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BOLDOGSÁG–GAZDA(G)SÁG

Sokszor hárítjuk át másra a felelősséget, ha 
arról van szó, miért nem élünk eléggé kör-
nyezettudatosan. Könnyű lenne fenntartha-
tó életvitelt folytatni – gondoljuk magunk-
ban –, ha mindenki így tenne körülöttünk. 
Mindez persze csak kifogás, de a követke-
zőkből talán jobban megértjük, miért is tu-
lajdonítunk olyan nagy jelentőséget a mások 
viselkedésének, helyzetének. 
A következő kísérletek és kutatási ered-
mények azt támasztják alá, hogy önérté-
kelésünk alapja általában nem az abszolút 
teljesítményünk (nem ennek alapján le-
szünk elégedettek, vagy tölt el bennünket 
boldogságérzet), hanem másokhoz mérjük 
magunkat. Ha jobban belegondolunk, nem 
is olyan meglepő, hogy az olimpiai játéko-
kon a bronzérmesek általában elégedet-
tebbek, mint az ezüstérmesek (Medvec et 
al. [1995]). Ez utóbbiak ugyanis hajlamosak 
úgy tekinteni az eredményükre, hogy nyer-
hettek volna, csak éppen valamennyivel el-
maradtak a győztestől. Míg a harmadik he-
lyezettek inkább a többiekhez viszonyítják 
magukat, akik egyáltalán nem nyertek sem-
mit. Postlethwaite és szerzőtársai [1998] 
azt találták, hogy a nők rosszabbul érzik 
magukat, ha a nővérük férje többet keres, 
mint a saját férjük.  A nők boldogságérzete 
egyébiránt csökkent a férfi akéhoz képest az 
Egyesült Államokban a II. világháború után. 
Ennek egyik oka az is lehet, hogy tömeges 
munkába állásuk révén sokkal közvetle-
nebbül össze tudták hasonlítani magukat a 

férfi akkal, és előtérbe kerültek a még mindig 
meglévő különbségek (bér, előmenetel stb.). 
Annak ellenére, hogy életszínvonaluk szá-
mottevően javult, több lett a lehetőségük és 
a fi zetésük, mégsem lettek boldogabbak a 
férfi akhoz viszonyítva (Layard [2005]). 
Hasonló példával szolgált a német újraegye-
sítés. A keletnémet tartományok lakóinak 
életkörülményei nagymértékben javultak a 
90-es években – nem utolsósorban a hatal-
mas nyugatnémet anyagi támogatás ered-
ményeképpen. A GSOEP1 adatainak tanúsága 
szerint viszont szubjektív boldogságérzetük 
visszaesett. A fő ok ismét az összehasonlí-
tás. Az újraegyesítés után ugyanis már nem 
az egykori keleti blokk országaihoz, hanem 
a volt nyugatnémet részhez mérték saját 
helyzetüket.
Ugyanígy egy kisebb – például munkahelyi – 
közösséget tekintve az empirikus eredmé-
nyek azt mutatják, hogy az abszolút jövedel-
mekkel szemben sokkal inkább a keresetek 
másokéhoz viszonyított szintje számít az 
egyéneknek. Stutzer [2003] egy svájci min-
tát vizsgálva azt látta, hogy a munkavállalók 
fi zetéssel való elégedettsége főképp a jö-
vedelemelvárásuktól függ. Ez utóbbit pedig 
döntően az határozza meg, hogy az adott 
egyén környezetében mekkorák a bérek. 
Clark és Oswald [1996] kutatásai azt mu-
tatják, hogy a brit foglalkoztatottak mun-
kával való elégedettségének önbevallásos 
értékelésekor az érintettek nem az abszolút 
bérüket veszik fi gyelembe, hanem csak a re-

latív jövedelmüket. Sőt a jövedelemmel való 
elégedettség fordítottan arányos az egyén 
házastársának fi zetésével. 
Fontos tehát, hogy kihez vagy mihez hason-
lítjuk magunkat, illetve a viszonyítási pont 
meghatározása vagy éppen megváltozta-
tása döntő jelentőségű lehet. Egy kísérlet 
során megkérdezték az embereket az élet-
tel való elégedettségükről. Majd bemutattak 
egy mozgássérültet, és az ismételt kérdés-
feltevés után az elégedettség szignifi kán-
san nőtt. Ugyanezt a hatást érték el akkor is, 
ha a kísérleti alanyok szülővárosukban átélt 
múltbéli nyomorúságait elevenítették fel 
(Schwartz, Strack [1991], [1999]).2

Érdemes még megjegyeznünk – amire egyéb-
ként Frank [1985] is rámutatott –, hogy az 
ember azokkal hasonlítja össze magát, akik a 
ranglétrán közel állnak hozzá, és nem azokkal, 
akik beláthatatlanul messze vannak tőle. Hogy 
a mérleg másik oldala se maradjon üresen, 
meg kell említenünk, hogy az összehasonlítás 
nem csak káros következményekkel jár. Amel-
lett, hogy versenyre sarkallja az egyént, a kel-
lemetlen hatásokat is mérsékelheti. Clark és 
szerzőtársai [2003] kimutatták például, hogy 
a munkanélküliség kevésbé fájdalmas, ha má-
sok is munkanélküliek, vagy ha az ember már 
korábban is volt munkanélküli.3

A társadalmi elismertség, a társadalmi 
ranglétrán való előrejutás vágya sokaknak 
fontosabb, mint az életszínvonal. Ezt szűr-
hetjük le Solnick és Hemenway [1998] vizs-
gálatából, amely azt igazolja, hogy a relatív 
jövedelmi pozíció fontosabb, mint az abszo-
lút. A kutatók a Harvardon tanuló hallgatók 
egy csoportjának a következő kérdést tették 
fel: „Melyiket választaná a két elképzelt szi-
tuáció közül, amelyekben az árak egyformák:

∫ az elsőben 50 ezer dollárt keresne 
egy évben, míg mások (átlagosan) 
25 ezret,

∫ a másodikban 100 ezer dollárt ke-
resne évente, míg a többiek (átlago-
san) 250 ezret?”

A többség az elsőt választotta volna. Szegé-
nyebben is boldogabbak lennének, ha a relatív 
jövedelmi pozíciójuk javulna. Ugyanennek a 
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kísérletnek volt egy másik része is, amely azt támasztotta alá, hogy 
valóban a vagyon, illetve a jövedelem azok a tényezők, amelyek elsődle-
gesen meghatározzák a státust. Felmerülhet ugyanis az a kérdés, hogy 
a sok szabadidőnek van-e státusmeghatározó szerepe. Ha az egyén 
kevesebbet dolgozik és több lesz a szabadideje, akkor ezzel nem fog-
ja-e a többiek irigységét táplálni és nyomorúságát fokozni? A válasz: 
nem. A hallgatóknak ugyanis másik két helyzetet kellett mérlegelniük:

∫ 2 hét szabadságot kap az egyén, míg mások 1 hetet.
∫ 4 hét szabadságot kap az egyén, míg mások 8 hetet.

Ekkor csupán húsz százalékuk választotta az első lehetőséget. 
Ugyan nem közvetlenül bizonyítja az alábbi kísérlet azt, hogy az em-
ber sok mindent megtenne a státus eléréséért, de azt mindenkép-
pen mutatja, hogy fontossága genetikailag is kódolva van bennünk. A 
UCLA-n cerkófmajmokkal végeztek kísérleteket (lásd Brammer et al. 
[1994]) a státussal kapcsolatos attitűdjük felmérése céljából. Mód-
szerük az volt, hogy egy hím majom státusát változtatták úgy, hogy 
mindig más csoportba helyezték. Minden esetben mérték a majom 
szerotoninszintjét, amely egy a jó érzésekre utaló ingerületátvivő 
anyag (neurotranszmitter). Az eredmény minden várakozást felül-
múlt: minél magasabb szintet foglalt el a majom a hierarchiában, 
annál jobban érezte magát. A főemlősök státus iránti vágyát az is 
mutatja, hogy a hímek igen gyakran megverekszenek egymással az 
erőviszonyokat tükröző rangsor kialakítása érdekében.
A relatív jövedelmi helyzet elsődlegessége nagyon fontos következ-
ménnyel jár a közgazdasági elméleteket tekintve. A közgazdaság-
tan egyik legfontosabb területe az erőforrások, javak és jövedelmek 
elosztásának kérdését megoldani hivatott jóléti gazdaságtan. A jól 
ismert Pareto-elv szerint, ha egy társadalomban vagy közösségben 
minden egyén helyzete javul például úgy, hogy nő a jövedelme, és 
egyik szereplő helyzete sem romlik, akkor ez az új helyzet az erede-
tinél jobbnak tekinthető. Ha egy munkahelyi közösségben mindenki 
tízszázalékos béremelést kap, kivéve egyvalakit, aki csak ötszá-
zalékos fi zetésemelésben részesül, akkor ez az egyvalaki igencsak 
elégedetlen lesz, és a fenti kutatási eredmények tükrében könnyen 
lehet, hogy inkább az eredeti helyzetet részesítené előnyben. Ez az 
eset jól példázza azt, hogy a modern kutatások hogyan kérdőjelezhe-
tik meg a közgazdaságtan általánosan elfogadott alaptételeit.
Láttuk tehát, hogy az embereknek nagyon is számít a társadalmi 
rangsorban elfoglalt helyük, a többiekhez viszonyított pozíciójuk. 
Minden bizonnyal könnyen lemondanánk a modern élet megannyi 
környezetpusztító – voltaképpen fölösleges – vívmányáról, ha má-
sok is így tennének. 

JEGYZETEK
1 German Socioeconomic Panel (német társadalmi-gazdasági pa-

nelvizsgálat)
2 A kutatók egy másik kísérletben arra kértek férfi akat, hogy egy 

pontszámmal értékeljék házastársuk külső szépségét. Ezután 
divatlapokat adtak a résztvevők kezébe, a lapok persze vonzó 
külsejű hölgyek fényképeivel voltak tele. Majd újfent arra kérték 
a férfi akat, hogy értékeljék feleségüket, s lám, ez alkalommal ki-
sebb pontszámok születtek. 

3 Ugyanígy egy bűncselekmény áldozatának kínját is csillapítja, ha 
a szomszédja is így járt (Powdthavee [2005]); amiből az is kö-
vetkezik, hogy hasonló esetekben az anyagi kártérítésnél hatá-
sosabb és egyben hatékonyabb megoldás lehet az, ha olyan terá-
piás csoportokat hoznak létre, amelyben a hasonló problémával 
küszködők megbeszélhetik tapasztalataikat.
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Az ember azokkal hasonlítja 

össze magát, akik a ranglétrán 

közel állnak hozzá, és nem 

azokkal, akik beláthatatlanul 

messze vannak tőle.


