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Társadalmi egyenlőség 
a választói viselkedésben

AZ ELMÉLETI PROBLÉMA

A modern társadalomtudomány egyik örökké aktuális témája, hogy a 
formális egyenlőség jogi garantálása nemcsak tágabb értelemben vett 
egyenlőséget nem eredményez, hanem saját ideálját sem képes meg
közelíteni. Erősebb megfogalmazásban ehhez időnként hozzáteszik: 
a formális, jogi egyenlőség nem más, mint az egyenlőtlenségekre 
épülő világ álságos máza, amely végső soron csak az erőforrássze
gény polgárok békés alávetését biztosítja. A jelen dolgozat nem vizs
gálja, hogy ezt a legitimációs teljesítményt pozitívan vagy negatívan 
kell-e értékelni, illetve hogy valóban leszűkíthető-e erre a legitimáci
ós teljesítményre a formális, jogi egyenlőség szerepe. A jelen vizs
gálat tárgya az állítás empirikus premisszáinak megalapozottsága. 
Ezek közül is az, miszerint az „egy ember - egy szavazat” elve nem
csak a politikai befolyás általában vett egyenlőségét nem teremti meg, 
hanem még a legszűkebb értelemben vett választási arénán belül sem 
teszi egyenlővé az egyenlő számú szavazattal felruházott, de egyen
lőtlen társadalmi státuszú személyek politikai befolyását.

Bizonyos szempontból ez a fajta egyenlőtlenség - ha létezik - ko
rántsem csak vékony habréteg egy jókora torta felszínén. Nyilvánva
ló persze, hogy a mozgósítható szervezeti, emberi és anyagi erőfor
rásokkal jobban ellátott polgárok a politikai befolyásgyakorlás mód
jainak sokkal tágabb repertoárját tudják alkalmazni, mint az erőfor
rás-es információszegény, a politikai hatalomtól térben és kapcsolat- 
rendszerben távol elhelyezkedő, politikailag kevésbé artikulált, a tár
sadalmi reprodukció folyamatát teljesítmény-visszatartással, lojali
tás-megvonással, útelzárással stb. megzavarni kevéssé képes polg
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árok. Valóban, több, elismerten demokratikus országra vonatkozó 
empirikus tanulmány is igazolja, hogy az anyagi javák redisztribú- 
ciójával kapcsolatos kérdésekben, amelyek minden más területnél 
nagyobb valószínűséggel vezetnek a formális egyenlőségen alapuló 
politikai képviseleti folyamatokon kívüli befolyásgyakorlás erős in
tézményesüléséhez és egyes kisebbségek (nagyvállalatok tulajdo
nosai és irányítói, szakszervezetek) érdekeinek hathatós túlsúlyá
hoz a döntéshozatali folyamatban, (még) kisebb kongruencia figyel
hető meg a többségi vélemény és a kormányzati döntések tartalma 
között, mint más politikai döntések terén (Hewitt 1974; Brooks 1985; 
1987; 1990).

Mindez azonban, bármennyire is sajnálatos sokak szemében, ön
magában véve még nem avatja kizárólag manipulatív célzatú ideolo
gikus képződménnyé az egy ember egy szavazat elvét. Ez az elv 
ugyanis csak azt az értéktételezést foglalja elkerülhetetlenül magá
ban, hogy a főhatalom legitimációja szempontjából kitüntetett jelen
tőségű választási arénán belül legyen mindenki egyenlő: szavazataik 
egyenlő értékkel bírjanak, és egyformán autentikus kifejeződései 
legyenek az ő „tényleges” preferenciáinak. Az sértheti meg ezt az 
elvet, ha különböző személyek véleményét a szavazatokért versengő 
politikusok eltérő mértékben veszik figyelembe politikai platformja
ik kialakításában.1 Ez származhat abból, ha egyes csoportok reakciói 
a platformok változására kevésbé kalkulálhatók, vagy esetleg felte
hető, hogy e reakciók eleve kisebbek. Azaz minél gyengébb a kap
csolat egy csoport tagjainak politikai véleménye és szavazata között, 
annál közömbösebbnek tekinthető e csoport a politikai kínálat válto
zásával szemben, és annál inkább figyelmen kívül hagyható a politi
kai kínálat alakításában.

Az egyszerűség kedvéért a dolgozatban nem foglalkozom azzal a 
lehetőséggel, hogy a politikai részvétel mindenekelőtt expresszív te
vékenység, ami önmagában hordozza jutalmát, és ezért a politikai 
rendszer igazolása szempontjából nincs valódi jelentősége annak, ha 
különböző csoportok eltérő mértékben tudják a politikai részvételt 
(tág értelemben vett) jövedelmük növelése, illetve jövedelemveszte
ségeik minimalizálása eszközeként alkalmazni. Azzal a lehetőséggel 
sem foglalkozom itt, hogy a szavazatában a társadalmat megosztó 
közpolitikái alternatívákkal kapcsolatos politikai véleményeket ke
vésbé kifejező választópolgár esetleg másoknál inkább használja sza
vazatát kézzelfogható gazdasági stb. eredményeknek, nem pedig el
érésük sajátos módozatainak értékelésére. Mindkét lehetőséget ko
molyan kell venni, és a dolgozat középpontjába állított elméleti prob
léma (a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése a politikai véle
mények és a szavazatok közötti kapcsolatok erejében, illetve - ebből 
következőleg - a szavazat utján gyakorolt politikai befolyás mértéké
ben) voltaképpen előfeltételezi e hipotézisek elutasítását. Terjedelmi 
okokból mégis el kell tekintenem vizsgálatuktól.

Az alábbi elemzés tehát a „preferenciák” sokaságából csak az egyes 
közpolitikái kérdésekkel kapcsolatos politikai véleményeket veszi fi



POLITIKA TUDOMÁNYI SZEMLE 1997. 2. szára 33-46 35

gyelembe. Nyitott empirikus kérdés, hogy az itt levont következteté
sek mennyiben állnák meg a helyüket akkor, ha a potenciálisan rele
váns preferenciák szélesebb körét vennénk figyelembe.

A HIPOTÉZISEK

Az elméletileg igazán érdekes kérdések azzal kapcsolatosak, hogy 
milyen feltételek mellett nagyobbak vagy kisebbek a társadalmi egyen
lőtlenségek politikai egyenlőtlenséggé konvertálódásának eredményei. 
Az alábbi elemzés ezen belül arra a feltevésre tér ki, hogy más-más 
politikai témákkal kapcsolatban más-más módon súlyozza a választá
si aréna az egyes státuszcsoportok preferenciáit. Egy ősrégi politikai 
bölcsesség szerint a faji, etnikai kérdésekben való állásfoglalás ké
pessége tekintetében nincsenek érdemi társadalmi egyenlőtlenségek.2 
Tehát az alsóbb osztályok tagjainak relatíve jobb esélye van rasszis
ta- vagy antirasszista, mint gazdaságpolitikai preferenciáik ugyan
annyira hatékony kifejezésére, mint ahogy azt az erőforrásgazdagabb 
osztályok tagjai tehetik. Ez a feltevés azt fejezi ki, hogy míg bizo
nyos kérdések (így a makrogazdasági politika) megítélése számos 
választópolgár információgyűjtési és -feldolgozási lehetőségeit meg
haladja, addig az etnikai identitást involváló kérdések nem vetnek fel 
ilyen problémát: minimális mennyiségű információ alapján megálla
pítható, hogy melyik álláspont melyik etnikai csoporttal hozható össze
függésbe, és a legtöbb emberben a saját etnikai hovatartozásával kap
csolatban erős érzelmeket és evidencia-érzetet alakít ki az előzetes 
szocializáció. Ennélfogva míg a „nehéz” kérdésekkel kapcsolatos 
vélemények és a politikai magatartás (így a szavazatok) közti össze
függés a társadalmi státusszal egyenes arányban nő, addig az etnikai 
stb. kérdésekkel kapcsolatos álláspont és a politikai magatartás közti 
kapcsolat ereje nem függ össze a társadalmi státusszal. Ezért a gya
korló politikus akkor jár el helyesen, ha a szavazatokért folytatott 
versenyben „tényleges” (a művelt osztályok által vélelmezett) fon
tosságánál nagyobb súlyt helyez az etnikai stb. kérdésekre. Ettől 
még dominálhatják persze a kormány korruptságával és makrogaz
dasági politikájával kapcsolatos kérdések a választási kampányok 
ágendáját - a hipotézis csak annyit sugall, hogy a bárki által egyfor
mán átlátható kérdések erősebben lesznek jelen a nyilvános pártpoli
tikában, mint azt egy hipotetikus független megfigyelő által vélelme
zett jelentőségük egyébként indokolná. .

Az alábbiakban bemutatott empirikus elemzés tehát azt vizsgálja, • 
hogy egyenlőtlen társadalmi státuszú személyek egyforma mérték
ben képesek-e külső megfigyelők (így például politikusok) számára 
is így vagy úgy érzékelhető kapcsolatot teremteni pártválasztásuk és 
preferenciáik (politikai véleményeik) között. Ha az igenlő választ 
(nevezzük ezt első nullhipotézisnek) az adatok fényében elutasíthat
juk, az azt jelenti, hogy az egyes státuszcsoportok szavazatait befo
lyásoló tényezők eltérő mértékben kalkulálhatók. Nyilvánvaló, hogy
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amennyiben egy jelölt (vagy párt) úgy kívánja megválasztani politi
kai platformját, hogy az minél több szavazatot vonzzon, akkor azon 
szavazók preferenciáit kell elsősorban figyelembe vennie, akiknek 
szavazatait előre kalkulálható módon befolyásolják a különböző je
löltek (pártok) platformjainak különbségei. Ezért bármennyire is azo
nos legyen a súlya minden egyes szavazatnak, ha az első nullhipotézis 
elvethető, akkor az alacsonyabb státuszú személyek véleménye - 
mindenféle a szűk értelemben vett választási arénán kívüli tényező 
hatását leszámítva is - relatíve kevesebbet számít, mint a magasabb 
státuszúaké.

A második hipotézis szerint bár az úgynevezett nehéz kérdésekkel 
kapcsolatos attitűdök gyengébben függnek össze a pártválasztással a 
rosszabbul informált, illetve iskolázatlanabb szavazók, mint mások 
körében, ám az úgynevezett könnyű kérdések esetén nem figyelhető 
meg ilyen különbség. Azaz az első hipotézis sorsa a kérdéses politi
kai téma, a preferencia tárgyának természetétől függ. Carmines és 
Stimson (1980), akiknek munkájához ennek a meglehetősen hétköz
napinak tetsző feltevésnek az alaposabb kidolgozása és empirikus 
megerősítése fűződik, három különbséget hoz összefüggésbe a 
„könnyű-nehéz” distinkcióval. A könnyű kérdések 1. a „nehezek
nél” hosszabb ideje szerepelnek a politikai napirenden; 2. nem „tech
nikai”, hanem „szimbolikus” (tehát a választók szociális identitására 
közvetlenül, körülményes és információigényes hatáselemzés nélkül 
vonatkoztatható) tartalommal bírnak; és 3. inkább a követendő cé
lokkal, nem pedig elérésük eszközeivel kapcsolatos politikai konflik
tusokra vonatkoznak.

A politikai kérdések életkorára vonatkozó distinkciótól ezúttal el
tekinthetünk - részben a témaválasztás jellege miatt, részben mert 
egy új demokráciából származó adatok kerülnek elemzésre. A másik 
két szempont alapján, amint azt Carmines és Stimson maguk is meg
jegyzik, a gyakorlatban ritkán fordulnak elő tiszta típusok. Mindazon
által - az amerikai kontextusban - könnyű kérdésnek mondják a faji 
kapcsolatokat érintő kérdések zömét, és nehéznek a gazdaságpoliti
kai-gazdaságfilozófiai kérdéseket (lásd Luskín-Mclver-Carmines 
1989), illetve - az 1972-es elnökválasztás kontextusában - a vietna
mi háború mindenki által óhajtott befejezésének legcélravezetőbb 
módjának kérdését (Carmines-Stimson 1980).

A Carmines és munkatársai által felsorakoztatott bizonyítékok a 
fenti második hipotézis mellett nem teljesen kielégítőek. Mindenek
előtt az nem világos, hogy az általuk megfigyelt jelenségek mennyi
ben függnek össze 1. az egyes kérdések korával (pl. a vietnami hábo
rú befejezésének kérdése nyilvánvalóan új, míg a faji kérdések ottho
nosan megszokottak voltak az 1-972-es amerikai szavazók számára), 
2, a pártálláspontok világosságával, illetve 3. a szóban forgó kérdé
sek „egyszerű” vagy „Összetett” voltával. Tanulmányuk nem ad okot 
az első és második magyarázat elvetésére, s így nem állítható, hogy 
kizárásos alapon a harmadik lenne a legvalószínűbb magyarázat.
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AZ ADATOK ÉS AZ ELEMZÉS MENETE

Az alábbi elemzés módszertani tekintetben több ponton eltér Carmines 
és munkatársai elemzéseitől. Egy olyan kelet-európai ország az elem
zés tárgya, ahol - az Egyesült Államokhoz hasonlóan - bizonyos 
„könnyűnek” és bizonyos „nehéznek” tekinthető kérdésekben egya
ránt viszonylag világos pozíciókat foglalnak el a főbb pártok. Mivel 
egy új demokrácia az elemzés tárgya, ezért nem túlzás azt állítani, 
hogy bármely („nehéz” és „könnyű”) közpolitikái kérdésről folyta
tott nyilvános diskurzus és véleménynyilvánítás ugyanannyira új a 
választók számára. Ha ennek ellenére különbség mutatkozik „nehéz” 
és „könnyű” kérdések között abban, hogy a társadalmi státusszal együtt 
növekszik-e összefüggésük ereje a pártválasztással, akkor azt tényleg 
a „nehéz” és „könnyű” kérdések tartalma, tárgya közti különbségek
kel kell magyaráznunk.

A prágai STEM közvélemény-kutató intézet által a Közép-Európai 
Egyetem megbízásából 1994 decemberében és 1995 januárjában Szlo
vákiában végzett felvétel szolgáltatja az adatokat.3 A vizsgálat kere
tében országos kvótás minta, összesen 757 felnőtt válaszolt egy stan
dardizált kérdőívre. Az első lépésben faktorelemzés deríti fel 23, a 
fent ismertetett kérdésfeltevés alapján relevánsnak tűnő attitűdkér
désre adott válasz mögött meghúzódó vélemény dimenziókat. Ezt 
követőleg OLS regresszióval vizsgálom meg, hogy adott (könnyű, 
illetve nehéz kérdésekkel kapcsolatos) véleménydimenziők hatása a 
pártpreferenciákra növekszik-e a társadalmi státusszal. Ha - az etni
kai kérdések kivételével - ez igazolódik, akkor a szavazatmaximali
zálásra törekvő politikusnak mindenekelőtt a magasabb státuszú sze
mélyek, illetve az etnikai (nem pedig alsóosztályi) identitások szá
mára kell attraktívvá válnia. 'Ez pedig bizonyos kérdéseket kiszorít
hat a politikai ágendáról, ami aztán tovább erősítheti azt a tendenciát, 
hogy (a politikai kínálat egyebekben differenciálatltan lévén) az ala
csony státuszú szavazók mindenekelőtt etnikai kérdések alapján hoz
zák meg döntéseiket.

POLITIKAI ATTITŰDÖK FAKTORELEMZÉSE

A Függelék mutatja be a 23, a faktorelemzésben használt attitűdkér
dés szövegét. A kiinduló változók közül kettő dichotóm, eloszlásuk
ban és tartalmukban egymáshoz nagyon közel álló volt. Ezek helyett 
ezért inkább a kettő összegeként kapott NATOEC-képzett változót 
vontam be a faktorelemzésbe (a két változó hasonló szórása miatt ez 
gyakorlatilag a két változó első főkomponensével azonos). Az 1. táb
lázat arra a 657 válaszolóra vonatkozik, akik mind a 23 kiinduló 
attitűdkérdést megválaszolták. A priori várakozásom szerint a válto
zók hat véleménydimenzióra vonatkoznak (gazdaságpolitikai bal- vs. 
jobboldaliság; klerikális vs. antiklerikális attitűdök; autoriter hazafi
asság megítélése; a szlovák függetlenséggel kapcsolatos attitűdök;
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„bevett” kisebbségek jogaival kapcsolatos attitűdök; cigányokkal 
kapcsolatos attitűdök). A táblázatokban a kiinduló változókat ezen a 
priori várakozás szerint csoportosítottam.

Részben a változók egy részének szembeszökően nem normális 
megoszlása miatt, a faktorstruktúra becslése az általánosított legki
sebb négyzete módszerével történt. A számítógépes program (SPSS- 
PC 4.0, GLS faktorelemzés) hat egynél nagyobb sajátértéku faktort 
talált. Ez persze még nem lenne elégséges érv a hatfaktoros megol
dás elfogadása mellett, Ezt a döntést azonban számos további, az e 
helyütt bemutatott táblázatokban fel nem tüntetett elemzés is indo
kolta.4

A hat faktor kompozíciója nem teljesen felelt meg előzetes várako
zásaimnak. A lényeget tekintve azonban az eredmények kiválóan 
megfeleltek a jelen, elemzés céljainak, amennyiben demonstrálták, 
hogy bár mind a „nehéz” (gazdaságpolitikai, illetve alkotmányos), 
mind a „könnyű” (közvetlenül etnikai vonatkozású) kérdések több 
véleménydimenzíóra bomlanak, de „könnyű” és „nehéz” vélemény
együttesek (ti. faktorok) jól megkülönböztethetőek. Az első faktort a 
piacgazdasággal, az előző és a jelenlegi rendszerrel, illetve a NATO- 
és EU-tagsággal kapcsolatos („nehéz”) kérdésekre adott válaszok 
szisztematikus összefüggései határozzák meg. A második faktor egy
fajta autoriter nacionalizmus helyeslői és elutasítói között differenci
ál. A harmadik faktoron a szlovák állami függetlenség hívei és a 
federalisták képezik a két pólust. A negyedik faktor az egyház, illet
ve a vallás-közéleti szerepével kapcsolatos véleményeik szerint diffe
renciál a megkérdezettek között. Az ötödik faktor esetében csak né
hány gazdaságpolitikai attitűdnek van nagyobb súlya. Végül a hato
dik faktor markánsan elkülöníti az attitűdök egyéb dimenzióitól a. 
„bevett” kisebbség(ek) jogaival kapcsolatos véleményeket. Nyilván
való, hogy a másik öttel szemben ez a faktor mindenekelőtt nemzeti
ségi hovatartozás szerint differenciál a válaszadók között. Carmines 
és Stimson terminológiáját követve a hatodik vélemény együttes egy
értelműen „könnyű”, míg az első és az ötödik faktor inkább „ne
héz” kérdésköröket érint. A második, harmadik és negyedik faktor 
Carmines és Stimson némiképpen ködös meghatározásai alapján ta
lán „közepesen nehéz/könnyű” véleménydimenziókként osztályoz
tatok.

A REGRESSZIÓS EGYENLETEK

A független változók az attitűdváltozók elemzéséből származó fakto
rok. Az első kérdés az, hogy ezek hatása a pártvonzalmakra a társa
dalmi státusszal együtt változik-e. Először (az „A” modellben) meg
vizsgáljuk, hogy maga a hat faktor mennyire „jól” magyarázza a 
pártszimpátiákat, majd pedig e modell teljesítményét összehasonlít
juk a „B” és „C” modellekével, amelyekben az eredeti hat faktor 
helyett a társadalmi státusszal való interakciójuk szerepel mint füg
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getlen változó. Az „A” modell azt feltételezi, hogy a vélemény fakto
rok hatása a pártok értékelésére a társadalmi státusztól - minden egyes 
vélemény dimenzió esetén - független. A „B” modell szerint a véle
ményfaktorok hatása a pártok értékelésére a társadalmi státusszal 
egyenes arányban nő, méghozzá minden egyes véleménydimenzió 
esetén. A „C” modell a fordított, első ránézésre valószínűtlen felte
véssel él. Eszerint a véleményfaktorok hatása a párok értékelésére a 
társadalmi státusz arányában csökken (minden egyes véleménydimen- 
zió esetén).

Technikailag ez annyit jelent, hogy az „A” modell esetén közvet
lenül a megkérdezetteknek a faktorelemzéssel nyert hat véleménydi
menzión elfoglalt pozíciója jelenti a független változókat. A faktor- 
pontszámok átlaga a mintán belül valamennyi faktor esetén nulla. A 
„B” és „C” modellekben szintén hat független változóval van dol
gunk, amelyek azonban egy-egy faktor és egy szorzó szorzatai. Ez a 
szorzó mindkét modellben egy, a társadalmi státuszt mérő változó, 
amelyen iskolázottságuknak és foglalkozásuknak megfelelően 1-tŐl 
6.3-lg terjedő pontszámokat kaptak a válaszadók.5 A „B” és a „C” 
modell közötti különbség kizárólag az, hogy az előbbiben a megkér
dezett pontszáma és társadalmi státusza egyenesen, a „C” modell 
esetében pedig fordítottan arányos.6

A három modell magyarázó erejét és illeszkedését az R-négyzet, 
illetve az F-statisztikák révén hasonlíthatjuk össze (lásd a 2. tábláza
tot). A függő változók a nyolc legjelentősebb szlovákiai párt értéke
lése egy hétfokú skálán (a kérdés arra vonatkozott, hogy „mennyire 
fejezi ki az Ön nézeteit és érdekeit a ... párt?”).7 Ezek a változók 
szoros összefüggést mutattak azzal, hogy a megkérdezettek kire sza
vaznának „a következő hétvégén”, és ezért alkalmasnak mutatkoztak 
az utóbbi változó - statisztikai okokból szükségszerű - helyettesíté
sére.

Szinte minden egyes párt esetében az „A” modell bizonyul a leg
jobbnak, és a „C” modell a legrosszabbnak. Az F-statisztikák szerint 
a három modell teljesítménye közti különbségek többnyire szignifi
kánsak. Ezért az első nullhipotézis (ti. hogy a vélemények és a párt
választás közti kapcsolat ereje nem függ össze a társadalmi státusszal) 
preferálandó a „B”, illetve „C” modellek által megtestesített - némi
képp talán sarkított, de az „A” modellnél semmivel sem takaréko
sabb - alternatívákkal szemben.

Első eredményünk szerint tehát nem igaz az, hogy alacsony és 
magas státuszú szavazók szükségképpen eltérő mértékben lennének 
képesek politikai kérdésekkel kapcsolatos véleményeik alapján sza
vazni. Ez persze nem mond ellent a második hipotézisnek, amely 
szerint ez csak a „nehéz” kérdésekkel (amelyeket elemzésünkben az 
első, harmadik, az ötödik és talán valamivel kisebb mértékben a 
második és negyedik faktor reprezentál) kapcsolatban teljesül, míg 
az etnikai (hatodik faktor) és egyéb kérdésekkel kapcsolatban nem.

Ezt a feltevést az „A” és a „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, és „I” 
modellek magyarázó erejének összehasonlításával teszteljük. A „D”-
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„I" modellek abban és csak abban különböznek a „B” modelltől, 
hogy mindegyikben csak egy-egy FAC. véleményfaktort vált fel a 
(STATUSZ+3,74)*FAC5 interakciós tag. A „D” modell szerint te
hát az első véleményfaktor hatása a szavazatra nő a társadalmi stá
tusz növekedtével, a többi faktoroké nem, míg az „I” modell szerint 
csak a hatodik (az etnikai kérdésekkel kapcsolatos) véleményfaktor 
hatása nő a társadalmi státusszal. A Carmines-Stimson-hipotézisnek 
az itt szereplő szlovák adatokra fentebb megadott operacionalizálása 
alapján azt várhatjuk, hogy az „1” modell egyértelműen kisebb, míg 
a „D”, „F” és „H” modellek nagyobb magyar ázóerővel rendelkez
nek, mint az eredeti „A” modell. Az „E” és „G” modelleknek köztes 
eredményt kell mutatniuk. A hetedik táblázat mutatja be az „A” és a 

modellekhez tartozó „F”-statisztikák különbségét. Pozitív 
értékek jelölik azt, ha az interakciós tag bevezetésével módosított 
modell magyarázóereje nagyobb, mint az „A” modellé. Mint az vilá
gosan látható, ez csak egészen ritkán fordul elő. Bármely egyes véle
ményfaktorra külön-külön is igaz az, amit a korábbiakban általános
ságban láttunk: hogy ti. a vélemények hatása a pártok értékelésére 
nem nő egyenes arányban a társadalmi státusszal. Mi több, ez a felte
vés legalábbis nem kevésbé téves a nacionalizmus nem etnikai vonat
kozásaival kapcsolatos 2. és 3., a klerikális-szekuláris vélemény di
menzióval kapcsolatos 4., és a rendszerváltás általános kérdéseit (nyu
gati integráció, a múlt rendszer megítélése, piacorientált reformok) 
érintő 1., mint az etnikai kérdésekre vonatkozó ö. faktorral kapcso
latban. Ha tehát az etnikai kérdések jelentős szerepet játszanak a szlo
vák választási politikában, akkor azt nem magyarázhatjuk azzal, hogy 
ez az egyetlen olyan, a pártokat megosztó vélemény dimenzió, amely 
a szofisztikáit és kevésbé szofisztikáit választók számára egyformán 
hozzáférhető. Másrészt visszautasíthatjuk azt az állítást, hogy a vá
lasztási aréna ne lenne képes - a bevezetőben körülírt értelemben - 
egyenlővé tenni a különböző társadalmi státuszú szavazók politikai 
befolyását. Bár az adatok részletesebb elemzése azt mutatta, hogy az 
egyes véleményfaktorok hatása a pártértékelésekre gyakrabban nő, 
mint ahányszor csökken a társadalmi státusz növekedtével, ezek a 
tendenciák - a fentebb bemutatott formálisabb tesztek szerint - ko
rántsem olyan szisztematikusak és egyértelműek, mint azt a 
stratifikációs irodalomból kiinduló gondolatmenetek alapján várhat
nánk.

Mi lehet a magyarázata ennek, a Carmines és munkatársai hipoté
zisének ellentmondó eredménynek? Ezzel kapcsolatban itt csak felte
véseket lehet megkockáztatni. Számomra az tűnik a legkézenfekvőbb 
magyarázatnak, hogy a versengő politikai pártok, amennyiben elő
nyösnek vagy más okból fontosnak tartják politikai-ideológiai kü
lönbségeik hangsúlyozását, képesek e különbségeket nagyjából ugyan
olyan világossá Tenni a különböző státuszú szavazók számára. Szlo
vákia esetében legalább egy további oka is lehet annak, hogy mindez 
így történhet, nevezetesen az, hogy a politikai kínálat markánsan dif
ferenciált, illetve polarizált (az etnikai és alkotmányos kérdésekben
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mutatkozó jól ismert ellentétek mellett érdemes felidézni a Demok
rata Párt és a Szlovák Munkásszövetség, illetve ezek különféle szö
vetségesei gazdaságpolitikai nézetei közötti radiális különbségeket), 
ami ismét csak segítheti az egyenlőtlen kulturális erőforrásokkal fel
vértezett állampolgárok - persze korlátozott jelentőségű tekintetben 
mutatkozó - egyenlőségét.

FÜGGELÉK: A KÉRDÉSEK SZÖVEGE

A faktorelemzésben szereplő változók az alábbi kérdésekre adott vá
laszokat rögzítették:

Q16C, Q16F, QlóG, Q16H, Q16I, Q16N, Q1ÓO, QÍ6P és Q16Q: 
„Kérem, mondja meg, hogy mennyire ért egyet az alábbi állítások

kal” (a válaszok kódolása: 1= teljesen egyetért; 2=inkább egyet
ért; 3—inkább nem ért egyet; 4=egyáltalán nem ért egyet):

„C A kormánynak kötelessége lenne, hogy mindenkinek munkát biz
tosítson, aki dolgozni akar.

F Nagyon sokat fog segíteni az ország gazdasági problémáinak a 
megoldásában az állami vállalatok magánkézbe adása.

G A veszteséges gyárakat és bányákat azonnal be kellene zárni, még 
azon az áron is, hogy növekszik a munkanélküliség.

H Az olyan politikusok, akik nem hisznek Istenben, nem alkalmasak 
arra, hogy közhivatalt töltsenek be.

I A nacionalizmus veszélyezteti az ország fejlődését.
N A nőknek, ha úgy döntenek, meg kell engedni, hogy a terhességük 

első néhány hetében elvetessék a gyereküket.
O Fontosabb, hogy egy politikus jó hazafi legyen, mint az, hogy jól 

értsen egy bizonyos szakterülethez.
P Az egyházaknak túl nagy befolyása van.
Q Jobb lett volna, ha Szlovákia és a Cseh Köztársaság nem válnak 

ketté.”

SP37A, SP37B, SP37G, SP37H, SP37I, SP37J, SP37K, SP37L és 
SP37M;

„Most felolvasok néhány kijelentést, és arra kérem, hogy a kártya, 
segítségével mondja meg, melyikkel mennyire ért egyet vagy nem 

. ért egyet!
A A Szlovák Köztársaság még nagyon fiatal, ezért az embereknek 

tartózkodnia kellene attól, hogy kritizálják képviselőit.
B Nem baj, ha az emberek érdekében egy politikus időnként meg

szegi a törvényeket.
G Növelni kellene a magántulajdon szerepét az iparban.
H Nagyobb erőfeszítéseket kell tenni arra, hogy csökkenjenek a jö

vedelmi egyenlőtlenségek az emberek között.
I A kormánynak kisebb szerepet kellene játszania a gazdaság irányí

tásában és engednie kellene, hogy a piac több dolgot határozzon 
meg, mint jelenleg.
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J A kétnyelvű (tehát szlovák és magyar) táblák használata a vegyes 
lakosságú térségekben túlzó és igazolhatatlan követelés volt a ki
sebbségi képviselők részéről.

K A nemzetiségeknek meg kell adni a jogot, hogy a saját nyelvüknek 
megfelelően írhassák a nevüket.

L A cigány bűnözés csökkentése érdekében a jövőben a cigány elkö
vetőeket másoknál szigorúbban kellene megbüntetni.

MHa másokat nem veszélyeztetnek és korlátoznak, akkor meg kell 
engedni a cigányoknak azt, hogy úgy éljenek, ahogy ők helyesnek 
találják.”

NATOEC:
Ez a változó két különböző kérdésre adott válaszok összegzésével, a 
két eredeti változó (SP31A és SP31B) egyszerű összeadásából jött 
létre. Az SP31A és SP31B változók a következő kérdésekre adott 
válaszokat rögzítették:

„31. A A választási kampány alatt sok szó esett arról, hogy Szlová
kia csatlakozzon-e a jövőben a NATÖ-hoz. Melyik kijelentés áll kö
zelebb az Ön véleményéhez:

1. Szlovákiának minél előbb csatlakoznia kellene a NATO-hoz.
2. Szlovákiának kívül kellene maradnia a NATO-n.
31 .B Arról is sok szó esett, hogy Szlovákia csatlakozzon-e a jövő

ben az Európai Unióhoz (a korábbi Közös Piachoz). Melyik kijelen
tés áll közelebb az Ön véleményéhez:

1. Szlovákiának minél előbb csatlakoznia kellene az Európai Uni
óhoz.
2. Szlovákiának kívül kellene maradnia az Európai Unión?’

SP32
„Ön személy szerint milyen viszonyt látna szívesen a Cseh és a Szlo
vák Köztársaság között?

1. két független ország,
2. egy unió vagy konföderáció,
3. egy szövetségi állam,
4. egyéb megoldás”.
Az „egyéb megoldás” válaszlehetőséget a kérdezők nem olvasták 

fel, csak akkor kódolták, ha a válaszadó saját magától így válaszolt. 
A kisszámú „egyéb” (4.) választ a jelen elemzés céljaira összevon
tam a konföderációt (2.) pártoló válaszokkal.

SP34
„Ha a jelenlegi és a megelőző, 1989 előtti rendszert összehasonlítja, 
mit mondana, a jelenlegi rendszer (1.) sokkal jobb, (2.) jobb, (3.) 
nagyjából egyforma, (4.) rosszabb, vagy (5.) sokkal rosszabb, mint a 
rendszerváltás előtt volt?”
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SP36C
„Gondoljon most arra, hogy Ön szerint milyen szabályoknak kellene 
érvényesülniük országunkban. Kijelentéspárokat fogok felolvasni. 
Kérem, hogy egytől ötig terjedő számokkal válaszoljon: eggyel ak
kor, ha teljesen egyetért az első kijelentéssel, és öttel akkor, ha telje
sen egyetért a második kijelentéssel, és hárommal, ha mindkettő egy
formán közel áll az Ön véleményéhez.

Egy demokratikus rendszerben 
a többségnek jogában áll 
döntéseket hoznia 
a kisebbség rovására is.

Egy demokratikus rendszerben 
a kisebbségek részére legalább 
annyi jogot kell biztosítani, 
mint a többség részére”.

1 2 3 4 5



Politikai attitűdkérdésékre adott válaszok faktorelemzése: 1. táblázat
Az egynél nagyobb saját értékű fdfáorok Varimax-rotációjának eredménye. N=657

FACTOR 1 2 3 4 5 6
magyarázott variancia (%): 15,8 10,7 ' 7,7 7,2 5,6 5,0

változók: A kérdés tárgya:
Q16C -,17 ,05 ,07 ,15 ,46 ,00 A kormány biztosítson munkát mindenkinek
Q1ÓF ,70 -,06 ,04 ’ -.03 -.05 .,10 A privatizáció segíteni fog
Q16G ,44 ' ,12 ,14 ,08 .,24 -,07 A veszteséges vállalatokat be kell zárni
SP37G ,62 .,01 -,03 .,01 -.15 -,11 A magántulajdon nyerjen több teret
SP37H -,15 45 ' -,04 -,02 ,61 ,05 Az egyenlőtlenségeket csökkenteni kell
SP37I ,41 ,14 .,11 -,01 -,18 -,18 Kevesebb állami beavatkozást
SP34 ,52 -,13 -,11 -,15 -.29 ,15 A jelenlegi és a megelőző rendszer
Q16H ,04 ,29 ,09 -,50 ■ ,02 ,04 Az ateisták alkalmatlanok közhivatalra
Q16N ,02 -,03 ,06 ,73 -,01 ,16 Az abortuszt engedélyezni kell
Q16P -,09 ,24 -,01 ,52 ,13 ’ ,02 Az egyház befolyása túl nagy
Q16I ,14 -,27 ,37 ’ -,01 ,01 -,16 A nacionalizmus mindig káros
QlóO ,02 ,57 -,19 -,13 ,12 ,17 A hazafias politikus jobb, mint a szakértő
SP37A -,Ö7 ,57 -.06 -,05 ,12 ,06 A polgárok ne kritizálják a kormányt
SP37B -„02 ,48 -,05 ,07 -,03 -,09 A törvények megsértése néha helyes
Q1ÓQ -,04 .,10 ,83 ,04 ,07 . -.07 Csehszlovákia megszüntetése helytelen volt
SP32 ,08 ,04 -,67 ,04 ,05 ,10 Föderáció vagy függetlenség
NATOEC ,49 -,Í6 -,01 -,01 -,03 -,07 NATO-és EU-tagság: támogatja?
SP3ÓC -,17 ,36 . -,11 - ,07 -,03 ,30 Többségi elv és kisebbségi jogok
SP37J -,12 ,12 ‘ -.22 ,12 ,20 ,62 Kétnyelvű táblák
SP37K ,28 .,14 ,16 .,08 ,07 -,42 A neveket lehessen anyanyelv szerint írni
SP37L -,O1 ,31 ,03 ,08 ,21 ,14 Keményebb fellépés a cigány bűnözők ellen
SP37M ,13 .,00 ,02 ,08 -,26 -,14 A cigányok hadd éljenek a maguk módján
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2. táblázat
A regressziós modellek értékelése: R-négyzet-értékek és F-statisztikák
az „A ”, „B” ás „C” modellek esetén. N=553

,A” modell ,,B” modell „C" modell

Part:
R1 2 F R3 F R3 F

DS ,03 3,52 ,03 3,92 ,01 2,06
HZDS ,31 43,90 ,28 37,73 ,22 28,00
KDH ,31 1,99 ,26 34,29 ,24 29,85
MK ,32 45,41 ,26 34,09 ,27 35,71
SDL ,18 21,30 ,16 19,12 ,13 15,05
SNS ,36 51,95 ,31 43,38 ,27 34,92
ZRS •,35 51,17 ,29 39,49 ,29 38,45
DU ,28 36,16 ,24 29,52 ,22 26,79

3. táblázat
A regressziós modellek értékelése: F-statisztikák változása
az „A ” modellhez képest a.„D”-"!" modellek esetén. N—553

modell:

Párt:
D E F G H I

DS ~,09 ,30 ,08 ,18 . ,04 ' ■ ’.09
HZDS -1,41 -2,86 -2,39 -1,81 -.95 -1,27
KDH -,92 1,33 -2,22 -6,39 -,14 ,34
MK -1,63 -,05 -2,74 -2,97 ,16 -4,23
SDL ,00 -1,85 " -.71 ,14 ,11. ,63
SNS -,96 -,71 -2,80 -1,04 -,09 -2,03
ZRS -4,55 -,24 -3,46 -2,48 -1,03 -,79
DU • -1,81 -2,88 -1,87 ,34 -.08 -,46

Átlag -4,42 -,87 -2,01 -1,75 -,25 -,99

JEGYZETEK

1 Az erre irányuló empirikus vizsgálódások különleges nehézségei miatt zitt nem 
veszem figyelembe azt a marxista és a Bourdieu-féle szociológia által feltételezett 
és gyakran megvitatott lehetőséget, hogy a választók preferenciái már eleve a 
különféle egyenlőtlenségek által formált folyamatban alakulnak ki, és ezért külön
böző társadalmi rétegek (pl. gazdaságpolitikai kérdésekkel kapcsolatos) szubjektíve 
megélt preferenciái különböző mértékben lehetnek kongruensek e rétegek - vala
milyen jobban informált vagy valamilyen okból élesebb szemű szemlélő által 
megállapítható - objektív érdekeivel.

3 Hogy a megfigyelés mennyire régi, azzal kapcsolatban elég Friedrich Engels mon
dására utalni, miszerint az „antiszemitizmus a hülyék szocializmusa”.
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3 Ezúton szeretnék köszönetét mondani a Közép-Európai Egyetem Politikatudomá
nyi Tanszékének, amely a tanulmányban felhasznált CEU (1994) elektronikus 
adatállományt a rendelkezésemre bocsátotta. A következtetésekért és a hibákért 
természetesen én vagyok a felelős" .

* A tanulmánynak ezeket az elemzéseket is bemutató változatát a szerző bármely 
érdeklődőnek szívesen postázza.

5 Az elemzés eredménye szempontjából teljesen lényegtelen, hogy a STÁTUSZ 
változó legmagasabb értéke 6,3, 6300, 1,53, vagy bármely más egynél nagyobb 
pozitív szám.

6 A társadalmi státusz változót egy nyolc-kategóriás foglalkozás változó és egy öt
kategóriás iskolázottság változó alapján képeztem. A foglalkozás változó a kérde
zett utolsó foglalkozására vonatkozott, és „soha nem dolgozott”, „felső vezető és 
értelmiségi”, „középszintűvezető”, „egyéb szellemi”, „termelésirányító”, „szak
munkás”, „betanított és segédmunkás” és „mezőgazdasági fizikai” kategóriákba 
sorolta a mintát. Az iskolázottság és a foglalkozás változókat korrespondencia- 
elemzés révén vontam össze egyetlen folytonos változóban. Az új változó a két 
kiinduló változóval legerősebb statisztikai kapcsolatban álló közös faktor. Ez tar
talmilag a két kiinduló változó első főkomponensének felel meg, de mível a fog
lalkozás változó nyilvánvalóan nominális, ezért a hagyományos főkomponens- 
elemzés helyett korrespondencia-elemzésseí kellett felváltani. A két háttérváltozó 
(itt részletesen be nem mutatott) korrespondencia-elemzése segítségével olyan 
módon kódoltam át a kiinduló iskolai végzettség és foglalkozás változókat, hogy 
az így nyert két új (standardizált) változó korrelációja a lehető legmagasabb le
gyen. A STÁTUSZ változó e két új változó egyszerű összege. Minimum-értéke - 
2,74, maximuma 2,57. Ha FAC Jelenti az i-edik véleményfaktorí, akkor a „B”

■ modellben FAC. helyett a (STÁTUSZ-f-3,74)*FAC interakciós tag szerepel, a 
„C” modellben szereplő interakciós tag pedig -l*(SfATUSZ-3,57)*FAC..

7 Valójában minden egyes párt esetében az értékelését mutató változó és a nyolc 
pártértékelés átlagának különbsége jelentette a függő változót. Ennek megfelelően 
mind a nyolc párt értékelését ugyanannak az 553 személynek á körében vizsgál
tam, akik a 23 attitűdkérdést is megválaszolták-, és a nyolc pártot is értékelték a 
hétfokú skálán.
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