sem csökkent érdemben ezeknek az ideológiai elemeknek sem a 

normatív ereje, sem a közgondolkodásbeli beágyazottsága. 

 Ez felveti egyfajta posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia lehetőségét, 

amelynek során megismerési motivációitól vezérelve – például a konvencionalitási motiváció 

erőteljes jelenléte miatt – valaki még akkor is pártolhatja az állami újraelosztást és 

paternalizmust, amikor az ellentétben áll saját racionális érdekével. Ezt megerősíti, hogy a 

fent vázolt elemzésekben a konvencionalitás gazdasági-jövedelmi egalitarianizmussal 

mutatott pozitív összefüggése még azt követően is fennállt a kelet-európai csoportban, hogy a 

válaszadók demográfiai jellemzőin keresztül számításba vettük azok társadalmi helyzetét, így 

az ehhez kapcsolódó önérdeküket is. 

 

2. vizsgálat 

A jóléti szolgáltatások iránti igény motivációs és ideológiai alapjai 

 

 Ebben a vizsgálatban a posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia jelenségét 

próbáltuk közelebbről megvizsgálni a politikai viselkedés egy újabb területén, a jóléti állami 

szolgáltatásokkal kapcsolatos vélekedések terén. Ez azért tűnt indokoltnak, mert a jóléti 

attitűdöket vizsgáló korábbi kutatások túlnyomó többsége a konvencionalitáshoz kapcsolódó 

pszichológiai tulajdonságok politikai véleményformálásra gyakorolt hatását egyáltalán nem 

vette figyelembe. Ezek a kutatások sokkal inkább arra koncentráltak, hogy a válaszadók 

racionális önérdekének szerepét ütköztessék bizonyos ideológiai tartalmak elfogadásának 

szerepével, mely ideológiai tartalmakat jelentős részben az adott társadalmi kontextus „feszít 

elő” (pl. Kangas, 2003; Larsen, 2006; Sabbagh és Vanhuysee, 2006; Arts és Gelissen, 2010). 

Ugyanakkor az említett vizsgálatok nem helyeztek kellő hangsúlyt a különféle ideologikus 

vélekedések elfogadása mögött álló motivációs erőkre, többek között a konvencionalitás 

politikai megismerésben játszott szerepére. 

 A motivált társas megismerési elméleti paradigma (Jost és mtsi., 2003) nyomán azt 

feltételeztük, hogy a különböző motivációs erők különböző ideológiai tartalmak 

elfogadásának kedveznek, amelyek aztán, mint közvetítő változók határozzák meg a jóléti 

szolgáltatásokkal kapcsolatos attitűdjeinket. Kiemelt figyelmet fordítottunk a 

konvencionalitási motivációnak, amelyről azt feltételeztük, hogy más-más ideológiai 

tartalmakon keresztül fog hatni a jóléti attitűdökre a két mintában, amelynek okai a kelet-

európai és nyugat-európai közgondolkodásbeli eltérésekben keresendők. 

 Fontos szempont volt, hogy mind egy univerzálisan hozzáférhető, mind pedig egy 

célzott csoportra irányuló állami jóléti szolgáltatás támogatásának háttértényezőit vizsgáljuk, 

ezért választásunk az egészségügyi ellátás, valamint a munkanélküli segélyezés pártolására 

estek. 

 Az alapszintű motivációk esetében ugyanazokat a konvencionalitás és önzetlenség 

indexeket alkalmaztuk, mint az előző vizsgálatban, ezenkívül egy-egy ún. dummy változó 

formájában számításba vettük a válaszadók racionális önérdekét. Ezek a dummy változók azt 

ragadták meg, hogy a válaszadó előre kiválasztott szempontok alapján 

érintett/kedvezményezett lehet-e a jóléti szolgáltatásokkal kapcsolatban. 

 A motivációs változók hatását közvetítő ideológiai tartalmakként két fontos 

disztribúciós igazságossági alapelvet vizsgáltunk: az egalitarianizmus alapelvét, amely szerint 

egy társadalomban a gazdasági erőforrások egyenlő elosztására kell törekedni, valamint a 

meritokrácia alapelvét, amely szerint mindenki tehetségének és szorgalmának megfelelően 

részesül az erőforrásokból. A munkanélküli segélyezés támogatásának magyarázatában 

ezenfelül figyelembe vettük, hogy a válaszadók a munkanélküliekről alkotott 

sztereotípiáikban mennyire gondolják úgy, hogy ők maguk felelősek saját helyzetükért, hiszen 

az erre vonatkozó attribúciós ítéletek a szelektív jóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos attitűdök 
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fontos bejóslói (DeSwaan, 1988; Van Oorschot, 2000; Weiner és mtsi., 2010; Petersen és 

mtsi., 2012). 

 Jelen esetben szintén a strukturális útmodellezés módszerét alkalmaztuk. Mindkét 

jóléti szolgáltatás magyarázatára a két csoportban külön-külön létrehoztunk egy-egy olyan 

telített útmodellt, amelyben a motivációs változók voltak a bemeneti változók, az említett 

ideológiai tartalmak a közvetítő változók, és az adott jóléti szolgáltatás támogatása a végső 

magyarázott változó (l. 3. ábra). 

 

 
3. ábra: A munkanélküli segélyezés és az állami egészségügyi ellátás támogatásának magyarázatára felállított telített 

útmodellek. 

 

A felállított modellek eredményein az látszik, hogy az egalitarianizmus mindkét 

szolgáltatás támogatására szignifikánsan erősebb hatással van a kelet-európai mintában, mint 

a nyugat-európaiban (munkanélküli segélyezés: Δχ
2
=58,1; egészségügyi ellátás: Δχ

2
=23,4; 

Δdf=1; p≤,001), míg a meritokrácia esetében a munkanélküli segélyezés támogatásánál az 

ellenkezője igaz, ebben az esetben a nyugat-európai csoportban gyakorol erősebb hatást, míg 

az egészségügyi ellátás támogatásánál nincs szignifikáns különbség a meritokrácia 

hatáserősségében a két csoportnál (munkanélküli segélyezés: Δχ
2
=57,7; Δdf=1; p≤,001; 

egészségügyi ellátás: Δχ
2
=,30; nsz; Δdf=1). 

 Ehhez még érdemes hozzátenni azt a tényt, hogy a modellekben a konvencionalitás a 

disztribúciós elvek közül a kelet-európai minta esetében az egalitarianizmussal (b=,18; 

p≤,001), a nyugat-európai minta esetében pedig a meritokráciával (b=,16; p≤,001) áll 

szignifikáns kapcsolatban. Ez megerősíti az első vizsgálatban kapott eredményünket, 

miszerint Kelet-Európában a pszichológiai konvencionalitáshoz köthető személyiségvonások 

az egyenlőségpárti gazdasági vélekedések elfogadásának kedveznek. Ez pedig 

megalapozhatja a posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia jelenségét, hiszen a 

konvencionalitás a jövedelmi egalitarianizmus elfogadásán keresztül még akkor is az adott 

jóléti szolgáltatás támogatására sarkallhatja az egyént, ha az nem áll érdekében (l. az önérdek 

független hatását). A konvencionalitás hatása pontosan ellentétes a nyugat-európai mintában, 
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ahol a meritokrácia elfogadásán keresztül a jóléti szolgáltatások ellenzésére ösztönöz. 

Emellett a kelet-európai régió állami paternalista hagyományaira mutat rá a konvencionalitás 

jóléti szolgáltatások iránti igényre gyakorolt közvetlen hatása is ebben a csoportban 

(munkanélküli segélyezés: b=,26; p≤,001; egészségügyi ellátás: b=,20; p≤,001). 

 A meritokrácia és egalitarianizmus gazdasági rendszerigazolásban játszott eltérő 

szerepét a következőképpen is ellenőriztük: mind a négy felállított modellből eltávolítottuk a 

konvencionalitás meritokrácián, majd külön az egalitarianizmuson keresztül gyakorolt 

közvetett hatását, majd megvizsgáltuk az ilyen módon „megkurtított” modellek χ2-alapú 

illeszkedési mutatóit (l. 1. táblázat). 

 

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 

1. táblázat: A módosított telítetlen strukturális modellek illeszkedési mutatói. 

 

Mint látható, azok a modellek veszítettek a legtöbbet az eredeti tökéletes 

illeszkedésből, amelyek esetében a kelet-európai csoportban szűntettük meg a 

konvencionalitás egalitarianizmuson keresztül gyakorolt közvetett hatását, vagyis a 

posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia hatását. Emellett azok a szintén „kelet-európai” 

modellek mutatják a legjobb illeszkedést, amelyekben a meritokrácia közvetítő szerepét 

ignoráltuk. A két szélsőség közé estek a nyugat-európai mintára vonatkozó módosított 

modellek illeszkedési mutatói, ami arra utal, hogy a nyugat-európai régióban a jóléti attitűdök 

magyarázatában egyik ideológiai elem szerepe sem elhanyagolható. Ezzel szemben a kelet-

európai régióban a meritokratikus ideológia nem bír komoly magyarázóerővel, míg az 

egalitarianizmus közgondolkodásban játszott szerepe és a politikai viselkedést befolyásoló 

ereje koránt sem elhanyagolható.     

 Az önzetlenség munkanélküli segélyezés támogatására vonatkozó hatásával 

kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a nyugat-európai mintában ez a motivációs változó 

mind közvetlenül (b=,17; p≤,001), mind a munkanélküliekről alkotott kedvezőbb 

sztereotípián keresztül (b=-,15; p≤,001) az állami gondoskodás pártolásának irányába hatott. 

Ezek a hatások hiányoznak a kelet-európai csoportban, ami megerősíteni látszik azt az első 

vizsgálatban alátámasztott feltevést, miszerint ebben a régióban az önzetlenségi motivációból 

adódó szolidaritás szelektív és nem vonatkozik a társadalmi normák szempontjából nem 

konvencionális csoportokra (ebben az esetben a munkanélküliekre). 

 

 Mint azt a bevezető részben említettük, a kelet-európai országok fokozott 

egalitarianizmusa és paternalizmusa, 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). 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 
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viszonylag kismértékű jövedelmi különbségeket „természetes állapotként” élték meg, a kapott 

juttatásokat nem kötötték össze annak költségeivel.  

Mivel az emberek vágynak az állami gondoskodásra, de nem akarnak tudomást venni 

annak költségeiről, ezért azt feltételeztük, hogy a jóléti redisztribúció
4
 ideológiai elemének 

közgondolkodásbeli beágyazottsága a kelet-európai régióban nagymértékben el fog maradni a 

nyugat-európai mintához képest. 

Ennek a feltevésnek az ellenőrzésére úgy módosítottuk az állami jóléti szolgáltatások 

magyarázatára felállított eredeti modelleket, hogy a két disztributív igazságossági elv (a 

meritokrácia és az egalitarianizmus) helyére a jóléti redisztribúció ideológiai elemét helyeztük 

(l. 4. ábra). 

 

 
4. ábra: A munkanélküli segélyezés és az állami egészségügyi ellátás támogatásának magyarázatára felállított telített 

útmodellek a jóléti redisztribúcióval, mint közvetítő változóval. 

 

Az így létrehozott modellek eredményeiből látszik, hogy a jóléti redisztribúció 

ideológiai eleme a nyugat-európai minta esetében szignifikáns bejóslója mindkét jóléti 

szolgáltatás támogatásának és szintén szignifikáns összefüggést mutat mindegyik motivációs 

változóval. Lényeges, hogy a konvencionalitás a jóléti redisztribúció iránti igény alacsonyabb 

fokú támogatásával jár együtt, ami a vizsgált nyugat-európai régió piac- és versenypárti 

hagyományaira hívja fel a figyelmet. A kelet-európai csoport esetében ugyanakkor a jóléti 

redisztribúció egyik jóléti szolgáltatás támogatásával sem mutat összefüggést, továbbá a 

motivációs változók közül is csupán az egészségügyi ellátásra vonatkozó önérdek változó 

fokozta szignifikáns mértékben a jóléti újraelosztás iránti igényt. 

 Ezek az eredmények alátámasztják azt a feltételezésünket, miszerint a volt szocialista 

országokban a jóléti redisztribúció ideológiai elemének közgondolkodásbeli beágyazottsága 

rendkívül csekély mértékű, hiszen az emberek régiónkban nincsenek hozzászokva ahhoz, 

hogy az egalitariánus gazdasági célok – a gazdasági erőforrásbeli egyenlőség és a szociális 

biztonság – személyes költségeit is figyelembe vegyék, amikor ezen célok támogatásáról 

ítéletet hoznak. 

                                                 
4
Jóléti redisztribúción ebben az esetben azt értjük, hogy valaki inkább az alacsonyabb adóterheket és a kisebb 

állami újraelosztást, vagy a magasabb adóterheket és az állami jóléti szolgáltatások szélesebb körét preferálja. 
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 A második vizsgálat eredményei számos ponton alátámasztották a posztszocialista 

gazdasági rendszernosztalgiával kapcsolatos feltételezéseinket. Mivel Kelet-Európában a 

jövedelmi egalitarianizmus és a jóléti paternalizmus a közgondolkodás hangsúlyos elemei, 

ezért a konvencionalitási motiváció magasabb szintjével jellemezhető válaszadók ebben a 

régióban társadalmi és élethelyzetükből adódó önérdeküktől függetlenül – adott esetben akár 

annak ellenére – fogékonyabbak ezekre az ideológiai elemekre. Ezzel szemben a nyugat-

európai társadalmak állampolgárai esetében a pszichológiai konzervativizmus pont a fennálló 

jövedelmi egyenlőtlenségeket legitimáló meritokratikus ideológia elfogadásának kedvez és 

ezen keresztül a jóléti szolgáltatások ellenzésére sarkall. Ezek az eredmények alátámasztják, 

hogy a jóléti szolgáltatásokkal és jóléti állammal kapcsolatok vélekedések magyarázatában a 

korábbi kutatások által vizsgált motivációs tényezők mellett fontos szerepe van a 

konvencionalitásnak és a hozzá kapcsolódó megismerési motivációknak, mivel fontos 

pszichológiai alapot teremtenek a jóléti attitűdök szempontjából releváns ideológiai tartalmak 

elfogadásához vagy éppen elutasításához. 

Emellett fontos kiemelni, hogy mivel a volt szocialista régióban a gazdasági-jövedelmi 

egyenlőség megteremtésének egyéni és társadalmi áldozatai nem képezték a társadalmi 

diskurzus szerves részét, ezért az emberek nincsenek hozzászokva ezek számbavételére, 

amikor jóléti preferenciáikkal kapcsolatos döntéseket hoznak. Így fordulhat elő, hogy a 

nyugati mintával ellentétben – ahol az ilyen típusú költség-haszon elemzés a közgondolkodás 

szerves részét képezi – a jóléti redisztribúció ideológiai eleme nincs hatással egyetlen általunk 

vizsgált jóléti szolgáltatás támogatására sem, továbbá az egyéni szintű motivációs változók 

sem befolyásolják a jóléti redisztribúció iránti igényt, ha annak költségei is felmerülnek a 

kérdésben. 

 

3. vizsgálat 

A motivált politikai megismerés hatása az intézményrendszerrel kapcsolatos bizalmi 

ítéletekre 

 

 A második vizsgálatban számos bizonyítékot tudtunk felmutatni egy sajátos kelet-

európai posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia létezésének alátámasztására. Ennek 

lényege, hogy a régióban a konzervatív pszichológiai karakterből adódó megismerési 

motivációk akkor is a régi szocialista rendszer által propagált disztribúciós elvek 

elfogadásának kedvez, ha az ellentétben áll a személyes racionális önérdek motivációs 

erejével. Fontos kiemelni, hogy ebben az esetben a rendszerigazolás jelensége időben eltolt, 

hiszen a „rendszer” fogalma alatt a szocialista időszak ideológiai alapelveire épülő erőforrás-

elosztási procedúrákat értjük.      

 A harmadik vizsgálatban azt ellenőriztük, hogy a posztszocialista gazdasági 

rendszernosztalgia mechanizmusa milyen összefüggésben van az aktuális politikai 

rendszerigazolással (vagy éppen rendszerkritikával). A politikai rendszerigazolás szintjét a 

rendszerváltást követően kiépült demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalom mértékén 

keresztül ragadtuk meg. 

 Mivel Közép-Kelet-Európában a rendszerváltás során az intézményrendszer 

átalakulását – részben az újonnan viszonyokkal való elégedetlenség okán – nem követte a 

gazdasági preferenciák közgondolkodásbeli változása, feltételezésünk ezért az volt, hogy az új 

intézményrendszer annak függvényében nyerhetett csak legitimitást, hogy mennyire tudott a 

továbbiakban is eleget tenni a régi rendszer kulcsfontosságú normáinak, a jövedelmi 

egalitarianizmusnak és jóléti paternalizmusnak. Ezek a szempontok pedig, mint azt az előző 

vizsgálatokban láttuk, ebben a régióban különösen fontosak a konvencionalitási motiváció, 

valamint a régió történelmi örökségétől függetlenül az önzetlenségi motiváció magasabb 
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szintjével bírók számára. Ezért azt is feltételeztük, hogy míg Kelet-Európában az önzetlenség 

és konvencionalitási motiváció is befolyásolja, hogy a válaszadók mekkora hangsúlyt 

fektetnek az állami jóléti szolgáltatások színvonalára és a fennálló jövedelmi 

egyenlőtlenségek mértékére, amikor a demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalmuk 

mértékéről hoznak ítéletet, addig ugyanebben a helyzetben a nyugat-európai régióban a 

konvencionalitás nem befolyásol. 

 Feltételezéseink ellenőrzésére, egy-egy lineáris regressziós modellt hoztunk létre 

külön-külön a kelet- és nyugat-európai csoportokban, amely modellekkel a demokratikus 

intézményrendszerbe vetett bizalom szintjét kívántuk magyarázni. Utóbbit, mint függő 

változót egy három item alapján létrehozott bizalmi index formájában operacionalizáltuk.
5
 A 

modellekben a fő magyarázó változók az adott társadalomban fennálló jövedelmi 

egyenlőtlenségek mértéke (az ún. Gini-index formájában kifejezve), valamint az állam által 

nyújtott jóléti szolgáltatások észlelt színvonala
6
 voltak.  

Ezenkívül több olyan változót illesztettünk a modellekbe, amelyek korábbi kutatások 

szerint nagyban befolyásolják az állampolgárok által kifejezett politikai bizalom szintjét. 

Ilyenek voltak: az ország gazdasági helyzetének megítélése (Lipset és Schneider, 1983; 

Mishler és Rose, 2001); az intézményrendszer működésének procedurális igazságossága 

(Leventhal, 1980; Tyler, 2006); valamint a válaszadókra jellemző általános bizalmi szint 

(Almond and Verba, 1963; Putnam 2000; Rothstein és Stolle, 2008). Ezenfelül az előző 

vizsgálatokhoz hasonlóan figyelembe vettük a válaszadók demográfiai jellemzőit is. Az 

elemzések során a bejósló változók hatásának csoportközi ekvivalenciáját ellenőriztük. A 

motivációs változók hatásának ellenőrzésére két újabb modellt hoztunk létre, amelyekbe négy 

interakciós tagot is bevezettünk, melyek az önzetlenség, valamint a konvencionalitás fő 

bejósló változókkal (Gini-index, észlelt jóléti hatékonyság) mutatott közös hatását 

ellenőrizték (l. 2. táblázat). 

 A kapott eredmények azt mutatták, hogy bár az észlelt jóléti hatékonyság mindkét 

mintában pozitív irányban befolyásolta a politikai intézményi bizalom szintjét, ez a hatás 

szignifikánsan erősebb volt a kelet-európai csoportban (Δχ
2
=19,1; Δdf=1; p≤,001), mint 

ahogyan szintén szignifikánsan eltérő súllyal befolyásolta a bizalmi ítéleteket a két csoportban 

a jövedelmi különbségek mértéke (Δχ
2
=192,4; Δdf=1; p≤,001). Utóbbi változó ráadásul 

ellentétes előjelű kapcsolatot mutatott a függő változóval a két mintában, mivel a nyugat-

európai csoportban fokozta az intézményi bizalmi szintet (b=,06; p≤,001), míg a kelet-

európai régióban csökkentette azt (b=-,10; p≤,001). Mindezek arra utalnak, hogy ugyan mind 

a kelet-, mind a nyugat-európai régió országainak lakói fontos rendszer-legitimációs 

szempontnak tartják, hogy az állam minél magasabb szintű jóléti szolgáltatásokat biztosítson 

állampolgárai számára, de ez a szempont mégis nagyobb súllyal esik latba a volt szocialista 

országok lakói bizalmi ítéleteinek meghozatalakor. Emellett úgy tűnik, hogy a kelet-európai 

régióban egy adott ország új demokratikus intézményrendszere annál nagyobb mértékű 

legitimitást és bizalmat tudott nyerni az állampolgárok szemében, minél inkább képes volt 

mérsékelni a rendszerváltást követően fokozódó jövedelmi egyenlőtlenségek mértékét. Ezzel 

szemben Nyugat-Európában megfelelő „legitimáló mítoszok” állnak rendelkezésre a fennálló 

jövedelmi egyenlőtlenségek igazolására, így az állampolgárok annál nagyobb mértékben 

vonhatják meg a politikai intézményrendszer irányába mutatott bizalmukat, minél inkább azt 

látják, hogy az állam mesterséges eszközökkel próbál változtatni az igazságosként észlelt 

társadalmi hierarchián, jövedelmi viszonyokon. 

A motivációs változók hatására felállított modellek eredményeiből az látszik, hogy a 

jövedelmi egyenlőtlenségek és a konvencionalitás interakciója mindkét minta esetében 

                                                 
5
A három item a parlamentbe, a rendőrségbe, valamint a jogrendszerbe vetett bizalom szintjére kérdezett rá.  

6
Ezt a változót szintén egy három item alapján létrehozott index segítségével ragadtuk meg. Az itemek a 

nyugdíjak, az oktatás, valamint az egészségügyi ellátás színvonalára kérdeztek rá. 
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szignifikáns (FNy-Eu=4,737; df=1; p≤,05; FK-Eu=12,534; df=1; p≤,001), ugyanakkor maga az 

interakció eltérő természetű, hiszen a jövedelmi egyenlőtlenségek mértéke pontosan 

ellentétesen hat a konvencionalitás magasabb szintjével bírókra a két régióban, Nyugat-

Európában nagyobb mértékben növeli, Kelet-Európában nagyobb mértékben csökkenti a 

bizalmi szintet, mint a konvencionalitás alacsonyabb szintjével rendelkezők esetében. 

 

 
 

Nyugat-Európa Kelet-Európa 

Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 

Változók b b b b 

Együttható -2,176 (,327)*** -,313 (1,450) 4,925 (,522)*** 6,732 (,999)*** 

GINI ,061 (,006)*** ,006 (,044) -,104 (,009)*** -,140 (,025)*** 

GDP 
1,474E-005 

(5,00E-06)** 

1,514E-05 

(5,00E-06)** 

-1,300E-04 

(1,10E-05)*** 

-1,270E-04 

(1,10E-05)*** 

Nem ,018 (,028) ,018 (,028) ,121 (,034)*** ,120 (,034)*** 

Életkor -,004 (,001)*** -,004 (,001)*** ,002 (,001)* ,002 (,001)* 

Iskolázottság ,036 (,004)*** ,036 (,004)*** ,009 (,006) ,009 (,006) 

Szubjektív jövedelem -,054 (,021)** -,051 (,021)* -,035 (,027) -,034 (,027) 

Objektív jövedelem ,019 (,007)** ,020 (,007)*** -,007 (,011) -,007 (,011) 

Elégedettség 

gazdaság 
,198 (,007)*** ,198 (,007)*** ,242 (,009)*** ,244 (,009)*** 

Procedurális 

igazságosság 
,113 (,007)*** ,112 (,007)*** ,112 (,008)*** ,111 (,008)*** 

Általános bizalom ,228 (,009)*** ,228 (,009)*** ,121 (,009)*** ,122 (,009)*** 

Jóléti hatékonyság ,301 (,011)*** ,259 (,066)*** ,377 (,012)*** ,187 (,057)** 

Konvencionalitás ,048 (,017)** -,441 (,238) ,169 (,028)*** -,675 (,197)*** 

Önzetlenség ,057 (,021)**  ,092 (,282) -,023 (,027) ,396 (,194)* 

GINI X 

Konvencionalitás  
,016 (,007)* 

 
,019 (,005)*** 

Jóléti hatékonyság X 

Konvencionalitás  
,000 (,011) 

 
,066 (,015)*** 

GINI X Önzetlenség  -,003 (,009)  -,011 (,005)* 

Jóléti hatékonyság X 

Önzetlenség 
 ,009 (,013)  -,024 (,015) 

R2 0,359 0,360 0,354 0,355 

2. táblázat: Az intézményi bizalom szintjének magyarázatára felállított regressziós modellek 
 

 Emellett a kelet-európai csoportban szignifikáns lett a konvencionalitás és az észlelt 

jóléti hatékonyság közti interakció (F=19,042; df=1; p≤,001), ami azt jelzi, hogy a 

konvencionalitási motiváció magasabb fokával jellemezhetők körében még inkább emeli az 

intézményi bizalom szintjét, ha úgy látják, hogy a jóléti szolgáltatások színvonala 

megfelelően magas. Továbbá ebben a csoportban szintén szignifikáns lett a jövedelmi 

egyenlőtlenségek és az önzetlenség közti interakció (F=4,001; df=1; p≤,05), ami pedig arra 

utal, hogy az önzetlenebb válaszadók politikai bizalmi szintjét jobban befolyásolják az adott 

társadalomban tapasztalható jövedelmi egyenlőtlenségek, mint a kevésbé empatikus társaikét.         

 Az eredmények a motivált politikai megismerés fontos különbségeire hívják fel a 

figyelmet a két csoport között. A volt szocialista országokban a konvencionalitás motivációja 

a jelek szerint még hangsúlyosabbá teszi az egalitarianizmus és a paternalizmus szempontjait 

a demokratikus intézményrendszer legitimitásának megítélésénél. Vagyis ebben a régióban 

azok, akik számára fontos, hogy tartsák magukat a társadalmi konvenciókhoz, annál jobban 

bíznak az intézményrendszerben, minél inkább sikerül annak teljesítenie az előző rendszer 

által propagált, és az új rendszerrel való elégedetlenség által fennmaradt egyenlőségpárti 

gazdaságpolitikai prioritásokat, azokat a prioritásokat, amelyek a rendszerváltást követően 
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sem vesztettek a régió közgondolkodásában betöltött jelentőségükből. A nyugat-európai 

régióban ellenben úgy tűnik, a pszichológiai konzervativizmus még valószínűbbé teheti az 

olyan legitimáló ideológiák elfogadását, amelyek igazolják a fennálló egyenlőtlenségeket, 

ezért a konvencionalitás magasabb szintjével rendelkezőknél az intézményrendszerrel 

kapcsolatos bizalmi ítéletek egyik fontos alapja lehet, hogy az befolyásolni próbálja-e az 

igazságosként észlelt társadalmi hierarchiát. 

 

 A harmadik vizsgálatban mind a kelet-európai, mind a nyugat-európai csoportban 

sikerült bizonyítékot találni a gazdasági rendszerigazolás és a politikai rendszerigazolás közti 

összefüggésre. Minél inkább garantálni tudja a demokratikus intézményrendszer a 

közgondolkodásban mély beágyazottsággal bíró gazdasági relevanciájú normák teljesülését – 

mely Közép-Kelet-Európában a jövedelmi egalitarianizmus és paternalizmus, Nyugat-

Európában pedig a meritokrácia – annál inkább képes elnyerni az állampolgárok bizalmát. 

Emellett az alapvető tendencia mellett az is észlelhető, hogy a motivált politikai megismerés 

alapelveinek megfelelően diszpozicionális tulajdonságainkból adódó motivációink erőteljesen 

befolyásolják azt, hogy milyen szempontok alapján szavazunk bizalmat a társadalom 

működésének keretet szabó politikai intézményrendszernek. A biztonság és bizonyosság iránti 

igényből adódó konvencionalitási motiváció arra késztet, hogy elsősorban az adott társadalom 

normái és értékei tükrében hozzuk meg ezt a legitimációs döntést, így régiónkban az időben 

eltolt gazdasági rendszerigazolás, vagyis a posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia 

megismerési motivációink révén aktuálisan is befolyásolja a demokratikus intézményrendszer 

megítélését, a politikai rendszerigazolást. 

 

Összegzés 

 A három vizsgálat összességében a motivált politikai megismerés lényes 

különbségeire hívja fel a figyelmet a nyugat- és közép-kelet-európai régió között. Az 

eredmények amellett tanúskodnak, hogy az a mód, ahogyan alapvető motivációink hatást 

gyakorolnak politikai vélekedéseinkre és viselkedésünkre, nagymértékben függ az adott 

társadalom közgondolkodásának természetétől. A személyiségünkből és egyéb 

diszpozicionális tulajdonságainkból adódó motivációink, mint amilyen az önzetlenség és a 

konvencionalitás, főként az adott társadalom normatív ideológiai elemein keresztül hathat a 

politikai preferenciáinkra. Mivel ezek a normatív ideológiai elemek mások a volt szocialista 

régió társadalmaiban, mint Nyugat-Európában, ezért ugyanaz a motiváció akár pontosan az 

ellenkező hatással is lehet a politikai viselkedés különböző területeire. 

 Ennek a jelenségnek egy példája a kelet-európai posztszocialista gazdasági 

rendszernosztalgia mechanizmusa, amelynek lényege, hogy a fenyegetettség- és 

bizonytalanságkerülésből adódó konvencionalitási motiváció akkor is fokozza a régi 

szocialista rezsim által propagált jövedelmi egyenlőség és állami paternalizmus iránti igényt, 

ha az ellentétben áll a személy racionális önérdekével. Ebből kifolyólag pedig a 

konvencionalitás az átfogóan dokumentált egyesült államokbeli és nyugat-európai mintához 

képest más típusú hatást gyakorol a politikai viselkedés több területén is.  

A bal-jobb ideológiai preferenciák esetében a nyugati jobboldali rigiditás helyett 

egyfajta baloldali rigiditás jelenlétét okozhatja, mivel ebben a régióban a pszichológiai 

konvencionalitás inkább klasszikusan baloldali gazdasági attitűdök elfogadását valószínűsíti. 

Ugyanakkor ezek az egalitariánus gazdasági attitűdök szelektívek, nem vonatkoznak a 

társadalmi normák szempontjából nem konvencionális külső csoportokra (ellentétben a 

Nyugat-Európában tapasztalható inkluzív társadalmi szolidaritással), így a konvencionalitás a 

jóléti sovinizmus erősödésének kockázatát is magában rejti (l. 1. vizsgálat). Emellett ez a 

motivációs tényező azon túl, hogy fokozza a paternalista elvárásokat, ezt más legitimáló 

ideológiák elfogadásán keresztül teszi, mint Nyugat-Európában, hiszen ott a jóléti 
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redisztribúcióval szembeni ellenálláson, valamint a meritokrácia elfogadásán keresztül 

csökkenti az állami jóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásokat. Ezzel szemben 

régiónkban az egalitariánus disztribúciós alapelv erősítésén keresztül fokozza a paternalista 

igényeket (l. 2. vizsgálat). A posztszocialista gazdasági rendszernosztalgia azzal a 

következménnyel is jár, hogy a volt szocialista országok állampolgárai nagyobb hangsúlyt 

fektetnek a jövedelmi egalitarianizmus és állami paternalizmus normáinak teljesülésére, 

amikor a demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalmukkal kapcsolatban hoznak ítéletet, 

és a bizalmi ítéletek során ezeknek a szempontoknak csak nagyobb jelentőséget ad a 

konvencionalitási motiváció magas szintje (l. 3. vizsgálat). A gazdasági és a politikai 

rendszerigazolás között ez az összefüggés azért fontos, mert a közép-kelet-európai régióban 

az intézményrendszer legitimálásának szempontjai a régi rendszer normáiból erednek, 

amelyeknek az új intézményrendszer csak igen korlátozott mértékben tud eleget tenni. Ez 

társadalmi bizonytalanságot szülhet, amely tovább fokozhatja a konvencionalitási motivációt 

és ezen keresztül a régi normákhoz való ragaszkodást. Így egy olyan negatív bizalmi spirál 

alakulhat ki, amely egyre nagyobb diszkrepanciát okozhat az intézményrendszer teljesítménye 

és a társadalmi elvárások között.        
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