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„Én megfoghatatlannak tartom… meg most is lesz valami választás [a 2009-
es európai parlamenti]. Azt sem nagyon értem, hogy én most… annyira tá-
voli, hogy… nekem az is távoli, ami a parlamentben folyik. Azt sem érzem,
ha elmegyek oda szavazni, akkor az bármilyen befolyással lenne, és ott mit
csinálnak… de ez az EU-dolog még messzebb van, és még inkább nem értem,
mi közöm nekem ehhez… Tehát én nem érzem, hogy az én életemhez bármi-
lyen köze lenne.”

(Interjúrészlet, 28 éves, egyetemet végzett nõ)1

BEVEZETÉS

Amikor azt a problémakört próbáljuk körüljárni, hogy a magyar (és egyben
európai) állampolgárok számára mennyire van távol vagy közel „Európa”,
amit az egyszerûség kedvéért az Európai Unió szinonimájaként értelmezünk;
van-e kapcsolatuk az európai politikai színtérhez, tudnak-e az Európai Unió
fejlõdésében bekövetkezett változásokról, innovációkról, ismerik-e a közös
szakpolitikai ügyeket és vitákat, vagy úgy érzik, a nemzetállami közélethez
képest egész szakadék választja el õket a messzi Brüsszeltõl, akkor elõször ér-
demes azzal foglalkoznunk, hogy milyen kulturális-történelmi környezetben
és politikai kontextusban születhetnek meg a válaszok. Természetesen nem
tudjuk teljes biztonsággal a közvélekedés irányának vagy éppen az egyes or-
szágok közötti jelentõs eltéréseknek a mögöttes mozgatórugóit megragadni:
mint mindenütt, az Európai Unióval kapcsolatos domináns nézetek kialakulá-
sának és fokozatos megszilárdulásának okai Magyarországon is igen szerte-
ágazóak. Azt pedig végképp nem kívánjuk sugallni, hogy a nemzeteknek vagy
akár a különbözõ társadalmi csoportoknak az európai egységesüléshez fûzõdõ
viszonya bármilyen értelemben eleve meghatározott lenne. Mégis, úgy véljük,
hogy a sajátos fejlõdési pályák, illetve az Európai Unió eddigi története egy-
aránt befolyásolja az egyes tagállamok polgárainak percepcióit. Általánosság-
ban elmondható, hogy amikor a társadalomkutatási felvételek során az interjú-
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alanyokat közéleti témákról kérdezik, az emberek a válaszadáshoz azokat a
múltban már többé-kevésbé rögzült sztereotípiáikat is mozgósítják, amelyek
nagymértékben segíthetik a bonyolult problémák kezelését és értékelését.
A magyarországi nagy többség számára közvetlen tapasztalatok híján alapve-
tõen csupán elvont entitásként felfogható Európai Unióval kapcsolatban ez a
mechanizmus minden bizonnyal hatványozottabban érvényesül. 

Ebben a tanulmányban elõször az Európához fûzõdõ attitûdökre és véle-
ményekre feltételezésünk szerint Magyarországon is jelentõs hatást gyakorló,
külsõdlegesnek tekinthetõ körülményeket tekintjük röviden át. Az európai
uniós szakirodalomban rendszeresen tárgyalt témák beemelése ellenére ter-
mészetesen nem áll szándékunkban integrációelméleti téziseket ellenõrizni,
igazolni vagy cáfolni. Az általunk felvetett szempontok segítségével alapvetõ-
en a dolgozat második felében elemzett adatfelvétel eredményeit igyekszünk
eleve tágabb értelmezési keretbe ágyazni és szélesebb perspektívából értékel-
ni. Ugyanakkor figyelembe vesszük, hogy egyrészt az Európai Unió egész té-
makörét nagyban meghatározzák a belpolitikai események; másrészt, hogy az
uniós tagsággal kapcsolatban a magyar közgondolkodás utilitarista és pragma-
tikus jellegû.

A magyarországi ismeretszint esetében felvetõdik a média elsõdleges
témakijelölõ és értelmezõ-keretezõ szerepe, ami biztosíthatja az utilitarista lo-
gikához szükséges érveket és ellenérveket, ugyanakkor a személyes tapaszta-
latok a feltételezett elõnyök és hátrányok megítélésében a médiához mint köz-
vetett hírforráshoz képest közvetlen élményeken alapulnak. A közvetlen
tapasztalatok szerepének szempontja annál is inkább érdekesebb, mert koráb-
bi kutatások alapján azt lehet mondani, hogy az Európai Unióval kapcsolatos
közvélemény nem kikristályosodott álláspontokat fejez ki, hanem inkább egy-
fajta általános attitûdnek tekinthetõ éppen a csekély ismeretek és az érdeklõdés
hiánya miatt. Ezért a tanulmány empirikus részében a Magyar Választáskuta-
tási Panel 2009-es adatai alapján az Európai Unióhoz való közelség és távol-
ság feltérképezéséhez elemezzük az állampolgárok tudásszintjét, az EU-hoz
fûzõdõ kötõdés különbözõ mutatóit, magának az uniónak a jelentéstartalmait,
az európai parlamenti választásoknak tulajdonított jelentõséget, valamint az
integrációval kapcsolatos személyes tapasztalatokat. Regressziós elemzés se-
gítségével végül azt vizsgáljuk, hogy mindezen tényezõk hogyan határozzák
meg az emberek Európai Unióhoz fûzõdõ attitûdjeit.

EURÓPA JELENTÉSÉTÕL AZ EURÓPAI NYILVÁNOSSÁGIG

Az európai állampolgárok, így a magyarok gondolkodásmódját a háttérben
befolyásoló történeti-politikai jelenségek közül a következõ kérdésköröket
tartjuk kiemelkedõ fontosságúnak: Európa jelentésének eltérései nemzeti-
tagállami szinten, az Európai Unió változó alkotmányos-intézményi világa,
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az EU mint politikailag megragadható entitás és az európai politikai pártok
szerepe, valamint az európai nyilvánosság helyzete.

1. Azzal érdemes kezdenünk, hogy az egymástól viszonylag elszigetelt
tagállami-nemzeti szintû közbeszédekben mit jelenthet, milyen jelentés-
tartalmat hordoz Európa fogalma és mai megtestesítõje, az Európai Unió
mint politikai képzõdmény – vagyis milyen meghatározó Európa-kép
alakult ki a közgondolkodásban hosszabb idõtávú történelmi-kulturális
emlékek, élmények hatására, illetve a közelmúlt és a jelen politikai ese-
ményei nyomán (Malmborg–Stråth 2002). Az unió tagállamai sokféle
hagyománnyal és elõzetes feltevéssel hozták létre az európai integráció
elsõ intézményeit, vagy léptek be a már mûködõ közösségbe, formálták
és alakították annak politikai és gazdasági rendszerét. Az útfüggõség ál-
talános elméletével összhangban addigi egyedi politikai-intézményi tör-
ténetük és gazdaságpolitikai pályájuk következményei mellett (Romsics
2008) sajátos szemléletmódjukat, társadalmi szintû lélektani jellegzetes-
ségeiket is magukkal cipelték az egységesülõ térségbe, ahol saját maguk
szemében a mindennapi „józan ész” nevében, valójában konstruáltan és
ideologikusan ragadták meg Európa bonyolult világát. 

A közép- és kelet-európai rendszerváltozások, a második világháború
utáni zárt politikai-gazdasági struktúrák felbomlása – Magyarország
esetében a felemás reformokkal és a Kádár-korszak sajátos csoportos
magatartásformáival egyetemben – cezúrát, új kiindulópontot jelent
(Róna-Tas 1998) a szuverenitásukat visszanyert államoknak az európai
integrációs törekvésekhez fûzõdõ viszonyában. Európa ekkor, hasonló-
képpen a diktatúráiktól korábban megszabadult dél-európai országok-
hoz, egyszerre jelentette a Nyugat gazdasági jólétéhez való felzárkózás,
a modernizáció (újabb) esélyét, illetve a politikai szabadság elnyerésé-
nek mozgósító erejû szimbólumát. A „Vissza Európába!” jeszó a perifé-
riára szorult államok és polgáraik kívánságát fejezte ki, köztük olyan
nemzetekét, mint a magyar vagy a lengyel: történelmi kánonjukban a
függetlenségért, a szabadságért, illetve korábban a kereszténységért ví-
vott küzdelem összefonódott az európaiság eszméjével. A kilencvenes
évek legelején ezekben az országokban az uniós csatlakozást tûzték ki
külpolitikai célként, hogy késõbb már formálisan tagjelöltként, végül az
exkluzív klubba felvett új tagállamként az elõzetes várakozások, a re-
ménykedéssel és gyanakvással teli elõfeltevések, majd a leszûrt tapasz-
talatok formálják tovább az Európai Unióhoz fûzõdõ véleményeket és
érzületeket. A régi és fejlett Nyugathoz történõ kapcsolódás beteljesülé-
se mellett az alkalmazkodás, a civilizatorikus, normatív új politikai erõ
követelményeinek való megfelelés önkéntes, ám pszichológiailag ké-
nyes folyamata menet közben számos dacreakciót váltott ki – a pártpoli-
tikai színtéren zajló versennyel szoros összefüggésben –, átalakítva a
közbeszédet és módosítva az Európához fûzõdõ attitûdöket. A folyamat
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a magyar esetben mentálisan befejezetlenné tette az egységes Európába
való betagozódást, és újrateremtette a periferiális látásmódot. Ez a jelen-
ség más kis- és közepes méretû egykori kommunista országoknál is meg-
figyelhetõ: a nemzeti preferenciaformálást az európai színtéren és a dön-
téshozók gondolkodásmódját még mindig a gazdasági és politikai, sõt,
egzisztenciális sebezhetõség érzése, valamint feltételezett saját gyenge-
ségük befolyásolja a legerõteljesebben a Cseh Köztársaság, Szlovénia és
Szlovákia viszonyainak vizsgálata szerint (Haughton 2010).

Egészen más az unió „jelentése” az európai gondolatot eredetileg sa-
ját „találmányának” tekintõ Franciaországban. Nagy-Britanniában pe-
dig a sokat emlegetett szigetmentalitás, a kontinenstõl való fizikai tá-
volság érzése összekapcsolódik a birodalmi-nosztalgikus hagyo-
mánnyal és a különleges amerikai–brit viszony hatásával (Ash 2004),
táptalajt biztosítva az euroszkepticizmusnak a közgondolkodásban. Né-
metországban ugyanakkor a demokratikus politikai kultúra integráns
részévé vált az európai üggyel való azonosulás. Az egyes domináns
nemzeti felfogások mindazonáltal versenyben állhatnak más, gyakran
pártpolitikailag is strukturált Európa-képekkel és ideológiai koncep-
ciókkal, miközben maguk is változhatnak át, ahogy a belpolitikai köz-
életi viták során átrendezõdhetnek az Európai Uniót érintõ, egyre in-
kább a nagy nyilvánosság elõtt ütközõ markáns politikai nézetek. Az
EU bõvülésével, határainak tágulásával így veheti át például fokozato-
san a „francia Európa” helyét az „európai Franciaország” gondolata a
francia politikai elitek felfogásában. 

Úgy tûnik ugyanakkor, hogy ma már Spanyolországban nem annyi-
ra magától értetõdõen hat az Európai Unió és a tagság húzóereje, mint
korábban (Colomina et al. 2010). Mindenesetre a nemzeti-tagállami ke-
retek fellazulása és az európai szupranacionális politikai folyamatok
(ismételt) behatolása az addig elkülönülõ, zártabb belpolitikai
küzdõterekbe és kollektív identitásokba – a tágabb globális változások-
kal párhuzamosan – mindenütt a nemzeti és európai viszonyrendszer
ismételt újraértelmezésére készteti a polgárokat. 

2. A közvélemény-kutatások során megkérdezett állampolgárok válaszait
magától értetõdõen alapvetõen befolyásolja, hogy mennyit tudnak az
unióról, a többszintû európai kormányzás tényleges mûködésérõl, a
kompetenciák tagállamok és uniós intézmények közötti megosztásáról.
Vajon még mindig amolyan gazdasági közös piacnak vagy már létezõ
politikai entitásnak tekintik az Európai Uniót? Az elitek szintjén zajló
konfliktusokról és vitákról szóló új információk rendszerint késéssel, s
persze a korábbi ismeretek és percepciók szûrõjén keresztül csapódnak
le a szélesebb közvélemény tudatában, ha egyáltalán elérik annak kü-
szöbét. Az európai uniós ügyekben hasznos ismeretanyag ráadásul
rendkívül gyorsan változott az elmúlt két-három évtized hektikus,
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emelkedõkkel és lejtmenetekkel tarkított, de mégis állandó alkotmá-
nyozási-intézményi reformjai és a folyamatot elindító-kísérõ, hullámzó
politikai mozgások nyomán. Az Európai Unió politikai döntéshozatali
rendszerének egyedi jellege, eltérése, idegensége a megszokott „ottho-
ni” belpolitikai szféra mûködési logikájától egyébként is már önmagá-
ban megnehezíti a tájékozódást az európai polgárok többsége számára.
Emellett az amúgy is bonyolult és absztrakt információ megszerzése és
feldolgozása bizonyos kognitív mobilizációs képességek mozgósítását
igényelné, ezért elõnyösebb helyzetben vannak a tanultabbak, illetve a
politika iránt általában jobban érdeklõdõk (Inglehart 1970).

Mindazonáltal az elmúlt két évtized folyamatos szerzõdésmódosításai
és alkotmányos reformjai – más szempontok mellett – éppen ennek a tá-
volságérzésnek a csökkentését célozták a közös uniós intézmények és az
Európa-barát tagállami politikusok szemében. Az integráció elõrehalad-
tával a kilencvenes évektõl kezdve a közvélemény szerepe és befolyása
egyre megkerülhetetlenebbé vált az európai elitek számára (Carrubba
2001, Hooghe–Marks 2008). A polgárbarát Európai Unió jelszava és az
integráció jelenlegi szintjének megfelelõ intézményes döntéshozatal át-
hatóbbá tétele az Európai Unió állítólagos demokratikus deficitét bíráló,
az európai „szuperállam” legitimációját megkérdõjelezõ euroszkeptikus
kritikák alól is ki akarja húzni a talajt (Duff 2005). A vitákban gyakran fel-
vetõdõ deficites európai demokrácia tézisét ugyanis az európai identitás
és az európai démosz kialakulatlanságával, továbbá olyan érvekkel tá-
masztják alá, mint a nemzeti szintû választásokhoz képest általában ala-
csonyabb részvételi arány az európai választásokon (bár a helyhatósági
részvételi adatokkal összevetve már más a helyzet), a szavazás eredmé-
nyének csekély hatása az európai kormányzásra, valamint kormányközi
szinten a tanácsi döntéshozatal csekély transzparenciája. 

Az ellenérvek középpontjában ugyanakkor az áll, hogy a nemzetálla-
mi közjogi berendezések és az Európai Unió politikai rendszere közötti
markáns eltérések ellenére a szerzõdésekben lefektetett európai több-
szintû kormányzás struktúrája, a kompetenciák rögzítése és az uniós
intézmények közötti súlyok és ellensúlyok liberális elvei biztosítják a
döntéshozatal demokratizmusát (Moravcsik 2009). Ráadásul a több hul-
lámban kibõvült Európai Unió demokratikusabban és átláthatóbban mû-
ködik, mint korábban. A lisszaboni szerzõdés 2009. decemberi hatályba-
lépése nyomán többek között újrarajzolódtak az európai politikai térség
belsõ viszonyai, az európai intézmények közötti kényes egyensúly átala-
kult, és új politikai szereplõk személyesítik meg az európai közélet szín-
padát (Kaczyñski–Broin 2010). Az Európai Unió demokratikus rendsze-
re mindazonáltal továbbra is a hagyományos nemzetállami fejlõdési
mintáktól való eltérõ genezisében és politikai építményének egyedi jel-
legzetességében ragadható meg (Schimmelfennig 2010).
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3. Az átlagember számára az európai uniós politikai és gazdasági térség sa-
játosságainak könnyebb megértéséhez természetesen nem az integráció-
elméleti iskolák, így a realista kormányközi, a liberális kormányközi, a
racionális szupranacionalista és a konstruktivista szupranacionalista teó-
riák képviselõi közötti viták (Schimmelfennig–Rittberger 2006) nyújt-
ják a biztos fogódzót. Az Európai Unió egészét könnyebb elhelyezni a
fejekben a világ más, nagyobb politikai entitásaival összehasonlítva
(Fabbrini 2005, Leonard 2006), bár elméletileg a kibontakozó alkotmá-
nyos patriotizmus is az európai identitás alapjává válhat (Müller 2007).
Az Európai Unió politikai aktivitásának érzékelése és értelmezése a min-
dennapokban ugyanakkor egyáltalán nem könnyû: a közös intézmé-
nyekrõl és a vezetõ uniós tisztségviselõk tevékenységérõl szóló hírek
azért is tûnhetnek távolinak, mert amíg a belpolitikai színtéren az állam-
polgárt a politikai erõk közötti nyílt versengés segíti a tájékozódásban,
ami kötõdést, lojalitást és mindenekelõtt politikai választási lehetõséget
biztosít számára, az európai pártcsaládok ezeket az identifikációs és
mozgósító funkciókat egyelõre rendkívül korlátozottan töltik be. A hazai
terepen megszokott látványos kormány-ellenzék ellentét hiánya megne-
hezíti az európai színtéren az ügyek átpolitizálódását, illetve azt, hogy az
Európai Unió napirendjén szereplõ témák a közéleti viták középpontjá-
ba kerüljenek, jelentõsen csökkentve az alternatív politikai megoldások
közötti állásfoglalás esélyét még az európai politikai események iránt
érdeklõdõk körében is. Ezzel is összefügg, hogy az európai parlamenti
választásokat egyértelmûen másodlagos jelentõségûnek tekinthetjük
(Franklin 2006, Tóka–Bátory 2006), a tagállamokban zajló kampányo-
kat ugyanis nem az összeurópai, hanem a belpolitikai kérdések uralják,
és a szavazás tétjét is alapvetõen a tagállami kontextus határozza meg.
Az Európai Unióba felvett posztkommunista országok esetében sincs ez
másképp, sõt: az elsõ magyarországi európai parlamenti választáson – ha
torzult formában is, a nemzeti érdekérvényesítésre koncentráló kam-
pányban – még észlelhetõ európai uniós témakör (Hegedûs 2004b)
2009-re gyakorlatilag teljesen eltûnt (Kocsis 2009). 

Mindazonáltal az európai politikai pártok és az európai szintû pártver-
seny jelentõsége az unió politikai életében ugrásszerûen megnõtt az el-
múlt bõ két évtized alatt. Elõször is, annak az európai intézménynek,
amelyben az európai pártfrakciók (politikai csoportok) egymás közötti
interakciói alapján születnek meg a döntések, vagyis az Európai Parla-
ment szerepe elsõsorban a jogalkotás területén drámaian felértékelõdött
az újabb és újabb szerzõdések, a folyamatos intézményi innováció nyo-
mán az Európai Unió belsõ hatalmi viszonyait tekintve. 

Másodszor, az Európai Parlamentben zajló viták, belsõ konfliktusok
és pártálláspontok jelentõsége felértékelõdött (Watson 2010): a korábbi
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munkaparlamenti stílust felváltotta a jóval ideologikusabb és hektiku-
sabb „hagyományos” parlamenti magatartás (Szlankó 2007).

Harmadszor, az egyes európai politikai pártok frakcióiban a soknem-
zetiségû összetétel és sokszínûség ellenére igen erõs a belsõ közös iden-
titás, a pártfegyelem; a szavazásnál nõtt a belsõ kohézió foka és a transz-
nacionális pártok eltérõ szavazói magatartása megfelel a klasszikus
bal–jobb ideológiai dimenziónak a kérdéssel empirikusan foglalkozó
kutatók szerint (Hix–Noury–Roland 2007), noha ebben a kérdésben sem
teljes a szakmai konszenzus (Gabel–Carrubba 2004). 

Negyedszer, az ugyanahhoz az európai pártcsaládhoz tartozó tagálla-
mi vezetõ politikusok igyekeznek ideológiailag hasonlóan gondolkodó
kollégáikkal együttmûködni és elõzetes találkozóikon véleményüket
összehangolni a kormányközi uniós intézményekben is. A pártosság
mindenütt jelen van az Európai Unióban, noha korántsem ez az egyetlen
szervezõelv a döntéshozatalt tekintve. Az integráció további mélyülése,
különös tekintettel az európai gazdasági kormányzás várható ugrásszerû
megerõsödésére, az uniós térség további átpolitizálódásához vezethet.
Mindenesetre az európai és a tagállami politikai színtér sokkal kevésbé
választható el egymástól, mint korábban: a magyarországi médiatörvény
elfogadását követõ reakciók és a magyar soros tanácsi elnökség európai
parlamenti bemutatkozásakor kirobbant éles viták 2011 januárjában a
„belpolitikai” konfliktus európai szintre emelõdését fejezték ki. Az euró-
pai párthovatartozás jelentõségének növekedése pedig az uniós választó-
polgárok választói magatartására, szavazói hajlandóságára és általában
távolságérzetére is komoly hatást gyakorolhat.

4. A demokratikus deficit tézisével szemben fogalmazható meg az az állí-
tás, miszerint az egyre több kompetenciával felvértezett demokratikus
európai politikai rendszer leginkább kommunikációs szakadékkal szem-
besül az európai nyilvánosság hiánya, az európai közösségi tér fejletlen-
sége következtében (Statham–Gray 2005). Akárhogyan is határozzuk
meg ezt a teret, esetleg tereket, eleve autonóm módon létrejövõ új kép-
zõdményrõl beszélünk, vagy pedig az európai politikai ügyeknek és az
európai politikai élet szereplõinek a nemzeti-tagállami diskurzusukba
való behatolására, a hagyományos nyilvános terek európaizálódására
gondolunk, az európai szintû közös kommunikációs tér egyelõre inkább
embrionális állapotban létezik (Hegedûs 2011). Márpedig demokratikus
közbeszéd nélkül az európai polgárok a fennálló politikai rendszer elem-
zését közösen nem végezhetik el, adott esetben kritikájukat nehezen tud-
ják együttesen kifejezni (Fossum–Schlesinger 2007).

A legtöbben nyilvánvalóan a nemzeti-tagállami médián keresztül ér-
tesülnek az európai uniós eseményekrõl, politikai konfliktusokról. Az
EU itt gyakran távoli entitásnak tûnik, a messzebbrõl érkezõ informá-
ciókat a médiafogyasztók pedig nehezebben ütköztetik saját, egyéb for-
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rásból szerzett tapasztalatukkal, mint az „otthoni” hírek esetében – így
felértékelõdhet az elitek szerepe az ügyek napirendre vételében és tála-
lásában (Norris 2000). Igaz, ezeknek a felülrõl érkezõ narratíváknak a
hatását, mint mindig, ellensúlyozhatja az elit diskurzusától elszakadó,
a populáris kultúrában terjedõ alternatív világmagyarázatok ereje. Min-
denesetre a nemzeti média kapuõrszerepe eleve biztosítja az európai
politikai fejlemények átértelmezését és beillesztését a hazai politikai
kontextusba, az otthon zajló eltérõ diskurzusokba. A sajátos történelmi-
kulturális és belpolitikai háttér nyomán, a már emlegetett domináns ha-
zai európai diskurzusok eltérõ jellege következtében mást és mást
emelnek ki az európai uniós események sûrûjébõl az újságírók az egyes
tagállamokban (Statham 2007). Így ezek a nemzeti nyilvános terek eu-
rópai kérdésekben is meglehetõsen elkülönülnek egymástól, a közbe-
szédet nem hatja át egy másik uniós tagállamra jellegzetes szemlélet-
mód, az európai politikai térben mozgó szereplõk pedig a belpolitikai
színpadon alkalmazkodnak a közgondolkodáshoz, ritkán termékenyítik
meg a vitákat újfajta, összeurópai megközelítéssel. 

Az európai intézmények számtalan dokumentumban elemezték az
európai szintû politikai párbeszéd és nyilvánosság megerõsítésének ne-
hézségeit. A hagyományos nemzeti keretek melletti/feletti európai kom-
munikációs tér terjedését és a deliberatív szupranacionalizmus elméleté-
hez illeszkedõ új közösség felülrõl történõ megteremtését (Szabó 2010)
nem is annyira nyelvi problémák akadályozzák, mint inkább az intézmé-
nyi inercia és a komoly pénzügyi korlátok. A felvilágosult központi kam-
pányok és az európai intézményes kommunikációs módszerek haté-
konysága amúgy nagyon is kérdéses: a tagállami pluralista közegben a
már korábban politikailag strukturált nyilvánosság keretei között az in-
formációkat természetszerûleg gyúrják és értelmezik át a közélet szerep-
lõi, gyakran semlegesítik az „üzeneteket”, amennyiben nem tekintik
megfelelõnek az összeurópai megközelítést (Slaatta 2006). 

Az új média megjelenésével nem történt azonnali áttörés ugyan, de az
internetpenetráció növekedésével és különösen a közösségi oldalak ter-
jedésével olyan globális, illetve egymást átfedõ európai hálózatok jöttek
spontán létre, amelyek tág lehetõségeket nyitnak az európai politikai tör-
ténések együttes átélésére és megvitatására transznacionális keretek kö-
zött. Segítheti az európai nyilvánosság megerõsödését az európai és a
nemzeti politikai teret elválasztó korlátok fokozatos kidõlése és az euró-
pai szintû vita kibontakozása a közös értékrendrõl, mint ahogy ez a ma-
gyarországi médiatörvény esetében történt (Römmele 2011). Mindez
megint csak elvezethet oda, hogy az európai választópolgárok elõbb-
utóbb jóval közelebb érezhetik magukhoz az Európai Unió politikai vilá-
gát.

218 GÖNCZ BORBÁLA–HEGEDÛS ISTVÁN



A MAGYAR EURÓPAI UNIÓS ATTITÛDÖK KORÁBBI KUTATÁSOK TÜKRÉBEN

Magyarországon az európai egységesülés kezdeti, egyértelmûen vonzó esz-
méjét megtépázták ugyan az elmúlt több mint húsz év politikai fejleményei, de
az európaiság fogalmának ma is kedvezõ a kicsengése a közgondolkodásban.
A rendszerváltást övezõ eufóriát már a kilencvenes évek második felében fel-
váltotta a magyar uniós csatlakozás pragmatikus, érdekalapú interpretációja.
A belépést megelõzõ tárgyalások során a régi és gazdag tagállamokkal szem-
ben kialakult a „mi és õk” értelmezési kerete ennek összes lehetséges társada-
lom-lélektani következményével együtt, amit aztán politikai síkon a nemzeti
érdek védelmének jelszava kristályosított ki. A közhiedelemmel ellentétben a
magyar médiában az új kliséket egyáltalán nem a hurráoptimizmus jellemezte,
hanem a bizonytalan jövõvel szemben érzett aggodalom, az Európai Unió po-
litikai mûködésével szembeni értetlenkedés és az egyoldalú illeszkedés köve-
telményét kísérõ dacreakció (Hegedûs 2004a, Vidra 2006). Az europesszimiz-
mus gyors terjedése nem Európa-ellenességet jelentett, nem is soft vagy hard
euroszkepticizmust (Szczerbiak–Taggart 2008). A fogalmat úgy határozhat-
nánk meg, hogy nem egyes európai szakpolitikákkal vagy magával a „köz-
ponttal”, „Brüsszellel” szemben fogalmazódtak meg az ellenérzések és a
bírálatok, hanem valószínûbb, hogy a késõn érkezõ, magát kicsinek és kiszol-
gáltatottnak érzõ politikai közösség ambivalenciája tükrözõdött az európai
projekthez fûzõdõ attitûdök átalakulásában. Az uniós csatlakozást követõen
aztán fokozatosan csökkent az Európai Unió támogatottsága, bár ezt a tenden-
ciát úgy is lehet értelmezni, hogy az ezredforduló közhangulatára jellemzõ
„igen, de” viszonyban a „de” most már nagyobb nyomatékot kapott. A pártpo-
litikai szférában közben a szélsõjobboldalon feltûnt az Európával szemben
nyíltan ellenséges álláspont, miután a jobboldali szavazótáboron belül már a
csatlakozási tárgyalások lezárásakor kimutatható volt egy jelentõs réteg,
amely mind gyanakvóbban várta a tagság számára kedvezõtlennek tetszõ ha-
tásait, elsõsorban a nemzeti szuverenitás csökkenésének következményeit.

A XXI. századi magyar szakirodalomban és értelmiségi-kutatói gondolko-
dásmódban már megjelent az Európai Unió politikai legitimitását feszegetõ
megközelítés (Körösényi 2004), illetve az európai politikai térséget a tagál-
lamok kormányközi alkudozásának és küzdõterének tekintõ, egyszerre libe-
rális institucionalista és a fentebb leírt módon europesszimista hangütésû áb-
rázolás (Pogátsa 2009), szemben az európai egység megteremtését történel-
mi célként kitûzõ vállalkozással szimpatizáló integrációértelmezésekkel
(Arató–Koller 2009). Mindazonáltal a magyar politikai pártok európai poli-
tizálását és mindennapi retorikáját, illetve általában a közgondolkodást te-
kintve ezek az eltérõ szakmai álláspontok csak diffúz módon csapódnak le a
közéleti vitákban. A szélsõjobboldalt leszámítva nem alakult ki éles törésvo-
nal az Európai Unióhoz fûzõdõ viszonyt tekintve, eltérõen néhány másik
posztkommunista országtól, amelyekben a pártok arculatát határozottabb vo-
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nások és élesebb elhatárolódások jellemzik ezen a téren, noha a szavazatma-
ximalizálási stratégiákat tekintve a pártok programcsomagján belül máshol
sem az európai projektrõl vallott álláspont a meghatározó a pártversenyben
(Enyedi 2006). 

A magyar polgárok és az Európai Unió viszonyát illetõen az Eurobaro-
meter adatait tekintve a fejtegetéseket alátámasztja, hogy már a csatlakozást
megelõzõen, 2002 óta folyamatosan csökken azok aránya, akik úgy gondol-
ják, hogy az ország számára a csatlakozás elõnyös (lenne), s így 2009-re az
Európai Unión belül az ország a hagyományosan euroszkeptikus britekkel
került egy szintre (Lengyel–Göncz 2010). Az uniós tagság ennyire negatív
megítélése mellett azonban az Európához való kötõdés mértéke átlag feletti
maradt, s ez a jellegzetesség felveti annak szükségességét, hogy a problémát
összetevõire bontva, különbözõ dimenziók mentén vizsgáljuk.

Számos kutatás tárgya volt már, hogy a polgárok mely logikák mentén tá-
mogatják vagy ellenzik országuk európai uniós tagságát (Gabel 1998). Ahol a
gazdasági elmaradottság miatt az Európai Unió elsõsorban a gazdasági
fejlõdés lehetõségét jelentette a csatlakozáskor, a tagságból származó elõnyök
és hátrányok költség-haszon típusú elemzése, mérlegelése határozza meg az
európai integrációs folyamat megítélését (Cichowski 2000, McLaren 2006).
Ugyanakkor fontos szerepet tölt be a kérdéskör belpolitikai kontextusban való
megjelenése (Anderson 1998), valamint az a szempont, hogy az Európai Unió
megítélésére kihat a magyar közvéleményben tapasztalható általános biza-
lomvesztés és az ország politikai és gazdasági teljesítményével való elégedet-
lenség (Lengyel–Göncz 2010).

Csatlakozáskor számos elemzés született a magyarok Európai Unióval
kapcsolatos nézeteirõl, ismereteirõl és attitûdjeirõl:2 a lakosságnak nem voltak
mélyebb ismeretei az EU-ról, vegyes, de inkább optimista várakozásokkal te-
kintettek a tagság elé, és elsõsorban növekvõ utazási, tanulási és munkale-
hetõségeket társítottak a belépéshez (Pörzse 2004, Tardos 2004). A közéleti
diskurzusokat kvalitatív elemzések alapján vizsgálva azt állíthatjuk, hogy a
csatlakozás után sem változott meg a magyarok alapvetõ Európa-képe (Optem
2001, Göncz 2010).3 Míg Európa elsõsorban földrajzi egységet jelent számuk-
ra némi kulturális és történelmi vonatkozással, addig az Európai Unió legin-
kább gazdasági értelemben, a gazdasági fejlõdés lehetõségén és a tagság kö-
vetkezményeként felfogott elõnyökön és hátrányokon keresztül fogalmazódik
meg gondolkodásukban. Ugyanakkor míg 2001-ben még politikai jelentéstar-
talmakat is tulajdonítottak az Európai Uniónak európai közös célkitûzésekre
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2 2004 júniusában az MTA–ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoportja az Európai Unió
Kommunikációs Közalapítvány megbízásából végzett felmérést.

3 A 2001-es kutatás az Európai Bizottság megrendelésére készült az Optem koordinálásával
a 15 tag- és nyolc csatlakozó állam (az „eredeti” tíz, kivéve Málta és Litvánia), valamint Romá-
nia bevonásával. A kutatás országonként négy fókuszcsoportos beszélgetésbõl állt. A 2009-es
eredmények egy mélyinterjús kutatásból származnak húsz interjú alapján. 



hivatkozva, addig 2009-ben inkább a pragmatikus megközelítés dominált,
amennyiben a megkérdezettek a szabad munkavállalást és az utazást, a határok
leomlását említették inkább az egységesülõ Európa jellegzetességeiként.

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZELSÉGE / TÁVOLSÁGA

Az EU megítélése általában

A következõkben a Magyar Választáskutatási Panel 2009-es adatfelvéte-
lének eredményeit tekintjük át. Az Európai Unióhoz fûzõdõ viszony egyik
alapvetõ mérõszáma a tagság elõnyös vagy hátrányos voltának megítélése: a
kérdésfelvetés a téma utilitarista megközelítése, amelynek hátterében a tag-
ság elõnyeinek és hátrányainak költség-haszon jellegû kognitív mérlegelése
húzódik meg. Az unió megítélését a hozzá fûzõdõ affektív kötõdésen keresz-
tül is vizsgálják: az EU iránt érzett büszkeség, a nemzeti büszkeséghez ha-
sonlóan, már leginkább az identitás kérdésköréhez kapcsolódik. Az európai-
ság, illetve az uniós állampolgárság iránt érzett büszkeség között ugyanakkor
különbséget lehet tenni abból a szempontból, hogy míg az elõzõ a kötõdés
kulturális és civil/állampolgári dimenzióit is lefedi, addig az utóbbi az állam-
polgári aspektust hangsúlyozza, úgy, hogy a közvélemény szemében gazda-
ságinak és bürokratikusnak tekintett európai intézményrendszerhez való vi-
szonyt ragadja meg. Az affektivitást tudományos elemzésekben úgy is vizs-
gálják, hogy a nemzethez és az EU-hoz/Európához fûzõdõ kötõdés mennyi-
re zárja ki, illetve erõsíti egymást (például Inglehart 1970), és általában azt a
következtetést vonják le, hogy a kettõ nem mond ellent egymásnak. Ebben a
kutatásunkban azoknak a válaszadóknak, akik magyarságukra nagyon büsz-
kék, 32 százaléka uniós állampolgárságára is az, s további 45 százalék vall-
ja még magát, ha nem is nagyon, de azért büszkének. A skála másik végén
hasonló az összefüggés: aki nem büszke magyarságára, az megkérdezett uniós
állampolgárságára sem az.

Az Európai Unióval kapcsolatos attitûdök kognitív és affektív összetevõit
vizsgálva kiderül, hogy a megkérdezettek 45 százaléka gondolja, hogy Ma-
gyarország uniós tagsága inkább elõnyökkel jár (1. táblázat), míg 14 szá-
zalék vallja magát nagyon büszkének, s további 51 százalék büszke uniós ál-
lampolgárságára. Ez azt jelenti, hogy az EU-hoz való viszonyulást ténye-
zõkre felbontva a válaszadók közel 65 százaléka kötõdik affektív módon, s
büszke uniós állampolgárságára, míg kognitív alapon ennél kevesebben
kötõdnek az integrációhoz, mivel 45 százalék látja az uniós tagság elõnyeit.
Ugyanakkor a két tényezõ szignifikáns pozitív összefüggésben van egymás-
sal: az affektív kötõdés együtt jár azzal, hogy valaki inkább elõnyösnek te-
kinti az ország uniós tagságát, s fordítva, a büszkeség hiánya esetén nagyobb
valószínûséggel gondolják, hogy a csatlakozás inkább hátrányokkal járt. Ér-
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demes megemlíteni, hogy a kognitív azonosulás nehezebb feladatnak számí-
tott a válaszadók számára, hiszen majdnem egyötödük, 18 százalék nem tu-
dott véleményt nyilvánítani arról, hogy a tagság elõnyös vagy hátrányos, míg
az affektív kötõdés esetében ez az arány csak 6 százalék.

1. TÁBLÁZAT

Az európai állampolgárságra való büszkeség és Magyarország uniós
tagsága megítélésének összefüggése (százalék)*

* A két változó közötti kapcsolat 0,01 szinten szignifikáns.

Amikor a szociodemográfiai változókat vizsgáljuk, látható, hogy a fiata-
lok, a 29 év alattiak a büszkébbek (73 százalék nagyon vagy valamelyest
büszke) és nagyobb arányban is látják elõnyösnek Magyarország uniós tag-
ságát, mint a többiek. Minél nagyobb településen lakik valaki, annál ked-
vezõbbek az attitûdjei – Budapesten egyenesen a válaszadók 60 százaléka
gondolja, hogy a tagság elõnyös.4 A gazdaságilag aktívak mellett a kulturá-
lis erõforrásokkal rendelkezést figyelembe véve az iskolázottság és a nyelv-
tudás is pozitívan befolyásolja az attitûdöket, így a diplomások 60 százaléka
gondolja, hogy az uniós tagság elõnyös. A kognitív mobilizációs kapacitások
egyéb mutatóit tekintve mind a politikai érdeklõdés, mind a médiaközelség
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vagy éppen az informálódás5 és a barátokkal való politikai témájú beszélge-
tések gyakorisága is kedvezõen befolyásolja az Európai Unió megítélését.
Ebbõl a szempontból teljesülni látszik Ronald Inglehart feltevése (1970),
hogy a kognitív mobilizációs képességek meghatározó szerepet játszanak a
lakossági támogatottságban. Ha pedig a válaszadók politikai önbesorolását
nézzük, akkor a baloldaliak és a liberálisok a büszkébbek, és õk tekintik a
tagságot elõnyösebbnek. 

Az Európai Unióval kapcsolatos tudás

A felmérés az általános attitûdökön túl a magyar választók tényleges tudásá-
nak felmérésére is lehetõséget adott. Az 1. ábrán látható, hogy a válaszadók
77 százaléka helyesen 2009. június elejét nevezte meg az európai parlamen-
ti választások idõpontjaként, és további 60 százalék tudta, hogy valóban José
Manuel Barroso az Európai Bizottság elnöke. A megkérdezettek többsége
helyesen felelte, hogy Svájc nem tagja az Európai Uniónak (57 százalék), il-
letve hogy az Európai Tanács elnöki posztját félévenként más ország tölti be
(52 százalék), és hogy a tagállamok nem egyenlõ számú képviselõt választa-
nak az Európai Parlamentbe (44 százalék). Legtöbben a jelenlegi uniós tag-
államok számát illetõen tévedtek: 30 százalék tudta helyesen, igaz, ez válasz-
lehetõségek nélküli nyitott kérdés volt. Általában viszonylag magas a „nem
tudja” válaszok aránya – az intézményi kérdéseknél majdnem elérte az egy-
harmadot. Nemzetközi összehasonlításban elmondható, hogy a magyarok
csupán 40 százaléka gondolja, hogy érti az Európai Unió mûködését, s ezzel
az aránnyal csupán a briteket és olaszokat elõzik meg.6
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5 A médiaközelség, informálódás egy, a tájékozódás gyakoriságát mérõ több kérdésbõl álló kér-
déssorból számított index. A következõ kérdésekre épül: „Napilapokból / Hetilapokból / Rádióból
/ Televízióból / Internetrõl milyen gyakran informálódik?” (Soha, vagy majdnem soha / Ritkáb-
ban / Hetente egyszer-kétszer / Hetente többször / Mindennap, vagy majdnem mindennap)

6 2009-es tavaszi Eurobarometer-adat
(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb71/eb71_std_part1.pdf).



1. ÁBRA

Az Európai Unióval kapcsolatos tudás mutatói (n = 2980, százalék)

A kérdések pontosan így hangzottak: „Most néhány további kérdést tennék fel az Európai
Unióról, kérem, minden esetben mondja meg, hogy helyes vagy nem helyes az abban foglalt ál-
lítás. Ha nem tudja megmondani, csak jelezze, és máris megyünk tovább a következõ kérdés-
hez.” / „És azt meg tudná-e mondani, hogy jelenleg hány tagállama van az Európai Uniónak?”
(nyitott) / „Hamarosan európai parlamenti választásra kerül sor. Hogyan tudja, ennek idõpont-
ja június elsõ felében, június második felében, vagy késõbb lesz?”

A válaszadók 7 százaléka mindent rosszul tudott, 10 százalék pedig min-
dent jól. A nõk és a 29 év alattiak kevésbé, míg a budapestiek inkább tájéko-
zottak, az iskolázottabbak, az idegen nyelvet beszélõk, a gazdaságilag aktí-
vak, a közigazgatásban, közszolgálatban dolgozók és a vállalkozók valame-
lyest nagyobb tudással rendelkeznek, csakúgy, mint a politika iránt jobban
érdeklõdõk, akik gyakrabban informálódnak a médiából és többet beszélget-
nek barátaikkal hasonló témákról. Emellett a magukat politikailag inkább a
jobbközépre és balközépre sorolók, illetve a határozott liberális és konzerva-
tív szemléletûek tudtak többet az Európai Unióról.

Az Európai Unió jelentéstartalmai

A média témakijelölõ szerepe az Európai Unióval kapcsolatban a hozzá társí-
tott jelentéstartalmakon keresztül érhetõ tetten. A kérdõív tartalmazott egy sor,
a közbeszédben gyakran elhangzó állítást, s a válaszadóknak az ezekkel kap-
csolatos egyetértésüket vagy egyet nem értésüket kellett kifejezniük. A válasz-
adók leginkább a negatív üzenetekkel azonosultak. 23 százalékuk értett egyet
teljesen és további 34 százalékuk valamelyest azzal az állítással, hogy az euró
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bevezetése áremelkedést okozhat. Ezt követte az a vélekedés, hogy Magyaror-
szág csak másodrendû tagja az Európai Uniónak. A pozitív kijelentésekkel, az
uniós tagság szükségességével vagy kisebbik rosszként való felfogásával még
kevesebben értettek egyet. 42 százalék szerint teljesen vagy valamelyest igaz,
hogy a belépés nélkül rosszabb lenne Magyarország helyzete, és 36 százalék
gondolta, hogy jobb lenne, ha bevezetnék nálunk is az eurót. Hasonló arány-
ban vélték úgy, hogy csorbult Magyarország függetlensége, míg 22 százalék
látta a tagságot a gyorsabb gazdasági felzárkózást segítõ eszköznek. Mind-
össze 15 százalék gondolta, hogy a kapott uniós támogatások megfelelõen
hasznosulnak – habár ez a válasz inkább az ország felszívóképességét
minõsíti, a kérdés belpolitikai beágyazottsága miatt a kevésbé hatékony fel-
használást valamelyest az Európai Unió hibájának tekintik. 

2. ÁBRA

Az Európai Unióval kapcsolatos jelentéstartalmak (n = 2980, százalék)

A vizsgált állítások faktorelemzés7 segítségével két csoportra bonthatók.
A negatív állítások alkotják az egyiket, az euró áremelkedést okozó hatásával,
a másodrendû tagsággal, a megcsorbított függetlenséggel. Az állítások másik
csoportja a tagság elõnyeit és annak szükségszerûségét hangsúlyozza. A két ál-
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7 Maximum likelihood módszerrel készült faktorelemzés nem ortogonális (Oblimin) rotálás-
sal (KMO-test: 0,76).



lításcsoport, attitûdminta erõs negatív összefüggésben áll egymással.8 Az Eu-
rópai Uniót kedvezõnek vagy legalábbis szükségszerûnek láttató diskurzusok-
kal inkább a tanulók, a diplomások, az idegen nyelvet beszélõk és a Budapes-
ten élõk azonosulnak. A negatív üzenetekkel jobban egyetértenek a kevésbé
iskolázottak, az idegen nyelvet nem beszélõk, a kisebb településeken lakók.
A politikai érdeklõdés a pozitívabb attitûdökre hat, míg a negatív üzenetek a
politika iránt kevésbé érdeklõdõkre. Míg a magukat baloldalinak és liberális-
nak besorolók az Európai Unió kedvezõ megítélésével vagy szükségszerûsé-
gével értenek inkább egyet, addig a jobboldali vagy konzervatív beállítottság
a negatív jelentéstartalmaknak kedvez. 

Az említett témák mellett felmerül a termõföldek „külföldi” tulajdonba ke-
rülésének kérdésköre. Ezzel kapcsolatban pusztán 7 százalék fogalmazott meg
megengedõ véleményt, 45 százalék viszont úgy gondolja, hogy nem szabad
megengedni a külföldiek termõföldvásárlását Magyarországon, míg további
42 százalék még messzebb megy, és úgy gondolja, hogy a külföldi kézbe ke-
rült földeket a kormány segítségével vissza kell szerezni. Megint kimutatható,
hogy összességében a diplomások megengedõbbek, míg a kisebb települése-
ken élõk a bezárkózóbbak. Míg a baloldali, balközép és liberális önbesorolás a
nyitottabb attitûdöknek, addig a jobb, jobbközép és konzervatív identitás az el-
utasításnak kedvez. 

Személyes tapasztalatok

A vizsgálat eredményeit tekintve Magyarország csatlakozása óta 35 százalék
nyilatkozott úgy, hogy érzékelte az Európai Unió elõnyét, míg ennél némileg
többen, 47 százalék tapasztalta valamilyen hátrányát. Elõnyt és hátrányt is ér-
zékelt a megkérdezettek 19 százaléka, csak elõnyt 15 százalék, míg csak hát-
rányt ennél valamivel többen, 27 százalék, közel harmaduk (32 százalék) pe-
dig sem elõnyt, sem hátrányt nem élt át.9 A fiatalabb, 29 év alatti válaszadók
jellemzõen inkább csak az Európai Unió elõnyeit tapasztalták. A diplomások
nagyobb arányban említették az elõnyöket, vagy elõnyöket és hátrányokat
együtt, míg az általános iskolát végzettek inkább hátrányokról számoltak be.
Mivel a munkanélküliek is nagyobb arányban (40 százalék) említették csak a
hátrányokat, az adatok azt sugallják, hogy a közvetlen tapasztalatok valójában
megint csak egyfajta általános attitûdöt fejeznek ki, hiszen saját, kevésbé
elõnyös társadalmi helyzetüket vetítik ki, amikor az Európai Unióról formál-
nak véleményt. Hasonlóképpen a Budapesten élõk inkább tapasztaltak elõ-
nyöket, vagy elõnyöket és hátrányokat egyszerre. A médiaközelségnek mind-
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8 A korrelációs együttható –0,62.
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minél inkább tapasztalta valaki a csatlakozás elõnyét, hátrányról is inkább számot tudott adni. 



erre nem volt szignifikáns hatása, de a politikai érdeklõdésnek igen, oly mó-
don, hogy a téma iránt érdeklõdõk elõnyöket és hátrányokat egyaránt említet-
tek, míg az Európai Unió iránt érdektelenséget mutatók semmit sem tudtak a
kérdésre válaszolni. Emellett a magukat baloldalra, balközépre, liberálisnak
vagy közepesen liberálisnak besorolók inkább tapasztaltak csak elõnyt, míg
ezzel ellentétben a jobboldali és konzervatív beállítottságúak nagyobb arány-
ban beszéltek a csatlakozás kizárólag hátrányos következményeirõl. 

Az utilitarista megközelítés szempontjából különösen érdekes, hogy
amennyiben az állampolgárok valamilyen módon személyes, közvetlen kap-
csolatba kerültek az Európai Unióval, akkor ezek a tapasztalatok mennyiben
határozzák meg attitûdjeiket. Az elõnyök és a hátrányok általános érzékelésén
túl a kérdõíves kutatás konkrét tapasztalatokra is rákérdezett. A válaszadók
több mint fele számolt be arról, hogy személyesen tapasztalta a bolti árak nö-
vekedését, amit a csatlakozásnak tulajdonított. Persze itt inkább még attitûd-
jellegû válaszokat kaptunk, ám a többi kérdés már valóban a személyes tapasz-
talatokra volt kíváncsi. A legtöbben (48 százalék) úgy kerültek kapcsolatba az
EU-val, hogy a település, ahol élnek, valamilyen uniós támogatásban része-
sült. A megkérdezettek 18 százaléka számolt be arról, hogy munkahelye indult
uniós pályázaton. Ugyanakkor elég magas volt azok aránya, akik nem tudják,
hogy településük vagy munkahelyük hozzájutott-e ilyen forrásokhoz. A legke-
vesebben azok vannak, akik személyesen vagy családjukon keresztül mezõ-
gazdasági támogatásban részesültek (6 százalék), illetve akik személyesen pá-
lyáztak már másfajta uniós támogatásra vagy ösztöndíjra (4 százalék).

3. ÁBRA

Személyes tapasztalatok az Európai Unióról (n = 2980, százalék)

* Azok százalékában, akikre vonatkozik (akik dolgoznak).
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A bolti árak emelkedését az általános iskolai végzettségûek, a községekben
élõk érzékelték inkább, és jellemzõbb volt ez a vélemény a jobboldali beállí-
tottságúak között. Hogy településük részesül-e uniós támogatásban, a diplo-
mások, az idegen nyelvet beszélõk, a megyeszékhelyen lakók és a gazdasági-
lag aktívak inkább tudták, csakúgy, mint a politikai ügyek iránt érdeklõdõk és
a médiából gyakrabban tájékozódók. Munkahelyi pályázatokról is inkább a
diplomások, a közigazgatásban dolgozók, a Nyugat-Dunántúlon élõk számol-
tak be, valamint a politika iránt jobban érdeklõdõek. Mezõgazdasági támoga-
tásokkal kapcsolatos tapasztalatokról a községekben élõk nyilatkoztak in-
kább, miközben a politikai érdeklõdés foka ebben az esetben is meghatározó
volt. A személyes pályázás a válaszadók kis hányadát érintette, jellemzõen a
gazdaságilag aktívakat, a budapestieket és a téma iránt érdeklõdõket. Mind-
ezeket figyelembe véve úgy tûnik, hogy az Európai Unióval kapcsolatos sze-
mélyes tapasztalatokat is nagyban meghatározzák a kognitív mobilizációs ké-
pességek.

Az európai parlamenti választások jelentõsége

Az államszocialista múlt hatása fedezhetõ fel abban a jelenségben, hogy az új
demokráciákban alacsony a politikai részvétel szintje (Angelusz 2000,
Angelusz–Tardos 2000). A 2004-es és a 2009-es európai parlamenti választá-
sokon a régió országaiban a részvételi arány rendre kisebb volt, mint a régebbi
tagállamok esetében. Magyarország az újonnan csatlakozók középmezõnyébe
tartozott 2004-ben, majd 2009-ben a maga 38,5 és 36,28 százalékos részvételi
arányával. A vizsgálati eredményeket tekintve elmondható, hogy az általános
politikai érdeklõdés nagyrészt meghatározza az európai választási kampány
iránti kíváncsiságot is. A politika iránt nagyon vagy valamelyest érdeklõdõk
közel kétharmada figyeli az európai választási kampányt is, míg azoknak a 90
százalékát, akiket a politika nem vonz, az európai választás sem hozza lázba.
Összesen a megkérdezettek 23 százalékát érdekli az európai parlamenti kam-
pány, míg 47 százalékuk számára ez nem igazán érdekes. 

A hazai országgyûlési választások jelentõségével összevetve megállapít-
ható, hogy amíg a nemzeti megmérettetést 70 százalék ítélte fontosnak vagy
inkább fontosnak, addig az európait kevesebben: 58 százalék számára tûnt
fontosnak, hogy melyik párt nyeri a legtöbb mandátumot.10 Ez a vizsgálat is
alátámasztja az európai parlamenti választások korábban már említett má-
sodlagos jellegét. Az európai választások iránt jobban érdeklõdnek a férfiak,
az idõsebbek, az iskolázottabbak és a jobban tájékozottak. Érdekes, hogy a
jobboldali beállítottságúak fontosabbnak tartják az európai választásokat és
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érdeklõdõbbek a baloldaliaknál, a konzervatívok pedig a liberálisoknál, illet-
ve a szélsõségesebb nézeteket vallók a magukat középre helyezõknél. 

Mindezeket figyelembe véve a megkérdezettek 42 százaléka állította, hogy
biztosan részt vesz az európai parlamenti választásokon, további 24 százalék
azt mondta, hogy valószínûleg elmegy szavazni, 12 százalék, hogy valószínû-
leg nem, míg 18 százalék úgy gondolta, hogy biztosan nem, és 4 százalék nem
tudta a választ. A férfiak nagyobb arányban mondták, hogy biztosan elmen-
nek, illetve hogy biztosan nem mennek el, mint a nõk. A diplomások és közép-
korúak (45–59 évesek) és a Budapesten lakók inkább jelezték, hogy ott lesz-
nek a szavazóurnánál, csakúgy, mint a tájékozottabbak és a politika iránt
jobban érdeklõdõk. A jobboldali beállítottságúak ebben az esetben is aktívabb-
nak mutatkoztak a baloldaliaknál, a konzervatívok pedig a liberálisoknál, illet-
ve a szélsõségesebb nézeteket vallók a középre helyezkedõkhöz képest. 

Az Európai Unióhoz való viszony meghatározó tényezõi

A kereszttábla-elemzések során kiderült, hogy az Európai Unióval kapcsola-
tos attitûdök kognitív és affektív tényezõjét, vagyis az uniós tagság kedvezõ
megítélését és az európai állampolgárság iránti büszkeség érzését szignifi-
kánsan meghatározzák a vizsgált szempontok. Ha a konkrét cselekvést te-
kintjük az Európai Unióhoz fûzõdõ kapcsolat fontos mutatójának, azaz eb-
ben az esetben az európai parlamenti választásokon való részvételi szándé-
kot, akkor nagyon hasonló összefüggéseket találunk, miközben a kognitív és
affektív tényezõk is megerõsítik a részvételi hajlandóságot. 

Annak érdekében, hogy a korábban bemutatott magyarázó tényezõk hatá-
sait együtt tekinthessük át, logisztikus regressziós 11 modelleket futtattunk.
A három modell függõ változója az Európai Unióval kapcsolatos attitûdök af-
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11 A logisztikus regresszió a standard regressziótól és a diszkriminanciaanalízistõl eltérõen
nem kívánja meg, hogy a magyarázó változók értelmes struktúrába rendezõdjenek, további
elõnye az is, hogy nem kívánja meg a homoszkedaszticitás teljesülését, és nem törõdik a válto-
zók eloszlásával sem. A tesztelendõ modellek esetében a modell „jóságát” a következõ mérõ-
számokkal mértük (Székelyi–Barna 2003): 

1. A modell találataránya: az esetek hány százalékában becsülte a modell helyesen a függõ
változó által felveendõ értéket. 

2. R2
L = (((–2LL0) – (–2LLM)) / (–2LL0)), ahol –2LL0 a log-likelihood függvény csak nem

negatív értékeket felvevõ, közelítõleg Chi2 eloszlású változó. Azt mutatja, hogy magyará-
zó változók bevonása nélkül, csak a konstans bevonásával mekkora a „hiba” a modellben.
A –2 LLM már a megfelelõ magyarázó változók bevonása utáni értéket mutatja. Ily mó-
don azt láthatjuk, hogy milyen arányban csökkentette a kezdeti „hibát” a változók bevo-
nása, s ezt a hibacsökkenést hány változó bevonásával sikerült elérni. 

3. Korrigált R2 – ez a mutató a logisztikus regressziós modell magyarázó erejét méri. Lineá-
ris regressziós eljárással készül, úgy, hogy a függõ változó a logisztikus regressziós mo-
dell által becsült valószínûség, a magyarázó tényezõ pedig az eredeti dichotom változó.



fektív és kognitív tényezõi, tehát az európai állampolgárság iránti büszkeség,
Magyarország uniós tagságának elõnyös megítélése, valamint az EU mobili-
zálós képessége, vagyis a választási részvételi szándék kifejezése. Ezek a vál-
tozók kétértékû kódot12kaptak (2. táblázat).A regressziós modellekbe magya-
rázó változóként elsõsorban az Európai Unióval kapcsolatos attitûdök egyéb
mutatóit vontuk be, így a tudásszintet, az EU különbözõ jelentéstartalmait és a
személyes tapasztalatokat, valamint a politikai érdeklõdést és beállítottságot
mérõ változók is szerepeltek a tájékozódás gyakoriságát és a médiaközelséget
jelzõ mutatókkal együtt. A modellekben kontrollfunkciót játszanak az olyan
szociodemográfiai változók mint a nem, a kor, az iskolai végzettség, a telepü-
lés és a régió. Az eredmények azt mutatják, hogy az adott változók legnagyobb
arányban az Európai Unió elõnyös megítélése esetében adnak magyarázatot,
mégpedig a variancia 30 százalékát magyarázzák, míg legkevésbé az EU-hoz
fûzõdõ affektív kötõdésre adnak választ, ez esetben a variancia 15 százaléká-
ban. A szociodemográfiai tényezõk hatása nem jelentõs, míg az Európai Unió
elõnyeinek megítélésénél a férfiak kritikusabbnak tûnnek, mint a nõk, a kor-
nak elsõsorban az affektív kötõdés esetében van hatása, mert a fiatalok a leg-
büszkébbek, aztán a legidõsebbek, s legkevésbé a 30–59 éves korosztály.
A legfiatalabbak, a 29 év alattiak inkább az Európai Unió elõnyeit látják, de a
korcsoportok választási részvételi szándéka eltér. A település típusának hatása
egyik modell esetében sem jelentõs. Érdekes, hogy a községekben élõkhöz ké-
pest a többiek kevésbé büszkék, noha a budapestiek és a megyeszékhelyen
élõk inkább látják az EU elõnyeit, és a fõvárosiak közül többen is tervezték,
hogy részt vesznek az európai választáson. 

A régió hatását elsõsorban az egyéb regionális különbségek kontrollálásá-
ra vettük a modellekben figyelembe, ugyanakkor a büszkeség tekintetében
megfigyelhetõ egy kelet–nyugati különbség, ahol Nyugat-Magyarországon
magasabb, míg Kelet-Magyarországon alacsonyabb az affektív kötõdés.13 Ez
a tendencia a regressziós modellekben is látható: míg a közép-magyarorszá-
gi régióhoz képest a Kelet-Dunántúlon inkább, addig a Dél-Alföldön kevés-
bé büszkék a válaszadók európai állampolgárságukra. A kelet–nyugat hatás
azonban nem érvényesül az elõnyök megítélésének tekintetében, mert az Eu-
rópai Unió elõnyeit leginkább a közép-magyarországi régióban érzik. A vá-
lasztási részvételi hajlandóság pedig egyenesen a keleti régiókban a legma-
gasabb, amihez valószínûleg hozzájárult a radikális jobboldal elõretörése a
végeken. 
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12 Az európai állampolgárságra való büszkeség esetében az átkódolás úgy történt, hogy a
„nagyon büszke” és „büszke” válaszok számítottak pozitív válasznak, míg a szavazási hajlan-
dóság esetében a „biztosan elmegy szavazni” és a „valószínûleg elmegy szavazni” válaszok. 

13 Kereszttábla-elemzések alapján szignifikáns kapcsolat (0,01 szinten).
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A kulturális erõforrásokat, illetve a kognitív mobilizációs képességek hatá-
sát tekintve is érdekes eredmények születtek. Az iskolai végzettség hatása nem
egyértelmû, miközben a magasabb szakmai végzettség jelentõsen megnöveli
az Európai Unió iránt érzett büszkeség esélyét, míg a választási részvétel ese-
tében éppen ez csökkenti. Az elõnyök és hátrányok megítélésekor ugyanakkor
a felsõfokú végzettségûek ítélik meg leginkább elõnyösnek Magyarország
uniós tagságát és az idegen nyelv ismeretének is csak ebben az esetben van ki-
mutatható hatása. Érdekes módon a gazdasági aktivitás az elõnyök megítélé-
sénél pozitívan, míg a részvétel esetében negatívan hat. A médiaközelségnek,
a médiából való tájékozódás gyakoriságának mindhárom mutató esetében
kedvezõ a hatása, minél gyakrabban, illetve több fórumon tájékozódik valaki,
annál inkább büszke európai állampolgárságára, annál inkább ítéli elõnyösnek
Magyarország uniós tagságát, és annál inkább szándékozik szavazni az euró-
pai választásokon. A politikai érdeklõdés, ha a többi változó hatását kiszûrjük,
egyedül a választási hajlandóságot befolyásolja: minél inkább érdeklõdik va-
laki a politika iránt, annál inkább részt akar venni az európai választásokon,
sõt, a legmagasabb fokú politikai érdeklõdés akár nyolcszorosára is emelheti
ennek az esélyét. 

Viszont az már nem mondható, hogy a politikailag érdeklõdõk egyben
büszkébbek is lennének uniós állampolgárságukra vagy elõnyösebbnek látnák
az ország uniós tagságát. A politikai beállítottságnak, amelyet egyrészt a
jobb–bal önbesorolással, másrészt a liberális–konzervatív dimenzión mér-
tünk, szintén eltérõ a hatása az egyes mutatók esetében. A jobboldali, illetve
jobbközép önbesorolás egyrészt csökkenti annak esélyét a baloldali identitás-
hoz képest, hogy valaki elõnyösnek lássa az Európai Uniót, ugyanakkor éppen
az növeli a szavazási hajlandóságot. Ez az ellentétes összefüggés arra mutathat
rá, hogy az elégedetlenek politikai részvételük fokozásával a helyzet megvál-
toztatását akarják elérni. Kérdés persze, hogy nem inkább a magyar gazdasági
és politikai helyzettel való elégedetlenség csapódik le a magasabb választási
hajlandóságban. A liberális önbesorolásúak viszont nagyobb eséllyel büszkék
uniós állampolgárságukra és ítélik meg elõnyösnek az Európai Uniót, mint a
konzervatívok.

Az Európai Unióval kapcsolatos tudás mindhárom függõ változó esetében
pozitív összefüggést mutat, vagyis a magasabb ismeretszint a büszkeségnek,
az elõnyök megítélésének és az állampolgári aktivitásnak az esélyét is növeli.
Az uniós tagságot pozitívnak vagy szükségszerûnek tekintõ álláspontok ugyan-
így kedvezõen hatnak mindhárom mutatóra, különösen az EU elõnyeinek
megítélésénél: itt közel ötszörösére emeli a támogató vélemény kialakulásá-
nak esélyét. A kedvezõtlen jelentéstartalmaknak ezzel szemben csak az affek-
tív és kognitív tényezõk esetében van hatása, mégpedig negatív, vagyis az Eu-
rópai Unióval szembeni fenntartások esetén az uniós állampolgárság iránt
érzett büszkeség említése és a tagság elõnyös megítélése kevésbé valószínû,
míg mobilizációs következményük nincsen. A személyes tapasztalatokat

„OLY TÁVOL VAGY TÕLEM, ÉS MÉGIS KÖZEL.”    235



értékelve megfigyelhetõ, hogy a bolti árak alakulásával kapcsolatos negatív
oktulajdonítás az európai önazonosságot és az uniós tagság megítélését is ked-
vezõtlenül befolyásolja, ugyanakkor a politikai beállítottság hatásához ha-
sonlóan ez a percepció növeli az európai választáson való részvételi hajlan-
dóságot. A mezõgazdasági támogatásban való részesülés ugyanakkor nem
mérsékli az (ilyen pályázatokkal leginkább élõ) vidéki agrárnépesség egészé-
ben negatív beállítódásait, sõt. Amennyiben viszont a település kap uniós tá-
mogatást, akkor ez kedvezõen befolyásolja a válaszolók európai attitûdjét, ám
ennél komolyabb mobilizáló hatása nincsen.

ÖSSZEGZÉS

A magyarországi empirikus elemzést tágabb keretbe helyezve érzékeltettük,
hogy az Európai Uniót érintõ vizsgálatok kérdéseire adott válaszokra olyan,
nehezebben operacionalizálható tényezõk is alapvetõen hatnak, mint a társa-
dalomban lecsapódott, a sajátos nemzeti történelmi-kulturális háttérbõl faka-
dó domináns Európa-értelmezés, ami párosul az adott belpolitikai kontextus-
sal. Ugyanígy számít az európai egységfolyamat jelenlegi állapota, fejlettsé-
gi szintje, továbbá az európai ügyek átpolitizálódásának mértéke, különös te-
kintettel az európai pártpolitikai verseny jelentõségére, valamint az európai
nyilvános tér fejlettsége. A magyar polgárok európai uniós percepciója, tá-
volság- és közelségérzete magától értetõdõen nagyban azon múlik, hogy
megérthetik-e az európai politikai térben zajló folyamatokat, és van-e esé-
lyük bekapcsolódni az európai történések alakításába. 

Az Európai Unióhoz fûzõdõ attitûdöket a magyar közgondolkodásra
jellemzõ utilitarista megközelítésbõl elemeztük. Az attitûdöket meghatározó
tényezõket 2009-es adatok alapján vizsgáltuk, ami azért is érdekes, mert a
felvétel az európai parlamenti választások elõtt történt, amikor az európai
kérdések jobban bekerülhettek a magyar köztudatba. Az attitûdök affektív és
kognitív elemei, vagyis az európai állampolgárság iránti büszkeség érzése,
valamint a tagság elõnyeinek megítélése mellett az Európai Unió mobilizá-
lós hatását is vizsgáltuk az európai parlamenti választásokon való részvételi
szándék alapján. Általában ugyanakkor elmondható, hogy az egyéni kogni-
tív mobilizációs kapacitások, tehát a médiaközelség, a tájékozódás, az isko-
lázottság és a politikai érdeklõdés határozzák meg leginkább, hogy valaki
mennyire informált az Európai Unióval kapcsolatban, és hogyan alakul ki a
percepciója. Az attitûdök kognitív és affektív aspektusai pozitív összefüg-
gésben állnak egymással, és pozitívan határozzák meg az Európai Unió mo-
bilizáló képességét, azaz a választási hajlandóságot. 

A tanulmány a magyar polgárok európai uniós viszonyát még számos di-
menzió mentén vizsgálta, nyitva hagyva a további elemzési lehetõségeket az
egyes tényezõk közötti kauzális viszony felderítésére. Mindemellett érdemes
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lenne az eredményeket diszkurzív médiaelemzéssel is összevetni. Nagy kér-
dés ugyanakkor, hogy a médiatörvény összeurópai vitáját övezõ jellegzetes
magyar kormányzati politikai kommunikáció, amely Európa fejlettebb nyu-
gati felét, a régi uniós tagállamokat a magyarokkal szembeni lekezelõ maga-
tartás miatt marasztalja el, hosszabb távon mennyire osztja meg a hazai köz-
véleményt. Vajon felerõsödik-e a bezárkózó „kis ország szindróma”, vagy
ellenkezõleg, az európai intézmények közös európai értékek melletti fellépé-
sét a magyar polgárok végül mégis „díjaznák”, ami az Európai Unió elfoga-
dottságának növekedését hozhatná magával? És egyáltalán, a féléves magyar
soros tanácsi elnökség sikereinek, kudarcainak, legfõképpen pedig láthatósá-
gának lesz-e hatása arra, hogy a magyar polgárok átérezzék a tagság jelen-
tõségét, és módosuljanak a közvélemény európai uniós attitûdjei?
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