
LEXIKÁLIS ÁTTEKINTÉS

Ausztria és Magyarország sok vonatkozásban
hasonló. Annál feltûnõbbek a különbségek. Te-
rületük nagysága (Ausztria: 83 871 km2, Ma-
gyarország: 93 028 km2) és népességszámuk
(2010-es EUSTAT adatok szerint1 Ausztria:
8 375 290, Magyarország: 10 013 000) nem sok-
ban különbözik. A népesség korstruktúrája ha-
sonló. Ausztriában kevéssel nagyobb az idõsek
aránya a hosszabb élettartam következtében.

A városi népesség aránya jóformán azonos
(Ausztria: 67%, Magyarország: 68%). Az osztrák
városok ugyan általában városiasodottabbak,
mint a magyarok, viszont Ausztriában kisebb
településeket is városnak nyilvánítanak, mint
Magyarországon. (A European Values Study, az-
az Európai Értékrend Vizsgálat – a továbbiak-
ban EVS 2008 – adatai szerint2 2008-ban Ma-
gyarország népességének 31,5%-a, Ausztria né-
pességének 41,5%-a lakott ötezer fõsnél kisebb
településen.)

A társadalom állapotának fontos mutatója az
iskolai végzettség. Magyarországon Ausztriáé-
nál sokkal nagyobb, de gyorsan csökken azok
aránya, akik nyolc osztályt vagy még annyit sem
végeztek. A felsõfokú végzettségûek aránya a
két ország felnõtt népességében hasonló (a
25–64 éves osztrákok 17,6%-a, az ugyanilyen
korú magyarok 18,0%-a), de a harmincöt éves-
nél fiatalabbak között Magyarországon maga-

sabb, mint Ausztriában.3 Az emberek beállított-
ságának és szemléletének kialakulását jelentõ-
sen befolyásolja a családi környezet. Ez nem
azonos a két országban. Ausztriában a szülõk
nemzedékében kevesebb a felsõfokú végzettsé-
gû, mint Magyarországon. A skála másik végén
viszont Magyarországon ennek a nemzedéknek
egy nagy (19,4%), míg Ausztriában csak egy ele-
nyészõen kis (4,9%) csoportja nem végzett leg-
alább nyolc osztályt.

Különbözik a két ország gazdaságának a szer-
kezete. Ausztria mezõgazdaságilag hasznosított
területébõl 1,4 millió hektár szántó, 1,9 millió
hektár rét, legelõ, 0,1 millió hektár szõlõ és gyü-
mölcsös, 3,3 millió hektár erdõgazdaság. Ma-
gyarországon a megfelelõ számok 4,6 – 1,1 – 0,3
– 1,8 millió hektár. Eszerint a szántóterület Ma-
gyarországon háromszor akkora, mint Ausztriá-
ban. Nálunk a mezõgazdaság részesedése a
bruttó nemzeti termékbõl kétszer akkora, mint
nyugati szomszédunknál, de még így is 3% alatt
marad. A Nemzetközi Valutaalap 2009. évi ada-
tai szerint az egy fõre jutó nemzeti termék érté-
ke Ausztriában 45 989, Magyarországon 12 927
dollár volt. (Kisebb a különbség a vásárlóerõvel
korrigált értékek között, ami Ausztriában
38 839, Magyarországon 18 567 dollár volt.)4

A CIA World Factbook szerint5 az osztrák
munkavállalók 5,5%-a a mezõgazdaságban,
27,5%-a az iparban, 67%-a a szolgáltatások te-
rén dolgozott. Magyarországon ezek az arányok
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– az Európai Értékrend Vizsgálat 2008. évi adatai szerint

1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1  2 A
2008–2009 telén végzett EVS-vizsgálatot, amelybõl dolgozatunk adatai származnak, mind Ausztriában, mind Magyarorszá-
gon ezerötszáz fõs, a felnõtt népességre reprezentatív mintán, azonos kérdõívvel végezték. Magyar eredményeirõl olvasha-
tó: Rosta G. – Tomka M. (szerk.): Mit értékelnek a magyarok? Az Európai Értékrend Vizsgálat 2008. évi magyar eredményei.
(Agóra IX.) Budapest, 2010, Faludi Ferenc Akadémia – OCIPE Magyarország.  3 OECD Factbook 2010: Economic,
Environmental and Social Statistics – OECD 2010 http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext
302010061x1g117.xls?expires=1287046601&id=0000&accname=guest&checksum=3771AC3760940C5B24CF23DEC
8ADB32B  4 BIP pro Kopf 2009 nach Ländern in der World Economic Outlook Database, April 2010 des Internationalen
Währungsfonds  5 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/au.html és https://www.cia.gov/
library/publications/the-world-factbook/geos/hu.html
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4,5; 32,1, illetve 63,4%. A munkavállalók gazda-
sági ágazatok szerinti csoportosítása azonban
inkább el-, semmint felfedi a különbségeket.
AZ EVS 2008 szerint az osztrák munkavállalók
34,3, a magyaroknak ellenben csak 18,3%-a
önálló vagy rutinjellegû nem fizikai dolgozó.
Ezzel szemben a munkások és mezõgazdasági
fizikai dolgozók aránya az összes foglalkozta-
tottból Ausztriában 27,4%, Magyarországon vi-
szont 44,5%. A besorolás minden bizonytalan-
sága6 mellett az látszik, hogy Ausztriában az al-
kalmazottak és egyéb szellemi dolgozók alkot-
ják a – legalább relatív – többséget, Magyaror-
szágon viszont a klasszikus értelemben vett
munkások.

Az idézett CIA World Factbook szerint a
munkanélküliek aránya 2009-ben Ausztriában
4,7% (2008: 3,86%), Magyarországon 10,8%
(2008: 7,8%) volt. Ugyanezen forrás szerint a
szegénységi küszöb alatt élõk aránya Ausztriá-
ban (2004-ben!) 5,9%, Magyarországon (2010-
ben!) 12% volt.

Nem független a gazdaság helyzetétõl, de
nem is magyarázható maradéktalanul azzal a
születéskor várható élettartam. Ez jelentõsen
hosszabb Ausztriában, mint Magyarországon:
a CIA World Factbook becslése szerint 2010-
ben Ausztriában nõknél 82,56, férfiaknál
76,60, Magyarországon nõknél 77,87, férfiak-
nál 69,27 év.

Szinte mondani sem kell, hogy a két ország
közötti eltérésekben múltbeli tényezõk is köz-
rejátszanak. Egyebek között ezek közé tartoz-
nak Magyarország félgyarmati helyzete 1848
elõtt, az ország megcsonkítása Trianonban és az
1945 utáni évtizedek kétféle történelme. És
idetartoznak a gazdasági és életszínvonal múlt-
beli eltérései. Az EVS 2008-ban megkérdezett
osztrákok egyharmada (39,5%), míg a magya-
roknak több mint a fele (57,5%) emlékezett ar-
ra, hogy gyermekkorában igen nehezen éltek.
Vagy megfordítva, az osztrákok fele (45,0%),
míg a magyaroknak csak egynegyede (22,6%)
emlékezett úgy, hogy az elkopott, elromlott tár-

gyak pótlása gyermekkorában szüleinek nem
okozott nehézséget.

Pillanatnyilag Ausztria viszonylag nyugodal-
mas fejlõdési szakaszban él. Magyarország vi-
szont még nem tudta ledolgozni a pártállamból
rámaradt anyagi, politikai, kulturális és egyéb
terheket. Magyarország még küzd, hogy az eu-
rópai politikai és gazdasági térség valóban
egyenértékû tagjává váljék. A változás minden
bizonnyal a kultúra és az emberek gondolkodá-
sa terén is kevésbé viharos Ausztriában, mint
Magyarországon.

AZ EMBEREK KÖZÉRZETE 
ÉS KAPCSOLATI RENDSZERE

Az osztrákokat és a magyarokat megkülönbözte-
ti az elégedettség vagy elégedetlenség elterjedt-
sége is. A magyarok az osztrákoknál nagyobb
arányban panaszkodnak rossz egészségi állapo-
tukról, és gyakrabban elégedetlenek munkájuk-
kal és életükkel (lásd az 1. ábrát a 116. oldalon.).
A pesszimista beállítottság nemcsak magyar, ha-
nem évtizedek óta általános kelet-közép-európai
sajátosság. Lehetséges, hogy a régió évszázados
nehézségei is – immár szilárd gondolkodási min-
tává rögzült módon – hozzájárulnak a sötéten
látáshoz. Jelenleg mindenesetre elsõsorban a
rendszerváltás vesztesei, az idõsebbek és a fizi-
kai dolgozók elégedetlenek sorsukkal. Bizonyos,
hogy az elégedetlenség nem magyarázható csu-
pán gazdasági tényezõkkel. A társadalomszerke-
zeti okok közé tartoznak az Európához csatlako-
zásból adódó feszültségek és konfliktusok, a tár-
sadalmi különbségek és a munkanélküliség fo-
kozódása. A strukturális tényezõk a személyes
életben fokozódó stresszterhelést okoznak, ami
bizonyíthatóan hozzájárul egyrészt az egészség
romlásához, másrészt az olyan egyéni feszült-
ségkezelõ technikák, mint az alkoholizálás és a
dohányzás terjedéséhez.7

Az életformává vált elégedetlenség az emberi
kapcsolatokat is megterheli. Tanulságosak az
EVS 2008 két kérdésére kapott válaszok. Az el-
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6 Más statisztikák ettõl némileg eltérõ adatokat közölnek. Számunkra itt a két ország munkavállalóinak azonos szempon-
tok szerinti osztályozása, és ezáltal az összehasonlítás lehetõsége a fontos.  7 Tomka M.: Soziale Polarisierungen entlang
unterschiedlicher Beurteilungskriterien. In Gabriel, I. – Bystricky, C. (Hg.): Kommunismus im Rückblick – Ökumenische
Perspektiven aus Ost und West (1989–2009). Ostfildern, 2010, Matthias-Grünewald-Verlag, 68–88.
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sõ kérdésre egy tízfokú skála használatával kel-
lett válaszolni. A kérdés így szólt: „Gondolja,
hogy a legtöbb ember megpróbálná Önt kihasz-
nálni, ha alkalma nyílna rá, vagy igyekeznének
tisztességesnek lenni? Kérem, válaszadáshoz
használja ezt a kártyalapot!” A második kérdés
egy alternatívából állt: „Melyik véleménnyel ért
Ön inkább egyet: (1) a legtöbb emberben meg
lehet bízni, vagy (2) az ember nem lehet elég
óvatos másokkal szemben?” 

Azt, hogy õt „a legtöbb ember megpróbálná
kihasználni, ha alkalma nyílna rá”,8 viszonylag
kevesen gondolják, de Magyarországon közel
kétszer annyian (36,4%), mint Ausztriában
(20,7%). A második kérdésnél a válaszadók ab-
szolút többsége mindkét országban óvatosságot
tanácsolt. De azt, hogy a legtöbb emberben
meg lehet bízni, Ausztriában közel kétszer any-
nyian (36,4%) vélték, mint Magyarországon
(21,0%). Ausztriában a mások iránti bizalom,
Magyarországon a másoktól való félelem az,
ami a másik országhoz képest erõs.

Nem ugyanazoktól az embercsoportoktól ide-
genkednek az osztrákok és a magyarok. Az EVS
2008 azt tudakolta, hogy a megkérdezettek mi-
fajta embereket nem szeretnének szomszédjuk-
nak. Tizennégy embercsoportot soroltak fel,
amelyeket említeni lehetett. Ausztriában nem
volt olyan kategória, amelyet a népességnek
több mint kétharmad része kiválasztott volna,
de olyan sem, amelyet legalább 15% ne említett
volna (lásd a 2. ábrát a 116. oldalon).

Magyarországon élesebbek a különbségek.
Itt voltak olyan csoportok, amelyeknek tagjait
a megkérdezettek 80-90 százaléka nem szeret-
né szomszédjának, és voltak olyanok, amelyek-
tõl az emberek kevesebb mint 10%-a idegenke-
dett. Az osztrákok (a drogosokon, alkoholistá-
kon és büntetett elõéletûeken túl) fõleg a szél-
sõjobb- és szélsõbaloldali extremistákat és a
pszichés betegeket utasítják el. A magyarok-
nak ezzel a három csoporttal szemben keve-
sebb a fenntartásuk, viszont többségük nem
szeretne szomszédjának drogos, alkoholista,
büntetett elõéletû, cigány, AIDS-es, homosze-

xuális embert. A két ország összehasonlításá-
ban Ausztria egyes politikai szélsõségek (és a
muszlimok, a zsidók és a színes bõrûek), Ma-
gyarország az aszociális magatartások elutasí-
tásával tûnik ki. 

A MUNKÁVAL KAPCSOLATOS 
VÉLEMÉNYEK

Arra a kérdésre, hogy az embereknek mi a leg-
fontosabb, osztrákok és magyarok egyaránt a
családot említették elsõnek. Második helyre
Ausztriában a barátok, Magyarországon a mun-
ka került.

Az EVS 2008 feltételezte, hogy az emberek
arra akarják nevelni gyermekeiket, amit az élet-
ben a legfontosabbnak tartanak. Ezért megkér-
dezte, hogy tizenegy célkitûzés vagy magatar-
tásmód közül melyek elsajátítására kell különö-
sen törekedni a gyermeknevelésben. A „munka,
szorgalom” Ausztriában az utolsó elõtti, Ma-
gyarországon a harmadik helyre került.

A munkahely megítélésekor az osztrákoknak
a munkaviszony biztonsága, a munka érdekes
volta, a jó fizetés, a kellemes munkatársak egy-
formán fontos dolgok, és csak kicsit kevesebben
említették az olyan további tényezõket, mint
hogy a munka feleljen meg az ember képessége-
inek, az ember érezhesse, hogy megvalósított
valamit, a munkatársakat egyenlõ bánásmód-
ban részesítsék stb. Magyarországon a jó kerese-
tet és a munkahely biztonságát kiugróan sokan,
a tevékenység érdekes voltát, azt, hogy új szak-
mai tudásra lehessen szert tenni benne, a kez-
deményezés lehetõségét és a fontos döntésekbe
való beleszólás lehetõségét – az osztrákokhoz
viszonyítva – feltûnõen kevesen említették
(lásd a 3. ábrát a 117. oldalon).

Ez az eltérés összhangban van az Inglehart-
tézissel.9 Inglehart azt mondja, hogy „hiánytár-
sadalmakban” a létbiztonság megteremtését és
fenntartását szolgáló értékek a legfontosabbak,
míg a „jóléti társadalmakban” a létbiztonság
magától értetõdõ adottság, aminek a megszer-
zése nem igényel külön erõfeszítést, és ezért ott

8 Itt az ehhez a válaszlehetõséghez közelibb négy skálapont választásait összegeztük (a tízes skála két középsõ pozícióját
semlegesnek vagy bizonytalannak ítélve).  9 Inglehart, R.: Kultureller Umbruch. Frankfurt–New York, 1989, Campus.
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az önkibontakoztatás, az igazságosság, a társa-
dalmi hasznosság és egyéb értékek is hangsúlyt
kaphatnak. Az értékek különbözõsége aztán kü-
lönbözõ társadalmi igényekkel és magatartás-
módokkal jár.

A POLITIKÁVAL ÉS KÖZÉLETTEL 
KAPCSOLATOS BEÁLLÍTOTTSÁGOK

Sok tényezõ formálja az emberek társadalmi-
politikai véleményeit, viselkedését. Történel-
mi, gazdasági, kulturális és a személyes emlé-
kekbõl táplálkozó okok egyaránt szerepet játsz-
hatnak. Az évszázados Habsburg-uralom Ma-
gyarországon bizalmatlanná tett a politika
iránt. Ugyanebbe az irányba hatott a polgárság
kis létszáma és kis jelentõsége, valamint a me-
zõgazdaság és a parasztság meghatározó volta.
A kálvinizmus az individualizmust és a fennál-
ló viszonyokkal szembeni ellenzékiséget erõsí-
tette. Végül a pártállam nagy erõfeszítéseket
tett, hogy korlátozza az emberek önállóságát
és kezdeményezéseit, és visszahúzódó magán-
zókká tegye õket. Nem tudjuk pontosan meg-
határozni, hogy a különbözõ tényezõknek
mekkora a szerepük abban, hogy az emberek
visszahúzódtak a magánéletbe. Az EVS 2008
mindenesetre – sok korábbi kutatással össz-
hangban – azt jelzi, hogy Magyarországon fej-
letlen a civil társadalom, és az emberek vi-
szonylag (Ausztriához képest) nagymértékben
hátat fordítanak a politikának. Ezzel együtt jár
a demokráciával szembeni bizalmatlanság és –
furcsa módon – a központosított állam iránti
rokonszenv.

A politikai folyamatok iránti érdeklõdés
Ausztriában minden jel szerint erõsebb, mint
Magyarországon. A politikát saját életében két-
szer annyi osztrák (11,1%) tartja nagyon fontos-
nak, mint ahány magyar (5,2%). Ausztriában
háromszor annyian (20,2%) mondják, hogy
õket nagyon érdekli a politika, mint Magyaror-
szágon (7,3%). Gyermekkorában apjával és any-
jával másfélszer annyi osztrák (32,2%, illetve
19,1%), mint ahány magyar (21,0% és 14,0%)
beszélgetett politikáról. Jelenleg több mint két-
szer annyi osztrák (17,5%), mint ahány magyar
(7,5%) szokott barátaival politikáról beszélget-

ni. A tömegkommunikációban az osztrákoknak
több mint a fele (53,5%), de a magyaroknak
csak erõs egyharmada (38,8%) figyeli minden-
nap a politikai híreket.

Még jelentõsebbek a közéleti és politikai ak-
tivitásban mutatkozó különbségek. Az osztrá-
kok több mint negyede (27,87%), a magyarok-
nak csak tizedrésze (11,8%) tevékenykedik vala-
milyen társaságban vagy szervezetben. Aláírás-
gyûjtésben az osztrákok fele (49,1%), a magya-
roknak kevesebb mint egyhatoda (15,0%), vala-
milyen bojkottban az osztrákok egytizede
(9,4%), a magyaroknak csupán 2,0%-a, engedé-
lyezett tüntetésen az osztrákok hatoda (16,2%),
a magyaroknak 4,0%-a vett már részt. Megfor-
dítva, a politika iránt egyáltalán nem érdeklõ-
dõk aránya Magyarországon kétszer akkora,
mint Ausztriában (lásd az 1. táblázatot a 120.
oldalon).

Azzal a kijelentéssel, miszerint „lehet, hogy a
demokráciának is vannak hiányosságai, mégis
jobb, mint bármilyen más kormányzati rend-
szer”, az osztrákok 54,9%-a, a magyarok 28,8%-a
ért egyet teljesen (részben egyetért ezen túl az
osztrákok további 37,0, a magyarok további
53,4%-a). Megfordítva, az elõbbi mondattal
nem ért egyet az osztrákok 8,1, viszont a ma-
gyarok 17,8%-a. A nagy eltérések ellenben nem
az elvi és elméleti állásfoglalásokban, hanem a
gyakorlat megítélésében mutatkoznak. Ausztri-
ában valamivel nagyobb a demokráciával elége-
dettek (53,4%), mint az elégedetlenek (46,6%)
aránya. A demokrácia magyarországi fejlõdésé-
vel ellenben az itt élõknek csak egyötöde
(20,6%) elégedett, négyötöde (79,4%) viszont
elégedetlen. Az osztrákok egyötöde (19,2%),
míg a magyarok 43,2%-a van azon a vélemé-
nyen, hogy a demokráciában a gazdaság rosszul
mûködik. Nyugati szomszédunknál a népesség
48,3%-a, nálunk 63,3%-a szerint a demokráciák
határozatlanok, és túl sok bennük a civakodás.
Végül az osztrákok egyötöde (20,8%), míg a
magyaroknak közel a fele (45,3%) szerint a de-
mokráciák nem jók a közrend fenntartásában.

Persze kérdés, hogy mi lehetne jobb, mint a
demokrácia. Mind az osztrákok, mind a ma-
gyarok nagy többsége (77,3, illetve 72,9%)
rosszabbnak tartana egy olyan erõskezû veze-
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tõt, akinek nem kell törõdnie az országgyûlés-
sel és a választásokkal. Még határozottabban
elutasítják az emberek (Ausztriában 93,1, Ma-
gyarországon 93,8%) a hadsereg esetleges ural-
mát. Mindkét társadalom számára az az iga-
zán vonzó alternatíva, hogy ne a kormány, ha-
nem szakemberek hozzák meg azokat a dönté-
seket, amelyeket az ország számára a legjobb-
nak tartanak. Ezt az osztrákok több mint fele
(57,7%), a magyarok több mint négyötöde
(84,1%) támogatja.

Az osztrákok és a magyarok mást tartanak az
elkövetkezõ évtizedben megoldandó legfonto-
sabb feladatnak. Négy válaszlehetõség megadá-
sa esetén az osztrákok véleménye eloszlik há-
rom feladat között. Egyharmaduk (32,7%) elsõ-
nek az áremelkedés elleni harcot, valamivel ki-
sebb részük (28,0%) az embereknek a politikai
döntésekbe való bevonását és még kisebb ré-
szük (26,8%) a rend megõrzését említi. A ne-
gyedik célkitûzést, a szólásszabadság védelmét
csak egy sokkal kisebb csoport (12,5%) tartja a
legfontosabbnak. A magyarok számára a legfon-
tosabb feladat a rend megõrzése az országban.
Minden második ember (46,7%) ezt teszi az el-
sõ helyre. Az embereknek a politikai döntések-
be való bevonását Magyarországon nagyjából
ugyanannyian (29,6%) tartják a legfontosabb-
nak, mint Ausztriában. Az infláció leküzdését
csak a társadalom egyötöde (19,1%), a szólás-
szabadság védelmét csak minden huszadik ma-
gyar ember (4,6%) tartja a következõ évtized el-
sõsorban megoldandó feladatának.

A bal- vagy jobboldali politikai beállítottságot
kifejezõ tízfokú skálán a középvonaltól balra so-
rolta magát mindkét társadalom kétharmada
(az osztrákok 66,1, a magyarok 67,2%-a). A ská-
la két végén levõ három-három pozíció, azaz a
politikai irányultság határozottabb hangsúlyo-
zásának az összehasonlítása alapján az osztrá-
kok inkább bal-, a magyarok inkább jobboldali-
ak. A fogalmak jelentése azonban kétséges
(esetleg a megkérdezettek számára is). A kép
értelmezéséhez további véleményeket is figye-
lembe kell venni.

Az osztrákok és a magyarok nagy többségük-
ben egyetértettek abban, hogy a munkanélkü-
lieknek, ha nem akarják elveszíteni a munka-

nélküli-támogatást, minden felkínált állást el
kellene fogadniuk (az osztrákok 73,0, a magya-
rok 75,6%-a szerint). Abban is nagy az egyetér-
tés, hogy a jövedelmeket egyenlõbbé kell tenni
(az osztrákok 83,2, a magyarok 74,3%-a sze-
rint). Egyéb kérdésekben ellenben eltérnek a
vélemények.

Az osztrákok háromnegyede (73,3%), de a
magyaroknak csupán bõ fele (57,8%) gondolja,
hogy nem az államnak, hanem inkább az egyé-
neknek kellene nagyobb felelõsséget vállalniuk
az emberekrõl való gondoskodásban. Az oszt-
rákok kétharmada (65,2%), a magyaroknak
csupán kétötöde (39,6%) mondja, hogy az ál-
lamnak több szabadságot kellene adni a válla-
latok számára. Ezzel szemben Ausztriában
csak egy kisebbség, Magyarországon viszont je-
lentõs többség követeli, hogy az állam hatéko-
nyabban ellenõrizze a vállalatokat. Végül, míg
az osztrákok közel háromnegyede (72,5%), a
magyaroknak kevesebb mint a fele (45,4%)
szerint kellene a magántulajdon arányát növel-
ni az üzleti szférában és az iparban. A magya-
rok többsége (54,7%) azt tartja, hogy e két
szférában az állami tulajdon arányát kellene
növelni. A magyarok jelentõs része láthatóan
elégedetlen a rablókapitalizmus itt megvaló-
sult gyakorlatával.

Az EU-hoz csatlakozás és az abban való rész-
vétel mindkét országban félelmeket keltett.
Mindkét társadalom háromnegyede (az osztrá-
kok 70,5, a magyarok 76,4%-a) a szociális biz-
tonság, mindkét társadalom több mint fele (az
osztrákok 56,7, a magyarok 62,2%-a) a nemzeti
identitás elvesztésétõl fél. Az osztrákok kéthar-
mada (69,4%), a magyarok négyötöde (80,3%)
tart attól, hogy az EU egyre többe kerül az or-
szágnak. Az osztrákok bõ fele (53,6%), a magya-
rok kétharmada (64,8%) attól tart, hogy az EU-
ban való részvétel miatt csökken az ország nem-
zetközi befolyása. Végül az osztrákok 76,5, a
magyarok 85,5%-a a munkahelyek elvesztésétõl
fél az EU-ban való részvétellel kapcsolatban. Fi-
gyelemreméltó, hogy milyen kicsinyek a kü-
lönbségek a két ország adatai között. Az EU-val
kapcsolatos félelmek kevéssé függenek az or-
szág gazdasági szerkezetétõl vagy politikai tör-
ténetétõl.
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A CSALÁDDAL, A NEMI SZEREPEKKEL
ÉS A NEMZEDÉKEK KÖZÖTTI 
VISZONNYAL KAPCSOLATOS 
VÉLEMÉNYEK

Már szóba került, hogy a családot mindkét tár-
sadalom a legnagyobb értéknek tekinti. Ezen
túlmenõen azonban számos vonatkozásban el-
tér az osztrákoknak és a magyaroknak a házas-
ságról, a nemi szerepekrõl, a gyermekekrõl és a
nemzedékek közötti kapcsolatokról való véle-
ménye. 

Az EVS 2008-ban megkérdezett osztrákok
nagyobbik fele (58,1%), a magyarok egyharma-
da (32,2%) élt együtt jelenlegi férjével/feleségé-
vel a házasságkötést megelõzõen. Az osztrákok
négyötöde, a magyarok kétharmada mondja,
hogy semmi kivetnivaló nincs abban, ha két
ember együtt él házasság nélkül. (Maradéktala-
nul egyetért az osztrákok 52,1, a magyarok
32,2%-a, bizonyos fenntartásokkal, de egyetért
az osztrákok további 29,1, a magyarok 38,1%-a.)
Ezt a véleményt erõsíti, hogy az osztrákok 28,4,
a magyarok 19,0%-a a házasságot idejétmúlt in-
tézménynek tartja (és az emberek további 5,6,
illetve 1,7%-a bizonytalan ebben a kérdésben).

A házasság elõtti és a házasságon kívüli
együttélést az osztrák közvélemény valamivel
inkább elfogadja, mint a magyar. A különbség
ellenben csökken. Jelenleg az özvegy, elvált és
különélõ osztrákok egyötöde (20,5%) és a nõt-
len vagy hajadon osztrákok negyede (26,3%) él
együtt egy partnerrel. Magyarországon az ará-
nyok hasonlóak (17,7, illetve 30,9%).

Az osztrákok relatív többségének (48,6%) és a
magyarok túlnyomó többségének (87,2%) az a
véleménye, hogy a boldogsághoz szükség van a
házasságra vagy egy tartós és stabil partnerkap-
csolatra. De ezzel az állítással az osztrákoknak
csupán egyhatoda (16,6%), míg a magyarok fe-
le (51,0%) ért egyet maradéktalanul. Megfor-
dítva, az osztrákok negyede (25,7%), míg a ma-
gyaroknak csak 5,1%-a az elõbbi mondatot tel-
jesen elutasítja. Az osztrákok a boldogságot ke-
vésbé kötik maradandó párkapcsolathoz, mint a

magyarok. Ez az elvi állásfoglalás azonban ke-
véssé tükrözõdik az egyedülállók arányának kü-
lönbségében. Ez az arány az osztrák felnõtt né-
pességben csak kevéssel magasabb (41,5%),
mint a magyar népességben (37,5%).

Ausztriában és Magyarországon meglehetõ-
sen hasonlók a vélemények arról, hogy mi kell
egy jó házassághoz. Van azonban néhány figye-
lemreméltó eltérés. Az osztrákok a magyaroknál
gyakrabban sorolják a jó házasság feltételei kö-
zé a hûséget, az azonos társadalmi származást,
a közös vallásos hitet, a készséget arra, hogy a
férj és a feleség között felmerülõ problémákat
megbeszéljék, valamint hogy mindenkinek le-
gyen valamennyi ideje a saját barátaira és sze-
mélyes hobbijaira. A magyarok az osztrákokhoz
képest gyakran említik a jó házasság feltételei
között a gyermek(ek)et, a megfelelõ jövedel-
met, a megfelelõ lakást és a háztartási teendõk
megosztását.

A születések gyakorisága Ausztriában és Ma-
gyarországon hasonló.10 Annál feltûnõbb, hogy
szóban az osztrákok a magyaroknál kevésbé
tartják szükségesnek a gyermeket az élet tel-
jessé válásához (lásd a 2. táblázatot a 120. ol-
dalon).

Mindkét országban általános (Ausztriában
90,7%, Magyarországon 95,5%) az a vélemény,
hogy mindenkinek magának kell eldöntenie,
akar-e gyermeket, vagy sem. Ugyanakkor az
osztrákok negyede (24,6%), a magyarok harma-
da (35,6%) azzal is egyetért (illetve megfordít-
va, 50,3, illetve 39,1% nem ért egyet azzal),
hogy a gyermekvállalás a társadalommal szem-
beni kötelesség. Nagyobb és talán jelentõsebb
különbség mutatkozik a két ország között a
magzatelhajtás kérdésében, amiben az osztrák
közvélemény kevésbé megengedõ, mint a ma-
gyar (lásd a 3. táblázatot a 120. oldalon).

Az osztrák és a magyar közvélemény azonos
arányban ért egyet azzal, hogy ahhoz, hogy egy
nõ független legyen, a legjobb, ha állása van
(Ausztria: 84,7%, Magyarország: 81,4%), mint
ahogyan azzal is, hogy a háziasszonyi élet éppen
annyi önmegvalósítást ad, mint a pénzért vég-
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10 A különbözõ statisztikák adatai között némi eltérést okoz, hogy a születési arányt ezer nõre (ebben az esetben az idõ-
sebb nõk nagyobb aránya miatt Ausztria kissé lemarad), vagy ezer szülõképes korú nõre vonatkoztatják-e (ebben az esetben
Magyarország marad le Ausztria mögött).
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zett munka (Ausztria: 58,0%, Magyarország:
56,5%). Azt az állítást azonban, hogy „lehet
munkát vállalni, de amit egy nõ igazán akar, az
az otthon és a gyermekek”, a magyaroknak két-
harmada (65,8%), ám az osztrákoknak csak a fe-
le (49,0%) fogadja el. Ezt lehetne úgy értelmez-
ni, hogy mindennek ellenére a magyarok az
osztrákoknál erõsebben pártolják a családanya-
asszonyt. Ez a következtetés ellenben csak ki-
egészítésekkel igaz.

Az osztrákok és a magyarok hasonló (78,8, il-
letve 72,5%-os) arányban vélik, hogy az apák
éppúgy képesek gyermekeikrõl gondoskodni,
mint az anyák. Mindkét ország lakói többségé-
nek, de Magyarországon ezen belül is valamivel
többeknek az a véleményük, hogy a család jöve-
delméhez a férjnek és a feleségnek egyaránt
hozzá kell járulnia (Ausztria: 82,9, Magyaror-
szág: 93,6%), és hogy a férfiaknak ugyanannyi
felelõsséget kell vállalniuk az otthonért és a
gyermekekért, mint a nõknek (Ausztria: 84,6,
Magyarország: 97,8%). Az utóbbi esetekben
mutatkozó különbségek tovább élesednek, ha a
határozott ellenvéleményeket nézzük. Minden
hatodik osztrák (17,1%) és minden huszadik
magyar (6,4%) nem ért egyet azzal, hogy a férj-
nek és a feleségnek egyaránt hozzá kellene já-
rulnia a család jövedelméhez. Sõt, minden ha-
todik osztrák (15,4%), de csak minden ötvene-
dik magyar (2,2%) azt is elutasítja, hogy az ott-
honért és a gyermekekért a férfiaknak ugyan-
annyi felelõsséget kellene vállalniuk, mint a
nõknek. A nemek egyenlõségét – legalábbis ver-
bális szinten – az osztrákok valamivel kevésbé
képviselik, mint a magyarok.

A két országban a generációk kapcsolatát is
eltérõen értelmezik. Többféle megközelítés
azonos eredménnyel jár. Magyarországon mint-
egy 20%-kal többen vannak, akik a szülõknek a
gyermekeikkel szembeni, vagy megfordítva, a
felnõtt gyermekeknek megidõsödött szüleikkel
szembeni felelõsségét elfogadják (lásd a 4. táb-
lázatot a 121. oldalon). A magyarok a nemzedé-
kek közötti szolidaritást az osztrákoknál na-
gyobb arányban tekintik erkölcsi kötelességük-
nek (miközben lehetséges, hogy az osztrákok
könnyebb lélekkel hagyatkozhatnak a jobban el-
látott szociális intézményekre).

AZ EGYÉNI ÉS A KÖZERKÖLCCSEL
KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYEK

A modern kor, az állandó változás és a pluraliz-
mus sokfélesége ugyancsak próbára teszi az elv-
etikát. Csökken azoknak az embereknek az ará-
nya, akik azt hiszik, hogy az általuk vallott nor-
mák és erkölcsi elõírások minden helyzetben
nyilvánvaló és egyértelmû eligazítást adnak.
Ausztriában az emberek egyötöde (19,1%), Ma-
gyarországon egytizede (10,4%) vallja, hogy
„teljesen egyértelmû irányelvek vannak arról,
hogy mi a jó és mi a rossz. Ezek a körülmények-
tõl függetlenül mindig, mindenkire érvénye-
sek.” Mindkét országban az emberek többsége,
Ausztriában 42,8, Magyarországon 54,1%-a az
elõbbivel ellentétes véleményen van. Szerintük
„soha nem lehet teljesen egyértelmû irányelve-
ket megszabni arról, hogy mi a jó és mi a rossz.
Hogy mi a jó és mi a rossz, az teljesen az adott
körülményektõl függ.” Végül mindkét ország
népességének harmada köztes véleményen van,
miszerint „teljesen egyértelmû irányelvek van-
nak arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Azonban
az ezektõl az irányelvektõl történõ eltérést néha
indokolják bizonyos különleges körülmények.”
Összességében az osztrákok a magyaroknál va-
lamivel nagyobb arányban vallják az abszolút
normák létét, vagy megfordítva, a magyarok kö-
zött elterjedtebb az erkölcsi relativizmus.

Az EVS 2008 két úton törekedett az emberek
értékeinek és erkölcsi beállítottságának felderí-
tésére. Egyrészt azt feltételezte, hogy az embe-
rek gyermekeiket jóra akarják nevelni, megfor-
dítva: amire gyermekeiket a leginkább nevelni
akarják, azt tartják leginkább jónak. Másrészt
megkérdezte egy sor cselekedet és magatartás
megengedhetõségét vagy meg nem engedhetõ
voltát. A kapott válaszok a két társadalom erköl-
csi felfogásának bizonyos eltéréseit mutatják.

Ausztriában és Magyarországon egyaránt a
gyermeknevelés fõ célkitûzései közé tartozik a
felelõsségérzés, a jó modor, mások tisztelete és az
önállóság. Valamivel kisebb jelentõséget tulajdo-
nítanak a takarékosságnak. Alárendelt jelentõsé-
gû az elszántság és az állhatatosság, a képzelõerõ
és a vallásos hit. Ausztriában a legkevésbé fontos-
nak ítélt nevelési célkitûzések közé került a szor-
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galom és a munka, az engedelmesség és az ön-
zetlenség, amelyek a magyarok számára kiemel-
ten fontosak. Az osztrák értékrendben a felelõs-
ségvállalás, az önállóság és a tolerancia, a ma-
gyarban az engedelmesség, az önzetlenség és a
kemény munka kap a másik országénál nagyobb
hangsúlyt (lásd a 4. ábrát a 118. oldalon).

Közvetlenül erkölcsi döntésekre irányult az
EVS 2008-nak az a kérdéssora, amely bizonyos
cselekedetek vagy magatartások megengedhe-
tõségét vizsgálta. A két országból származó vá-
laszokat összehasonlítva a legáltalánosabban ér-
vényesülõ tendencia az osztrákok viszonylag
megengedõbb beállítottsága (lásd az 5. ábrát a
119. oldalon). Ezen az általános összefüggésen
túl megjegyzendõ, hogy az osztrákok a magya-
roknál sokkal általánosabban megengedhetõ-
nek ítélik a homoszexualitást, a prostitúciót, az
öngyilkosságot, a számla nélküli fizetést, hogy
ezáltal az adózást megkerülhessék, a házasság-
törést, az adócsalást és az állami juttatások jog-
talan igénybevételét. A magyar közvélemény –
ha a válaszokat egyrészt az osztrákokhoz, más-
részt az egészében kevésbé megengedõ hazai
mércéhez mérjük – a halálbüntetés, a mestersé-
ges megtermékenyítés és a válás, és valamivel
kisebb mértékben, de az abortusz, az eutanázia
és az alkalmi szexuális kapcsolat kérdésében is
viszonylag megengedõ.

A VALLÁSSAL ÉS HITTEL 
KAPCSOLATOS BEÁLLÍTOTTSÁGOK

A vallásra vonatkozó vélemények és magatartá-
sok terén kettõs tendencia érvényesül. Egyrészt
több osztrák (82,8%), mint magyar (54,7%)
mondja magát valamely egyház tagjának, és
több osztrák (64,1%), mint magyar (55,0%)
mondja, hogy vallásos. Ausztriában magasabb a
templomba járók aránya (hetente: 16,6, leg-
alább havonta: 28,9%), mint Magyarországon

(9,0, illetve 15,4%). A különbségben a negy-
venéves kommunista uralom is szerepet játsz-
hat, hiszen az osztrákok 11,4, de a magyarok
30,3%-a emlékszik úgy, hogy tizenkét éves ko-
rában soha nem járt templomba. Jelenleg az
osztrákok negyede (25,2%), míg a magyarok
harmada (33,7%) mondja, hogy soha nem
imádkozik. A hitekkel kapcsolatban hasonló a
tendencia, bár kisebbek az eltérések (lásd az 5.
táblázatot a 121. oldalon).

Másrészt az osztrákok erõsebb vallásosságát
mutató kép módosul, ha figyelembe vesszük a
vallásosság tartalmát és jellegét. A magát éppen
egy felekezet tagjának valló osztrákok közel fele
(46,7%), míg az egyháztag magyaroknak csak
egyharmada (37,9%) azt mondja, hogy egyhá-
zak és vallásos szertartások nélkül, a maga mód-
ján teremt kapcsolatot a Teremtõvel.

Az istenhit önmagában is egy olyan pont,
amely a felszínes besorolásokat átalakíthatja. A
magát istenhívõnek mondó osztrákoknak csu-
pán egyharmada (de a magyaroknak kétharma-
da) hisz a kereszténység személyes Istenében.
Az osztrákok többsége Istent valamilyen sze-
mélytelen erõnek vagy szellemnek tartja.11 Ha
ellenben az Istenrõl való különféle felfogásokat
is figyelembe vesszük, akkor az derül ki, hogy
bár egyfelõl a semmiféle istenben nem hívõk
Magyarországon másfélszer annyian (15,2%)
vannak, mint Ausztriában (10,23%), másfelõl a
magyarok kétötöde (42,8%), de az osztrákok-
nak csak egynegyede (28,3%) hisz a személyes
Istenben.

Az elõbbi adatok ismeretében nem meglepõ
az egyéb heterodox hitek léte. Az osztrákok ha-
toda (17,6%) és a magyarok tizedrésze (10,0%)
határozottan hiszi, hogy kabalája segítheti vagy
védheti.12 Úgy látszik, hogy a vallásosság eseten-
ként eltávolodik az egyházilag rögzített minták-
tól – Ausztriában valamivel gyakrabban, mint
Magyarországon.
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11 Az EVS 2008 kérdése így hangzott: „A következõ állítások közül melyik áll a legközelebb az Ön hitéhez? (1) Van egy sze-
mélyes Isten; (2) Van valamilyen szellemi lény vagy életerõ; (3) Valójában nem is tudom, hogy mit gondoljak; (4) Nem hi-
szem, hogy létezne valamilyen isten, szellemi lény vagy életerõ.”  12 A hitet vagy nem hitet kifejezõ válaszokat egy tízfo-
kú skálán lehetett megadni, ahol az elsõ pozíció azt jelentette, hogy „határozottan nem hiszi”, az utolsó pedig, hogy „hatá-
rozottan hiszi”. Itt az utolsó három pozícióra adott válaszok összegeként képzett adatról beszélünk.
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1. ábra: Azon osztrákoknak és magyaroknak az aránya, 
akik egészségi állapotukat rossznak tartják, 

illetve akik nem elégedettek munkájukkal és életükkel, és nem boldogok

2. ábra: Azoknak az osztrákoknak és magyaroknak az aránya, 
akik bizonyos embercsoportok tagjait nem szeretnék szomszédjuknak

Egészségi állapotát rossznak vagy 
nagyon rossznak ítéli

Összességében nem elégedett a munkájával

Mindent egybevetve nem elégedett jelenlegi
életével

Mindent egybevetve nem nagyon boldog vagy
egyáltalán nem boldog
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3. ábra: A keresõ munka megítélésénél figyelembe vett kritériumok említésének gyakorisága 
az osztrák és a magyar népességben

biztos munkahely

érdekes munka

jó fizetés

kellemes munkatársak

megfelelés 
a saját képességeimnek 

az, hogy megvalósíthatok
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a munkatársak egyenlõ
elbánása

felelõsségteljes munka

új szaktudás elsajátításának
lehetõsége
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jó idõbeosztás

kezdeményezési lehetõségek

ahol emberekkel lehet
találkozni

a döntésekbe való beleszólás
lehetõsége

a társadalom számára
hasznos munka

kényelmes munkatempó

hosszú szabadság
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4. ábra: Egyes nevelési célkitûzések említésének gyakorisága1

és az osztrák és a magyar arányok különbsége 

1 Azonos számú válaszra standardizált értékek
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5. ábra: Egyes cselekedetek átlagos megengedhetõsége1

az osztrák és a magyar népesség körében

elválni

mesterséges
megtermékenyítés

homoszexualitás

abortusz

euthanázia

prostitúció

számla nélkül fizetni

alkalmi szexuális kapcsolat

hazudni

öngyilkosság

halálbüntetés
házasként 

viszonyt folytatni
jegy nélkül utazni

csalni az adóval
állami juttatásokat

jogtalanul igénybe venni
kísérletek

emberi embriókon
marihuanát vagy hasist

szívni
élelmiszerek genetikai

manipulációja
csúszópénzt elfogadni

kocsikázásra elvenni 
más autóját

osztrákok

magyarok

0 1 2 3 4 5 6

1  Az 1-tõl 10-ig terjedõ osztályzatok átlagértéke. 1 = „soha nem engedhetõ meg”; 10 = „mindig megengedhetõ”
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2. táblázat: Azoknak az embereknek az aránya, akik szerint szükség van gyermekre ahhoz, 
hogy az embernek teljes legyen az élete 

Véleménye szerint... Osztrákok Magyarok
Magyarok 

az osztrákok
százalékában

...egy nõnek szüksége van gyermekre ahhoz, 
hogy teljes legyen az élete 36,1 86,8 240

...egy férfinek szüksége van gyermekre ahhoz, 
hogy teljes legyen az élete 32,1 69,0 215

3. táblázat: Azok aránya, akik bizonyos körülmények között helyeslik a terhességmegszakítást 

Helyesli a terhességmegszakítást, ha... Osztrákok Magyarok
Magyarok 

az osztrákok
százalékában

...a nõ nincs férjnél 42,4 60,4 142

...egy házaspár nem akar több gyermeket 43,0 72,0 167

1. táblázat: Osztrákok és magyarok politikai érdeklõdésének mutatói

Osztrákok Magyarok
Magyarok 

az osztrákok
százalékában

Egyáltalán nem érdekli a politika 15,1 27,5 182

Saját életében a politikát egyáltalán nem tartja
fontosnak 16,6 32,3 199

Amikor tizennégy éves volt, otthon anyjával 
sohasem beszélt politikáról 60,0 70,6 118

Amikor tizennégy éves volt, otthon apjával 
sohasem beszélt politikáról 44,6 61,8 139

Barátaival sohasem beszélget politikáról 19,6 36,5 186

A rádióban, televízióban, sajtóban sohasem 
vagy ritkábban mint hetente figyeli a híreket 13,2 28,0 212



121EMBERTÁRS
2011 / 2.

É
r

t
é

k
v

á
l

a
s

z
t

á
s

o
k

121EMBERTÁRS
2011 / 2.

5. táblázat: A hithez tartozó különféle tételekben hívõk aránya

Hisz... Osztrákok Magyarok
Magyarok 

az osztrákok
százalékában

Istenben 79,6 71,2 89

...a halál utáni életben 60,5 35,6 59

...a bûnben 56,5 52,7 93

...a mennyben 40,7 34,9 86

...a pokolban 27,1 25,8 95

...a reinkarnációban 27,4 22,9 84

4. táblázat: Azok aránya, akik feltétlen felelõsséget éreznek gyermekeik/szüleik iránt

Egyetért azzal, hogy... Osztrákok Magyarok
Magyarok 

az osztrákok
százalékában

„...a szülõknek kötelességük, hogy mindent megtegyenek
gyermekeikért, még jólétük és kényelmük árán is”2 58,2 76,5 131

„...függetlenül attól, hogy milyen hibáik és erényeik
vannak a szüleinknek, mindig szeretnünk és tisztelnünk
kell õket”3

52,9 75,4 143

„...ha egy szülõ gyenge vagy nagybeteg, akkor leginkább 
a felnõtt gyermek kötelessége az õ gondozása”4 57,4 79,6 139

„...a felnõtt gyermekeknek kötelességük hosszú távú
gondoskodást nyújtani a szüleiknek, még saját jólétük és
kényelmük árán is”5

36,7 57,5 157

2 Az alternatív válaszlehetõség úgy hangzott, hogy „A szülõknek megvan a saját életük. Nem lehet tõlük elvárni, hogy fel-
áldozzák saját jólétüket és kényelmüket gyermekeikért”.  3 Az alternatív válaszlehetõség úgy hangzott, hogy „Senki sem
köteles szeretni és tisztelni a szüleit, ha õk ezt nem érdemelték meg viselkedésükkel és magatartásukkal”.  4 Ezzel a kije-
lentéssel kapcsolatban az egyetértést vagy egyet nem értést kifejezõ ötfokú skálán lehetett állást foglalni. Az itt megadott
értékek a két különbözõ erõsségû, egyetértõ válasz összegébõl adódtak.  5 Az alternatív válaszlehetõség úgy hangzott, hogy
„A felnõtt gyermekeknek saját életük van, és nem szabad elvárni tõlük, hogy feláldozzák saját jólétüket és kényelmüket a
szüleik kedvéért”.
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