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A külföldiekhez való viszony a serdülõk
gondolkodásában (II.)*

„Én nem vagyok rasszista,
csak utálom a kínaiakat meg a négereket.”
(14 éves fiú)

Beállítódások, magatartási és cselekvési minták

Bár a gyerekek külföldiekhez való viszonyát nem lehet közvetlenül
és egyenes vonalúan levezetni a társadalmi és gazdasági átalakulá-

sokból, kétségtelen, hogy a társadalmi létviszonyokban végbemenõ változá-
sok a mássággal kapcsolatos attitûdök alakulását is jelentõsen befolyásolják.
Különösen így van ez egy olyan idõszakban, amikor a korábban intézmé-
nyesült eszmerendszerek érvényességi foka már igen alacsony, és amikor az
új állampolgári minták sokféle politikai beállítódást és magatartásformát
tesznek nemcsak megengedetté és vállalhatóvá, de egyben sikeressé is.1

Tanulmányunk második felében ezeknek az új beállítódási formáknak egy
speciális szegmensét, a bevándorlással és a bevándorlókkal összefüggõ meg-
ítéléseket elemezzük, és megnézzük, hogy milyen hatást gyakorolnak ezek
a megítélések a gyerekek társadalmi és politikai magatartási és cselekvési
mintáira.

A bevándorlás megítélése

A külföldieket érintõ kérdésekkel összefüggõ általános tanácstalanság és
érzéketlenség a kutatásban részt vevõ gyerekek bevándorlással kapcsolatos

* A tanulmány elsõ részét a Regio 2004/2 számában közöltük (a szerk.)
1 Szabó I. – Örkény A.: Tizenévesek állampolgári kultúrája. Budapest: Minoritás Alapítvány,
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attitûdjeinek alakulására is rányomta a bélyegét. A külföldiek jelenlétének
megítélése körüli bizonytalanság azonban feltehetõleg nem a gyerekek érdek-
telenségével van összefüggésben, hanem azokkal a rendszerváltást követõ el-
lentétes irányú politikai, kulturális és társadalom-lélektani változásokkal,
amelyek együttesen felelnek a gyerekek kialakulóban lévõ interkulturális vi-
lágképének alakulásért. Ezeknek az ellentétes tendenciáknak az egyik jelleg-
zetessége az, hogy miközben a demokratikus átalakulással egyidejûleg intéz-
ményesültek és a közvéleményben is elfogadottá váltak a demokratikus nor-
mák és az állampolgári, emberi és kisebbségi jogok, addig látványosan
növekedtek az állampolgári közösséghez nem tartozókkal szembeni intole-
ráns és kirekesztõ megnyilvánulások.2 A rendszerváltás folyamata egyfelõl
tehát nemcsak lényegi pontokon tette kérdésessé a homogenitás értékrend-
szerét, de tudatosította is a többségi társadalom kisebbségekkel szembeni er-
kölcsi felelõsségét. Ezzel egyidejûleg azonban felszínre hozta azokat a társa-
dalmi feszültségeket is, amelyek kedveztek a többségi társadalom és az etni-
kai, kulturális vagy egyéb szempontból eltérõ csoportok közötti konfliktusok
kiélezõdésének.

A bevándorlással szembeni elutasító attitûd egyik megnyilvánulása,
hogy miközben a Magyarországon élõ külföldiek száma (144 ezer fõ) és ará-
nya (1,5 százalék) még kelet-európai viszonylatban is igen alacsony – és ellen-
tétben a közhiedelemmel, részben az igen restriktív bevándorlási és vízumpo-
litika következtében, az utóbbi években nem is mutat növekedést – a közvéle-
mény szerint a külföldiek mégis túl sokan vannak. Ezt a közvélekedést
tükrözik az általunk megkérdezett gyerekek megszólalásai is, akik vala-
mennyien egyetértettek abban, hogy a magyarországi külföldiek túl sokan
vannak, olyan sokan, hogy az már kezdi túllépni az elviselhetõség határát.

„Bárhova megyek, vagy egy négert látok vagy egy kínait. Már lassan több lesz a külföldi,
mint a magyar. Itt a Doboziban is van a sarkon egy közért és állandóan tele van négerekkel
meg arabokkal.” (14 éves lány)

„Majdnem minden második ember kínai, és ez persze, hogy zavar.” (14 éves fiú)

„Anyukám, nem ilyen fajgyûlölõ, senki ne így képzelje el, csak szokta néha mondogatni,
hogy manapság már több külföldit látunk az utcán, mint magyart. Szóval rengetegen van-
nak, és valahol ez kicsit elgondolkodtató.” (13 éves lány)
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2 A magyarországi idegenellenesség diszkurzív és intézményes forrásairól, a felmérésekrõl
és a migránsok médiaképérõl lásd Nyíri P.: Idegengyûlölet Magyarországon – regionális
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„Éljenek itt, csak már ne csomóan, hogy lassan már több a kínai, mint a magyar Magyaror-
szágon.” (15 éves lány)

A bevándorlás számszerû mértékérõl alkotott elképzelések néha meg-
hökkentõen túlzók, mint például ebben a párbeszédben:

„A negatívum szerintem az, hogy emiatt csökken a magyarok száma. Tehát nem tudom, hogy
a lakosság hány százaléka külföldi, de szerintem így a negyvenet súrolja.” (14 éves lány)

„Szerintem még nem éri el a negyven százalékot. Olyan harminc-harmincöt százalék lehet
a külföldiek aránya.” (14 éves fiú)

Magyarországon 1989 óta készülnek felmérések a külföldiekkel (fõként
a menekültekkel) kapcsolatos lakossági attitûdök változásainak nyomon kö-
vetésére.3 Ezek szerint a kvantitatív felmérések szerint Magyarországon az
idegengyûlölet mértéke minden mutató szerint magas (a közép-kelet-euró-
pai országok közül Magyarország rendelkezik a legnegatívabb intoleran-
cia/xenofóbia mutatókkal) és ez az index fokozatosan romlik.4 Ennek ismere-
tében talán kevésbé meglepõek azok a kijelentések is, hogy:

„Hát nehogy már magyar vagyok, aztán csak kínaival menjek szemben. Nem itt született.
Ha itt született, nyugodtan éljen itt.” (14 éves lány)

„Én nem vagyok rasszista, csak utálom a kínaiakat meg a négereket.” (14 éves fiú)

„Ha magyar iskolában vagyunk, akkor már legalább magyarok járjanak ide, ne mondjuk
kínai meg román.” (14 éves fiú)

A kutatásban részt vevõ gyerekek külföldiekkel szembeni elutasító maga-
tartása különösen annak fényében tûnik jelzésértékûnek, hogy két korábbi,
a tizenévesek, illetve a felnõtt lakosság körében végzett reprezentatív felmé-
rés eredményeinek összehasonlító vizsgálata a felnõttek lényegesen elutasí-
tóbb attitûdjeire hívta fel a figyelmet. Míg ugyanis 1995-ben a nyolcadik osz-
tályos tanulók egyharmada a felsorolt kilenc kisebbségi csoportból öt vagy öt-
nél több csoport tagjait utasította volna el padtársként,5 addig az 1994-es,
felnõttek körében végzett hasonló reprezentatív vizsgálat eredményei
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szerint,6 a felnõttek sokkal nagyobb arányban tiltották volna meg gyermekük-
nek, hogy a szóban forgó kisebbségi csoportok tagjaival barátkozzanak.7

Mindebbõl a kutatók nemcsak azt a következtetést vonták le, hogy a gyerekek
elfogadóbbak a felnõtteknél, hanem azt is, hogy a nemzeti és etnikai kisebbsé-
gekkel, bevándorlókkal szembeni negatív érzületnek, elõítéletességnek és
kirekesztõ beállítódásának nemzedéki meghatározottsága is van. Az elutasító
attitûd tehát jellemzõen az életkorral elõrehaladva erõsödik, és a felnõttkori
szocializáció, illetve az ellenséges közhangulat hatására mélyül el az emberek-
ben.8 Mindezt figyelembe véve talán felesleges is részleteznünk, hogy
milyen kép körvonalai rajzolódnak ki az elkövetkezõ években felnõtté váló
korosztály mássággal szembeni várható beállítódásáról, ha az életkor elõreha-
ladtával fokozatosan mélyülõ elutasító érzületet a magyar társadalom elmúlt
másfél évtizedben megfigyelt xenofóbiájának erõsödõ tendenciájával is kap-
csolatba hozzuk.

A külföldiek jelenlétét elutasító vélekedések mindazonáltal a beszélgeté-
sekben részt vevõ gyerekek Magyarország bevándorlási politikájának ideoló-
giai megítélésérõl is sokat elárulnak. A gyerekek megszólalásai itt szintén egy-
becsengenek azokkal az eredményekkel, amelyeket a tizenévesek állampolgá-
ri kultúrájáról készített, és már többször hivatkozott felmérés kapott.
Az 1995-ös országos reprezentatív mintában részt vett fiatalok többsége (isko-
latípustól függõen 65–75 százaléka) egyformán azon az állásponton volt,
hogy „nem lenne szabad annyi idegent beengedni az országba”.9 A szigorítás elvét
vallja az általunk megkérdezett gyerekek túlnyomó része is. Õk a fókuszbe-
szélgetések során valamennyien egyetértettek abban, hogy Magyarország
„túlságosan befogadó” a hozzánk érkezõ külföldiekkel szemben.

„Hát engem nem zavar, hogy vannak, csak azért szerintem túl sokan vannak. Mindenkit
beengednek az országba.” (14 éves fiú)
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„Ez a befogadó szerintem már túlságosan befogadó, mert az egész Balatont már fölvásárol-
ták a németek, és ez senkit nem zavar. Ezt azért szerintem ezt nem kéne hagyni. Üdülõket
csinálnak…nesze itt van, költözz ide pénzért. […] Az a baj, hogy nem összetartó a ma-
gyar, mert ha összetartó lenne, tudna ez ellen tenni valamit.” (14 éves lány)

„A magyaroknak sokkal nehezebb kimenni külföldre, mint a külföldinek bejönni Magyar-
országra.” (15 éves lány)

A „túlságosan befogadó” bevándorlási politikát bíráló gyerekek egy része
szerint a külföldiekkel szembeni nyitott politika egyik legfõbb hátulütõje az,
hogy veszélyezteti a magyar nemzet nyelvi és kulturális egyöntetûségét.
Mások szerint a külföldiek „növekvõ jelenléte” pedig azért tekinthetõ egyér-
telmûen negatív fejleménynek, mert a bevándorlás olyan méreteket kezd öl-
teni, amely akár végzetes következményekkel is járhat a magyarságra nézve.

„Szerintem nem jó az, hogy bárki bármeddig itt lehet, mert azért Magyarország egy egész
kis ország, és ha folyamatosan jönnek Amerikából, Kínából, Németországból, Romániá-
ból, bárhonnan, akkor nagyon gyorsan túlnépesedne ez az ország. Szóval elég sok külföldi
lenne, és minket meg kitúrnának a saját országunkból. Úgy kéne, hogy azért túlnyomórészt
magyarok legyünk az országban… hogy a nemzetiség megmaradjon.” (15 éves lány)

„Vannak olyan külföldiek, akik tényleg normálisak. Jó, ez mind szép és jó, de akkor hová tû-
nik a magyarság? El fogja lepni tényleg Magyarországot. Már így is tele vagyunk. Hova kell
még tenni?” (15 éves lány)

A külföldiek „növekvõ”, és ez által már-már „fenyegetõ” jelenlétét illetõ-
en tehát egyeznek a gyerekek véleményei, valamint abban is egyetértenek,
hogy Magyarország „túlságosan beengedõ” migrációs politikája egyértelmû-
en kárára van az országnak. Álláspontok közötti eltérést egyedül a probléma
kezelésének lehetséges módjaira tett javaslatok szintjén találunk. Ebbõl
a szempontból a legvisszafogottabbaknak azok a gyerekek mutatkoznak, akik
egyfajta beletörõdöttséggel viseltetnek a bevándorlók „túlságosan magas” szá-
mával szemben, és úgy ítélik meg, hogy olyan visszafordíthatatlan folyamat
vette kezdetét, amelyen utólagos cselekvési tervekkel úgysem lehet már
változtatni.

„A dolog a kezdtetekben lett elrontva. Ott kellett volna megfogni, nem lett volna szabad
ennyi külföldit beengedni, hanem valamiféle kvótarendszer alapján kellett volna válogatni.
De most már ez van.” (14 éves lány)

„Tényleg sokan vannak, de hát ezen már így utólag nem lehet segíteni.” (13 éves lány)
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A gyerekek többsége a korlátozás elvét alkalmazná. Szerintük különféle
szigorításokkal lehetne azt elérni, hogy külföldiek csak korlátozott számban
és ideig tartózkodjanak az országban.

„Egy korlátot kéne szabni, hogy mennyi az a mennyiség, amennyi bejöhet, nem pedig az,
hogy jövünk ezren meg millióan.” (14 éves lány)

„Szerintem Magyarországon is be lehetne vezetni a vízumot, mint Amerikában. És akkor
csak az olyan emberek telepedhetnének le, akik igazolják magukat.” (14 éves fiú)

„Hoznék egy olyan törvényt, ami Ausztriában is van, hogy nem jöhet be akárki. Illetve be lehet
jönni, de csak úgy, hogy van nála pénz. Úgy nem lehet, hogy csak úgy bemész.”(14 éves fiú)

A kutatásban részt vevõ gyerekek egy kisebb része egészen radikális megol-
dásokat foganatosítana annak érdekében, hogy csökkenjen a külföldiek száma.

„Meg kéne tizedelni a külföldieket. Én kiküldeném azokat, akikre nincs szükség. A tanul-
tabbja, a hasznosak maradhatnak, de a csóró, a proli menjen. Nem azért, én Hitlerrel nem
értek egyet, de annyiban igaza volt, hogy õ sem személyeskedett, a saját csaját is elgázosította.
És én sem nézném, hogy ki jó fej és ki nem. Például H. [a megszólaló gyerek vietnámi
osztálytársa] most hiába jó fej… ha a szülei nem hoznak Magyarországnak hasznot, húz-
zanak õk is el.” (14 éves fiú)

„Én felrobbantanám az egész kínai piacot, úgy, ahogy van.” (15 éves fiú)

A meglehetõsen negatív kijelentések mellett – nem egyszer ugyanazok-
nak a gyerekeknek a szájából – érdekes módon olyan vélemények is elhangza-
nak, amelyek azt jelzik, hogy a gyerekek bizonyos helyzetekben reflektálnak
a domináns idegenellenességre. Különösen figyelemreméltó, hogy a magyar
gyerekek ugyanúgy kommentálták azt az ábrasort, amelyen egy idõs asszony
kihívja a rendõrséget a szomszédban zajló házibuli miatt, mint külföldi társa-
ik: õk is egyetértettek abban, hogy a rendõrök keményebben reagálnak akkor,
ha a följelentõ magyar, a zajos társaság pedig külföldi. Ez arra mutat, hogy
a gyerekek többsége érzékeli a magyar társadalom külföldiekkel szembeni el-
lenséges megnyilvánulásait, és tudatában van saját esetlegesen negatív beállít-
ódásának. Az idegenekkel szembeni elutasító magatartást azonban
ugyanezek a gyerekek rendszerint természetes emberi vonásnak tekintik és
nem problematizálják.

„A magyarok irigyek és rasszisták. Az irigyet, azt nagy értelemben az országra értem.
Mintha a magyarok így féltenék a kultúrájukat különbözõ más népektõl. A rasszista
pedig – gondolom, hogy mindenki ismeri magát a fogalmat – egyszerûen van és kész, ezt
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kell szeretni. Mármint nem kell szeretni, de ez van Magyarországon. Mondjuk az egy más
dolog, hogy én a rasszizmust nem tartom egy olyannyira rossz dolognak, de ez már egy ma-
gánvélemény.” (14 éves fiú)

„A rossz tapasztalatai alapján mindenkiben van valami elõítélet a másikkal kapcsolatban.
De az lenne a csoda, ha nem lenne.” (14 éves lány)

„Szerintem mindenkiben van egy kis irigység mások iránt. És mindenki egy kicsit rasszista
is, de ez valahol természetes.” (14 éves lány)

Figyelemreméltó disszonancia az is, hogy miközben a bevándorlási poli-
tika gyakorlati megítélésében a gyerekek a korlátozó, illetve kirekesztõ állás-
pontokat preferálják, többségüknél a befogadók felelõsségét hangsúlyozó
narratíva is elõjön. Míg tehát a bevándorlás gyakorlati következményeinek
megítélését illetõen meglehetõsen negatívak a gyerekek véleményei, addig
a bevándorlás morális megítélésében a gyerekek leginkább a befogadó,
nyitott értékrendet hirdetõ kijelentésekhez vonzódnak.

„Ha már Magyarországot választotta, és bizalmat szavazott az országnak, akkor végül is
nem lehet már csak úgy kitenni a szûrét. Az emberi jogok ellen lenne, ha elküldenénk azo-
kat, akikre nincs szüksége az országnak.” (14 éves fiú)

„Úgy gondolom, hogy az alapmûveltség az lenne, hogy ne ítéljük el a bevándorlókat.” (14
éves lány)

„Fõleg most, hogy bevették Magyarországot az unióba, és itt teljesen szabadon átjárhatunk,
hát eléggé érdekesen nézne ki, hogy egy határt szabunk, hogy hány német vagy angol, vagy
bármilyen más nemzetiségû ember jöhet be az országba.” (13 éves fiú)

A gyerekek tehát úgy érzik, hogy egy bizonyos politikai, gazdasági fejlettsé-
gi szint a bevándorlókkal szembeni emberséges bánásmódot is megkövetel.
A fejlettség jelenlegi fémjelzõje a gyerekek szerint az európai uniós csatlakozás,
amely nemcsak Magyarország teljesítményének elismerését jelenti, hanem azt
is megkívánja, hogy Magyarország megfeleljen az új normarendszer követel-
ményeinek. A gyerekek többsége szerint az egyik ilyen követelmény a külföldi-
ekkel szembeni toleráns, nyitott hozzáállás. A másság elfogadásának és tisztele-
tének civilizációs normaként való megfogalmazódása azonban a gyerekek gon-
dolkodásában érdekes módon nem kerül ellentmondásba a bevándorlással
szembeni elutasítás és elhatárolódás nyílt kifejezhetõségével.

Az ellentmondásos kijelentések dinamikája mögött egyrészt az a sajátos
jelenség áll, hogy az emberek általában könnyebben azonosulnak a befogadó
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értékrenddel amennyiben általánosabb, elvontabb szintrõl van szó, mint ha
konkrétabbról. Ennek megfelelõen, minél konkrétabb helyzetekrõl kell dön-
tést hozniuk, annál inkább élnek az elutasítás lehetõségével. Mindemellett
nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a kutatásban részt vevõ
13–15 éves gyerekek fejlõdéslélektanilag az ún. prekonvencionális és konven-
cionális fejlõdési szakasz10 közötti átmenet idõszakában vannak, ami azt jelen-
ti, hogy a társadalmi elvárások figyelembevétele éppen ebben az életkorban,
az általános iskola befejezésének utolsó egy-két évében kezd náluk megjelen-
ni. A társadalmi konvencióknak, kötelességeknek való megfelelés, és a fel-
nõtt társadalom értékrendjének, morális ítéleteinek követése pedig magában
foglalja a kisebbségekkel kapcsolatos gondolkodás megjelenését is. Mindez
párosul a serdülõkorban felbukkanó identitáskrízissel, amelyben a „ki va-
gyok én?” kérdésre adott válasz keresése nemcsak az „én”, hanem a kategori-
zációs mechanizmusok segítségével elkülönítetten szemlélt „mások” megíté-
lésének kialakulásához is hozzájárul. 11 E megítélés formálódása során szin-
tén a felnõtt társadalom által készen kínált kategóriák szolgálnak a gyerekek
számára útmutatóul, véleményeik bizonytalanságát azonban részint éppen
az okozza, hogy világképükben még keveredhetnek a két eltérõ kognitív
fejlõdési szakaszra jellemzõ naiv, öntörvényû, és minta-követõ gondolkodás-
módból származó elemek.

„Vannak rendesek és vannak nem rendesek”: Érdemes és érdemtelen
külföldiek

Az idegenellenesség mérését célzó magyarországi kutatások egyértelmû-
en jelzik, hogy elvethetjük a „tárt karok” illúzióját. Ezekbõl a kutatási beszá-
molókból azonban az is kiderül, hogy „a karok közötti távolság nem statikus,
hanem az idegen státusának és – valódi vagy vélt – tulajdonságainak függvé-
nyében igen dinamikusan változik.”12 Ez a megállapítás talán nem is szorul
különösebb magyarázatra, hiszen tudjuk, hogy az egyén perspektívájából
megítélt társadalmi távolság a saját csoport és a különféle külcsoportok közöt-
ti igen különbözõ mértékû lehet annak függvényében, hogy a külcsoport
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tagja turista, letelepedni szándékozó bevándorló, oltalmat keresõ menekült,
vagy éppen jövõbeni szomszéd, mint ahogy az sem mindegy, hogy az adott
csoportot a közvélemény élõsködõként, potenciális deviánsként vagy éppen
jelentõs kulturális és anyagi tõke birtokosaként tartja-e számon.13

A magyar felnõtt lakosság menekültekhez való viszonyát 1992-tõl vizs-
gálják országos reprezentatív mintán.14 Az évenkénti rendszeres felmérések
azt mutatják, hogy a lakosság mintegy negyede egyáltalán nem engedne be az
országba menekülteket („nyíltan idegenellenesek”), több mint kétharmaduk
pedig attól tenné függõvé a döntést, hogy „kirõl van szó”, tehát csak különbö-
zõ szelekciós mechanizmusokat alkalmazva nyitná meg elõttük az ország ha-
tárait („reálpolitikus mérlegelõk”).15 Ezek a vizsgálatok azonban azt is kimu-
tatják, hogy még a legnagyobb tábort képviselõ „reálpolitikus mérlegelõk” kö-
zött is csupán 22–29 százalék azok aránya, akik befogadnák az arabokat,
afgánokat, cigányokat, és csupán 33 százalék lenne azoké, akik kínaiakat és ro-
mánokat fogadnának be.16 Összességében a legnagyobb elzárkózást tehát a ci-
gányokon kívül a románokkal és az ázsiaiakkal szemben mutatják a válasz-
adók, míg leginkább magyar nemzetiségû menekülteket engednének be az
országba a megkérdezettek.

A gyerekek körében végzett reprezentatív felmérések eredményeibõl
úgy tûnik, hogy a gyerekek – hasonlóan a felnõttekhez – a nem magyar nem-
zetiségû bevándorlókkal szemben lennének nagyon óvatosak, és ha mégis
megengednék a magyarországi letelepedést, az állampolgárság megítélésé-
ben leginkább a szelekció elvét alkalmaznák. Összességében a tizenévesek az
arabokkal, románokkal és kínaiakkal szemben a legelutasítóbbak, míg valami-
vel befogadóbbnak mutatkoznak a délszláv háborús menekültekkel és az afri-
kaiakkal szemben.17 A szelekciós mechanizmusnak egy sajátos dimenzióját,
egy, a tizenévesek körében végzett vizsgálat18 során vezették be a kutatók,
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ahol – a teljes elutasítás lehetõségét ezúttal mellõzve19 – azt kérdezték a válasz-
adóktól, hogy szerintük „kik kapjanak arra lehetõséget, hogy letelepedjenek Magyar-
országon”? A kutatásban részt vevõ diákok túlnyomó többsége (iskolatípustól
függõen 78–94 százaléka) arra szavazott, hogy „mindenki, aki kész arra, hogy beil-
leszkedjen a magyar társadalomba és megtanulja a magyar nyelvet és kultúrát”.

Mielõtt rátérnénk a fókuszcsoport beszélgetésekben részt vevõ gyerekek
véleményeinek elemzésére, a különbözõ kutatási eredményeket összegezve
elöljáróban tehát annyit mondhatunk, hogy a befogadás kritériumai igen sok-
félék lehetnek. A befogadási készséget elemezve nagy általánosságban talán
azt érdemes megjegyezni, hogy a legerõteljesebb differenciáló szempontok
a magyar és nem magyar nemzetiség, illetve a közeli és távoli országból való
érkezés. Más szóval, a lakosság a magyar nemzetiségûekhez viszonyul a legpo-
zitívabban, míg a legelutasítóbban (a románokon kívül) a legtávolabbról jö-
võkkel, és a hozzánk képest a legtöbb szempontból „másokkal” szemben vi-
seltetik. Az egyik felmérés irányítójának megállapítása szerint: „E tényezõk
a lakosság biztonságérzetébõl fakadnak, a hozzájuk hasonlókban – a szomszé-
dos európaiban, a magunkfajta magyar emberekben – jobban bíznak.”20

A fókuszcsoportok eredményeinek elemzésekor mi elsõsorban arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy az általunk megkérdezett gyerekek milyen szemponto-
kat mérlegelnek olyankor, amikor az országba érkezõ külföldiek megítélésé-
rõl döntenek. Ezek alapján úgy tûnik, hogy a külföldiek különbözõ csoport-
jai közül a gyerekek az országban határozott ideig tartózkodó, majd távozó
turistákat látják a legszívesebben.

„A turisták csak idejönnek, de nem élnek itt, csak idejönnek, megnézik a nevezetességeket.
Ez csak bevétel az országnak. Tehát az ország gazdaságát csak erõsíti.” (15 éves lány)

„Szerintem azzal nincs gond, hogy turisták, meg hogy megnézik a várost, csak az a baj,
hogy mindenki, aki idejön, le akar telepedni, itt akar maradni.” (14 éves fiú)

„Az angolra azt mondják: jaj, hát gazdag, jöjjön be, majd ellátjuk, meg majd lehet tõle köl-
csönkérni, meg majd biztos tanít minket, meg jó kis tippekkel lát el. És akkor egy román meg-
jelenik, szegényebb, és sokan azt gondolják, hogy kirabol.” (14 éves lány)

A mindenkor szívesen fogadott látogató idegen jelenségére a külföldiek
ábrázolási módjairól szóló sajtóközlemények elemzései is felhívják a figyel-
met. A Nyilvánosság Klub Monitor Csoportjának jelentése például arról
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számol be, hogy az országba látogató idegen, amennyiben turistaként érkezik
és távozása elõrelátható, szívesen látott vendégként jelenik meg, hiszen vala-
mit biztosan hoz magával (pénzt, ajándékot, külkapcsolatokat, vagy akár csu-
pán a személyisége által presztízst), azonban látogatása rendszerint semmi
olyat nem okoz, amely a felkeresett ország lakóit hátrányosan érintené.21

A kutatás során megszólaló gyerekek a külföldiek befogadásáról alapvetõ-
en a „rendes”, illetve „nem rendes”, más szóval az „érdemes”, illetve „érdem-
telen” dimenziók mentén gondolkodnak. E szerint a logika szerint a negatív
érzelmi térfélre kerülnek azok a letelepedett vagy letelepedni szándékozó kül-
földiek, akik illegális vagy deviáns cselekedetekkel (piacozással, munkanélkü-
liséggel, kábítószer-kereskedelemmel, stb.) hozhatók kapcsolatba. Pozitív
megítélés alá pedig, e szerint a gondolatmenet szerint, azok esnek, akik mun-
kavégzés céljából, törvényes keretek között tartózkodnak az országban, és
miután munkájuk révén az otthoni megélhetéshez elegendõ tartalékot
halmoztak fel, visszatérnek a hazájukba.

„Szerintem a külföldieket két csoportra lehet osztani, és szerintem az a rossz, hogy a na-
gyobb része, az, akik a piacokon dolgoznak, koszosak meg piszkosak. De az is igaz, hogy
van rengeteg, aki tényleg rendesen dolgozik. És vannak olyan emberek, akik úgy gondolják,
hogy azok, akik rendesen dolgoznak, azok is olyanok, mint akik a piacokon dolgoznak,
vagy mint akik munkanélküliek, és ezért van sok elõítélet.” (14 éves fiú)

„Vannak rendesek és vannak nem rendesek. A rendesekhez tartoznak azok, akik felvállal-
ják, hogy tényleg a családjuk miatt utaznak külföldre, és elmennek dolgozni. És szerintem
azok az emberek, akik tényleg így vannak, õk megérdemlik, hogy idejöjjenek. De nem azt
mondom, hogy maradjanak itt tíz évig, hanem ahogy összeszedték magukat, menjenek
haza.” (14 éves lány)

A „nem rendes” külföldiek tehát a gyerekek szerint nem érdemesek a be-
fogadásra, míg a külföldiek azon csoportjai, akik nem „élõsködõ” vagy „beto-
lakodó” idegenként idõznek az országban, hanem becsületes munkát végez-
nek, megérdemlik a befogadást.

„Én tisztelem és becsülöm, hogy az egész családját otthagyja azért, hogy támogatni tudja
õket. De valakik azért jönnek ide, mert kint csövesek voltak, és ide is csak azért jön.” (15
éves lány)
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„Aki tényleg azért jön, hogy tisztességesen dolgozzon, nemcsak itt tengõdik, és a segélyeket
kapja, az maradjon. De aki csak a segélyekért jön, az menjen másik országba. Azért ne ma-
radjon itt.” (14 éves fiú)

„A keletiek, akik itt telepszenek le azok vállalkozók, és csak hasznot akarnak húzni az or-
szágból. És át is verik a magyarokat a piacon. Ez élõsködés.” (14 éves fiú)

„Aki akar, az talál itt magának rendes munkát, ha meg nem, az csakis az õ hibája, és akkor
menjen inkább haza.” (14 éves lány)

Ezen a ponton érdemes megállni egy pillanatra, hogy kitekintsünk arra
a nagyszabású nemzetközi attribúciós vizsgálatra, amelyet a kilencvenes évek
elején végeztek 11 országban az igazságosság és igazságtalanág szociális repre-
zentációinak összehasonlító feltárására. Ez a felmérés azt találta, hogy a nyugati
demokráciákban és a kelet-európai poszt-szocialista országokban a szegény-
ség-gazdagság kialakulásáról alkotott attribúciós sémák jelentõsen eltérnek egy-
mástól. A nyugati társadalmakban a válaszadók az egyén gazdagságát döntõen
személyes okokra vezették vissza, és úgy vélték, hogy „a gazdagok tehetségük-
nél és szorgalmuknál […] fogva megérdemlik a gazdagságot, míg a szegények
a diszkrimináció, a társadalmi egyenlõtlenségek folytán kényszerülnek hátrá-
nyos helyzetbe. Ezzel szemben a keleti poszt-szocialista országokban a gazdag-
ságot dominánsan strukturális, a szegénységet pedig elsõsorban egyéni okokra
vezették vissza. […] A gazdagságban az eleve adott kapcsolatokat, a korrupciót
látták meghatározónak, míg a szegényeket magukat hibáztatták sanyarú sorsu-
kért, azt állítván, hogy az iszákosság, lustaság és a morális hiányosságok okoz-
zák a szegénységet.”22

Messzemenõ következtetéseket az általunk megkérdezett gyerekek ide
vonatkozó véleményeibõl természetesen nem vonhatunk le. Annyi azonban
bizonyosan látszik, hogy a kutatásban részt vevõ gyerekektõl sem idegen az
a fajta – a nemzetközi felmérés által kelet-európainak aposztrofált – oktulaj-
donítás, amely a Magyarországra jövõ külföldiek munkavállalással, megélhe-
téssel kapcsolatos nehézségeinek hátterében döntõen egyéni deficiteket vél
felfedezni (naplopásra való hajlam, igénytelenség, stb.) míg a prosperáló kül-
földi bevándorlók sikereit lényegében strukturális okokra (pl. illegális
kereskedelem virágzása) vezeti vissza.
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Mindeközben a gyerekek erõsen hajlanak afelé, hogy a fent megnevezett
„rendes” –„nem rendes” dimenziót egyben földrajzi értelemben is kivetítsék a kül-
földiek különbözõ csoportjaira. Ez azt jelenti, hogy a nyugatról érkezõket inkább
a fejlettséggel, kulturáltsággal, korrektséggel, ezzel szemben a „keleti” idegeneket
a fejletlenséggel és kulturálatlansággal azonosítják a gyerekek.

„Egy olyan környéken, ahol sok az amerikai vagy német, szinte megtiszteltetés lakni, és
mondják, hogy milyen jó a környékünk, mert hát ide németek meg amerikaiak is költöztek.
Ellenben hogyha sok kínai vagy keleti költözik oda, akkor az meg egy lerobbant környék.”
(13 éves lány)

„Szerintem sokkal jobban megkülönböztetnek egy embert, aki mondjuk Keletrõl jött, mint
egy nyugatit, mert a magyar nép is érthetõ, hogy vevõbb egy nyugati, tehát egy fejlettebb kultú-
rájú emberre, mint mondjuk, aki kevésbé az.” (14 éves lány)

„Úgy tapasztaltam, hogy a magyar ember nemzetiségben is válogat. Tehát egy fejlettebb kul-
túrát én is jobban elismerek, mint azt, aki esetleg keletebbrõl vagy szegényebb tájékról jön.”
(14 éves fiú)

A gyerekek szerint tehát azok, akik a nyugati világ értékeit hordozzák, ha-
marabb számíthatnak kedvezõ megítélésre, mint azok, akik nem minõsül-
nek ezen értékek birtokosainak. Néhányan reflektálnak is e földrajzi hierar-
chiára, de nem kérdõjelezik meg azt.

„Például, idejön egy emberke New Yorkból, szerintem tõle elõbb megkérdezném, hogy nála-
tok hogy néz ki egy mozi, mint mondjuk egy román menekülttõl azt, hogy egy nap hány to-
jást tojik egy tyúk. És lehet, hogy ez nem jó, de akkor is valahol itt van az emberben az a bel-
sõ hang, tehát elfogultak.” (14 éves lány)

„Szerintem ez már nagyon régóta kezdõdött. Úgy tudom, hogy régen, már Petõfi korában is
volt a Nyugat címû napilap, és hogy Nyugatról jött minden ilyen nagyobb dolog, és ez így
bennünk van, hogy a Nyugat az sokkal nagyobb, mint a Kelet – és szó mi szó, tényleg na-
gyobb. És ez így benne van az emberekben.” (14 éves lány)

Elõnyök és hátrányok mérlegelése

A külföldiekhez való viszony – ahogy eddig is láttuk – a társadalmi-politi-
kai változásokra igen érzékenyen reagáló, és sok összetevõbõl álló attitûd-cso-
port, amely nem szûkíthetõ le egyetlen dimenzióra. Az idegenellenességnek,
Sik és munkatársai szerint, két viszonylag jól mérhetõ központi eleme van.
Az egyik kvantitatív módszerekkel is mérhetõ összetevõ a bûnbakképzés,
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vagyis az a meggyõzõdés, hogy az idegenek okolhatók az ország gazdasági és
társadalmi problémáiért, a másik pedig a gazdasági, politikai és kulturális
elszigetelõdésre való törekvés, vagyis a nyílt társadalom eszméjének tagadá-
sa.23 Az így körülírt attitûd-csoportot Magyarországon 1995 óta mérik rend-
szeresen ugyanazokkal a nemzetközileg is használt módszerekkel, országos
reprezentatív mintán a kutatók. Ennek során a kérdezõk négy attitûd-kijelen-
tést24 sorolnak fel a megkérdezetteknek, és a kijelentésekkel kapcsolatban a vá-
laszolók ötfokó skálán fejezhetik ki egyet- vagy egyet nem értésüket.

A felmérés 1995-ös, 1999-es és 2003-as eredményeinek25 összevetésébõl
az derül ki, hogy – ahogy erre már korábban is utaltunk – a kilencvenes évek
közepéhez képest nemzetközi összehasonlításban jelentõsen romlott a ma-
gyarországi xenofóbia-index. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy
a három különbözõ idõpontban felvett magyar eredményeket egymással
összevetve azt találjuk, hogy abszolút értelemben nem változtak a bevándor-
lókkal kapcsolatos attitûdök. Noha valamivel kevesebben okolják a bevándor-
lókat a munkanélküliségért, nõtt azoknak az aránya, akik úgy gondolják,
hogy a bevándorlók nincsenek hasznára a magyar gazdaságnak. Összességé-
ben a válaszolók többsége, hasonlóan a '90-es évek közepén mért adatokhoz,
2003-ban is úgy véli, hogy a bevándorlók növelik a bûnözést, és csökkentik
a munkalehetõségek számát. A bevándorlás pozitív hatásaival kapcsolatos
állításokkal pedig a megkérdezettek 2003-ban is ugyanolyan csekély mérték-
ben értenek egyet, mint 1995-ben.

A tizenéves diákok körében végzett 1996-os felmérések eredményei
nagyjából összhangban vannak a felnõtt lakosság körében készült hasonló
vizsgálatok eredményeivel. Azzal az állítással, hogy „az idegenek elveszik a mun-
kalehetõséget”, mind a nyolcadik osztályosok, mind a középiskolások 86–88 szá-
zaléka értett egyet, azzal az állítással pedig, hogy „a külföldiek miatt sok a bûnö-
zés”, a nyolcadik osztályos gyerekek 56, míg a középiskolások több mint 90
százaléka értett egyet. A tizenévesek körében szintén nagyon magas volt
„az idegenek veszélyeztetik a magyarság érdekeit” attitûd-kijelentéssel való azono-
sulás mértéke: az általános iskolások 75, a középiskolás diákok 65–79 százalé-
ka fejezte ki ezzel kapcsolatos egyetértését.26
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A fókuszcsoport beszélgetésekben részt vevõ gyerekek véleményei jól
tükrözik ezeket az eredményeket: nagyfokú egyetértés alakult ki közöttük
abban, hogy az idegenek elveszik a munkát az ország lakóitól, illetve abban,
hogy a külföldiek miatt romlik a közbiztonság. Az általunk megszólaltatott
gyerekek többsége tehát – hasonlóan a korábban, más módszerekkel kérde-
zett gyerekekhez – azon a véleményen van, hogy a külföldiek jelenléte összes-
ségében veszélyezteti a magyarság érdekeit.

„Csempészárut hoznak be, és az arabok droggal is foglalkoznak. 16–17 éveseknek odaad-
ják a különbözõ anyagokat, és õk azzal nem törõdnek, hogy a magyar gyerek károsodik-e
vagy nem. Nekik csak az a fõ, hogy a pénzt megkapják.” (15 éves lány)

„A tisztességes magyar parasztembernek a külföldivel kell vetélkednie, hogy megkapjon egy
munkát. És ez az, ami számomra sajnálatos, mert azt látom, hogy nem a magyar nyer.”
(14 éves fiú)

„Én nagyon sokszor láttam már olyat, hogy a külföldiek kiverik a balhét, amikor esetlegesen
nem õk kapnak meg egy munkát, amihez olyan nagyon-nagyon sok joguk nem lenne. Nem
azt mondom, hogy ne adjunk nekik esélyt. Csak az a baj, hogy a magyarnak annak meg
nem adnak állást.” (14 éves lány)

„A külföldieket jobban fölveszik egy munkahelyre, mert már lassan mindenhez nyelvvizs-
gát kérnek. Már a takarításhoz is érettségi kell. És a külföldieket jobban felveszik, mert õk
tudnak nyelvet beszélni.” (14 éves lány)

Az elõnyökkel kapcsolatban sokkal szûkszavúbbak a gyerekek, azonban
elhangzott néhány olyan vélemény is, amely a külföldiek jelenlétének pozití-
vumait hangsúlyozza.

„Nekünk valahol jó is, hogy itt vannak a külföldiek, mert végül is õk a kínai piac, úgymond.
Rengeteg sok embernek van szüksége az olcsó kínai termékekre és mi, akik a kínai piacon vá-
sárlunk, szerintem többségben vagyunk.” (14 éves lány)

„Ha nem lenne a kínaiakra kereslet, akkor nyilván nem lennének. De mivel szükség van rá-
juk, ezért vannak, úgyhogy szerintem nem rossz, hogy vannak.” (13 éves fiú)

„Ha nem lennének külföldiek, akkor nem ennétek gyrost.” (15 éves fiú)

A megszólalók egy másik kisebb csoportja pedig, anélkül, hogy a külföldi-
ek jelenlétének erényeit vagy hátrányait emelné ki, azon az állásponton van,
hogy a nemzetközi migrációt az országok közötti gazdasági egyenlõtlenségek
teszik szükségessé. Az emberek egyik országból a másikba történõ vándorlása,
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szerintük, egyfajta természetes emberi szükségletnek tekinthetõ, amely ellen
felesleges lenne tiltakozni. Azok a gyerek, akik ezen a véleményen vannak,
elsõsorban a kölcsönösség elvére hivatkoznak, és arra törekszenek, hogy
a problémát ne csak a befogadó, hanem empatikus módon, a bevándorló pers-
pektívájából is nézzék. Ennek a kölcsönös szemléletmódnak az alkalmazásá-
ra sokszor éppen saját vagy ismerõseik külföldön szerzett tapasztalatainak fel-
idézése után jutnak a gyerekek.

„Az igaz, hogy sok külföldi hoz be csempészárut, mint például Oroszországból vagy Ukrajná-
ból vodkát, Ázsiából vagy Amerikából autókat, de a többi szerintem nem negatívum. Mert
mondjuk a keresztapám is ukrán állampolgár, és õ ottani pénzbõl nem tud megélni, mert nem
kap akkora fizetést, és el kell tartani a családot. És itt, Magyarországon többet keres, mint ott.
Szóval szerintem érdemesebb oda menni dolgozni, ahol jól megfizetik.” (14 éves fiú)

„Hát az igaz, hogy végül is munkát akarnak, meg hát azért jönnek ide, hogy jobban megélje-
nek, de hát a magyarok is azért mennek ki Amerikába, hogy a saját céljaikat elérjék, és hogy
jobban keressenek.” (14 éves fiú)

„És cserélõdik is. Mert innen mondjuk kimegy tíz magyar, jön helyette akkor tíz kínai.
Kimegy öt magyar, jön helyette öt arab.” (13 éves fiú)

„Itt egy ember azt mondja, hogy juj, a fiam kiment Angliába, Amerikába vagy akárcsak
a közeli Németországba, és akkor hú, milyen ügyes, hogy elboldogul ott, vagy hú de aggó-
dom érte... És szerintem ugyanezt érzi egy kínai vagy egy afganisztáni szülõ is, hogy hú,
most a távoli Magyarországon van a gyerekem, életemben nem voltam ott, és vajon hogy él-
het ott, és hogy milyen büszke vagyok rá, hogy talpon marad. És lehet, hogy ha mi elítéljük
õket, tehát ha azt mondom, hogy én kínaival nem barátkozom vagy hozzá sem szólok, ak-
kor ugyanolyan jogon mondhatnák ott kint Angliában is, hogy ne haragudj, de kit érdekel-
tek ti magyarok, van elég angol ahhoz, hogy nálunk dolgozzanak, menj haza a saját orszá-
godba.” (14 éves fiú)

„Itt az EU, ahol bárhova tudunk majd menni. És ha most mi azt mondjuk, hogy túl sokan van-
nak a külföldiek, akkor végül is õk is ugyanúgy ezt mondhatják majd ránk.” (14 éves lány)

Érdekes eredményeket mutat annak a kérdésnek a longitudinális elemzé-
se, amellyel a kutatók azt szerették volna feltárni, hogy a felnõtt magyar lakos-
ság mennyire gondolja úgy, hogy „a bevándorlók nyitottabbá teszik Magyarországot
az új eszmék és kultúrák iránt”. Ezzel kapcsolatban mind az 1995-ös International
Social Survey, mind az 1999-es European Values Study nagyon hasonló ered-
ményeket hozott: a lakosság csupán 8–9 százaléka értett egyet ezzel az atti-
tûd-kijelentéssel, és 63–69 százalékuk határozott egyet nem értését fejezte ki az
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állítással kapcsolatban. Meglepõ, hogy míg a többi, rendszeresen lekérdezett at-
titûd-kijelentésnél a válaszolók a korábbi évekhez képest nem mutattak jelen-
tõs véleménykülönbségeket, addig a legújabb, 2003-as kérdezésekre adott vála-
szok ennél a kijelentésnél jelentõs mértékben különböztek a korábbi felméré-
sek eredményeitõl: az egyetértõk tábora 23 százalékra nõtt, míg az egyet nem
értõké 39 százalékra csökkent (a bizonytalanok tábora pedig valamelyest erõsö-
dött).27 A bevándorlás jótékony eszmei hatását kiemelõ attitûd kijelentésre
adott egyetértõ válaszok növekvõ száma – a bevándorlás gyakorlati következ-
ményeinek változatlanul erõsen negatív megítélése mellett – érdekes ambiva-
lenciára hívja fel a figyelmet. Azt mutatja, hogy míg az emberek többsége, csak-
úgy, mint a kilencvenes évek közepén, ma is úgy gondolja, hogy a bevándorlók
alapvetõen kárára vannak az országnak, valamelyest mégis növekszik azoknak
a száma, akik emellett normatív értelemben elismerik a bevándorlással össze-
függésben kialakuló kulturális sokszínûség pozitívumait.

A tizenévesek körében végzett egyetlen hasonló felmérés idõbeni össze-
hasonlítást nem tesz lehetõvé, a „csak gazdagodunk a sokféleségtõl” pozitív tartal-
mú kijelentéssel 1996-ban a nyolcadik osztályos tanulók 52, a középiskolások
46–67 százaléka értett egyet.28 Az általunk megszólaltatott gyerekek vélemé-
nye szintén megoszlott arról, hogy a bevándorlás hozzájárul-e az ország esz-
mei és kulturális gazdagodásához vagy sem. Azok a gyerekek, akik nem érte-
nek egyet a bevándorlás ez irányú pozitív vonatkozásaival, úgy vélik, hogy
a bevándorlók jelenlétébõl a befogadó ország semmilyen szinten nem profi-
tál, csupán maguk a befogadottak.

„Mert hát miért gazdagítaná? Magát gazdagítja, nem az országot. A magyarokat azzal gaz-
dagítják az arabok meg a kínaiak, hogy eladnak olcsóbban ruhákat, és akkor megkapják
a magyarok olcsóbban a ruhát. De ez szerintem nem gazdagítás. Õket gazdagítják a magya-
rok.” (14 éves lány)

A bevándorlás pozitív hatását elvetõ szkepticista tábor mindemellett
azon az állásponton van, hogy más népek kultúrájának megismerése ugyan
valóban hasznos lehet, azonban ehhez nincs szükség a kultúrát hordozó
csoportok jelenlétére.

„Szerintem Magyarországnak nincs szüksége arra, hogy más kultúra úgymond betelepül-
jön, mert ugyanúgy könyvbõl el tudom olvasni, hogy milyen kultúrája van mondjuk
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a bolgár népnek, tehát nem feltétlenül kell azt a bõrömön tapasztalni, hogy milyen kultúrája
van. Tehát nem közvetlenül is meg lehet õket idézõjelben ismerni. Ugyanúgy könyvbõl, tévé-
bõl is látjuk, rádióban halljuk stb. Tehát arra szükség van, hogy ismerjük a kultúrájukat,
csak arra nincs szükség, hogy a bõrünkön tapasztaljuk meg.” (14 éves lány)

„A kultúra az máshogy is megismerhetõ, a tévébõl, vagy az iskola által.” (14 éves fiú)

„Ha valaki annyira meg szeretné ismerni azt a kultúrát, akkor menjen ki oda és akkor
olyan emberek között él, és olyanokkal találkozik. Azért nem kell, hogy idejöjjenek.”
(14 éves lány)

„Ha bejön egy külföldi, attól még nem ismerjük meg a kultúráját, mert õ most nem kezd el se
róla beszélni, se úgy csinálni, hanem bejön ide, és próbál hozzánk alkalmazkodni. Szóval
kétlem, hogy azáltal, hogy õ itt van, bármilyen szinten is megmutatná nekünk a kultúrá-
ját.” (14 éves lány)

A gyerekek egy másik nagy csoportja pedig a bevándorlás következtében
kialakuló kulturális sokféleséget tényként kezeli, és úgy gondolja, hogy
ugyan a külföldiek jelenléte összességében nem kedvez Magyarországnak,
azonban kulturális értelemben a bevándorlásnak inkább elõnyei vannak,
mint hátrányai.

„Végül is az jó, hogy bemegyek egy olasz étterembe, és ott olaszok szolgálják ki az ételt.
Az majdnem olyan, mintha elutaztam volna, és ott lennék Olaszországban.” (14 éves fiú)

„Nekünk jó, hogyha többet látunk a világból, és több nyelvet ismerünk. És végül is ha idejön
egy külföldi az egy kicsit olyan, mintha mi mentünk volna.” (13 éves lány)

„Szerintem jó, ha tudjuk például, hogy Afganisztánban hogy öltözködnek, meg milyen szo-
kásaik vannak. Nekünk az afgán osztálytársnõnk mondta, hogy náluk még csak ezervala-
mennyi van az idõszámításban, és máskor tartják a karácsonyt. Meg hogy karácsonykor
nem ajándékozzák meg egymást, csak elmennek vásárolni. És azt is mondta, hogy náluk
a fityisz az mást jelent. És szerintem csak jó, ha ezeket mi is tudjuk.” (14 éves lány)

Figyelemreméltó, hogy még a gyerekeknek az a csoportja is, amely kulturá-
lis szempontból pozitívnak tartja a külföldiek jelenlétét, alapvetõen azon a véle-
ményen van, hogy a bevándorlók miatt romlik a közbiztonság, és hogy a külföl-
diek jelenléte korlátozza a munkalehetõségek számát. Hasonlóan tehát azok-
hoz a társaikhoz, akik elvetik a bevándorlás pozitív kulturális hozadékának az
elvét, õk is úgy vélik, hogy a bevándorlási politika jelenlegi gyakorlatán szigorí-
tani kéne, és kevesebb külföldit lenne szabad beengedni az országba.
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Statisztikai következtetések levonására, és az egyes vélemények közötti
korrelációk pontos feltérképezésére kutatásunk természetesen nem volt
alkalmas. Ezért számokról befejezésül csak annyit írhatunk, hogy a kutatás-
ban részt vett 49 gyerek közül összesen egy olyan akadt, aki megszólalásaiban
mindvégig konzisztens maradt, és a különbözõ témák kapcsán kifejtett állás-
pontjaiban soha nem került ellentmondásba a külföldiekkel szembeni tole-
ráns-együttmûködõ erkölcsi ítélet az elõítéletes-intoleráns-elzárkózó attitûd-
del. Külföldiekkel és migrációval kapcsolatos gondolatait õ így összegzi:

„Elõbb-utóbb nem országok lesznek, hanem a Föld lesz. Mondjuk biztos, hogy nem hol-
nap, lehet, hogy én ezt már meg sem érem, és lehet, hogy még az unokám sem. De ezek az
elsõ lépések, hogy ne legyen az, hogy õ arab, õ magyar, õ német, és akkor õ csak itt élhet, õ meg
csak ott, hanem mindenki bárhova mehessen, bármit megismerhessen. És ha ez így lesz,
hogy mindenki ott él, ahol számára a legjobb, akkor nem lesznek többé nyelvi akadályok, és
a különbözõ emberek között is barátság és egyenlõség lesz.” (14 éves fiú)

Kitekintés

A mássághoz való hozzáállás az egyik legfontosabb fokmérõje a társada-
lom „tudatában” és „lelkiállapotában” végbemenõ változásoknak, hiszen a kül-
csoportokhoz való viszony elválaszthatatlan a többség nagyvilághoz és önmagá-
hoz való viszonyától. A magyar társadalom kisebbségekhez való viszonyának
hagyományosan két fõ neuralgikus pontja van: az antiszemitizmus és a cigány-
ellenesség. E két domináns elõítélet-rendszernek megvannak a maguk törté-
nelmi és politikai hagyományai. A nem magyar állampolgárok tömeges megje-
lenése és gazdasági életbe való bekapcsolódásuk azonban olyan politikai és tár-
sadalmi reakciókat idéztek elõ, amelyek elõzmény nélküliek voltak. Egy olyan
helyzetben pedig, amelyben a korábbi viszonyítási pontok érvényüket vesztet-
ték, az újak meg még nem tudtak gyökeret ereszteni, a társadalom is felkészület-
lenebbül reagált a kiélezõdõ – és a nyilvánosságban hirtelen láthatóvá vált – fe-
szültségekre. A többség-kisebbség viszonyának problematikája az elmúlt két
évtizedben tehát nemcsak politikailag értékelõdött át, hanem a benne rejlõ új
ellenmondásokat társadalom-lélektanilag is felszínre hozta.

A gyerekek kisebbségekkel és idegenekkel szemben tanúsított hozzáállá-
sa természetesen nem választható el a társadalom egészében végbemenõ vál-
tozásoktól. A gyerekek mássághoz való viszonyának magyarázatára a társada-
lomtudósok, megfelelõ kohorsz-vizsgálatok hiányában, két eltérõ hipotézis
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felállításával reagáltak.29 Az egyik abból indul ki, hogy a tekintélyelvûtõl a libe-
rálisabb erkölcsi felfogás felé való elmozdulás világjelenség, és ennek hatása
Magyarországon is érezhetõ. Figyelembe véve, – hangoztatják e hipotézis teo-
retikusai – hogy Magyarországon egy alapjaiban véve autoriter politikai rend-
szert egy intézményeiben és értékrendjében liberális demokráciának nevez-
hetõ politikai rendszer váltott fel, a fiatal és idõsebb generációk gondolkodás-
módja közötti szakadéknak várhatóan jóval nagyobbnak kell lennie, mint
például a stabil demokratikus hagyományokra visszatekintõ, politikailag kon-
szolidáltabb nyugat-európai államokban. E szerint a feltevés szerint tehát
azáltal, hogy a fiatalok könnyebben azonosulnak a nyugati kulturális minták-
kal, mint az idõsebb generációk, várható, hogy felnõtté válva értékrendjük,
attitûdjeik is egy felszabadultabb, toleránsabb, demokratikusabb világszemlé-
letet tükröznek majd, mint szüleiké.

Az ellenhipotézis szerint azonban a magyar fiatalok nemzedéke tipiku-
san válságnemzedék, hiszen állampolgári szocializációjuk egy olyan idõszak-
ban ment, illetve megy végbe, amikor az erkölcsi értékek jelentõs átalakuláso-
kon mennek át. Ráadásul többségük számára a korábbi nemzedékek szociali-
zációjában még mérvadónak számító „tekintély-intézmények” (egyház, párt,
iskola, család) már nem, vagy másként töltik be korábbi szocializációs funkci-
ójukat. Mivel az értékek megváltozott világában a szélsõséges nézetek és moz-
galmak kihívásaival szemben a fiatalok semmilyen védettséggel nem rendel-
keznek, e hipotézis képviselõi szerint inkább az várható, hogy felnõtté válva,
körükben nagyobb befolyásra tesznek majd szert az etnikai terminusokkal
magyarázó, és idegengyûlöletre buzdító ideológiák.30

Kutatásunk a különbözõ nemzedékek gondolkodását összehasonlító
konklúziók levonására, és a várható tendenciák felvázolására értelemszerûen
nem vállalkozhatott. Ha azonban visszakanyarodunk oda, ahonnan a fejezet
elején elindultunk, és figyelembe vesszük azt, hogy a fókuszcsoport egyik jel-
legzetessége éppen a markáns vélemény-együttesek és uralkodó (társadalmi-
lag bevett vagy elvárt) diskurzusok felszínre hozása, akkor összegzésképpen
azt kell megállapítsuk, hogy minden csoportban domináltak az idegenellenes
vélemények. A külföldiek magyarországi jelenlétének megítélésével kapcso-
latban különbségek inkább csak a kisebbségben lévõ „különvélemények”
megfogalmazásában nyilvánultak meg. Mindez nemcsak a társadalommal,
az állampolgári szereppel és az emberek különbözõségével kapcsolatos
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intézményes pedagógia hiányára, hanem a magyarországi közbeszéd jelenle-
gi állapotára is felhívja a figyelmet.

Az eredményeinkbõl azonban az is világosan látszik, hogy a két beállít-
ódás, egyfelõl a befogadó, toleráns, demokratikus, másfelõl az idegeneket ki-
rekesztõ és a kultúrák statikusságát, illetve hierarchikus viszonyát feltételezõ
szemléletmód a serdülõk gondolkodásában mégiscsak egyszerre van jelen.
Ez a kettõsség leginkább a gyerekek véleményeinek általános bizonytalanságá-
ra, és a külföldiekhez való hozzáállásuk ellentmondásosságára hívja fel a fi-
gyelmet. Emellett arra is rámutat, hogy interkulturális ismereteik, illetve
a mássággal szembeni beállítódásaik (még) nem alkotnak szerves érzelmi és
kognitív struktúrákat, hanem olyan inkonzisztens panelkészletekként mû-
ködnek, amelyekbõl a gyerekek a szituációtól függõen, és az elvárásokat figye-
lembe véve emelik ki azt, amit az adott témához, és az adott kommunikációs
helyzethez képest adekvátnak tartanak. Az általános tanácstalanság mellett
szembeötlõ, hogy a gyerekek körében igen magas a téves ismeretek és az indu-
latokkal terhelt percepciós torzulások aránya, részben ennek köszönhetõ,
hogy a magyarországi külföldiekrõl alkotott képük túlzottan leegyszerûsített,
tagolatlan és dichotómiákra redukálódott képzetekbõl tevõdik össze.

Vizsgálatunk arra is rávilágított, hogy a gyerekek véleményeinek ellent-
mondásossága mögött (mely ellentmondásosság legjobb esetben is a „tisztel-
jük a másságot, de a másság maradjon meg elkülönülten a saját helyén” kije-
lentéssel fémjelezhetõ)31 egy ideológiai-politikai kereszthatás érvényesül.
Ez a kereszthatás leginkább úgy jellemezhetõ, hogy ugyan a többség és a ki-
sebbségek viszonyának értelmezésével összefüggõ kérdések az elmúlt két év-
tizedben elõtérébe kerültek és jelentõsen átértékelõdtek, nyilvános tematizá-
ciójuk azonban – az aktuálpolitikai csatározások árnyékában – leginkább csak
a politikai diskurzus szintjén jelent meg. (Ezzel függhet össze, hogy továbbra
sem tisztázódott, mibõl álljon az az állampolgári, illetve nemzeti azonosságtu-
dat, viselkedési normakészlet, amelyet az iskola közvetíteni hivatott, illetve
az is, hogy a nemzeti és interkulturális elemek, ha egyáltalán teret kapnak,
még mindig csak esetlegesen bukkannak fel az iskolai oktatásban.)32 E külö-
nös kereszthatás eredményeképpen gyakori, hogy a gyerekek vélekedései
nyelvezetükben és morális (a befogadó ország felelõsségét érintõ) állásfoglalá-
saikban ugyan a politikai korrektség elvárásaihoz idomulnak, azonban a gya-
korlati megközelítés szintjén erõsen hajlanak afelé, hogy fenyegetõnek
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minõsítsék és elutasítsák mindazokat a külcsoportokat, amelyek saját
csoportjuk gazdasági érdekeire, kulturális „hegemóniájára”, stb. nézve poten-
ciális veszélyt jelenthetnek.

Hangsúlyozni szeretnénk azonban, hogy amennyiben elfogadjuk Allport
meghatározását az elõítéletekrõl, miszerint az „az elõzetes ítéletek akkor vál-
nak elõítéletekké, ha az újonnan feltárt ismeretek nem képesek változtatni raj-
tuk”33, az általunk megszólaltatott gyerekek beállítódásai még nem tekinthe-
tõek egységes és merev lélektani entitásoknak. Elõítéletekrõl, a szó klasszikus
értelmében, a gyerekek esetében még azért sem érdemes beszélni, mert általá-
ban ebben az életkorban még nem alakulnak ki erõs kognitív-affektív kötött-
séggel bíró nézetek. Ezt a gyerekek bizonytalansága, és attitûdjeiknek változé-
konysága is jelzi, hiszen amint láttuk, ugyanazoknak a gyerekeknek a külön-
bözõ témák kapcsán kifejtett vélekedései nem képeznek koherens
vélemény-mintázatokat, arról nem is beszélve, hogy az egyes véleményeken
belül is magas a disszonáns állítások aránya.

Nyilvánvaló, hogy a konceptuális dilemmák, fogalmi zûrzavarok és té-
ves ismeretek felszámolásában, és egy késõbbi pozitív attitûd kialakításában
sokat segíthetne egy olyan intézményes szocializáció, amelyben a nemzeti
identitással és a kisebbségekkel kapcsolatos kérdések a közös múlt és a közös
politikai jelen egységében tematizálódnak. Azonban úgy tûnik, hogy még
sem az új, ki nem kristályosodott állampolgári minták, sem a saját értékrend-
jét újra- és újrafogalmazó felnõtt nemzedék nem tud megfelelõ fogódzókat
adni a tizenévesek önbesorolással, csoport-hovatartozással, és a kisebbségek-
kel, bevándorlókkal szembeni politikai viselkedéssel, mindennapi érintkezés-
sel kapcsolatos kérdéseinek megválaszolásában.

Természetesen indokolatlanul súlyos terhet raknánk a pedagógusok vál-
lára, ha azt várnánk tõlük, hogy semlegesítsék az otthoni környezet és a tö-
megkommunikáció esetlegesen negatív hatásait. Mindazonáltal úgy gondol-
juk, hogy a gyerekek kisebbségekkel és idegenekkel szemben tapasztalt into-
leráns megnyilvánulásai és attitûdjei nem függetlenek az állampolgári
szocializáció egyik legfontosabb intézményének, az iskolának a légkörétõl, és
a gyerekekkel foglalkozó pedagógusok felkészültségének, morális elkötele-
zettségének, és szociális érzékenységének a fokától. Fontos azonban azt is ész-
revennünk, hogy a toleranciára és szolidaritásra való nevelés csak akkor lehet
valóban eredményes, ha nem marad meg pusztán a szavak és a rábeszélés
szintjén, hanem a gyerekeket a viselkedés szintjén is bevonja a kultúraközi
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aktivitásba. Ahogy Allport a kultúrák közeledését szolgáló iskolai nevelés alap-
vonalainak felvázolása kapcsán írja: „ Jóllehet az információ valóban lénye-
ges, a tények magvai akkor kelnek életre leginkább, ha az érdeklõdés által ve-
zérelt tevékenység talajába hullanak.”34
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