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Befogadás és idegenellenesség
Európában és Magyarországon*

Tanulmányunkban a European Social Survey (ESS)1 2002 és 2003 folya-
mán 22 európai országban (N = 42 359) végzett felmérésének az idegen-
ellenességgel, illetve a befogadással kapcsolatos attitûdöket firtató kér-
déseit elemezzük, különös tekintettel a magyar adatokra. Az Inter-
national Social Survey Program2 keretében 1995-ben és 2003-ban végzett
vizsgálatok eredményei szerint a vizsgált 23, illetve 22 ország közül Ma-
gyarország is azon országok közé tartozik, ahol nagyon erõteljesen el-
utasítják a bevándorlókat és általában az idegeneket. 2003-ra ugyan va-
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Az elmúlt évtized európai empirikus kutatásai azt mutatják, hogy
Magyarország azon országok közé tartozik, ahol nagyon erõteljesen

elutasítják a bevándorlókat és általában az idegeneket.
Tanulmányunkban a European Social Survey keretében 2002 és 2003

folyamán felvett adatokat elemeztük annak szándékával, hogy
bemutassuk a vizsgált 22 európai ország – és köztük különösen
Magyarország – jellemzõit a befogadás és az idegenellenesség

dimenzióiban. E vizsgálat elsõsorban azt bizonyította számunkra,
hogy a migrációtól való félelem sokkal inkább jellemzi Európa
szegényebb országait, mint a gazdagabbakat, inkább jellemzi a

késõbb csatlakozókat, mint az Unió alapítóit, és inkább jelen van ott,
ahol a migráció kevésbé jellemzõ, mint azokban az országokban,

ahol az idegenek befogadásának több évtizedes, vagy akár
évszázados hagyománya van. Azokban az országokban, ahol

fennmaradt a diktatúra, ahol a nemzeti sérelmek összekapcsolódtak
a más hatalmaktól való fenyegetettség érzésével, kevésbé

tapasztalható a nyitottság a világ sokféleségének elfogadásában. Így
nem véletlen, hogy a menekültstátusért folyamodók és általában a
bevándorlás megítélésében Magyarország – más posztszocialista

országokkal, illetve Görögországgal együtt – kifejezetten
rosszul szerepelt.

* Szeretnénk köszönetet mondani Bartha Attilának az adatok elemzésében nyújtott segít-
ségéért.
1 http://www.europeansocialsurvey.org/
2 http://issp.org
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lamennyivel mérsékeltebbé vált a magyar idegenellenesség mértéke, de
továbbra is Magyarország a bevándorlók és az idegenek befogadását leg-
inkább elutasító országok egyikének mutatkozik az európai mezõnyben.

Elemzésünk elsõ fázisában abból a szempontból tekintettük át az e
tárgykörbe tartozó 58 kérdést, hogy milyen a válaszok eloszlása, milye-
nek az átlag- és a mediánértékek az egyes kérdéseknél, illetve megnéz-
tük, melyek azok az országok, illetve országcsoportok, amelyek átlag-
illetve mediánértékei szélsõségesen eltértek a többségtõl, akár pozitív,
akár negatív irányban. A jelentõs véleménybeli eltérések jelzésértékûek
lehetnek, és nemcsak az egyes országok vagy országcsoportok jellemzõ-
inek vonatkozásában, hanem annyiban is, hogy magára a kérdésre is fel-
hívják a figyelmet, hiszen valószínûsíthetõ, hogy fontos témakörökre
utalnak.

Az elemzés megkönnyítése érdekében a kutatásban részt vevõ hu-
szonkét országot a következõképpen csoportosítottuk: a posztszocialista
országok csoportjába került Csehország, Magyarország, Lengyelország
és Szlovénia; a dél-európai országok közé Görögország, Olaszország,
Portugália és Spanyolország; az észak-európai országok közé Dánia,
Finnország, Norvégia és Svédország. A legnagyobb csoport a nyugat-eu-
rópai lett: ide soroltuk Angliát, Belgiumot, Franciaországot, Hollandiát,
Írországot és Luxemburgot. Végül kialakítottunk egy általunk közép-
nyugat-európainak nevezett csoportot, melybe Ausztria, Németország és
Svájc került. Ez utóbbi kategória tulajdonképpen tekinthetõ a nyugat-eu-
rópai kategória alcsoportjának, mégis úgy gondoltuk, hogy – különösen
a gyarmatbirodalmak hiányával kapcsolatos – történeti jellemzõik és a
német nyelvhasználattal összefüggõ kulturális homogenitásuk miatt ér-
demes megkülönböztetni ezeket az országokat a nyugat-európai fõso-
dortól. Izraelt egyik országcsoportba sem osztottuk be, hanem kizárólag
önállóan vizsgáltuk.

Vizsgálatunk második szakaszában azt vizsgáltuk, hogy vajon a jel-
lemzõ válaszok alapján kirajzolódnak-e jellegzetes, egymástól erõsen el-
különülõ attitûddel rendelkezõ csoportok; ennek megállapítására
klaszterelemzést végeztünk. Az elemzés elsõ fázisában különösen fon-
tosnak mutatkozó témakörökkel kapcsolatos öt változó alapján négy
klaszter rajzolódott ki, melyek a befogadás és az idegenellenesség di-
menzióiban négy fõ attitûdtípust jelöltek ki. Az elsõ típusba a vizsgált
sokaság 41 százaléka sorolódott, ezt a csoportot mérsékelt gazdasági
fenntartásokkal jellemezhetõ befogadó típusnak nevezhetjük. A második
típusba az a – 27 százaléknyi – válaszoló került, akiket ugyan nem jel-
lemeznek rasszista alapú fenntartások a bevándorlókkal szemben, mégis
általában inkább elutasítónak tekinthetõk. A következõ csoportba a vála-
szolóknak az a 20 százaléka sorolható, akik ugyan inkább befogadóak, de
akiknek rasszista alapú fenntartásaik vannak az idegenekkel szemben.
Végül a válaszolók 12 százalékát elutasító típusnak tekinthetjük, akikre a
rasszista (fajelméletet kreáló) fenntartások is jellemzõek.
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1. A befogadás általános szempontjai

Elsõ lépésként azt vizsgáltuk, mennyire fontosak a kérdõívben megadott
különbözõ szempontok a bevándorlók befogadása és letelepedése szem-
pontjából. Azt láttuk, hogy a huszonkét ország összes válaszolóját figye-
lembe véve a legkevésbé fontos szempont a bevándorló fehér bõrszíne
volt (tízes skálán 1-es medián- és 2,4-es átlagértékkel). Ezután a beván-
dorló jó anyagi helyzete következett (medián: 3; átlag: 3,3), ezt követte
a keresztény kultúrához tartozás (medián: 3; átlag: 3,7), majd pedig az a
szempont, hogy legyenek a bevándorlónak az adott országban közeli ro-
konai (medián: 6; átlag: 5,4). A kritériumok sorában az iskolai végzettség
(medián 7; átlag: 6,3), a befogadó ország munkaerõpiacán szükséges
szaktudás (medián 7; átlag: 6,7) és nyelvismeret következett (medián 8;
átlag: 6,7). Végül a legfontosabbnak az a kritérium tûnt, hogy a beván-
dorló elfogadja a válaszoló hazájában uralkodó helyi szokásokat (medi-
án: 8; átlag: 7,5). Az átlagértékek azonban a legtöbb szempontot érintõen
jelentõs eltéréseket fedtek el az egyes országok illetve az országcsoportok
között. Svédország például majdnem minden kérdés megítélésében az
átlagosnál jóval befogadóbbnak, míg Görögország az európai országok
átlagához képest jóval elutasítóbbnak mutatkozott. Az átlagosnál befo-
gadóbb attitûdök jellemezték több kérdésben is Norvégiát és Luxembur-
got, az elutasítóbb attitûddel gyakran jellemezhetõ országok között pedig
feltûnt még Izrael, Magyarország és Csehország.

A befogadás szempontjainak megítélése során az egyes országok kö-
zött tapasztalt jelentõs eltéréseket a következõ táblázatban foglaltuk
össze:

1. 1. táblázat A befogadás szempontjai fontossági sorrendben (0 = egyáltalán nem
fontos; 10 = nagyon fontos) – az átlagtól jelentõsen eltérõ országok jelölésével

A befogadás Átlag Jelentõs eltérés az Jelentõs eltérés az
szempontjai [medián] átlagtól a befogadás átlagtól az elutasítás

irányában irányában

Fogadja el 7,5 [8] Írország 6,6 [7] Magyarország 8,9 [10]
a szokásokat Norvégia 6,5 [7] Belgium 8,2 [9]

Lengyelország 6,5 [7] Csehország 8,2 [9]
Portugália 7,1 [7] Görögország 8,1 [9]

Szlovénia 7,9 [9]

Beszélje a nyelvet 6,7 [8] Svédország 4,4 [4] Izrael 5,3 [10]
Spanyolország 5,4 [6]
Portugália 6,5 [6]

Szükséges 6,7 [7] Svédország 4,9 [5] Görögország 8,2 [9]
szaktudás Norvégia 5,9 [6] Magyarország 8,1 [9]

Portugália 7,5 [8]
Csehország 7,4 [8]
Izrael 7,1 [8]
Németország 7 [8]
Finnország 6,9 [8]
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A befogadás Átlag Jelentõs eltérés az Jelentõs eltérés az
szempontjai [medián] átlagtól a befogadás átlagtól az elutasítás

irányában irányában

Iskolai végzettség 6,3 [7] Svédország 4,6 [5] Görögország 7,7 [8]
Norvégia 5,1 [5] Izrael 6,8 [8]
Hollandia 5,7 [6]
Olaszország 5,7 [6]
Portugália 6 [6]

Közeli rokonság 5,4 [6] Luxemburg 4,3 [5] Izrael 6,6 [8]
Svédország 4,4 [5] Görögország 6,6 [7]
Olaszország 4,4 [5] Portugália 6,5 [7]
Ausztria 4,7 [5] Lengyelország 6,3 [7]
Hollandia 4,9 [5] Csehország 6,1 [7]
Írország 4,9 [5]
Norvégia 4,9 [5]
Németország 5 [5]
Belgium 5,1 [5]
Dánia 5,2 [5]

Keresztény kultúra 3,7 [3] Luxemburg 2,0 [0] Izrael 7,4 [9]
Svédország 2,3 [1] Görögország 5,9 [6,5]
Németország 2,5 [2] Lengyelország 4,9 [5]
Hollandia 2,6 [2] Magyarország 4,7 [5]
Belgium 2,8 [2] Olaszország 4,5 [5]
Svájc 2,9 [2]

Jó anyagi helyzet 3,3 [3] Luxemburg 0,9 [0] Portugália 6,8 [7]
Svédország 1,8 [0] Franciaország 5,6 [6]
Svájc 1,9 [1] Izrael 5,3 [6]

Görögország 4,5 [5]
Lengyelország 4,1 [5]

Fehér bõrszín 2,4 [1] Luxemburg 0,8 [0] Magyarország 4,1 [4]
Svédország 1,3 [0] Csehország 3,7 [3]
Németország 1,5 [0] Görögország 3,6 [3]
Dánia 1,83 [0]

Az országcsoportok vizsgálata alapján a befogadási kritériumok fon-
tosságának tekintetében a posztszocialista országok és a dél-európai or-
szágok között komoly hasonlóságot lehetett felfedezni: az európai átlag-
értékekkel összevetve mindkét országcsoportban kiemelt fontosságot tu-
lajdonítottak a fehér bõrszínnek, az anyagi háttérnek, a keresztény kul-
turális hagyomány követésének és a szaktudásnak. E közös jellemzõk
mellett a helyi szokások tisztelete a posztszocialista országokban tûnt az
összes országcsoport közül a legfontosabbnak. Dél-Európában viszont az
európai átlaghoz képest a nyelvismeret kevésbé hangsúlyozott szem-
pontként jelent meg. Az európai mezõny legbefogadóbb
országcsoportjának az észak-európaiak mutatkoztak: az átlagosnál ke-
vésbé fontosnak tartották az anyagi hátteret, a rokoni szálak meglétét, a
szakértelmet, a nyelvismeretet, és a megfelelõ iskolai végzettség fontos-
ságának egész Európában õk tulajdonítottak a legkisebb jelentõséget. Az
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északiakkal sok hasonlóságot mutattak a nyugat-európaiak, bár az utób-
biak számára a keresztény kulturális háttér kisebb, míg a megfelelõ vég-
zettség nagyobb jelentõséggel bírt. Fontos megemlíteni, hogy az Auszt-
riát, Németországot és Svájcot magában foglaló közép-nyugati csoport
preferenciái szinte teljesen megegyeztek a nyugat-európaiakkal, az egyet-
len lényeges különbséget itt a fehér bõrszín teljesen lényegtelen szem-
pontként való megítélése jelentette.

Az országcsoportok mediánértékeinek összehasonlításából adódó el-
téréseket a következõ táblázat tartalmazza.

1. 2. táblázat A befogadás szempontjainak mediánértékei fontossági sorrendben
országcsoportok szerint (0 = egyáltalán nem fontos; 10 = nagyon fontos)

Befogadási 22 ország Poszt- Dél- Észak- Nyugat-
szempont szocialista Európa Európa Európa

Bõrszín 1 2 2 1 1
Gazdagság 3 4 5 2 2
Keresztény

háttér 3 5 5 3 2
Rokonság 6 6 6 5 5
Végzettség 7 7 7 6 7
Szaktudás 7 8 8 7 7
Nyelvismeret 8 8 7 7 8
Helyi szokások 8 9 8 8 8

Magyarországgal és Görögországgal kapcsolatban érdemes megemlí-
teni, hogy a fehér bõrszín, a helyi szokások követése és a kívánatos szak-
tudás fontosságának megítélése szempontjából saját országcsoportjukból
– a posztszocialista illetve a dél-európai országok közül – is kiemelked-
tek: a mediánértékek vizsgálata azt mutatta, hogy e három szempont
nemcsak az európai, hanem az országcsoportokon belüli összehasonlí-
tásban is átlagon felüli fontosságú a magyar és a görög válaszadóknak.
Csehország – bár mérsékeltebben, mint Magyarország – szintén kitûnt a
fehér bõrszínnek tulajdonított fontossággal a posztszocialista országok
közül. Ugyanakkor a svéd válaszadók azzal emelkedtek ki, hogy a többi
észak-európai országgal összehasonlítva is kisebb fontosságot tulajdoní-
tottak a bevándorlók fehér bõrszínének, anyagi hátterének, keresztény
kulturális hátterének, megfelelõ iskolai végzettségének és szaktudásának.
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1. ábra A fehérbõrû bevándorlók elõnyben részésítésének támogatottsága
(átlagértékek)

A befogadás kontextusában fontos utalni arra az általános kérdésre,
mely azt firtatta, vajon az ország jobb vagy rosszabb hely lett-e a bevándorlás
következtében. Az összes válasz mediánértéke 5, átlaga pedig 4,8 volt (egy
tízes skálán, ahol a 0 jelezte azt a véleményt, hogy az ország rosszabb
hely lett, és a 10 azt, hogy jobb). Az európai átlagtól nagymértékben
eltért pozitív irányban Svédország 6,2-es értékkel (medián: 6), negatív
irányban pedig Görögország 3,4-es (medián: 3) és Portugália 3,9-es (me-
dián: 4) értékkel. Az országcsoportok vizsgálata azt mutatta, hogy egye-
dül a dél-európaiak hajlottak a rosszabb helyzetértékelésre: a dél-euró-
paiak 4-es mediánértékén kívül az összes ország mediánértéke 5 volt.

Ugyanakkor a bevándorlás kultúragazdagító hatásának értékelését je-
lezte A bevándorlás inkább elnyomja vagy gazdagítja a befogadó ország kultu-
rális életét? kérdésre adott válaszok 5,8-as (medián: 6) átlagértéke. Ettõl
nagymértékben eltért Finnország (átlag: 7,3; medián: 8), Luxemburg (át-
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lag: 7,2; medián: 8) és Svédország (átlag: 7,1; medián: 7), ahol a beván-
dorlást inkább a kulturális gazdagodás szinonimájaként érzékelték, míg
Görögország 3,6-es átlagértéke (medián: 4) arra utalt, hogy a görög vá-
laszolók a bevándorlás által inkább veszélyeztetve érezték saját kulturális
értékeiket. E kérdést az észak-európai országokban az átlagosnál kedve-
zõbben, míg a dél-európai és a posztszocialista országokban kedvezõt-
lenebbül ítélték meg: az észak-európai országok mediánértéke 7, a délie-
ké és a posztszocialistáké 5–5 volt.

Három további kérdés vizsgálta a bevándorlásnak a befogadó ország
kultúrájára tett hatását a különbözõ állításokkal való egyetértés arányá-
ban (ahol az 1-es érték a teljes egyetértést, az 5-ös pedig a teljes elutasítást
jelezte). Ezek a kérdések az országok túlnyomó többségében hasonló ál-
lásfoglalásra késztették a válaszadókat. Minden országban nagyfokú
egyetértés mutatkozott abban, hogy jó az országnak, ha a lakói azonos nyel-
vet beszélnek (átlag: 1,7; medián: 2) és fontos az azonos hagyományok követése
(átlag: 2,6; medián: 2). Míg annak megítélése, hogy jó-e, ha az országban
többféle vallásúak az emberek, amellett, hogy általában kisebb jelentõségû-
nek tûnt a másik két kérdéshez képest (átlag és medián: 3), már nagyobb
különbségeket jelzett az országok között. Görögország (átlag: 3,6; medi-
án: 4), Norvégia (átlag: 3,5; medián: 4) és Lengyelország (átlag: 3,4; me-
dián: 4) válaszadói szemmel láthatóan az európai átlagnál kedvezõtle-
nebbül, míg Franciaország (átlag: 2,4; medián: 2), Hollandia (átlag: 2,6;
medián:2), Írország (átlag: 2,7; medián: 2), Anglia (átlag: 2,7; medián: 2)
és Svájc (átlag: 2,7; medián: 2) válaszadói kedvezõbben ítélték meg a
többféle vallás együttélésének lehetõségét. E kérdések országcsoportok
szerinti vizsgálatából kitûnt, hogy a nyelvismeretet mindenhol egyfor-
mán fontosnak tekintették, míg a többféle vallás elfogadásában a nyu-
gat-európaiak, az azonos szokások és hagyományok követésének fontos-
ságában pedig a dél-európai és a posztszocialista országok emelkedtek ki.

A társadalmi befogadás hatékonyságát fokozhatja a bevándorlók és a
befogadó ország állampolgárai között érzékelt mérsékelt társadalmi tá-
volság. Az azonos, illetve eltérõ etnikai csoporthoz tartozó munkahelyi
felettes, illetve a családba beházasodó személy elfogadására vonatkozó
kérdések – a jól ismert Bogardus-skálából vett állításokat kölcsönözve –
a társadalmi távolság mértékét illusztrálták az egyes országokban. Az
összességükben kedvezõnek nevezhetõ eredmények szerint a vizsgált or-
szágokban a külföldi bevándorló fõnök kevésbé okozott problémát a vá-
laszolóknak, mint a családba való beházasodás. Ez magyarázható azzal,
hogy egy közelebbi társadalmi kapcsolat lehetõsége valamivel nagyobb
idegenkedést vált ki, mint egy formális viszony eshetõsége. Az átlagér-
tékek mindkét esetben mégis arra utaltak, hogy az elutasítás nem jelen-
tõs, a válaszok inkább a befogadás irányába mutattak. Az országcsopor-
tok szerinti vizsgálat arra a tendenciára hívta föl a figyelmet, hogy a
dél-európai és a posztszocialista országok mindenhol egy kissé kevésbé
elfogadóak, mint az észak- és nyugat-európaiak: egyedül a más etnikumú
házastárs elfogadása kérdésében figyelhettük meg azt, hogy az észak-eu-
rópaiak és az Ausztriát, Németországot, valamint Svájcot magában fog-
laló közép-nyugat-európaiak kiemelkedtek, míg a nyugat-európaiak a
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dél-európaiakhoz és a posztszocialista országokhoz hasonlóan az átlagos
szinten maradtak.

Néhány ország válaszadói e kérdésekre is következetesen a többiek
átlagától jelentõsen eltérõ véleményt fogalmaztak meg: az átlagértékektõl
való eltérés mértéke és a válaszban kifejezõdõ élesen elutasító attitûd
miatt érdemes kiemelni az izraeli, a görög és a cseh válaszokat, míg az
átlagnál jóval elfogadóbb attitûdök miatt Luxemburgot, Svédországot és
Ausztriát. (Meg lehet még jegyezni, hogy a bevándorlók befogadásának
szempontjai közül a többi országhoz képest a fehér bõrszínnek legna-
gyobb fontosságot tulajdonító magyar válaszadók itt nem tûntek ki a
nemzetközi mezõnybõl az eltérõ etnikumú munkahelyi felettes, illetve
házastárs fokozott elutasításával: sõt az adatok szerint a magyar válasz-
adókat jobban zavarná egy eltérõ etnikumú fõnök, mint ha egy közeli
rokonuk más etnikumú házastársat választana.)

1. 3. táblázat Társadalmi távolság mérése: azonos vagy eltérõ etnikumú
bevándorló elfogadása fõnökként vagy közeli rokon házastársaként

(0 = egyáltalán nem zavarná; 10 = nagyon zavarná)

Kérdés Átlag Az átlagtól való Az átlagtól való
[medián] eltérés a befogadás eltérés az elutasítás

irányában irányában

Zavarná-e az azonos 2,6 [2] Luxemburg 1,0 [0] Izrael 3,8 [3]
etnikumú bevándorló Svédország 1,5 [0] Görögország 3,7 [3]
mint fõnök? Ausztria 1,9 [0] Szlovénia 3,5 [3]

Olaszország 3,3 [3]
Csehország 3,1 [3]

Zavarná-e az azonos 2,5 [1] Luxemburg 0,8 [0] Izrael 4.1 [3]
etnikumú bevándorló Svédország 1,6 [0] Görögország 3,5 [3]
mint közeli rokon Ausztria 1,8 [0] Csehország 3,5 [3]
házastársa?

Zavarná-e az eltérõ 3,2 [2] Svédország 1,8 [0] Görögország 5,0 [5]
etnikumú bevándorló Luxemburg 2,0 [0] Izrael 4,8 [5]
mint fõnök? Ausztria 2 [0] Csehország 4 [4]

Olaszország 3,7 [4]

Zavarná-e az eltérõ 3,6 [3] Ausztria 1,8 [0] Izrael 6,1 [7]
etnikumú bevándorló Luxemburg 2,4 [0] Görögország 4,9 [5]
mint közeli rokon Svédország 2,4 [1] Csehország 5,0 [5]
házastársa?

A társadalmi távolság témaköréhez kapcsolhatók az etnikailag homo-
gén társadalmi környezet preferálására vonatkozó kérdések. Ezek egyike
azt firtatta, hogy az egyes országok válaszolói számára egy etnikailag
homogén, vagy éppen több etnikum egymás mellett élésével jellemezhetõ
társadalmi környezet lenne-e inkább kívánatos, a másik pedig a válasz-
adók jelenlegi lakókörnyezetének etnikai összetételére kérdezett rá. Az
etnikailag homogén környezet kiemelt preferálása jellemezte a magyar
válaszadókat, míg Svájcban és Svédországban ez a szempont kifejezetten
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lényegtelennek tûnt. Ugyanakkor Izraelben az etnikailag heterogén lakó-
környezet tûnt különösen kívánatosnak. A lakókörnyezet valóságos et-
nikai összetétele a legtöbb országban hozzávetõlegesen megfelelt az ideá-
lisnak véltnek. Ám itt is kiemelhetõ két ország: Magyarország, ahol az
eredmények arra utaltak, hogy a jelenlegi lakóhelyüket többen cserélnék
etnikailag homogénebb környezetre; valamint a magyar jellemzõkkel el-
lentétes tendenciát képviselõ Svédország, ahol az etnikailag homogén
környezetben élõk aránya meghaladta azokét, akik számára az ilyen lak-
hely tûnt ideálisnak.

Az etnikailag homogén társadalmi környezet kívánatosságát illuszt-
rálták azok a kérdések is, amelyek arra kérdeztek rá, hogy mennyi be-
vándorló barátja, illetve munkatársa van a válaszadónak. E válaszok ér-
tékelésénél különösen fontos volt figyelembe venni azoknak az arányát,
akik több bevándorló barátról, illetve kollégáról számoltak be, hiszen jól
ismert pszichológiai összefüggés, hogy egy idegen csoport tagjaival való
találkozás lehetõsége, az interakció gyakorisága és a személyes jó viszony
pozitívan befolyásolja a csoport egészére vonatkozó véleményeket is, így
csökkentheti az elõítéleteket és megakadályozhatja a sztereotip véleke-
dések kialakulását. Az eredmények arról tanúskodtak, hogy a korábban
vizsgált – az 1. 1. számú táblázatban közölt – szempontok szerint a be-
vándorlást leginkább elutasító országok – mint Görögország és Magyar-
ország – válaszadói közül feltûnõen kevesen számoltak be arról, hogy
több bevándorló barátjuk vagy kollégájuk lenne, míg az inkább befogadó
attitûddel jellemezhetõ országok – mint Luxemburg és Svédország – vá-
laszadói kiemelkedõen nagy arányban barátkoznak, illetve dolgoznak
együtt bevándorlókkal.

1. 4. táblázat Bevándorló barátok

Az átlagosnál több Az átlagosnál kevesebb
bevándorló barát bevándorló barát

Luxemburg, Svédország, Izrael Görögország, Magyarország

1. 5. táblázat Bevándorló munkatársak

Az átlagosnál több Az átlagosnál kevesebb
bevándorló munkatárs bevándorló munkatárs

Svájc, Luxemburg, Izrael Lengyelország, Görögország, Finnország,
Spanyolország, Magyarország, Szlovénia

2. A bevándorlók elutasításának szempontjai

A vizsgált adatok tükrében úgy tûnt, hogy a bevándorlókat érintõ eluta-
sítás két legfontosabb szempontja a bevándorlás esetleges negatív gaz-
dasági hatásaival és a bûnözés feltételezett növekedésével hozhatók
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összefüggésbe. Az alábbiakban e két „veszélyforrás” megítélésére kon-
centrálunk.

A bevándorlás problémáját gazdasági kontextusba helyezõ kérdésekre
egy ötös skálán lehetett válaszolni, ahol az 1-es a teljes egyetértést, az
5-ös pedig a teljes egyet nem értést jelentette. Azokkal az állításokkal,
hogy a bevándorlók segítenek betölteni azokat az állásokat, ahol hiány van, és
a bevándorlók általában nagyobb mértékben rontják a szegények gazdasági kilá-
tásait, mint a gazdagokét, egységes egyetértés mutatkozott az összes vá-
laszadó körében. A tartósan munkanélküli bevándorlók kiutasításával és
a bevándorlók által okozott bérszínvonal-csökkenéssel kapcsolatos kér-
désekkel azonban összességében kisebb egyetértést tapasztaltunk és ár-
nyaltabb válaszokat találtunk. Az egyes országok válaszai közötti jelen-
tõsebb eltéréseket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

2. 1. A bevándorlás megítélése gazdasági, munkaerõ-piaci szempontok szerint
az egyes országokban

Állítások Átlag Az átlagtól való Az átlagtól való
[medián] eltérés a befogadás eltérés az elutasítás

irányában irányában

A bevándorlók 2,5 [2] Nincs jelentõs Nincs jelentõs
hiányt töltenek be szóródás. szóródás.
a munkaerõpiacon.

A bevándorlók 2,7 [2] Nincs jelentõs Nincs jelentõs
rontják a szegények szóródás. szóródás.
gazdasági kilátásait.

A tartósan munka- 2,8 [3] Svédország 3,7 [4] Görögország 2,1 [2]
nélküli bevándorlót Dánia 3,4 [4] Magyarország 2,2 [2]
ki kellene utasítani. Csehország 2,2 [2]

Szlovénia 2,6 [2]
Portugália 2,6 [2]
Anglia 2,6 [2]
Lengyelország 2,7 [2]

A bevándorlók 2,9 [3] Norvégia 3,6 [4] Görögország 1,9 [2]
leszorítják Dánia 3,5 [4] Magyarország 2,4 [2]
az átlagbéreket. Hollandia 3,4 [4] Izrael 2,4 [2]

Belgium 3,2 [4] Portugália 2,7 [2]

A dél-európai országok az átlagosnál nagyobb, míg az észak-euró-
paiak kisebb mértékben értettek egyet a tartósan munkanélküli beván-
dorlók kiutasításával valamint a bevándorlás átlagbér-leszorító hatásá-
val. Ugyanakkor az utóbbi állítással kapcsolatban a posztszocialista or-
szágok is kiemelkedõ mértékben fejezték ki egyetértésüket.

Ugyanezt a témakört árnyaltabban közelítették meg azok – a szintén
a bevándorlás és a munkaerõ-piaci helyzet kapcsolatáról, illetve a beván-
dorlás gazdaságra gyakorolt hatásáról szóló – kérdések, melyek ellenté-
tes állítások közötti választásra késztették a válaszadókat. A következõ
táblázatban összefoglaltuk az e kérdésekre adott válaszok átlag- és
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mediánértékeit az összes európai országra vonatkozóan, illetve kiemel-
tük az európai átlagtól mindkét irányban jelentõsen eltérõ országokat.

2. 2. A bevándorlás megítélése gazdasági, munkaerõ-piaci szempontok szerint

A bevándorlókkal Átlag Az átlagtól való Az átlagtól való
kapcsolatos állítás [medián] eltérés a befogadás eltérés az elutasítás

(tízes irányában irányában
skálán)

Elveszik a munkát, 4,5 [5] Svédország 6,1 [6] Görögország 2,8 [2]
illetve munkahelyet Magyarország 3,4 [4]
teremtenek. Csehország 3,7 [4]

Portugália 3,9 [4]
Lengyelország 3,9 [4]

Többet vesznek el 4,2 [5] Nincs jelentõs Görögország 2,8 [3]
(egészségügyi és szóródás. Csehország 3,5 [3]
szociális szolgálta- Írország 3,7 [3]
tásból), mint amennyit
adnak (adóban).

A bevándorlás 5,0 [5] Luxemburg 6,9 [7] Görögország 3,6 [3]
(általában) árt, Svájc 5,9 [6]
illetve használ
a gazdaságnak általában

Általánosságban azt tapasztaltuk, hogy a bevándorlás munkaerõ-piaci
veszélyeitõl a posztszocialista és a dél-európai államok jobban tartottak,
mint a többi országcsoport, a bevándorlás általános gazdasági hatásait
azonban mindegyik országcsoport egyöntetûen semlegesen ítélte meg.

A bevándorlás és a bûnözés témakörét összekapcsoló kérdéseknél a
súlyos bûncselekményt elkövetõ bevándorlók kiutasítására vonatkozó
széles körû egyetértést jelezte a 2-es medián- és az 1,9-es átlagérték. Azzal
a kérdéssel azonban, hogy a bevándorlók közül bármilyen bûncselek-
mény elkövetõjét ki kellene utasítani az országból, már közel sem volt
ekkora az összhang a vizsgált országok között. Az állításra adott vála-
szok átlagértéke 2,7 (medián:3) volt, ettõl azonban Dánia (átlag: 3,7; me-
dián: 4), Luxemburg (átlag: 3,4; medián: 4) és Svédország (átlag: 3,3; me-
dián: 4) jelentõsen eltért toleránsabb véleményével, míg Magyarország
(átlag: 1,7; medián: 1), Görögország (átlag:1,8; medián: 1) és Csehország
(átlag: 1,9; medián: 1) éppen elutasító attitûdjével tûnt ki. E három utóbbi
ország saját országcsoportján belül is kiemelkedett szigorúságával. Az
országcsoportok közül általánosan az észak-európaiak mutatkoztak a
leginkább, a dél-európaiak és a posztszocialista országok pedig a legke-
vésbé megengedõnek.

A bûnözéssel kapcsolatos témakörbe tartozott egy olyan ellentétes ál-
lítás-párra épülõ kérdés, amely a bûnözés általános összefüggéseire vo-
natkozott, és azt firtatta, hogy vajon az adott ország válaszolói szerint
nõtt-e vagy csökkent a bûnözés a bevándorlás hatására. A vizsgált so-
kaság általános megítélése szerint a bevándorlás és a bûnözés emelke-
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dése között létezik összefüggés, ha nem is túl nagymértékben (átlag: 3,1;
medián: 3). Az európai mezõnybõl kiemelkedett Írország (átlag: 4,1; me-
dián: 5), ahol a legkevésbé érezték e hatást jelentõsnek, valamint Görög-
ország (átlag: 1,9; medián: 1), Csehország (átlag: 2,8; medián: 2) és Ma-
gyarország (átlag: 2,7; medián: 2), ahol a legnagyobb jelentõséget tulaj-
donították a bûnözés és a bevándorlás összefüggéseinek.

2. ábra A bûnözés összekapcsolása a bevándorlással (átlagértékek,
az alacsonyabb érték erõsebb kapcsolatot tételez)

3. A bevándorlók és a menekültstátust kérõk jogainak
megítélése

A bevándorlóknak nyújtandó egyenlõ jogok biztosításáról szóló állítás
nem osztotta meg jelentõsen az európai válaszadók véleményét: a 2,4-es
átlagérték (medián: 2) ez esetben viszonylag széles körû egyetértést ta-
kart.

Ehhez hasonlóan, egyetértésük mértékének megjelölésével válaszoltak
a megkérdezettek arra is, hogy a bevándorlókra milyen törvények vo-
natkozzanak, hogyan szabályozzák az államok a bevándorlók és a több-
ség viszonyát. Arra az állításra, hogy igény szerint biztosítani kellene a
bevándorlóknak azt, hogy gyermekeik saját külön iskolákba járhassanak,
az összes ország válaszolói együttesen 4-es medián- és 3,3-as átlagérték-
kel reagáltak: azaz a válaszadók többsége nem értett egyet ezzel a felve-
téssel. Mindössze három országban tapasztaltunk e kérdés kapcsán je-
lentõs egyetértést: Görögországban, Lengyelországban és Portugáliában
(mindhárom esetben 2-es mediánértékkel) – és ezekben az esetekben sem
tudható, hogy a bevándorlók szegregálására irányuló törekvés vagy ép-
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pen a kulturális különbözõség értékként való megõrzésének a fontossága
húzódik meg a vélemények mögött. Azt a felvetést, hogy az országon
belüli feszültségek csökkentése érdekében korlátozni kellene a bevándor-
lást, a válaszadók többsége semlegesen fogadta (átlag: 2,9; medián: 3).
Csupán Svédország utasította el egyértelmûen ezt a lehetõséget szembe-
tûnõ módon (átlag: 3,5; medián: 4), míg mind a négy posztszocialista
ország egyöntetû egyetértését fejezte ki (2-es mediánértékkel).

A – bevándorlásból is adódó – kisebbségi helyzettel kapcsolatos tör-
vényi szabályozást két további kérdés taglalta. Arra a kérdésre, vajon
jó-e egy országnak, ha van munkahelyi diszkriminációt tiltó törvénye, illetve
olyan törvény, amely a kisebbségekkel szembeni gyûlölet szítását tiltja, tízfokú
skálán adhattak választ a megkérdezettek. A válaszadók döntõ többsége
mindkét esetben fontosnak ítélte e törvények létét (átlagok: 7,0; 7,2 –
medián mindkét esetben: 8). A görög válaszadók azonban e kérdéseknél
is kitûntek azzal, hogy a többi országhoz viszonyítva jóval kevésbé tar-
tották fontosnak e törvények meghozatalát, bár az átlagértékek (átlag:
5,9; 6 – medián: 6; 7) itt is inkább a törvény elfogadását tükrözték.

Végül külön figyelmet érdemelt a bevándorlók egy meghatározott
csoportjával kapcsolatos kérdéssor, mely a többség és kisebbség viszo-
nyának jogi szabályozását tovább árnyalva arra vonatkozott, az egyes
országok hogyan viszonyuljanak a menekültstátusért folyamodókhoz.
Az alábbi táblázat mutatja az országok egyes kérdésekre adott átlag- és
mediánértékeit, a korábbiakhoz hasonlóan kiemelve azokat az országo-
kat, amelyek pozitív vagy negatív irányban eltértek az átlagos választól.

3. 1. táblázat A menekültstátusért folyamodókhoz való viszony
(1 = teljes egyetértés, 5 = teljes egyet nem értés)

Menekültekkel Átlag Az átlagtól való Az átlagtól való
kapcsolatos állítások [medián] eltérés a befogadás eltérés az elutasítás

irányában irányában

Az elviselhetõnél többen 2,4 [2] Nincs jelentõs Nincs jelentõs
kérnek menekültstátust.3 szóródás. szóródás.

A kérelem elbírálás 2,5 [2] Nincs jelentõs Nincs jelentõs
alatt adjanak munka- szóródás. szóródás.
vállalási engedélyt.

A menekültek többségét 2,7 [3] Nincs jelentõs Nincs jelentõs
nem is üldözik. szóródás. szóródás.

A kormány nyújtson 2,9 [3] Nincs jelentõs Belgium 3,4 [4]
anyagi támogatást szóródás.
a kérelem elbírálása
alatt.

A menekültstátust 2,9 [3] Nincs jelentõs Anglia 3,3 [4]
elnyerõk családtagjait szóródás. Belgium 3,4 [4]
is be kell fogadni. Hollandia 3,4 [4]
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Menekültekkel Átlag Az átlagtól való Az átlagtól való
kapcsolatos állítások [medián] eltérés a befogadás eltérés az elutasítás

irányában irányában

A menekültkérelem 3,0 [3] Írország 3,7 [4] Csehország 2,3 [2]
elbírálása idején tartsák Olaszország 3,7 [4] Dánia 2,3 [2]
õket zárt táborban. Izrael 3,4 [4] Lengyelország 2,2 [2]

Portugália 3,4 [4] Norvégia 2,6 [2]
Svájc 3,4 [4] Spanyolország 2,9 [2]
Hollandia 3,2 [4] Szlovénia 2,4 [2]

A kormány 3,1 [3] Franciaország 2,4 [2] Hollandia 3,8 [4]
nagylelkûenbírálja el Lengyelország 2,5 [2] Magyarország 3,7 [4]
a menekültstátus- Portugália 2,5 [2] Csehország 3,7 [4]
kérelmeket. Írország 2,6 [2] Németország 3,6 [4]

Belgium 3,5 [4]
Dánia 3,2 [4]

A táblázatban összefoglalt eredmények azt mutatták, hogy az összes
válaszadó viszonylag egységesen egyetértett abban, hogy az elviselhetõ-
nél többen kérnek országukban menekültstátust, és abban is, hogy már
a menekültkérelem elbírálása alatt kaphassanak munkavállalási enge-
délyt a menekültstátusért folyamodók. A többi kérdés vonatkozásában
az országcsoportok között a legnagyobb arányú egyetértést a posztszo-
cialista országok válaszai mutatták mind a menekültek üldözöttségének
megkérdõjelezésével és a zárt menekülttáborok létjogosultságával, mind
pedig a menekültek családegyesítésének elõmozdításával kapcsolatban.

4. Az idegeneket befogadó és elutasító attitûdök
fõ típusai Európában

Vizsgálatunk második fázisában kiválasztottunk öt olyan változót, mely
a korábbi eredmények tükrében mind tartalmilag, mind pedig az orszá-
gok közötti különbségek illusztrálása szempontjából fontosnak mutatko-
zott. Ezekbõl négy klaszter rajzolódott ki, melyek a befogadás és az ide-
genellenesség dimenzióiban négy fõ attitûdtípust jelöltek ki. E négy fõ
attitûdtípust a következõképpen neveztük el:

1. Befogadó (gazdasági fenntartásokkal)
2. Inkább befogadó (rasszista alapú fenntartásokkal)
3. Inkább elutasító (rasszista alapú fenntartások nélkül)
4. Elutasító (rasszista alapú fenntartásokkal)

A következõ táblázatban összefoglaltuk a klaszterek jellemzõ értékeit:
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4. 1. táblázat A klaszterek jellemzõ értékei

Változók Befogadó Inkább Inkább Elutasító
(gazdasági befogadó elutasító (rasszista

fenntar- (rasszista (rasszista alapú
tásokkal) alapú alapú fenntar-

fenntar- fenntartások tásokkal)
tásokkal) nélkül)

Fontos a fehér
bõrszín.4 0 6 1 7

A bevándorlók
elveszik a munkát.5 4 4 2 1

A bevándorlás
növeli a bûnözést.6 6 5 3 2

A bevándorlók
gazdagítják
a kultúrát.7 8 6 4 3

Zárt menekülttáborok
szükségesek.8 3 3 3 2

A legelfogadóbb attitûdökkel rendelkezõ, mérsékelt gazdasági fenn-
tartásokkal jellemezhetõ befogadók számára a bevándorlás egyértelmûen
kultúragazdagító hatásúnak tûnt, és nem keltette bennük a bûnözés nö-
vekedésétõl való félelmet. A bevándorlók bõrszínét teljesen lényegtelen-
nek tartották, és semlegesen viszonyultak a zárt menekülttáborok szük-
ségességéhez. Mindössze a bevándorlás esetlegesen negatív gazdasági
hatásaitól tartottak, de attól is csak mérsékelten. Ebbe a klaszterbe soro-
lódott a vizsgált sokaság 41 százaléka.

A rasszista alapú fenntartásokkal jellemezhetõ inkább befogadók amel-
lett, hogy elég fontosnak tartották a bevándorlók fehér bõrszínét, és né-
mileg veszélyeztetve érezték munkaerõ-piaci helyzetüket, kis mértékben
elismerték a bevándorlók esetleges kultúragazdagító hatását is. Ugyan-
akkor semlegesen gondolkodtak a bevándorlás esetleges bûnözés-serken-
tõ hatásáról és a zárt menekülttáborok szükségességérõl. E viszonylag
befogadóként és a rasszhoz tartozás alapján megkülönböztetõként egy-
aránt jellemezhetõ klaszterbe a vizsgált sokaság 20 százaléka sorolódott.
Sejtésünk szerint ebbe a némileg ellentmondásosnak tûnõ kategóriába
tartozhatnak azok, akik számára egyértelmûen elkülönül a faji és az et-
nikai különbözõség: a más országbeli, velük azonos bõrszínû, fajú be-
vándorlókat viszonylag pozitívan fogadják, s legfeljebb munkaerõ-piaci
konkurenciát látnak bennük, de viszonylagos toleranciájuk alapeleme és
határa a „fehérbõrûség”.

Inkább elutasítóknak neveztük azokat, akik a fehér bõrszín preferálásán
kívül nagymértékben hasonlítottak a rasszista alapú fenntartásokkal jel-
lemezhetõ elutasítók táborához. Bár a zárt menekülttáborok szükségessé-
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gét semlegesen közelítették meg, jellemzõen inkább a bevándorlás lehet-
séges negatív hatásait hangsúlyozták mind a gazdaság, mind a bûnelkö-
vetés, mind a kultúra terén. Õk alkották az összes válaszadó 27 száza-
lékát.

A bevándorlókkal szemben legellenségesebb attitûddel jellemezhetõ-
ket neveztük faji alapú fenntartásokkal bíró elutasítóknak, akik a beván-
dorlókkal kapcsolatos minden téren megmutatkozó negatív nézeteik mel-
lett a legfontosabbnak a bevándorlók fehér bõrszínét vélték, és õk tartot-
ták egyértelmûen szükségesnek a zárt menekülttáborok mûködtetését.
Õk nagymértékben veszélyeztetve érezték országukat azoktól a negatív
hatásoktól, melyeket szerintük a bevándorlás a saját munkaerõ-piaci
helyzetükre, valamint a bûnözés növekedésére gyakorolhat, és amellyel
hozzájárulhat a befogadó ország kultúrájának elnyomásához. Ebbe a
klaszterbe tartozott az összes válaszadó 12 százaléka.

A következõ táblázatban a vizsgált európai országokra jellemzõ fõ
attitûdtípusok arányait foglaltuk össze:

4. 2. táblázat Fõ attitûdtípusok a vizsgált európai országokban (százalékban)

Ország Befogadó Inkább Inkább Elutasító
befogadó elutasító

Görögország 11 14 42 34
Csehország 18 23 31 27
Magyarország 18 27 28 27
Portugália 32 24 27 17
Szlovénia 33 22 28 16
Lengyelország 35 28 24 14
Izrael 36 17 36 11
Olaszország 37 27 25 10
Spanyolország 38 29 21 12
Anglia 39 20 28 12
22 ország átlaga 41 20 27 12
Belgium 42 20 28 11
Franciaország 43 20 25 13
Írország 43 22 25 10
Ausztria 44 19 27 10
Norvégia 45 23 24 9
Németország 47 12 34 8
Hollandia 50 20 25 6
Dánia 51 18 25 6
Finnország 53 31 10 7
Svájc 54 14 28 4
Luxemburg 64 9 25 2
Svédország 69 14 14 3
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3. ábra Attitûdtípusok 22 európai országban
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4–7. ábra Görögországról, Csehországról, Magyarországról, Svédországról
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A négy klaszter részarányait vizsgálva a különbözõ országcsoportok
között, azt találtuk, hogy a viszonylag befogadó attitûddel jellemezhetõ
válaszadók legnagyobb arányban (54,5%) észak-európaiak és a legkeve-
sebb rasszista elutasítók is közülük kerültek ki (6,1%). A nyugat-európai
országok aránya hasonlított leginkább az észak-európaiakhoz. E két
országcsoporttól nagymértékben különböztek, ám egymáshoz igencsak
hasonlítottak a posztszocialista és a dél-európai arányok, ahol a válaszok
negyede tükrözött viszonylag elfogadó, ötöde viszont rasszista elutasító
attitûdöket. A részletes eredményeket az alábbi táblázatban foglaltuk
össze és külön ábrákon is megjelenítettük:

4. 3. táblázat Jellemzõ attitûdök országcsoportok szerint (százalékban)

Jellemzõ attitûdök Poszt- Dél- Észak- Nyugat-
szocialista európai európai európai

Befogadó
(gazdasági
fenntartásokkal) 26,7 26,7 54,5 46,5

Inkább befogadó
(rasszista alapú
fenntartásokkal) 25,2 21,9 21,8 18,7

Inkább elutasító
(rasszista alapú
fenntartások nélkül) 27,5 30,7 17,6 25,8

Elutasító
(rasszista alapú
fenntartásokkal) 20,5 20,6 6,1 9,0

TANULMÁNY

42 Esély 2005/5



Neményi – Takács: Befogadás és idegenellenesség Európában és Magyarországon

Esély 2005/5 43



8–11. ábra (országcsoportokról)

A következõkben az eddigi eredményeket kívántuk elmélyíteni oly-
módon, hogy a válaszokat életkori, illetve iskolázottsági jellemzõk alap-
ján bontottuk fel. Arra számítottunk, hogy a fiatalabb korosztályokat be-
fogadóbb attitûd jellemzi, mint az idõsebbeket, és az iskolai végzettség
növekedésével is nõ az idegenekkel kapcsolatos tolerancia. A klaszter-
elemzés során nyert legbefogadóbb és legelutasítóbb kategóriáinkat hasz-
náltuk fel arra, hogy az országcsoportok szerinti elemzést e szempontok
alapján is elvégezzük. Eredményeink szerint mindenütt tapasztalható
volt az, hogy az idõsebbek korosztályok körében egyre alacsonyabbá vált
a befogadási hajlandóság mértéke, ám szembetûnõ különbség mutatko-
zott az arányokban az országcsoportok között.

A következõ táblázatban a befogadó attitûddel jellemezhetõk arányát
foglaltuk össze életkori megoszlás szerint az egyes országcsoportokban:

4. 4. táblázat Befogadó attitûddel jellemezhetõk aránya országcsoportonként

–24 25–39 40–49 50–64 65–

Posztszocialista 38,1 31,9 27,5 22,1 15,3
Dél-európai 33,0 32,0 31,1 24,0 17,0
Észak-európai 64,4 64,0 59,1 52,1 29,9
Nyugat-európai 54,8 54,7 52,0 41,4 29,4

A befogadó attitûddel jellemezhetõk arányaiból kitûnt, hogy a legin-
kább toleráns fiatal korcsoport válaszarányai a dél-európai és a poszt-
szocialista országokban nem sokkal haladták meg a legkevésbé befogadó
észak- vagy nyugat-európai idõs korcsoportok válaszarányait. Különösen
szembeszökõ volt a rendre nagyjából kétszeres különbség a dél-európai
és észak-európai országcsoportok között, minden korosztályban. A leg-
fiatalabb és legidõsebb korosztályok vonatkozásában pedig lényegesen
eltérõ különbséget tapasztaltunk egyrészt a posztszocialista és dél-euró-
pai, másrészt az észak- és nyugat-európai válaszadók befogadó attitûd-
jeinek arányában, ez utóbbiak javára.
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Ugyanennek az összefüggésnek az inverzét láthatjuk a következõ táb-
lázatban, ahol a faji alapon is elutasító attitûddel rendelkezõ, leginkább
idegenellenes klaszterbe tartozók arányait foglaltuk össze.

4. 5. táblázat Elutasító attitûddel jellemezhetõk aránya országcsoportonként

–24 25–39 40–49 50–64 65–

Posztszocialista 11,1 16,2 17,6 23,3 33,2
Dél-európai 15,2 15,4 15,9 21,0 32,0
Észak-európai 3,7 4,1 4,5 5,9 13,4
Nyugat-európai 4,4 5,8 7,7 11,0 15,6

A posztszocialista és dél-európai országok legfiatalabb korosztályá-
ban ez a szélsõségesen elutasító attitûd ugyan csak 10–15 százalékos
arányban volt jelen, míg a legidõsebbek körében elérte az alminta har-
madát, a sokkal toleránsabbnak mutatkozó észak- és nyugat-európai or-
szágokban a legidõsebbek körében sem igen haladta meg az arányuk a
15 százalékot. A legszembetûnõbb különbséget a legfiatalabb korosztá-
lyok tekintetében találtuk, ahol az észak- és nyugat-európaiak körében
csak harmadannyi volt a rasszista alapon elutasító, mint a két másik
országcsoportban. Különbség mutatkozott abban is, hogy míg a poszt-
szocialista országokban korosztályok szerint egyenletesen emelkedett az
idegenellenesség, a dél-európai országokban egyedül a legidõsebb kor-
osztályban emelkedett radikálisan az elutasítás aránya: vagyis a többi
országhoz képest jelentõsen magasabb szintû, de korosztályokon keresz-
tül viszonylag stabil mértékû elutasító attitûd jellemezte õket.

12. ábra A legbefogadóbb, illetve a legelutasítóbb attitûddel jellemezhetõk aránya
a posztszocialista országokban életkori csoportonként (%)
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13. ábra A legbefogadóbb, illetve a legelutasítóbb attitûdökkel jellemezhetõk
aránya a nyugat-európai országokban életkori csoportonként (%)

Másik változónk, amely jellemzõen megoszthatja az egyes országok
illetve országcsoportok válaszait, az iskolai végzettség volt. Az iskolá-
zottság figyelembevételével végzett számítások rendre igazolták hipoté-
zisünket, miszerint az iskolai végzettség növekedésével csökken az ide-
genellenesség és növekszik a bevándorlókkal kapcsolatos elfogadó atti-
tûd. Hasonlóan az életkori szemponthoz, ebben az esetben is a legelfo-
gadóbb és a legelutasítóbb attitûdökkel jellemezhetõ klasztereket emel-
tük ki.

A legelfogadóbb attitûddel jellemezhetõk arányát a különbözõ
országcsoportokban végzettségi csoportonként a következõ táblázatban
foglaltuk össze:

4. 6. táblázat Befogadó attitûddel jellemezhetõk aránya
a különbözõ országcsoportokban végzettségi csoportonként

Alapfokú Középfokú Felsõfokú

Posztszocialista 18,5 29,1 45,6
Dél-európai 21,4 32,2 41,9
Észak-európai 44,8 50,5 72,4
Nyugat-európai 34,3 49,8 69,6

A posztszocialista és a dél-európai országcsoportok abban hasonlóak
voltak, hogy az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezõknek csupán
alig ötöde volt jellemezhetõ befogadó attitûddel, és ez az arány a legma-
gasabb iskolai végzettségûek körében sem érte el a válaszolók felét. Ezzel
szemben az észak-európai országok válaszadói között a legkevésbé is-
kolázottak mutatták azt az arányt, ami az elsõ két országcsoportban a
felsõfokú végzettségûeket jellemezte. A leginkább iskolázottak körében
a válaszolók szinte háromnegyedére jellemzõ volt az idegenekkel szem-
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beni tolerancia. A nyugat-európai országok válaszai elsõsorban az alap-
fokú végzettséggel rendelkezõk tekintetében tértek el az északiaktól. Ez
az eltérés összefüggésben lehet az iskolarendszerek különbözõségével:
jól ismert az a kutatási eredmény, miszerint az észak-európai országok
oktatási rendszere képes a leginkább kiküszöbölni az eltérõ társadalmi
csoportok közötti különbségeket az iskolai eredményességben, ami va-
lószínûsíthetõen az integrált oktatási rendszernek, a befogadó iskolának,
a multikulturális elvek elfogadásának köszönhetõ. Az ilyen légkörben
szocializálódott fiatalok általában elfogadóbbak a más kultúrából érke-
zõkkel, így a menekültekkel szemben is.

A legelutasítóbb attitûddel jellemezhetõk arányát a különbözõ ország-
csoportokban iskolázottsági csoportonként a következõ táblázatban fog-
laltuk össze:

4. 7. táblázat Elutasító attitûddel jellemezhetõk aránya
a különbözõ országcsoportokban végzettségi csoportonként

Alapfokú Középfokú Felsõfokú

Posztszocialista 27,0 18,3 7,5
Dél-európai 25,2 15,0 9,9
Észak-európai 9,1 6,4 2,0
Nyugat-európai 13,4 6,8 2,3

Az elutasítás mértéke is szoros összefüggést mutatott az iskolai vég-
zettséggel, mindegyik országcsoport esetében. Itt is találtunk azonban
jelentõs különbségeket az országcsoportok között: a legkevésbé elutasító
attitûddel rendelkezõ, felsõfokú végzettségû posztszocialista és dél-eu-
rópai válaszadók aránya leginkább az alapfokú végzettségû észak- vagy
nyugat-európai válaszolókkal volt összemérhetõ. Miután áttekintettük,
hogy milyen arányt képviselnek az alapfokú iskolai végzettségûek köré-
ben a toleráns illetve az elutasító válaszok a különbözõ országcsoportok
esetében, arra jutottunk, hogy a posztszocialista és a dél-európai orszá-
gokban az elutasítók aránya meghaladta a befogadók arányát ebben a
végzettségi csoportban. Az észak- és nyugat-európaiak körében viszont
éppen fordított volt a helyzet: náluk a befogadók voltak többségben az
alapfokú végzettségûek körében is. Ez a lényeges és drasztikus különb-
ség ismét ráirányíthatja a figyelmünket az iskolarendszer különbségeibõl
adódó „mellékhatásokra”.

Neményi – Takács: Befogadás és idegenellenesség Európában és Magyarországon

Esély 2005/5 47



14. ábra A legbefogadóbb, illetve a legelutasítóbb attitûdökkel jellemezhetõk
aránya a posztszocialista országokban, végzettségi csoportonként (%)

15. ábra A legbefogadóbb, illetve a legelutasítóbb attitûdökkel jellemezhetõk
aránya a nyugat-európai országokban, végzettségi csoportonként (%)

Végül a négy klaszter által lefedett attitûdök elõfordulásai arányait a
magyarországi mintán külön is áttekintettük, majd ezek alakulását a leg-
inkább befogadó, illetve a leginkább elutasító attitûdök esetében az élet-
kori csoportok és az iskolai végzettség függvényében is megvizsgáltuk.

A Magyarországra jellemzõ legelfogadóbb és legelutasítóbb attitûdök
arányait életkori csoportonként a következõ táblázatban foglaltuk össze:
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4. 8. táblázat A legelfogadóbb és legelutasítóbb attitûdtípusok arányai
Magyarországon, életkori csoportonként

Jellemzõ –24 25–39 40–49 50–64 65–
attitûdök

Befogadó
(gazdasági
fenntartásokkal) 26,5 22,8 19,3 13,3 11,9

Elutasító
(rasszista alapú
fenntartásokkal) 19,3 20,8 25,4 31,6 38,6

Azt találtuk, hogy a magyar válaszolók a többi országcsoport vála-
szolóihoz viszonyítva, sõt, még a posztszocialista országcsoport átlagá-
hoz képest is minden korcsoportban nagyobb arányban tartoztak a szél-
sõségesen elutasító csoportba.

16. ábra A legbefogadóbb, illetve a legelutasítóbb attitûddel jellemezhetõk aránya
Magyarországon, életkori csoportonként (%)

Magyarország válaszolói az iskolázottsági szintek figyelembevételével
végzett összehasonlításban is nagymértékben hozzájárultak a posztszo-
cialista országoknak az észak- és nyugat-európai országcsoportokhoz ké-
pest mutatott radikálisan eltérõ eredményeihez.

A Magyarországra jellemzõ attitûdök arányait végzettségi csoporton-
ként a következõ táblázatban foglaltuk össze:
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4. 9. táblázat A legelfogadóbb és legelutasítóbb attitûdtípusok arányai
Magyarországon, végzettségi csoportonként

Jellemzõ attitûdök Alapfokú Középfokú Felsõfokú

Befogadó (gazdasági
fenntartásokkal) 12,5 23,8 34,4

Elutasító (rasszista alapú
fenntartásokkal) 34,1 21,2 10,4

17. ábra A legbefogadóbb, illetve a legelutasítóbb attitûdökkel jellemezhetõk
aránya Magyarországon, végzettségi csoportonként (%)

Konklúzió

Az Európai Unió bõvítésének folyamatát az egész kontinensen élénk vita
kíséri. E vita témái között olyan kérdések szerepelnek, mint a gazdasági
fejlõdés fenntarthatósága az európai lakosság öregedése és más, a de-
mográfiai folyamatokat érintõ változások ellenére; az európai keresztény
illetve humanista kultúra megõrzésének fontossága a globalizálódó vi-
lágban; és mindezzel összefüggésben a migráció jelenségének megítélése,
amelyek a mi vizsgálatunkban is központi szerepet kaptak. A sajtóból,
a közbeszédbõl, az egyes, az Uniót érintõ események (például az uniós
alkotmányról szóló népszavazások) politológiai elemzéseibõl az a kép
rajzolódik ki, mintha az idegenektõl illetve a bevándorlóktól elsõsorban
azokban az országokban tartanának a leginkább, amelyek gazdasági elõ-
nyeiket és a közös európai hagyományokon alapuló identitásukat féltik
a máshonnan érkezõktõl. E feltevések szerint ezek a társadalmak a be-
vándorló idegeneket olyan veszélyforrásként látják, mint akik nemcsak
anyagi terheket rónak a befogadó országra, hanem egyúttal konfliktusba
kerülnek az adott országok intézményeivel, így jogrendjével, iskolarend-
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szerével, valamint a kulturális különbözõségük okán az egyes emberek-
kel is.

Kutatásunk eredményei cáfolni látszanak ezeket a hiedelmeket. A 22
országra kiterjedõ vizsgálat elsõsorban azt bizonyította számunkra, hogy
a migrációtól való félelem sokkal inkább jellemzi Európa szegényebb or-
szágait, mint a gazdagabbakat, inkább jellemzi a késõbb csatlakozókat,
mint az Unió alapítóit, és inkább jelen van ott, ahol a migráció kevésbé
jellemzõ, mint azokban az országokban, ahol az idegenek befogadásának
több évtizedes, vagy akár évszázados hagyománya van. Anélkül, hogy
túlzott általánosításba bonyolódnánk, és az egyes országok alapos társa-
dalomtörténeti ismeretét nélkülözõ felszínes, sztereotipikus véleményt
fogalmaznánk meg e jelenség okairól, a kutatásban tényszerûen megmu-
tatkozó eredmények alapján mégis igyekszünk levonni néhány lehetsé-
ges következtetést.

Amikor a kutatásban részt vevõ országokat csoportosítottuk, a föld-
rajzi-regionális szempontok mellett figyelembe vettük azokat a kategó-
riaképzõ szempontokat is, amelyek Európa politikai térképét kirajzolják.
Ez a csoportosítás hasznosnak bizonyult, mert jellemzõ módon hasonlí-
tottak egymáshoz és egyúttal különböztek a többiektõl az egyes csopor-
tokba sorolt országok a befogadás és idegenellenesség dimenzióiban. A
csoportok belsõ homogenitása és egymástól való különbözõségük rávi-
lágít arra, hogy a vallási, kulturális, valamint történelmi hagyományok
és történelmi tapasztalatok, és nagyrészt mindezzel összefüggésben a ré-
giók gazdasági adottságai milyen mély nyomot hagynak a társadalmak
tagjaiban. Látható, hogy a mások felé irányuló befogadó attitûd elsõsor-
ban a nagy demokratikus múlttal rendelkezõ országok lakóira jellemzõ,
míg a történelmi okok miatt hosszú idõn keresztül elnyomott, a többirá-
nyú kapcsolatépítés lehetõségétõl elzárt országok társadalmai nehezen
dolgozzák fel a nyitással együtt járó félelmeket és tartózkodást. A kuta-
tásban részt vevõ észak-európai országok minden más országhoz képest
kiemelkedõ nyitottsága és a többségre jellemzõ toleráns attitûdje arra is
felhívja a figyelmet, hogy a nemes célokat megfogalmazó és azokat kö-
vetkezetesen megvalósító társadalompolitika hatásos eszköz lehet a köz-
vélemény alakításában.

A befogadás–idegenellenesség dimenzióiban az egyes országok, or-
szágcsoportok közötti különbségek mellett az országokon belüli vélemé-
nyek iskolázottság szerinti megosztottsága is rávilágít arra, hogy a status
quo megõrzése, a gazdasági eredmények féltése inkább azokat jellemzi,
akiknek valóban több a vesztenivalójuk. A munkaerõpiacon rossz hely-
zetben lévõk, így elsõsorban az iskolázatlanok inkább tekintenek rivális-
ként azokra, akik náluk is rosszabb sorsukból adódóan elhagyni kény-
szerülnek hazájukat. Ezzel szemben a gazdagabb országok lakói összes-
ségükben, de köztük is a jobb pozícióban lévõk a bevándorlókban a hi-
ányszakmák betöltõit, a nehéz, fizikai munkák végzõit látják.

A másik törésvonalat az országok között és az egyes társadalmakon
belül az életkor jelöli ki. Láthattuk, hogy minden országra jellemzõ: minél
fiatalabb valaki, annál inkább képes elfogadni a más kultúrából érkezõt,
és az életkor elõrehaladtával egyre jellemzõbbé válik az idegenekkel
szembeni intolerancia. E jelenséget kézenfekvõ lenne az idõsebb embe-
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rekre általában jellemzõ gondolkodási merevséggel magyarázni. Látva
azonban, hogy mind a mássággal szembeni nyitottság, mind pedig a me-
rev elutasítás mértéke milyen szélsõséges határok között szóródik a vizs-
gált országok összehasonlításában, nem elégedhetünk meg ezzel a ma-
gyarázattal. Sokkal inkább az eltérõ szocializációs hatásokra kell gondol-
nunk, amelyek az egyes országok családi és intézményes nevelését is
jellemzik a különbözõ társadalmakban. A 20. század elsõ felében még
egész Európára döntõen jellemzõ autoriter nevelési stílust egy demokra-
tikus és toleráns nevelési stílus váltotta fel azokban az országokban, ahol
a második világháború traumáival, így a rasszizmussal való szembenézés
is megtörtént. Azokban az országokban azonban, ahol fennmaradt a dik-
tatúra, ahol a nemzeti sérelmek szorosan összefonódtak a más hatalmak-
tól való fenyegetettség érzésével, nem alakult ki a világ sokféleségének
elfogadására irányuló nevelés hagyománya.

Nem véletlen, hogy a posztszocialista országok, és köztük éppen Ma-
gyarország válaszolói mutatták a legmerevebb, leginkább intoleráns né-
zeteket az idegenekkel kapcsolatban. A menekültstátusért folyamodók
és általában a bevándorlás megítélésében, ami az egyik legnyilvánvalóbb
mutatója lehet egy társadalom demokratikus mûködésének, Magyaror-
szág – más posztszocialista országokkal, illetve Görögországgal együtt –
szintén rosszul szerepelt.

Tanulmányunknak nem lehet tárgya e jelenségek komplex magyará-
zata. Mégis: Magyarország esetében feltehetõ, hogy az okok között min-
den bizonnyal ott szerepelne a trianoni trauma feldolgozatlansága; a ma-
gyar lakosság mindmáig tisztázatlan és feltáratlan részvétele a zsidóül-
dözésben és a hazai zsidóság nagy részének megsemmisítésében; a cigá-
nyokkal szembeni évszázados kirekesztés rendszereken átívelõ politikai
legitimitása; a feudális hagyományokra visszavezethetõ merev osztály-
szerkezet, amelyet a szocializmus egyenlõsítõ politikája sem tudott teljes
mértékben megtörni; a geopolitikai körülményekbõl következõ gazdasá-
gi kiszolgáltatottság, és így tovább. Ha azonban csak a magyar oktatási
rendszer példáját nézzük, mely mindmáig megõrizte autoriter jellegét és
szelekciós erejét, és amely ahelyett, hogy csökkentené a meglévõ társa-
dalmi különbségeket, inkább fokozza azokat, amelyben az etnikai alapon
spontán és intézményes szegregáció valósul meg, amelyben az eltérõ testi
vagy szellemi képességekkel rendelkezõket elkülönítik, nem tudunk nem
arra gondolni, hogy az ilyen iskolarendszer melegágya az elõítéletesség-
nek, az idegenellenességnek, az intoleranciának. Ha ezzel szembeállítjuk
az észak- vagy nyugat-európai országok már több évtizedes gyökerekkel
rendelkezõ, multikulturális alapokon álló, befogadó, integratív iskola-
rendszerét, érthetõvé válhat az országok közötti különbségek nagy része.

Végül szeretnénk megjegyezni, hogy a tanulmány megállapításait
nem valamilyen „fátumként” kellene kezelni, hanem olyan tényként,
amivel érdemes szembenézni, hogy változtathassunk rajta. Bízunk benne,
hogy ezekkel a kutatási eredményekkel hozzájárulhatunk a világosabb
helyzetmegítéléshez és a változás útjainak kijelöléséhez.
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