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A TÁRSADALMI EGYENLėSÉG MEGÍTÉLÉSÉNEK 
PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI  

ÉS IDEOLÓGIAI BEÁGYAZOTTSÁGA 
MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN 

Vizsgálatunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy az empátia és a társas konformitásra való hajlam terén fel-
tárható egyéni különbségek hogyan befolyásolják a gazdasági, illetve kulturális-csoportalapú társadalmi 
egyenlĘséggel kapcsolatos vélekedéseket Nyugat-Európában és Magyarországon. Emellett azt is megvizs-
gáltuk, hogy a társadalmi egyenlĘség e két vetületén hozott ítéletek milyen összefüggésben állnak a vizs-
gálati személyek bal-jobb ideológiai preferenciáival. Az eredmények szerint az empátia mindkét minta 
esetében egalitariánus vélekedésekkel járt együtt mind gazdasági, mind kulturális téren, míg a konformitás 
a nem-konvencionális csoportok nagyobb fokú leértékelését vonta maga után. A konformitás a gazdasági 
egyenlĘséggel kapcsolatos vélekedésekre kettĘs hatást gyakorolt a nyugat-európai minta esetében, míg  
a magyar minta esetében a gazdasági egalitarianizmussal mutatott összefüggést. Nyugat-európai vizsgálati 
személyeinknél mind a gazdasági, mind a kulturális-csoportalapú egalitarianizmus negatív összefüggést 
mutatott a bal-jobb skálán való önelhelyezéssel, míg a magyar minta esetén a gazdasági egalitarianizmus 
pozitív, a kulturális-csoportalapú egalitarianizmus pedig negatív összefüggést mutatott ezzel az ideológiai 
dimenzióval. 

Régóta foglalkoztatja a társadalomtudományokat, hogy társadalmi-politikai attitĦd-
jeinket, ideológiai preferenciáinkat vissza lehet-e vezetni egyéni szintĦ pszicholó-
giai diszpozíciókra. A témához tartozó elméletek általános elképzelése szerint bi-
zonyos pszichológiai tulajdonságaink elĘrevetítik egy sor társadalmi és politikai 
kérdésben elfoglalt álláspontunkat, és ezeken keresztül hozzájárulnak absztraktabb 
szintĦ ideológiai preferenciáink meghatározásához. Ennek alapja az a feltételezés, 
hogy olyan politikai-ideológiai irányzatokkal vagyunk hajlamosak egyetérteni, ame-
lyek a leginkább hozzá tudnak járulni pszichológiai jellemzĘinkbĘl fakadó szük-
ségleteink kielégítéséhez (áttekintésként lásd Jost et al., 2003). Ebben az összefüg-
gésben kiemelt jelentĘséggel bírnak a társadalmi egyenlĘség egyes vonatkozásaival 
kapcsolatos attitĦdjeink és vélekedéseink. 

POLITIKAI IDEOLÓGIA ÉS TÁRSADALMI EGYENLėSÉG 

A politikai ideológiák klasszifikációjának bevett gyakorlata a két dimenzió mentén 
történĘ csoportosítás, amelyek közül az egyik társadalmi-kulturális kérdéseken ala-
pul, a másik pedig kimondottan gazdasági relevanciájú (pl. Christie és Meltzer, 
1970; Nolan, 1971; Slomp, 2000, Körösényi, Tóth és Török, 2007). Mindkét di-
menzió szorosan összefügg a társadalmi egyenlĘséggel kapcsolatos vélekedések-
kel. A kulturális dimenzióra alapozva beszélhetünk kulturális-csoportalapú egyen-
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lĘség értelmezésrĘl, amelynek lényeges vonatkozása a kulturális konvencióknak, 
normáknak eleget nem tevĘ csoportok megítélésében tapasztalható különbségek. 
A kulturális dimenzió konzervatív oldala elsĘdleges jelentĘséget tulajdonít a tradí-
ciók, konvenciók, valamint az ezeken alapuló tekintély szabályozó erejének, ezért 
a magukat ide sorolók hajlamosabbak negatívabban megítélni az ezeknek valami-
lyen szempontból ellentmondó csoportokat (Adorno et al., 1950; Lipset, 1959; Wilson, 
1973; Altemeyer, 1996; Sidanius és Pratto, 1999; Jost, Federico és Napier, 2009; 
Duckitt és Sibley, 2009). 

Ugyanakkor az ideológiai klasszifikáció gazdasági dimenziójára alapozva be-
szélhetünk kimondottan gazdasági típusú társadalmi egyenlĘségrĘl is, amelynek 
központi témája a jövedelmi egyenlĘség, illetve a különbözĘ jóléti szolgáltatások-
hoz, gazdasági erĘforrásokhoz való hozzáférés egyenlĘsége. A gazdasági ideológi-
ai dimenzió konzervatív, vagy jobboldali oldalának hívei, a baloldal követĘihez 
képest hagyományosan, kevésbé preferálják a gazdaság állami eszközökkel történĘ 
szabályozását és az állam által irányított és garantált nagyarányú jövedelmi újrael-
osztást, az univerzális jóléti szolgáltatásokat, és ezzel párhuzamosan inkább tolerál-
ják a nagy jövedelmi különbségeket (pl. Bean és Papadakis, 1998; Arts és Gelissen, 
2001; Jæger, 2008; van Orschoot, 2008). 

A politikai ideológiák hagyományos bal-jobb felosztása a nyugati demokráciák 
esetében ezt a két dimenziót metszi keresztbe, ezért a jobboldali orientációhoz szokás 
kötni a társadalmi egyenlĘtlenségek nagyobb mértékĦ elfogadását, azok szükségszerĦ 
elismerését szemben a baloldal egalitarianizmusával mind kulturális, mind gazda-
sági téren (Bayer, 1998; Bobbio és Cameron, 1996; Jost et al., 2003, 2009). 

Széles körben elterjedt nézet, hogy a bal-jobb ideológiai dimenzió kommuniká-
ciós kódként mĦködik, egyfajta heurisztikus eszköz, amelynek segítségével a vá-
lasztók leegyszerĦsítik a maguk számára a politika bonyolult világát (Knutsen, 
1995). Ez azzal is jár, hogy a ’bal’ és ’jobb’ címkék tartalmát mindig az adott tár-
sadalmi viszonyok és politikai kultúra határozza meg, így az idĘtĘl és tértĘl függĘ-
en nagymértékĦ változatosságot mutathat (Zechmeister, 2006; Jou, 2010), ami kü-
lönösen fontos jellemzĘ olyan fiatal demokráciák esetében, mint a közép-európai 
volt szocialista országok. 

AZ IDEOLÓGIAI PREFERENCIÁK  
ÉS A TÁRSADALMI EGYENLėSÉGGEL KAPCSOLATOS ATTITĥDÖK 

PSZICHOLÓGIAI MEGALAPOZOTTSÁGA 

Amennyiben azt a kérdést tesszük fel, hogy a társadalmi egyenlĘséggel kapcsolatos 
vélekedések mögött milyen egyéni szintĦ pszichológiai diszpozíciók ragadhatók 
meg motivációs bázisként, akkor az eddigi kutatások alapján a változók két cso-
portja tĦnik kiemelkedĘ jelentĘségĦnek. Egyrészt a normakövetésre és a társas 
konformitásra hajlamosító egyéni vonások, másrészt olyan diszpozíciók, amelyek 
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fogékonnyá tesznek minket a mások jólétével való törĘdésre, mások érdekeinek, 
érzéseinek és nézĘpontjának figyelembevételére. A társas konformitás és empátia 
vonások olykor együttesen, olykor külön-külön, de folyamatosan felbukkannak 
a tárgyhoz kapcsolódó elméletekben és empirikus kutatásokban. 

A mentális rigiditással kapcsolatos elméletek például egymással szoros összefüg-
gésben tárgyalják a társas konformitással és az empátiával rokonítható diszpozíciók 
hatását a társadalmi egyenlĘséggel kapcsolatos attitĦdökre és ideológiai prefe-
renciákra. Az ide sorolható elképzelések közös pontja, hogy a személy vélekedés-
rendszerében feltárható túlságosan merev kognitív struktúra és/vagy dinamika azt 
eredményezi, hogy képtelen lesz elvonatkoztatni központi jelentĘséggel bíró véle-
kedéseitĘl. EbbĘl kifolyólag nem lesz képes a rugalmas és kritikus gondolkodásra, 
ami egyszerre teremt alapot a konform szabálykövetéshez (társas konformitás) és 
mások eltérĘ érdekeinek, nézĘpontjának figyelmen kívül hagyásához (alacsony 
empátia). 

Az olyan mentális rigiditást megragadó változókkal végzett vizsgálatok, mint a te-
kintélyelvĦség (Adorno et.al., 1950; Altemeyer, 1988), dogmatizmus (Rokeach, 
1960), struktúra iránti igény (Allport, 1954; Schaller et al., 1995), kognitív és integ-
ratív komplexitás (Kelly, 1955; Hunyady, 1981, 1996; Tetlock, 1983), vagy a lezá-
rás iránti igény (Webster és Kruglanski, 1994; Kruglanski, 2004) rendre azt mutat-
ják, hogy a merev kognitív struktúra és mĦködés együtt jár a normakövetéssel és 
konvencionalitással (Vidulich és Kaiman, 1961; Fu et al., 2007). Ezen felül kapcso-
latban áll a nem konvencionális csoportokkal szembeni elĘítéletességgel (Strickland és 
Weddell, 1972; Streufert és Nogami, 1989; Van Hiel, Pandelaere és Duriez, 2004), 
az empátia alacsony szintjével (Wright, 1975; Carlozzi et al., 1995; Nelson, 2009), 
valamint régóta fennálló politikai-ideológiai pluralizmussal jellemezhetĘ országok-
ban a jobboldali-konzervatív politikai orientációval (Scott, 1963; DiRenzo, 1967; 
Tetlock, 1983, 1984; Kruglanski, 2004; Van Hiel, Duriez és Kossowska, 2006; Jost 
et al., 2007). 

Számos elmélet egymástól függetlenül, két vagy több különálló személyiségvo-
násként vizsgálja a két tényezĘ hatását. A személyiség „nagy ötök” faktorai közül 
például három szerepe tĦnik relevánsnak a társadalmi attitĦdök és az ideológiai 
preferenciák magyarázatában. A tapasztalatokra való nyitottság alacsony szintje és 
a lelkiismeretesség magas szintje, mint a normakövetés és konformitás személyiség-
beli megalapozói összefüggést mutat olyan ideológiai attitĦdklaszterek elfogadá-
sával, mint a jobboldali tekintélyelvĦség, valamint a szociális dominancia orientáció 
(Pratto et al., 1994; Peterson és Lance 2001; Sibley és Duckitt, 2008). ElĘbbinek 
szerves része a társadalmi konvencionalitás és a nem konvencionális csoportok le-
értékelése (Altemeyer, 1988, 1996), utóbbi pedig azt mutatja meg, hogy az egyé-
nek milyen mértékben támogatják a csoportok közötti hierarchiát és törekednek 
a felsĘbbrendĦ csoportpozíció kivívására (Sidanius és Pratto, 1999). Mivel a nyi-
tottság alacsony és a lelkiismeretesség magas szintje fogékonnyá tesz a társadalmi 
konvencionalitásra és a fennálló egyenlĘtlenségek elfogadására, ezek a vonások 
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demokratikus társadalmakban inkább hajlamosítanak a jobboldali politikai orientá-
cióra (Caprara et al., 2006; Carney et al., 2008; Rentfrow et al., 2009). 

Hasonló eredményeket találtak a barátságosság dimenzió esetén is. Mivel a ba-
rátságosság magas fokával jellemezhetĘ emberek törekednek a másokkal fenntar-
tott harmonikus viszonyra, mások segítésére és megértésére, empatikusabbak, ezért 
kevésbé fogadják el a társadalmi egyenlĘtlenségeket, egalitariánusabbak (Sibley és 
Duckitt, 2008, 2010, Hirsh et al., 2010), és ezzel összefüggésben politikai orientá-
ciójukat tekintve inkább baloldaliak, liberálisak (Caprara et al., 2006; Chirumbolo 
és Leone, 2010). Ezzel párhuzamosan számos kutatás azt mutatja, hogy a maga-
sabb empátia az általános elĘítéletesség, tekintélyelvĦség és szociális dominancia 
orientáció alacsonyabb fokával jár együtt (McFarland, 2010; Backström és Björklund, 
2007; Pettigrew és Tropp, 2008). 

Az empátia és a társas konformitás egymástól független hatása legtisztábban az 
ideológiák és elĘítéletesség kettĘs folyamat elméletében jelenik meg (Duckitt, 2001, 
2005; Duckitt és Sibley, 2009). Az elmélet Altemeyer (1998) elképzelése alapján 
azt feltételezi, hogy a társadalmi egyenlĘséggel kapcsolatos attitĦdöket elsĘdlege-
sen két független attitĦdklaszter határozza meg: a jobboldali tekintélyelvĦség, va-
lamint a szociális dominancia orientáció. A két attitĦdklaszter mögött két jól meg-
különböztethetĘ személyiségvonás-konstelláció ragadható meg. A tekintélyelvĦség 
mögött a társas konformitás, amely magával vonja a konvencionalitást, szabálykö-
vetést, engedelmességet, kiszámíthatóságot, a szociális dominancia orientáció mö-
gött, pedig a durvalelkĦség, amely az empátia inverz dimenziójaként értelmezhetĘ, 
mivel fĘbb jellemzĘi a kíméletlenség, részvétlenség, engesztelhetetlenség és ke-
ménység. 

A kettĘs folyamat elmélet szerint a két személyiségvonás-konstelláció az emlí-
tett attitĦdklasztereken keresztül más-más csoportokkal szemben fejtheti ki az elĘ-
ítéletességre, diszkriminációra hajlamosító hatását. A társas konformitás a tekin-
télyelvĦség attitĦdklaszterén keresztül azokkal a csoportokkal szemben hajlamosít 
elĘítéletességre, amelyek fenyegetést jelentenek a fennálló társadalmi struktúrára, 
kulturális konvenciókra és normákra, ezzel szemben a durvalelkĦség esetében a szo-
ciális dominancia orientáció alapú elĘítéletesség célpontjai azok a csoportok, ame-
lyek versenyben állnak a személy csoportjával a magasabb státuszért, több erĘfor-
rásért folytatott küzdelemben. A fentiekbĘl következĘen a tekintélyelvĦség inkább 
a kulturális egyenlĘséggel kapcsolatos attitĦdöket jelzi elĘre, míg a szociális domi-
nancia orientáció a gazdasági egyenlĘséggel kapcsolatosakat. Azt, hogy a társa-
dalmi egyenlĘség e két dimenziója között mekkora az összefüggés, milyen mérték-
ben fedik át egymást, mindig az adott társadalom kulturális és politikai sajátosságai 
szabják meg (Mirisola et al., 2007). 
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A TÁRSADALMI SAJÁTOSSÁGOK  
BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE 

A kettĘs folyamat elmélet azzal, hogy nagy hangsúlyt fektet a kulturális és társa-
dalmi sajátosságokra, szembehelyezkedik olyan meghatározó kortárs társadalom-
pszichológiai elméletekkel, mint például a rendszerigazolási elmélet (Jost és Banaji, 
1994; Jost, 2003), a szociális dominancia elmélet (Sidanius és Pratto, 1999), vagy 
a konzervativizmus motivált megismerési elmélete (Jost et al., 2003, 2009). Utóbbi 
elképzelések szoros összefüggést feltételeznek a társadalmi egyenlĘség kulturális 
és gazdasági dimenziója között, és az egyenlĘtlenségek elfogadását egységesen kötik 
a politikai-ideológiai jobboldali orientációhoz. Az említett elméletek minden társa-
dalmat, mint egy csoportalapú hierarchia rendszert írnak le, ahol stabil hierarchikus 
viszonyok esetén társadalmi szinten normatívnak számíthatnak olyan legitimáló 
ideológiák, amelyek elfogadásával az egyes csoportok konzerválják a kialakult tár-
sadalmi rétegzĘdést. A piaci alapú demokráciákban ilyen ideológiáknak számít 
például a protestáns munkaetika, a meritokráciába és a piac igazságos mĦködésébe 
vetett hit (Jost és Hunyady, 2005). Mivel régóta fennálló szabadpiaci körülmények 
között ezeknek az elveknek nagyon erĘs normatív jellegük van, a társas konfor-
mitás ezeknek az ideológiáknak az elfogadásán keresztül hajlamosít a gazdasági 
egyenlĘtlenségek elfogadására, valamint gazdasági kérdésekben a jobboldali ideoló-
giai orientációra. 

Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy milyen viszony áll fenn a társas konfor-
mitás és a gazdasági egyenlĘséggel kapcsolatos attitĦdök között olyan országok 
esetében, ahol azok történelmi és kulturális sajátosságainál fogva az említett legiti-
máló ideológiák társadalmi elfogadottsága sokkal gyengébb. Ez különösen releváns 
kérdés Közép-Kelet-Európa fiatal demokráciái, köztük Magyarország esetében, 
ahol a rendszerváltást megelĘzĘ évtizedekben a szocialista állam központosított 
diktatórikus eszközökkel próbálta megvalósítani az elsĘsorban gazdasági értelem-
ben vett társadalmi egyenlĘtlenségek felszámolását. A hazánkban végzett vizsgálatok 
azt mutatják, hogy a rendszerváltást követĘen a társadalmi különbségek növekedé-
sével párhuzamosan rohamosan nĘni kezdett a piaci mĦködéssel és versengéssel 
szembeni szkepticizmus (Angelusz és Tardos, 1996, Csepeli et al., 2004; Fülöp et al., 
2001), valamint nagymértékben erĘsödött a jövedelmi egyenlĘtlenségek csökkenté-
sének és a szociális biztonság fokozásának igénye (Tóth, 2008). 

EbbĘl következĘleg feltételezhetĘ, hogy hazákban nem túl magas azoknak az 
ideológiai elemeknek a társadalmi elfogadottsága, amelyek nyugati demokráciák-
ban normatív erejüknél fogva legitimálják a gazdasági-jövedelmi egyenlĘtlensége-
ket. Ezt a feltételezést alátámasztják Hunyady (2009, 2010) társadalmi közérzettel 
kapcsolatos vizsgálatai, valamint Berkics (2008, 2009) társadalmi igazságossággal 
foglalkozó kutatásai, amelyek eredményeibĘl kitĦnik, hogy a magyar társadalom 
többsége rendkívül rendszerkritikus, és úgy gondolja, hogy morálisan elfogadható 
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eszközök révén nem lehet érvényesülni a mai hazai viszonyok között, amelyek 
alapvetĘen kontraszelektívek és igazságtalanok. 

Ha tehát azt a kérdést tesszük fel, hogy a társas konformitás milyen viszonyban 
áll a gazdasági egyenlĘséggel kapcsolatos attitĦdökkel az olyan volt szocialista or-
szágok esetén mint Magyarország, arra számíthatunk, hogy az merĘben el fog térni 
a nyugat-európai és az egyesült államokbeli mintától. A Kelet-Európában, például 
Lengyelországban és Szerbiában végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a disz-
pozicionális társas konformitáshoz köthetĘ pszichológiai változók – pl. a tekintély-
elvĦség és a lezárás iránti igény – együtt járnak a kulturális konzervativizmussal. 
Ezzel szemben gazdasági kérdésekben az állami paternalista attitĦdök elfogadásá-
nak kedveznek, amelyek ezekben az országokban a jobboldali ideológiai önmegha-
tározással állnak összefüggésben (pl. Kossowska és Van Hiel 2003; Duriez et al., 
2005; Korzeniowski 2006; Todosievic, 2008). 

A rendszerváltást követĘ hazai vizsgálatok azt mutatják, hogy a társas konformi-
tással összefüggĘ változók a kulturális-csoportalapú egyenlĘség kérdésében a nyuga-
ti és más kelet-európai tapasztalatoknak megfelelĘen bejósolják a különbözĘ társa-
dalmi csoportok értékelésében tapasztalható éles különbségtételt és elĘítéletességet, 
ami kimutatható volt mind a kognitív komplexitás alacsony foka (Hunyady, 1996), 
mind a tekintélyelvĦség magas értéke esetében (Fábián, 1999; ErĘs, Enyedi és Fá-
bián, 2001). 

A gazdasági egyenlĘség és az ezt elĘsegítĘ állami jóléti szolgáltatások megítélé-
sével kapcsolatban kevésbé egyértelmĦ a kép. A tekintélyelvĦséggel kapcsolatos 
vizsgálatok alapján úgy tĦnik ugyanis, hogy a kilencvenes évek folyamán mind az 
ideológiai baloldalon, mind az ideológiai jobboldalon megfigyelhetĘ volt a tekin-
télyelvĦség, és bár ez a kapcsolat némileg hangsúlyosabb volt a jobboldal tekinte-
tében (Fábián, 1999; Todosievic és Enyedi, 2008), ez a diszpozicionális tényezĘ 
kimutathatóan kapcsolatban volt az egyenlĘen hozzáférhetĘ állami jóléti szolgálta-
tások iránti igénnyel és ezen keresztül a baloldali önmeghatározással. Ugyanakkor 
a tekintélyelvĦség egy olyan tradicionális jobboldali-antiszocialista attitĦdklaszter-
hez is kapcsolódott, amelynek olyan jobboldali gazdasági vonatkozásai is voltak, 
mint például a privatizáció támogatása (Todosievic, 2008). Utóbbi eredménnyel 
összhangban van Hunyady (1996) megállapítása, miszerint a rendszerváltást köve-
tĘen a kognitív komplexitás alacsonyabb szintjén állók a korábbiakhoz és a komp-
lex csoporthoz képest jobban értékelték a magas presztízzsel járó társas kategóriá-
kat (pl. munkahelyi vezetĘ, politikus), társadalomképükben a presztízs és tekintély 
nagyobb szerepet kezdett játszani. Másképpen: a társadalmi egyenlĘségre nagy 
hangsúlyt fektetĘ szocialista rendszer bukását követĘen a rigidebb mentális tulaj-
donságokkal rendelkezĘk inkább elkezdték csodálni a gazdasági egyenlĘtlensé-
gek fokozódásával kialakuló új társadalmi berendezkedés nyerteseit, mint kevésbé 
rigid társaik. 

Mint látható, a rendszerváltást követĘ magyarországi viszonyok között több 
ponton is kérdéses, hogy az egyéni szintĦ pszichológiai változók hogyan befolyá-
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solják a társadalmi egyenlĘséggel kapcsolatos attitĦdöket, vélekedéseket, és ezen 
keresztül hogyan is hatnak tágabb ideológiai preferenciáinkra. Az alábbi vizsgálat 
keretében erre próbáltunk fényt deríteni. 

A VIZSGÁLAT CÉLJAI 

Vizsgálatunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy a mai magyar viszonyok között  
a társas konformitás és az empátia milyen úton határozzák meg a kulturális-csoport-
alapú egyenlĘséggel és a gazdasági egyenlĘséggel kapcsolatos vélekedéseket, és e két 
dimenzión keresztül az emberek ideológiai önmeghatározását. Emellett kíváncsiak 
voltunk arra is, hogy a Magyarországon feltárható hatásmechanizmus két évtized-
del a rendszerváltást követĘen miben tér el a nyugat-európai mintától. 

HIPOTÉZISEK 

Azt feltételeztük, hogy az empátia magasabb szintje társadalmi környezettĘl füg-
getlenül egalitariánusabb nézetekkel jár együtt mind kulturális, mind gazdasági té-
ren. A társas konformitás szintén az adott társadalmi környezettĘl függetlenül nagy 
valószínĦséggel együtt jár a nem konvencionális csoportokkal szembeni negatí-
vabb nézetekkel. Ugyanakkor a társas konformitás Nyugat-Európában a nagyobb 
piaci hagyományokkal rendelkezĘ országok esetén inkább hajlamosíthat az egyéni 
érdemeket hangsúlyozó meritokratikus ideológia elfogadására, és ezen keresztül hoz-
zájárulhat a gazdasági-jövedelmi egyenlĘtlenségek nagyobb fokú toleranciájához. 
Emellett feltételeztük, hogy Nyugat-Európában a kulturális-csoportalapú és a gazda-
sági egyenlĘségek elfogadása a jobboldali ideológiai preferenciákkal fog együtt járni. 
 A magyar összefüggésekkel kapcsolatban az volt a feltételezésünk, hogy a gaz-
dasági-jövedelmi egyenlĘség iránti igényt egymástól függetlenül határozza meg 
a meritokratikus ideológia elfogadása, illetve a társas konformitás, mégpedig ellen-
kezĘ elĘjellel. Ennek oka, hogy hazánkban a meritokratikus ideológia elfogadott-
sága nem bír normatív erĘvel, míg a jövedelmi egyenlĘség és a jóléti állami szol-
gáltatások iránti igény önmagukban legitimáló ideológiaként funkcionálhatnak, 
akár a személy racionális önérdekével szemben is. Emellett úgy gondoltuk, hogy 
más volt szocialista országokban feltárt mintának megfelelĘen a gazdasági-jöve-
delmi egyenlĘség iránti fokozott igény, illetve a kulturális-csoportalapú egyenlĘt-
lenségek nagyobb fokú elfogadása inkább a jobboldali ideológiai preferenciákkal 
jár együtt. 
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MINTA 

Vizsgálatunkat az Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata (European Social 
Survey, ESS) 2008/2009-es adatfelvételi körének adatbázisára alapoztuk. Az adatbá-
zisból elkülönítettük a reprezentatív magyar minta adatait (N=1544), emellett létre-
hoztunk egy nagyságrendileg azonos létszámú véletlenszerĦ nyugat-európai mintát 
(N=1685).1 Ez utóbbi minta 12 olyan európai ország adatait tartalmazta, amelyek 
egyike sem tartozott a szocialista országok közösségébe a második világháborút kö-
vetĘ évtizedekben.2 

MÉRT VÁLTOZÓK 

Társas konformitás 
A társas konformitás mérésére egy 4 itembĘl álló indexet hoztunk létre. Ezek az 
itemek arra próbáltak fényt deríteni, hogy mennyire fontos a személy számára, hogy 
a társas-társadalmi normáknak megfelelĘen viselkedjen, azok tartalmától függetle-
nül.3 A válaszadóknak egy hatfokú skálán kellett megjelölniük, hogy mennyire ér-
zik igaznak magukra az állításokat (Įmagyar=,62; ĮNy-Eu.=,63; magyar: 4,18±0,86; 
Ny-Eu.: 4,17±0,86).4 

Empátia 
Az empátia mérésére egy 3 itembĘl álló indexet hoztunk létre, amely azt mérte, 
hogy a válaszadó számára mekkora jelentĘséggel bír mások jóléte, mennyire nyi-
tott mások nézĘpontjára, igényeire.5 A válaszadóknak ebben az esetben is egy hat-

                                              
1 A nagyságrendileg azonos létszámú random minta összeállítására – amihez az SPSS 17.0 random 

minta összeállítási funkcióját használtuk – azért volt szükség, mert a késĘbbiekben alkalmazott struk-
turális elemzések segítségével feltárt hatáserĘsségek érzékenyek a minta elemszámára. 

2 A nyugat-európai minta a következĘ országokból származó adatokat tartalmazott: Belgium, Hol-
landia, Egyesült Királyság, Svájc, Dánia, Finnország, Svédország, Norvégia, Spanyolország, Francia-
ország, Görögország, Portugália. 

3 A társas konformitás index itemei: 1. „Azt gondolja, hogy az embereknek azt kell csinálniuk, 
amit mások mondanak nekik. Azt gondolja, hogy az embereknek mindig be kell tartaniuk a szabályo-
kat, akkor is, amikor senki sem figyeli Ęket.” 2. „Fontos számára, hogy mindig megfelelĘen viselked-
jen. El akarja kerülni, hogy olyat tegyen, ami más ember szemében helytelen.” 3. „Fontos számára, 
hogy szerény és visszafogott legyen. Megpróbál úgy élni, hogy ne vonja magára mások figyelmét.” 
4. „A hagyományok fontosak számára. Megpróbálja követni azokat a szokásokat, amelyeket a vallási 
vagy családi hagyományok hagytak rá.” 

4 Az ESS számos iteme fordított pontozású, ilyen itemek esetén megfordítottuk a pontozást oly 
módon, hogy a nagyobb pontérték jelölje az adott item tartalmával való nagyobb mértékĦ egyetértést. 

5 Az empátia index itemei: 1. „Fontosnak tartja, hogy minden ember egyforma bánásmódban ré-
szesüljön. Azt gondolja, hogy mindenkinek egyenlĘ lehetĘséggel kellene rendelkeznie az életben.” 
2. „Fontos számára, hogy meghallgassa azokat, akik másmilyenek, mint Ę. Még akkor is, ha nem ért 
egyet velük, meg akarja érteni Ęket.” 3. „Nagyon fontos számára, hogy segítsen a körülötte élĘ embe-
reknek. TörĘdik mások jólétével.” 
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fokú skálán kellett megjelölniük, hogy mennyire érzik igaznak magukra az állítá-
sokat (Įmagyar=,58; ĮNy-Eu.=,62; magyar: 4,63±0,80; Ny-Eu.: 4,82±0,74). 

Kulturális-csoportalapú egyenlĘség 
A kulturális-csoportalapú egyenlĘséggel kapcsolatos attitĦdöket három, a fenn-
álló társadalmi konvencióknak és normáknak valamilyen szempontból eleget nem 
tevĘ csoport megítélésén keresztül ragadtuk meg: a bevándorlók, a homoszexuálisok, 
valamint a tradicionális nĘi szerepeknek való megfelelés megítélésén keresztül. 

Bevándorlók megítélése 
A bevándorlók megítélésének mérésére egy 3 itembĘl álló indexet hoztunk létre 
(Įmagyar=,83; ĮNy-Eu.=,85; magyar: 4,11±1,96; Ny-Eu.: 5,17±2,01). Mindhárom 
itemet 11 fokú skálán kellett megítélni a válaszadóknak, ahol a magasabb pont-
számok jelezték a bevándorlók kedvezĘbb megítélését.6 

Homoszexualitás megítélése 
A homoszexuálisokkal szembeni diszkriminációra való hajlandóság mérésére a kö-
vetkezĘ item szolgált: „Hagyni kell, hogy a meleg férfiak, és a leszbikus nĘk sza-
badon éljék az életüket melegként és leszbikusként úgy, ahogy akarják.”, mellyel 
kapcsolatban a válaszadóknak egy 5 fokú skálán kellett kifejezniük egyetértésük 
mértékét (magyar: 3,14±1,25; Ny-Eu.: 4,02±1,00). 

Tradicionális nĘi szerepek 
Ebben az esetben azt kellett megítélni, hogy a nĘknek mennyire szükséges tartaniuk 
magukat a tradicionális nemi szerepekhez, még ha ez diszkriminációval is jár. Egy, 
két itembĘl álló index szolgált a tradicionális nĘi szerepekhez való ragaszkodás 
megítélésére (Įmagyar=,62; ĮNy-Eu.=,60; magyar: 3,06±1,03; Ny-Eu.: 2,50±0,97). A két 
itemet egy 5 fokú skálán kellett megítélni, ebben az esetben a magasabb pontszá-
mok az egyenlĘtlenségek nagyobb mértékĦ elfogadását jelentették.7 

Gazdasági egyenlĘség 
A gazdasági-jövedelmi egyenlĘséggel kapcsolatos attitĦdöket két változón keresz-
tül ragadtuk meg, egyrészt a jövedelmi egyenlĘtlenségek csökkentésének igényén 
keresztül, másrészt az olyan univerzális módon hozzáférhetĘ állami jóléti szolgál-

                                              
6 A három item: 1. „Általában véve árt, vagy használ Magyarország gazdaságának, hogy más or-

szágokból idejönnek élni emberek?” 2. „Mit mondana, Magyarország kulturális életének általában 
véve ártanak, vagy inkább gazdagítják, akik más országból idejönnek élni?” 3. „Rosszabb, vagy jobb 
hely lett-e Magyarország azzal, hogy más országból idejöttek emberek élni?” 

7 Az index két iteme: 1. „A nĘknek késznek kell lenniük arra, hogy a családjuk kedvéért kevesebb 
fizetett munkát végezzenek.” 2. „Ha kevés a munkalehetĘség, a férfiaknak elsĘbbséget kellene élvez-
niük a munkavállalásnál.” 
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tatások iránti igényen keresztül, amelyek szükség esetén mindenki számára egyenlĘ 
mértékben elérhetĘk. 

A jövedelmi egyenlĘtlenségek csökkentésének igényét az alábbi item mérte, 
ahol a válaszadóknak egy 5 fokú skálán kellett kifejezniük egyetértésük mértékét: 
„A kormánynak lépéseket kellene tennie a jövedelemkülönbségek csökkentése érde-
kében.” (magyar: 4,29±0,86; Ny-Eu.: 3,81±1,02) 

Az általános jóléti szolgáltatások iránti igényt egy 5 itembĘl álló index segítsé-
gével mértük, amelyek arra kérdeztek rá, hogy az államnak mekkora felelĘsséget 
kell vállalni bizonyos feladatok ellátásában.8 A válaszadók egy 11 fokú skálán fe-
jezték ki egyetértésük fokát a fenti állításokkal, ahol a 0-s érték az „egyáltalán nem 
az állam, felelĘssége”, a 10-es érték pedig a „teljes mértékben az állam felelĘssé-
ge” válaszlehetĘségekre vonatkozott (Įmagyar=,79; ĮNy-Eu.=,82; magyar: 8,23±1,48; 
Ny-Eu.: 7,57±1,47). 

Meritokratikus ideológia elfogadása 
A meritokratikus ideológia elfogadásának mértékét a következĘ itemen keresztül 
ragadtuk meg: „Az emberek jövedelmében mutatkozó nagy különbségek azért elfo-
gadhatók, hogy megfelelĘen tükrözzék a tehetség- és szorgalombeli különbsége-
ket.” A válaszadók egy 5 fokú skálán jelölték be, hogy mennyire értenek egyet a fenti 
állítással (magyar: 3,44±1,17; Ny-Eu.: 3,35±1,07). 

Ideológiai preferencia 
A válaszadók ideológiai preferenciáját a hagyományos bal-jobb skálán való önel-
helyezésen keresztül ragadtuk meg, amely a következĘ instrukción keresztül kérde-
zett rá a politikai-ideológiai preferenciákra: „A politikában az emberek gyakran be-
szélnek „bal-” és „jobboldalról”. Hol helyezné el önmagát ezen a skálán, ahol  
a „0” a baloldalt, a „10” a jobboldalt jelenti?” (magyar: 5,58±2,18; Ny-Eu.: 
5,10±1,99) 

Demográfiai változók 
Az elemzésekben további demográfiai változók hatását is vizsgáltuk, amelyek ko-
rábbi kutatások szerint kapcsolatban állnak a társadalmi egyenlĘséggel kapcsolatos 
attitĦdökkel. 

                                              
8 Ezek: 1. „Biztosítani, hogy mindenkinek legyen munkája, aki dolgozni szeretne” 2. „MegfelelĘ 

egészségügyi ellátást biztosítani a betegeknek” 3. „Elfogadható életszínvonalat biztosítani az idĘsek-
nek” 4. „Elfogadható életszínvonalat biztosítson a munkanélkülieknek” 5. „Elfogadható gyermekfel-
ügyeletet biztosítson a dolgozó szülĘknek”. 
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Nem 
A rendelkezésre álló bizonyítékok szerint a nĘk egalitariánusabb nézeteket valla-
nak mind kulturális, mind gazdasági-jövedelmi kérdésekben. Ez önérdekükbĘl is 
fakad, hisz mindkét területen korlátozottabb lehetĘségekkel rendelkeznek a férfiak-
nál, valamint a hagyományos nemi szerepekbĘl kifolyólag jobban rá vannak utalva 
az állami jóléti szolgáltatásokra (Sidanius et al., 2000; Blekesaune és Quadagno, 
2003; Tóth, 2008). Az önérdek mellett a nĘk magasabb empátia szintje is fontos 
tényezĘ lehet (Baron-Cohen, 2003). (magyar: 702 férfi, 842 nĘ; Ny-Eu.: 811 férfi, 
874 nĘ) 

Életkor 
Az életkor szerepe azért lehet fontos, mert a kutatási eredmények szerint a maga-
sabb életkor együtt jár a társadalmi konvencionalitás magasabb fokával és a társas 
normákhoz való nagyobb fokú ragaszkodással (McCrae et al., 1999; Donnellan és 
Lucas, 2008). (magyar: 47,78±19,07; Ny-Eu.: 49,21±19,05) 

Iskolázottság 
Az iskolázottságnak kettĘs hatása lehet, hiszen a korábbi eredmények szerint együtt 
jár a nem konvencionális csoportokkal szembeni toleranciával, valamint a társa-
dalmi konvencionalitás alacsonyabb szintjével (van Oorschot és Uunk, 2007; Fábián, 
1999). Ugyanakkor gazdasági-jövedelmi kérdésekben az iskolázottabbak valószí-
nĦleg kevésbé egyenlĘségpártiak, hiszen ez magasabb szocioökonómiai státuszok-
ból kifolyólag ellentétes saját érdekeikkel. 

Mivel a mintákban szereplĘ országok oktatási rendszerei különbözĘek, ezért az 
iskolázottságot a tanulmányokkal töltött évek számán keresztül határoztuk meg 
(magyar: 12,28±3,80; Ny-Eu.: 11,78±4,63). 

Jövedelem 
A gazdasági-jövedelmi típusú egyenlĘséggel kapcsolatos vélekedéseket befolyásoló 
tényezĘk közül az egyik legfontosabb a jövedelmi szint, hiszen racionális önérde-
kükbĘl kifolyólag az alacsonyabb jövedelmĦek sokkal inkább pártolják a nagyará-
nyú állami újraelosztást és jóléti szolgáltatásokat (Giles, 1999; Lau és Heldman, 
2009; Janky, 2005). 

A válaszadók jövedelmét egy szubjektív és egy objektív mérce alapján ragadtuk 
meg. A szubjektív mérce a következĘ kérdés volt: „Melyik leírás közelíti meg leg-
inkább az Önök háztartásának jelenlegi jövedelmi helyzetét?”, a kérdésre egy 4 fokú 
skála alapján kellett válaszolni.9 (magyar: 2,42±0,78; Ny-Eu.: 3,10±0,85)10 
                                              

 9 A 4 fokozat a következĘ volt: 1. „Kényelmesen megélünk a jelenlegi jövedelmünkbĘl”, 2. „Ki-
jövünk a jelenlegi jövedelmünkbĘl”, 3. „Nehezen élünk meg a jelenlegi jövedelmünkbĘl”, 4. „Nagyon 
nehezen élünk meg a jelenlegi jövedelmünkbĘl” 

10 A válaszok kódolását megfordítottuk oly módon, hogy a magasabb pontszám a jövedelmi hely-
zet kedvezĘbb szubjektív megítélését jelentette. 
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Az objektív mérce esetében a személy egy skálán jelölte ki pozícióját háztartása 
összes jövedelme alapján, amely 10 fokú skála minden országra egyénileg lett ki-
alakítva azonos módszertant követve. A skála egy-egy fokozata az adott országra 
jellemzĘ jövedelem eloszlás egy-egy decilisét jelenti a medián jövedelem, mint re-
ferenciapont alapján megállapítva (magyar: 5,34±2,21; Ny-Eu.: 5,62±2,56). 

MÓDSZER 

Feltevéseink ellenĘrzésére a változók közti kovarianciák elemzésén alapuló struk-
turális útmodellezési eljárást alkalmaztunk11, amelynek során a feltételezett hatás-
mechanizmusokat ellenĘriztük kiegészítve a demográfiai kontrollváltozók hatásával, 
amelyet a társadalmi egyenlĘséggel kapcsolatos vélekedésekre, valamint az ideológiai 
preferenciákra gyakoroltak. A kulturális-csoportalapú egyenlĘséggel kapcsolatos 
nézetek három, valamint a gazdasági-jövedelmi egyenlĘséggel kapcsolatos nézetek 
két indikátorváltozójából egy-egy látens változót képeztünk, amire az adott lehetĘ-
séget, hogy a két területhez tartozó indikátorváltozók mindkét minta esetében nem 
túlságosan erĘs, de szignifikáns korrelációban álltak egymással. (A gazdasági-jöve-
delmi egyenlĘség iránti igény indikátorváltozói közti kovarianciák és korrelációk: 
nyugat-európai minta: ı=,44 (r=,30); magyar minta: ı=,31 (r=,24); p�,001; a kultu-
rális-csoport alapú egyenlĘség iránti igény indikátorváltozói közti korrelációkat 
lásd az 1. táblázatban.) Ez azzal az elĘnnyel jár, hogy a látens változók csak az in-
dikátorváltozók közti kovariancián alapulnak, így azok közös magját ragadják meg, 
ezzel csökkentve a mérési hibát. 

1. táblázat: A kulturális-csoportalapú egyenlĘséggel kapcsolatos indikátorváltozók közti kovarianciák 
és korrelációk. A táblázat jobboldali felsĘ részében dĘlt betĦvel a nyugat-európai mintára, a baloldali 
alsó részében pedig a magyar mintára vonatkozó adatok szerepelnek. 

Változók Bevándorlók NĘi szerepek Homoszexuálisok 
Bevándorlók 1 –,63*** (r=–,32) ,51*** (r=,25) 
NĘi szerepek –,24*** (r=–,12) 1 –,29*** (r=–,29) 
Homoszexuálisok ,35*** (r=,14) –,17*** (r=–,14) 1 

*** = p�,001 

                                              
11 A strukturális modellezésekhez az SPSS AMOS 17.0 statisztikai programot használtuk. 
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EREDMÉNYEK 

A modifikációs indexek figyelembevételével kialakított végsĘ útvonal-modellek jó 
illeszkedési mutatókkal rendelkeztek mind a magyar, mind a nyugat-európai össze-
függések modellálása esetében (lásd 1. és 2. ábrák; az ábrákon a nem sztenderdizált 
regressziós együtthatók és a hozzájuk tartozó sztenderd hibák szerepelnek). 

 
1. ábra: Modell a társadalmi egyenlĘséggel kapcsolatos vélekedések és az ideológiai preferenciák ma-
gyarázatára Nyugat-Európában (Ȥ2=293,1; df=56; CFI=,936; RMSEA=,050; **=p�,01; ***= p�,001) 

A társadalmi egyenlĘséggel kapcsolatos vélekedések pszichológiai megalapozott-
ságával kapcsolatban elmondható, hogy az empátia mindkét minta esetében pozitív 
összefüggést mutatott mind a kulturális-csoport alapú (magyar: b=,13; nyugat-
európai: b=,35; p�,001), mind a gazdasági-jövedelmi egyenlĘség iránti igénnyel 
(magyar: b=,22; nyugat-európai: b=,17; p�,001). Emellett a nyugat-európai modell 
esetében az empátia közvetett hatást is gyakorol a gazdasági egyenlĘség iránti 
igényre, mégpedig a meritokratikus ideológia elutasításán keresztül (nem sztender-
dizált közvetett hatás=,02). 

A társas konformitás az elvárásoknak megfelelĘen mindkét modellben negatív 
összefüggést mutatott a kulturális-csoportalapú egyenlĘség iránti igénnyel (ma-
gyar: b=–,21; nyugat-európai: b=–,41; p�,001). A gazdasági egyenlĘséggel kapcso-
latos vélekedések esetében a nyugat-európai modellben a társas konformitás kettĘs 
hatást gyakorolt a gazdasági egyenlĘség iránti igényre. Egyrészt megfigyelhetĘ volt 
egy közvetlen pozitív hatás (b=,05; p�,05), másrészt egy közvetett negatív hatás 
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(nem sztenderdizált közvetett hatás=–,02), amelyet a meritokratikus ideológia mediált, 
mivel az negatívan hatott a gazdasági egyenlĘség iránti igényre (b=–,17; p�,001), és 
ezenfelül a társas konformitás pozitív összefüggést mutatott a meritokratikus ideo-
lógia elfogadásával (b=,13; p�,001). A magyar modell esetében nem volt össze-
függés a társas konformitás és a meritokratikus ideológia elfogadásának szintje kö-
zött (b=,003; nsz), ugyanakkor a többi változó hatásának figyelembevétele mellett 
is kismértékĦ szignifikáns összefüggés mutatkozott a társas konformitás és a gazda-
sági egyenlĘség iránti igény mértéke között (b=,07; p�,05). 
 

 
2. ábra: Modell a társadalmi egyenlĘséggel kapcsolatos vélekedések és az ideológiai preferenciák 
magyarázatára Magyarországon (Ȥ2=222,1; df=52; CFI=,934; RMSEA=,046; *= p�,05; **=p�,01; 
***= p�,001)  

A nyugat-európai modell esetében az elvárásoknak megfelelĘen mind a gazdasági 
(b=–1,42; p�,001), mind a kulturális-csoportalapú egyenlĘség iránti igény negatív 
összefüggést mutatott az ideológiai bal-jobb skálával (b=–,55; p�,001). A magyar 
adatok alapján a gazdasági egyenlĘség iránti igény pozitív összefüggést mutatott 
a bal-jobb skálával (b=1,01; p�,001), míg a kulturális-csoportalapú egyenlĘség 
iránti igény önmagában nem járt együtt a bal-jobb ideológiai önelhelyezéssel 
(b=,10; nsz). Az ide tartozó indikátor változók közül egyedül a homoszexuálisok 
megítélése függött össze a bal-jobb skálával (b=–,21; p�,001; a társadalmi egyen-
lĘség indikátorváltozói és az ideológiai preferenciák közti összefüggéseket lásd 
a 3. táblázatban). 
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3. táblázat: A társadalmi egyenlĘség megítélésével kapcsolatos indikátorváltozók és az ideológiai 
preferenciák közti kovarianciák és korrelációk a magyar és a nyugat-európai minta esetében. 

Változók Jövedelmi  
egyenlĘség 

Jóléti  
szolgáltatások Bevándorlók NĘi  

szerepek
Homo-

szexuálisok 

Nyugat-Európa –,59*** 
(r=–,28) 

–,55*** 
(r=–,18) 

–,68*** 
(r=–,17) 

,18***
(r=,09) 

–,30*** 
(r=–,15) Bal-jobb 

ideológia 
Magyarország ,21*** 

(r=,11) 
,61*** 
(r=,18) 

–,01 
(r=,00) 

–,04 
(r=–,02) 

–,32*** 
(r=–,12) 

*** = p�,001 

Ha a társas konformitás ideológiai preferenciákra gyakorolt hatását nézzük, azt lát-
hatjuk, hogy mindkét mintában közvetlen (magyar: b=,19; p�,05 nyugat-európai: 
b=,26; p�,001) és közvetett pozitív hatást is gyakorol a bal-jobb önbesorolásra 
(nem sztenderdizált közvetett hatások: magyar=,10; nyugat-európai=,20). 

Érdemes kiemelni, hogy mindkét minta esetében negatív korreláció áll fent a gaz-
dasági és a kulturális egyenlĘség iránti igény között (magyar: r=–,40; nyugat-európai: 
r=–,22; p�,001), és a magyar viszonyokat magyarázó modellben ez a negatív össze-
függés a többi változó figyelembevétele mellett is megmarad (ı=–,10; p�,001). 

AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 

A kapott adatok alátámasztják, hogy az empátia magasabb szintje egalitariánusabb 
vélekedésekkel jár együtt mind gazdasági, mind kulturális téren. Ez érvényesülni 
látszik függetlenül az adott ország társadalmi-gazdasági sajátosságaitól, hiszen 
megfigyelhetĘ volt mind Magyarország – egy volt szocialista ország – esetében, 
mind pedig egy sok szempontból heterogénnek nevezhetĘ nyugat-európai minta 
esetében, amely mintában résztvevĘ országok egyike sem tartozott a szocialista or-
szágok körébe. Minél nagyobb jelentĘséget tulajdonít tehát valaki mások jólétének, 
és annak hogy megértse mások nézĘpontját, annál inkább törekszik érvényesíteni 
az egyenlĘség elvét. A nyugat-európai minta esetében az empátia nemcsak közvet-
lenül járult hozzá a gazdasági-jövedelmi egyenlĘség iránti igényhez, hanem azon 
keresztül is, hogy csökkenti a meritokratikus ideológia elfogadását, ami legitimál-
hatná a gazdasági erĘforrásbeli különbségeket. 

Szintén elĘzetes elvárásainkkal összhangban voltak azok az eredmények, ame-
lyek szerint társas konformitás mind a magyar, mind a nyugat-európai kontextus-
ban hajlamosít a nem konvencionális csoportok leértékelésére. Adott társadalmi vi-
szonyoktól függetlenül érvényesülni látszik tehát az az elv, hogy minél nagyobb 
jelentĘséggel bír valaki számára a társadalmi-kulturális konvenciókhoz való ra-
gaszkodás, annál negatívabban fogja megítélni az ezeknek a konvencióknak vala-
milyen szempontból eleget nem tévĘ csoportokat. 
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A két minta esetén eltért ugyanakkor a konformitás gazdasági-jövedelmi egyen-
lĘséggel kapcsolatos vélekedésekre gyakorolt hatása. A nyugat-európai minta ese-
tében a társas konformitás a meritokratikus ideológia elfogadásán keresztül hajla-
mosított a gazdasági egyenlĘtlenségek elfogadására. Minél inkább normakövetĘ 
valaki, annál inkább elfogadja azt az érvet, hogy az anyagi erĘforrásbeli különbsé-
geknek tükrözniük kell az egyéni érdembeli különbségeket, ami a nyugati piacgaz-
daságok egyik fontos alapelve, és ami egyben igazolja a fennálló különbségeket. 
Emellett a normakövetés egy közvetlen hatás révén fogékonyabbá tett a gazdasági-
jövedelmi egyenlĘség iránti igény magasabb szintjére. Ezt a hatást elĘzetesen nem 
feltételeztük, abból a szempontból mégsem meglepĘ, hogy maga a jóléti állam 
koncepciója a fejlett nyugat-európai országokban valósult meg elsĘként a gazdasá-
gi prosperitás során leszakadt rétegek megsegítésének céljából. Bár a nyugati jóléti 
államok nagymértékĦ változatosságot mutatnak abban, hogy milyen természetĦ és 
a kedvezményezettek alapján mennyire szelektív jóléti szolgáltatásokat nyújtanak 
állampolgáraiknak, sĘt abban is, hogy milyen legitimáló ideológiákra alapozzák 
ezeket (pl. társadalmi szolidaritás, egalitarianizmus stb.), mégis a jóléti állami mĦ-
ködés erĘs európai hagyományokkal rendelkezik (Espig-Andersen, 1990), így az ez 
iránti igény összefüggése a normakövetésre való hajlammal érthetĘ. 

A magyar minta esetében a konformitás, ha kis mértékben is, de közvetlenül 
együtt járt a gazdasági egyenlĘség iránti igénnyel a meritokratikus ideológia elfo-
gadásának mértékétĘl függetlenül, aminek hátterében az állhat, hogy hazánkban 
maga a jóléti szolgáltatások és a szociális biztonság iránti igény, valamint az ennek 
alapjául szolgáló nagyarányú állami újraelosztás képez normatív elemet, a meritok-
ratikus ideológia a nyugati mintával ellentétben pedig nem. 

Érdemes megjegyezni, hogy a magyar minta esetében a társas konformitás ma-
gasabb szintje akár a személy racionális önérdekével szemben is a gazdasági egyen-
lĘség iránti igényre hajlamosíthat, hiszen annak hatása olyan változók – pl. nem, 
jövedelmi szint – hatásának kontrollálása mellett is kimutatható volt, amelyek alap-
ján a racionális választás a gazdasági-jövedelmi egyenlĘtlenségek elfogadása lenne. 
A konformitás ez irányú hatását pedig nem ellensúlyozza a fennálló erĘforrásbeli 
különbségeket racionalizáló ideológia elfogadása, ami megalapozza a gyanút egy-
fajta sajátos posztszocialista rendszerigazolási tendencia feltételezéséhez, amely-
nek során valaki normakövetĘ tendenciájától vezérelve akár saját érdekével szem-
ben is támogatja a nagyarányú állami újraelosztást. 

Amennyiben a társadalmi egyenlĘséggel kapcsolatos vélekedések politikai-ideo-
lógiai beágyazottságát vesszük szemügyre, azt láthatjuk, hogy a nyugat-európai 
minta esetében mind a kulturális-csoportalapú, mind a gazdasági-jövedelmi egyen-
lĘtlenségek elfogadása a jobboldali ideológiai preferenciákhoz köthetĘ. Ez az ered-
mény összhangban van azokkal a csoportalapú elnyomást magyarázó társadalom-
pszichológiai elméletekkel, mint például a szociális dominancia elmélet (Sidanius 
és Pratto, 1999) és a rendszerigazolási elmélet (Jost, 2003), amelyek az egyenlĘt-
lenségek elfogadását általános értelemben kötik az ideológiai jobboldalhoz, mivel 
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ezek az elméletek a jobboldali ideológiákat eleve a fennálló csoporthierarchiát 
konzerváló „legitimáló mítoszokként” határozzák meg. A nyugat-európai modell-
ben feltárt eredmények ugyancsak támogatják azokkal a korábban idézett politikai 
filozófiai klasszifikációs rendszerekkel, amelyek ugyanígy jobboldali sajátosság-
ként határozzák meg bizonyos fokú társadalmi egyenlĘtlenségek elfogadását mind 
kulturális, mind gazdasági téren. 

A magyar adatokon végzett elemzések ezzel szemben azt mutatják, hogy a gaz-
dasági-jövedelmi egyenlĘség iránti igény a jobboldali ideológiai önmeghatározásra 
hajlamosít, míg a kulturális-csoportalapú egyenlĘség iránti igénynek önmagában 
nincs hatása az ideológiai preferenciákra, de a homoszexualitással kapcsolatos meg-
engedĘbb nézetek a baloldali ideológiai önmeghatározásra hajlamosítanak. Ezek az 
eredmények ellentmondanak a fent említett politikai filozófiai és szociálpszicholó-
giai elméleteknek. 

Sokkal inkább érvényesülni látszik az az elképzelés, ami szerint a bal-jobb 
absztrakt ideológiai dimenzió egyfajta kommunikációs kódként, heurisztikus esz-
közként segít leegyszerĦsíteni és polarizálni az egyes politikai aktorok vélemény-
különbségeit a közgondolkodásban. Ezt alátámasztja, hogy a nyugat-európai orszá-
gokhoz viszonyítva Magyarország nem tekinthetĘ jelentĘs migrációs célországnak, 
így hazánkban nem figyelhetĘk meg azok a bevándorláshoz kapcsolódó társadalmi 
folyamatok és konfliktusok, amelyek elérnék a politikai diskurzus ingerküszöbét, 
és a politikai aktorokat állásfoglalásra késztetnék. Ugyanez elmondható a nĘi társa-
dalmi szerepek és feladatok megítélésével kapcsolatban is, ami a jelen pillanatig nem 
vált igazán nagy jelentĘséggel bíró politikai napirendi témává, így a bevándorlás kérdé-
séhez hasonlóan a tradicionális nemi szerepek megítélése sem tekinthetĘ olyan kérdés-
nek hazánkban, amely hozzájárulna a politikai törésvonalak kijelöléséhez. 

A fentiekkel ellentétben ugyanakkor az adatfelvétel idején mind a homoszexua-
litás témája, mind az állami jóléti szolgáltatások iránti igény a társadalmi-politikai 
diskurzus fontos témáját képezte, elĘbbi fĘként az évenkénti Meleg Büszkeség 
Napján tapasztalható atrocitások, utóbbi pedig a baloldali kormánykoalíció által 
bevezetett orvoslátogatási díj, kórházi napidíj és felsĘoktatási képzési hozzájárulás 
megszüntetésére irányuló népszavazás nyomán. Mivel a fenti kérdésekben lénye-
ges véleményformáló potenciállal rendelkezĘ politikai aktorok is kinyilvánították 
álláspontjukat, ezért ezek a témák, illetve a témákhoz kapcsolható elfoglalt állás-
pontok lecsapódhattak a közgondolkodásban és befolyásolhatták politikai-ideológiai 
preferenciáink alakulását. 

Az egyenlĘtlenségek elfogadása mellett gyakorta szokás kiemelni a társadalmi 
változásokkal szembeni ellenállást, mint olyan tényezĘt, amely általános vonásként 
jellemzĘ a politikai-ideológiai spektrum jobboldalára mind a közgondolkodásban 
(pl. Jost et al., 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 fontossága (társas kon-
formitás) mind a nyugat-európai modellben, mind a magyar modellben a többi vál-
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tozó kontrollálása mellett is együtt járt a jobboldali ideológiai preferenciákkal, 
emellett közvetett hatást is gyakoroltak az adott társadalmi kontextusban releváns 
legitimáló mítoszok elfogadásának elĘsegítésével. Az azonban, hogy mi számít 
konvencionálisnak és ezzel szemben mi számít nagymértékĦ változásnak, mindig 
az adott társadalom történelmi-kulturális sajátosságaiból következik, csakúgy mint 
az, hogy a változtatás és a változtatással szembeni ellenállás szándékai milyen té-
mák kapcsán vezethetnek politikai szembenálláshoz. 

A hazai viszonyok magyarázatára kialakított modellel kapcsolatban érdemes 
megemlíteni, hogy a többi változó hatásának kontrollálása mellett is gyenge nega-
tív összefüggés volt feltárható a társadalmi egyenlĘség gazdasági és kulturális-
csoport alapú vetületei között, azaz minél inkább vágyott valaki a jövedelmi egyen-
lĘségekre és széleskörĦ állami jóléti szolgáltatásokra, annál kevésbé volt elfogadó 
a nem konvencionális külsĘ csoportokkal szemben. Ez felveti, hogy a válaszadók-
nak ez a része az állami újraelosztáson alapuló jóléti egyenlĘséget saját csoportjára 
korlátozná, kizárva ebbĘl az általuk fontosnak tartott társas normáknak és konven-
cióknak eleget nem tévĘ csoportokat. Az ilyen típusú jóléti sovinizmus jelenlétére 
korábban is mutattak bizonyítékok mind hazánkban (pl. Székelyi, Örkény és Cse-
peli, 2001; Enyedi, Fábián és Sik, 2004), mind más kelet-európai országokban (pl. 
Todosievic, 2008). 

A jelenség hátterében az állhat, hogy az emberek többsége hajlamos saját csoport-
ját magasabbra értékelni és pozitívabb színben látni, mint más csoportokat. Az állami 
újraelosztásban és a jóléti szolgáltatásokban való részesedés szempontjából ez 
azzal a következménnyel jár, hogy a külsĘ csoportok esetében kevésbé látják indo-
koltnak és jogosnak a jóléti támogatásokban való részesedést, úgy vélik, hogy ke-
vésbé érdemlik meg azt (van Oorschot, 2008; Albrekt-Larsen, 2006). Ebben na-
gyon fontos szerepet játszanak az adott csoportokról fenntartott sztereotípiáink, 
amelyek révén olyan tulajdonságokkal ruházhatjuk fel a külsĘ csoportokat, ame-
lyek igazolják, hogy mért nem jogosult az adott csoport a támogatásra (pl. Reyna et 
al., 2005). 

VégsĘ megjegyzésként annak jelentĘségét szeretnénk aláhúzni, hogy amikor az 
egyéni szintĦ pszichológiai vonások politikai-ideológiai preferenciákra gyakorolt 
hatását vizsgáljuk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül annak a társadalomnak a poli-
tikai, történelmi és kulturális sajátosságait, amelyen belül feltárjuk az összefüggé-
seket. Jelen kutatás eredményei is ezt bizonyítják, hiszen ezek az egyedi tényezĘk 
határozzák meg azokat a konfliktusos kérdéseket és a kérdésekhez kapcsolódó vé-
lemény-alternatívákat, amelyek mentén kialakulhatnak az adott társadalomra jel-
lemzĘ ideológiai törésvonalak, és amelyek elfogadását vagy elutasítását megala-
pozhatják bizonyos pszichológiai jellemzĘk. 
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PSYCHOLOGICAL BASES AND IDEOLOGICAL EMBEDDEDNESS  
OF SOCIAL EQUALITY RELATED OPINIONS  
IN HUNGARY AND IN WESTERN EUROPE 

 
(SUMMARY) 

In our study we analysed how individual differences in empathy and tendency to social conformity in-
fluence opinions regarding economical and cultural-group-based social equality in Hungary and in 
Western Europe. Furthermore we examined how judgements in these two areas of social equality are 
related to respondents’ left-right ideological preferences. According to the results empathy correlates 
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positively with egalitarian opinions in economical and cultural ways in both samples. The effect of 
conformity on the evaluation of non-conventional groups was similar in the two samples: it made de-
valuation of such groups more likely. In the Western European sample conformity had a dual effect 
on economical equality opinions while in the Hungarian sample it was related to economical egali-
tarianism. In the case of Western European respondents both economical and cultural-group-based 
egalitarianism had a negative relationship with left-right ideological self-placement, while on the case 
of the Hungarian respondents economical egalitarianism had a positive and cultural egalitarianism 
had a negative relationship with this ideological dimension. 
 


