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

„Én nem vagyok rasszista,
csak utálom a kínaiakat meg a négereket.”

(14 éves fiú)

Bevezetés

A2003/04-es tanévben, egy nagyszabású, a külföldi gyerekek ma-
gyarországi oktatásban való részvételével foglalkozó projekt1 ré-

szeként vizsgálatot végeztünk a magyar általános iskolások külföldiekkel
kapcsolatos ismereteirõl és beállítódásairól. A kutatás során arra voltunk kí-
váncsiak, hogy milyen gondolkodási mintákkal, illetve milyen aktív és
passzív tudáskészlettel rendelkeznek a magyar gyerekek a környezetükben
élõ külföldiekrõl. Emellett arra törekedtünk, hogy megértsük, a gyerekek
gondolkodásában milyen összefüggés van az iskola és a szélesebb értelem-
ben vett társadalmi környezet által generált nemzet- és másságkép, valamint
a külföldiekhez való viszony között.

A vizsgálatra azt a 13–15 éves korcsoportot választottuk ki, amelyet nem-
csak a serdülõ és ifjúkori identitás keresése jellemez, hanem amely fejlõdéslé-
lektanilag az interkulturális világképek kialakulásának és a politikai konceptu-
alizációnak az idõszaka is.2 A gyerekek ekkor a legfogékonyabbak a nemzeti
vonatkozású kommunikációs hatások iránt, ekkor alakulnak ki alapvetõ érté-
keik, és ekkor kezdik valóságképpé strukturálni azokat a hatalomról, politiká-

* A tanulmány második részét következõ lapszámunkban közöljük – a Szerk.
1 A kutatást az OTKA (T 037940 sz.) támogatásával végeztük.
2 Adelson, Joseph – O’Neil, Robert P.: The Growth of Political Ideas in Adolescence: The
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ról, többség–kisebbség viszonyról alkotott elképzeléseket, amelyek a családi
és iskolai szocializáció során alapozódnak meg.3

Mivel kutatásunk az ismeretek, értékek és érzelmek közös szövedékén
keresztül igyekezett feltárni a szocializáció eredményeképpen kialakult egyé-
ni és közösségi tudattartalmakat és magatartási mintákat, a vizsgálatra a fó-
kuszcsoportos módszert választottuk. A csoportinterjú jellegzetessége a cso-
portokon belül kisebbséget képezõ vélemények háttérbe kerülése, és a mar-
káns vélemény-együttesek kikristályosodása. A módszer tehát kevéssé
alkalmas az egyéni vélemények feltárására, de annál inkább az intézménye-
sen elfogadott és támogatott, domináns narratívák felszínre hozására. Éppen
ezt tûztük ki célul a kutatás e részében.

A fókuszcsoportok összeállításában korábbi kérdõíves felmérésünk segí-
tett: olyan budapesti általános iskolák nyolcadik osztályos tanulóit kértük
meg a csoportbeszélgetésekben való részvételre, akikrõl feltételeztük, hogy
a környezetükben élõ bevándorlók átlagosnál nagyobb koncentrációja miatt
(piac közelsége, alacsony ingatlanárak stb.) valószínûleg hétköznapi közelség-
ben élnek külföldiekkel.4 Mindezzel együtt, a külföldiekrõl szerzett szemé-
lyes tapasztalatok léte, az adott iskolában tanuló külföldiek száma, illetve
a gyerekek iskoláinak vagy családjainak szellemisége nem lehetett szempont
a kiválasztásnál, ugyanis a különbözõ szempontrendszerek összességének fi-
gyelembe vétele olyan sok független változó bevonását tette volna szükséges-
sé, amelyet e kutatás szûk keretein belül nem lett volna alkalmunk mind tesz-
telni. Ennek köszönhetõ, hogy a kutatásban részt vevõ gyerekek iskolái közé
került olyan, ahol a tantestület külön tematikával készül a külföldi tanulók fo-
gadására, és olyan is, ahol ugyan az iskola vonzáskörzetében kiemelten sok
ázsiai család él, az iskolaigazgató mégis mereven és szisztematikusan elzárkó-
zik a külföldi gyerekek felvételétõl. A kiválasztott iskolák Kõbányán, a József-
városban, Angyalföldön és Kispesten találhatók, a csoportbeszélgetésekben
részt vevõ gyerekek osztályába (a fent említett, külföldiek jelentkezését eluta-
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á l’autre selon les milieux sociaux. Revue Française de Science Politique, 1982 (22) 2.

4 A 8 fókuszcsoportban összesen 49 gyerek vett részt, a kb. 70 perces beszélgetésekre a taní-
tást követõen, vegyes csoportokban került sor (különbözõ iskolákból és különbözõ osztá-
lyokból az iskolaigazgatók és osztályfõnökök segítségével választottuk ki a gyereket
egy-egy ülésre). Az iskola közremûködésével történõ kiválasztás miatt valószínûsíthetõ,
hogy minden törekvésünk ellenére, a mintába több olyan gyerek került, akiket a tanárok
szorgalmuk vagy jó teljesítményük alapján alkalmasnak találtak arra, hogy „képviseljék”
az iskolát.



sító iskola kivételével) átlagosan 2–3 külföldi tanuló járt. Az egyik csoport egy
kivételével környezetük által romának tekintett gyermekekbõl állt.

A különbözõ összetételû, gazdasági helyzetû, pedagógiájú, domináns ér-
tékorientációjú stb. iskolákba járó gyerekek gondolkodásmódja közötti kü-
lönbségek kitapintására a kevés számú gyereket tartalmazó, és az egyéb füg-
getlen változók bevonására (szüleik iskolai végzettsége, lakhely, külföldön
szerzett tapasztalatok, tanáraik külföldiekhez való viszonya stb.) a mintavá-
lasztásnál, az adatfelvételnél és az elemzésnél explicite nem koncentráló fó-
kuszcsoportos vizsgálatunk tehát nem volt alkalmas. Ezzel együtt azt vártuk,
hogy fel fogunk fedezni különbségeket a korábbi terepmunkáink során már
megismert, és igen különbözõ típusú iskolákba járó gyerekek külföldiekhez
való viszonya között. Olyan szignifikáns különbségeket azonban, amely e fel-
tételezésünket alátámasztotta volna, a fókuszcsoportos vizsgálat során nem
tudtunk kimutatni, pontosabban ez irányú következtetéseink levonásában
óvatosságra intettek azok a módszertani akadályok, amelyek a fókuszcsopor-
tos felmérések fent említett sajátjai.

A vizsgálat során négy alapvetõ célkitûzés vezérelt bennünket. Egyrészt
fel akartuk térképezni, hogy a gyerekek hogyan határozzák meg önmagukat
és a szûkebb és tágabb környezetükben élõ külföldieket (külföldi rokonaikat,
ismerõseiket, osztálytársaikat, szomszédaikat stb.) nemzeti és etnikai hovatar-
tozásuk szempontjából. Másrészt képet akartunk nyerni a gyerekek külföldi-
ekkel kapcsolatos beállítódásairól, ismereteirõl, gondolkodási mintáiról és ar-
ról, hogy ezek milyen struktúrákká szervezõdnek világképükben. Harmad-
részt kíváncsiak voltunk arra, hogy a gyerekek miképpen gondolkoznak
a magyarok és külföldiek viszonyáról, a külföldiekkel szembeni nyitottság és
zártság, befogadás és kirekesztés problematikájáról, valamint a nyelvi, kultu-
rális sokféleség, a beilleszkedés, alkalmazkodás és tolerancia kérdéseirõl.
Végül pedig, a kutatás lehetõségeihez mérten fel szerettük volna tárni, hogy
milyen szerepe van az iskolának, és az egyéb szocializációs intézményeknek
interkulturális világképük kialakulásában.

Összességében arra törekedtünk, hogy mindezt személyes kontextusba
ágyazva, a gyerekek külföldiekkel kapcsolatos élményeit, mindennapos ta-
pasztalatait elõhívva, a barátsággal, utazással (külföldi továbbtanulással, mun-
kavállalással, stb.) kapcsolatos elképzeléseit megismerve jussunk el a gyere-
kekkel a fenti témák kibontásához és megértéséhez. A vizsgálatnak tehát nem
az volt a célja, hogy a frontális kommunikáció eszközeivel késztesse a gyereke-
ket a Magyarországon élõ külföldiekre vonatkozó ismereteik közlésére,
hanem az, hogy a csoportos beszélgetés sajátos dinamikáját kihasználva,
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egyfelõl szabad és kötetlen, másfelõl egyes kérdések köré fókuszált kommu-
nikációra ösztönözze õket. Ezáltal a gyerekeknek nemcsak saját tapasztalata-
ik, véleményük közlésére volt lehetõségük, hanem arra is, hogy komplex kér-
désekrõl egymással vitázva, egymást meggyõzve, érvek és ellenérvek felsora-
koztatásával jussanak el egy-egy álláspontra.

Elöljáróban fontosnak tartjuk még elmondani: tisztában vagyunk azzal,
hogy vizsgálatunk, módszertani sajátosságainál fogva, nem alkalmas arra,
hogy általános érvényû megállapításokat tegyen hasonló korú magyarorszá-
gi, vagy akár a budapesti általános iskolások külföldiekkel kapcsolatos véleke-
déseirõl. A kis mintán végzett, a téma mélyrétegeinek feltárására törekvõ fel-
mérés eredményei azonban, véleményünk szerint, a szélesebb társadalmi
kontextus ismeretében mégis túlmutatnak a kutatás szûk keretein: az elmúlt
tizenöt év társadalmi és oktatáspolitikai folyamatainak egy olyan, beszédes le-
nyomatát tárják elénk, amelynek jelzésértéke vitathatatlan.

Kategorizációs keretek és értelmezési minták

A nyolcadik osztályos gyerekek magyarság- és másságképét, kisebbségek-
rõl, bevándorlókról, az országban együtt élõ kultúrákról alkotott véleményét
jelentõs mértékben befolyásolja az, hogy milyen gondolkodási minták sze-
rint rendezik struktúrákká az interkulturális kérdésekben szerzett benyomá-
saikat és ismereteiket. Az észlelési folyamatok formálódását és az értelmezési
sémák kialakulását egyéni és kollektív kognitív képzetek, illetve affektív ele-
mek egyaránt befolyásolják. Ezek határozzák meg, hogy az egyén milyen opti-
kán keresztül szemléli saját, illetve mások csoport-hovatartozását, a csopor-
tok egymáshoz való viszonyát és jellemzõ tulajdonságait.

Mint azt korábbi reprezentatív vizsgálatok is kimutatták, a magyarorszá-
gi serdülõk körében általában igen alacsony a kisebbségekre, bevándorlókra
vonatkozó ismeretek szintje, ráadásul a meglévõ ismeretek is formálisak és
rendezetlenek.5 Az interkulturális ismeretek zavarára, általános tanácstalan-
ságra és dichotómiákat eredményezõ tudati rendszerek formálódására hívják
fel a figyelmet az általunk megkérdezett gyerekek külföldiekkel és magyarok-
kal kapcsolatos beszámolói is. Ezek elemzõ bemutatását azért tartottuk fon-
tosnak, mert véleményünk szerint a külföldiekrõl való gondolkodásról sokat
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elárul az, hogy a gyerekek hogyan dolgozzák fel, és hogyan teszik magukévá
az intézményes szocializáció során feléjük érkezõ formális ismeretanyagot, il-
letve, hogyan rendezik kognitív struktúrákká a külföldiekkel való mindenna-
pos találkozások során õket ért személyes élményeket, benyomásokat.

Vizsgálatunk természetesen nem vállalkozhatott a gyerekek külföldiek-
kel kapcsolatos ismeretszintjének felmérésére, a csoportinterjús helyzet
azonban alkalmas volt arra, hogy a gyerekeket gondolkodásra és szabad asszo-
ciációkra késztesse. Mindemellett arra is alkalmas volt, hogy megismerje
a gyerekek külföldiekrõl alkotott képét, megvizsgálja e képek mögöttes tartal-
mait, és feltárja azokat az észlelési folyamatokat, amelyek a gyerekek külföldi-
ekkel kapcsolatos képalkotásait irányítják. Összességében, a kutatás e szaka-
szában is azt tartottuk szem elõtt, hogy ne csak a szocializáció során készen ka-
pott kategóriarendszerek és attribúciós minták kerülhessenek a felszínre,
hanem a gyerekek által kikövetkeztetett és saját világképük rendezõ elvei sze-
rint mozgósított látens tartalmak is.

Mielõtt azonban rátérnénk ezek elemzésére, érdemes megvizsgálnunk
azokat a bemutatkozást követõ megszólalásokat, amelyeket a gyerekek a be-
szélgetés vitatémáinak felvezetése elõtti elsõ tíz percben tártak elénk. Bemu-
tatásukat azért véltük indokoltnak, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a nyitó
megjegyzések jól tükrözik a külföldiekkel kapcsolatos beszéd mindennapok-
tól való eltávolodottságát, a fogalmak tisztázatlanságát, és a gyerekek témával
szembeni félszegségét.

Külföldiekkel kapcsolatos asszociációk és ismeretek

A beszélgetés megkezdése elõtt elõször arra kértünk minden gyereket,
hogy mondják el mindazt, ami elsõre eszükbe jut arról a szóról, hogy külföldi-
ek. A strukturált vitát megelõzõ második, mindenkit megszólaltató bemutat-
kozó/bemelegítõ körben pedig azt kértük tõlük, hogy mondják el, vannak-e
az osztályukban, rokonaik, ismerõseik között külföldiek, és ha igen, milyen
származásúak.

Érdekes, hogy a kutatásban részt vevõ gyerekek túlnyomó része külföldiek
alatt az elsõ, a tényleges beszélgetést megelõzõ rövid asszociációs feladatban a ci-
vilizáltsággal és a magas életszínvonallal kapcsolatos pozitív értékeket értett.

„Általában a külföldiek jóval fejlettebbek, és a pénz az egy nagyon tipikus dolog. Valahol
a külföldiek mûveltebbek is, mint mi. De hát most éppenséggel a külföldit azt nem Romániá-
ra értettem.” (13 éves lány)
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„Nekem a fényképezõgép, a távcsõ, és a zöld cipõ jut a külföldiekrõl eszembe. Sokat voltam
a Gellérthegyen a családommal, meg a Váci utcában, és ott nagyon sok külföldi van, és megfi-
gyeltem, hogy mindegyiknek szinte zöld cipõje van.” (14 éves lány)

A külföldi kifejezés elsõként tehát a pozitív értékeket hordozó nyugati vilá-
got, és az ezzel együtt járó fejlettséget, anyagi jólétet, mûveltséget és turizmust
juttatja a gyerekek eszébe, a külföldi emberhez pedig legtöbben a pénzt és a kultú-
rát társítják. Mindez nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy a gyerekek ne lennének
tisztában a szó számos vonatkozásával. Mégis azt sugallja, hogy a szóhoz elsõként
leginkább pozitív, utazással, prosperitással, kultúrával kapcsolatos primer értel-
meket kötnek, olyan értelmeket, amelyek a fejlettséget és modernitást képviselõ
„Nyugat” iránt érzett nosztalgiával és nem a velünk együtt, vagy éppen tõlünk ke-
letebbre élõ, más etnikumú és más kultúrájú emberekkel kapcsolatosak.

Ezekben az elsõ, a külföldiek szó jelentését firtató megszólalásokban kap
helyet az a jól azonosítható vélemény-csoport is, amelyet a beszélgetések to-
vábbi alakulásának ismeretében elõ-korrekciós állításoknak neveztünk. Ezek-
ben a magyarországi külföldiekre utaló megjegyzésekben a gyerekek iskolá-
san kerek és lezárt gondolatokat fogalmaznak meg a külföldiekkel szembeni
pozitív hozzáállásukról.

„A bõrszínét nem veszem figyelembe, hanem a lelkébe nézek bele.” (13 éves fiú)
„Véleményem szerint ugyanolyan elbánásban részesülnek, mint a magyar állampolgárok,
ugyanúgy viselkedem velük, ugyanúgy köszönök nekik, hiszen a szomszédaim.”
(14 éves fiú)
„Semmilyen megkülönböztetésben nem részesítem õket, õk is a nemzethez tartoznak.”
(14 éves fiú)

Azért láttuk el ezeket, és az ezekhez hasonló általános érvényû igazsá-
gokat tartalmazó megszólalásokat az elõ-korrekciós címkével, mert teljes
mértékben inkompatibilisek azokkal a véleményekkel, amelyeket ugyan-
ezek a gyerekek a külföldiekkel kapcsolatos személyes élményeik kapcsán
késõbb fogalmaznak meg. Ez többek között arra engedhet következtetni,
hogy a gyerekek egy része a kezdeti, kötöttebb légkörben a moderátor elvá-
rásainak valószínûsíthetõen megfelelõ „politikailag korrekt” válaszokat
próbált adni még akkor is, amikor azok inadekvát kontextusban6 jöttek
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elõ. Ezen kívül arra is utalhat, hogy a gyerekek egy jelentõs csoportjának
mégis van némi tudomása arról, hogy melyik (lenne) az úgynevezett „kor-
rekt” diskurzus. Ez már önmagában jelzése egyfajta tudatos politikai kul-
túra kialakulásának. Kérdés azonban, hogy ez a tudatosság mennyiben kö-
szönhetõ a csoportinterjúkat közvetlenül megelõzõ „okításoknak”, (az „is-
kolájukat képviselõ” gyerekek több esetben beszámoltak arról, hogy
a beszélgetés elõtt tanáraik felhívták figyelmüket a „megfontolt és okos”
beszédre) és mennyiben utal arra a hatásra, amelyet a közbeszédben meg-
jelent tolerancia-diskurzus gyakorol (ha egyáltalán gyakorol) a követendõ
magatartási mintákat keresõ gyerekek formálódó értékrendjére.

Ennek megválaszolására, a társadalmi, politikai közeg változásainak,
illetve az érzelmi–értelmi fejlõdéssel együtt változó politikai szocializáció
nyomon követésének módszertani nehézségeinél fogva, vizsgálatunk
nem vállalkozhatott. Az azonban e nélkül is világosan látszik, hogy a gyere-
kek egyenlõ esélyeket és egyenlõ bánásmódot hangoztató nyitányai meg-
rekednek az általánosítások meta-szintjén, és nem épülnek be a minden-
napok rutinjaiba.

A téma mindennapoktól való eltávolodottságát jól jelzik azok a találgatá-
sok is, amelyekkel a gyerekek saját külföldi osztálytársaik, szomszédjaik, is-
merõseik származását próbálják behatárolni. Ezekbõl világosan kiderül,
hogy a gyerekek nagy részének semmilyen, vagy csak perifériális ismeretei
vannak a körülötte élõ külföldiekrõl.

„Van két külföldi osztálytársunk, az egyik az egy arab fiú, a másik az egy puerto-ricói félnéger
lány. A másik fele fogalmunk sincs milyen. Hát ilyen cigány–magyar gyerek.”(14 éves lány)
„A sógorom az afgán, a másik sógorom, az azt hiszem, ukrán. Nem ukrán, valami négerfé-
leség, nem tudom.” (15 éves fiú)
„Van egy arab osztálytársunk is. Azt tudom, hogy arab, de hát õszintén, szerintem ez nem
olyan lényeges, hogy honnan jött. Mert ránéz az ember, és látszik rajta, hogy biztos, hogy
nem teljesen magyar. Szerintem lényegtelen, hogy honnan jött.” (14 éves lány)

Ezekbõl a megszólalásokból érzõdik, hogy tudatlanságukat a gyerekek
hol a téma iránti kendõzetlen és laza közömbösséggel, hol a korábban is han-
goztatott egyenlõség elvére hivatkozva vállalják. A megszólalások egy másik
csoportjánál szintén szembeötlõ az információhiány és az ismeretek kuszasá-
ga, ezt azonban nem is annyira a tudatlanok büszkeségével, mint inkább naiv
õszinteségével tárják elénk a gyerekek.
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„Van egy félig kubai lány, és egy félig arab–félig kun, akinek az édesapja valami kun volt…
az Olaszországban egy szegény népcsoport.” (14 éves lány)
„Két külföldi osztálytársunk van. Az egyik afganisztáni, a másik a Botond, akinek magya-
rok a szülei, de Svédországban élt kint, és hát tud svédül beszélni.” (14 éves fiú)

A nemzeti hovatartozás kritériumai

A beszélgetések elején elhangzó fogalmak tisztázatlansága a gyerekeket
a külföldiséggel és a magyarsággal összefüggõ kategorizációs problémákról
szóló vitákra késztette. Ezek elemzése azért is érdekes, mert mint ismeretes,
a nemzet fogalma az elmúlt másfél évszázadban jelentõs átalakulásokon esett
át, így a magyar politikai kultúrában mindmáig nem alakult ki egységes és le-
zárt nemzetfogalom.7 De míg a „magyar nemzet” jelentése mindmáig tisztá-
zatlan maradt, maga a fogalom – ellentétben például a brit és német közbe-
széddel – a napi politikai diskurzus elemévé vált, sõt mi több, az iskolák disz-
kurzív terébe is beszivárgott.

A nemzetfogalom változásainak és a politikai folyamatok alakulásának
összefüggéseit több, Magyarországon végzett empirikus felmérés is vizsgál-
ta. Ezek kimutatták, hogy a nemzet és magyarság fogalma igen érzékenyen re-
agál a történelmi, politikai változásokra.8 Fókuszcsoportos vizsgálatunk a kül-
földiekhez való viszonnyal összefüggésben szerette volna feltárni, hogy a ku-
tatásban részt vevõ gyerekek milyen normatív kritériumok alapján
határozzák meg a magyarság fogalmát, illetve milyen szempontokat mérlegel-
nek olyankor, amikor a hovatartozásról konkrét és megszemélyesített helyze-
tekben döntenek.

A magyarsághoz való tartozás kritériumait illetõen a beszélgetések során
hamar konszenzus alakult ki a gyerekek között. Eszerint a származás dönti el
azt, hogy ki tekinthetõ magyarnak.

„Úgy gondolom, hogy magyar az, aki Magyarországon születik meg magyar anyja, apja.
Onnan már tök mindegy, hogy ki kicsoda. Ha fehér színe van, meg ha Magyarországon szü-
letett, akkor legyen magyar.” (14 éves fiú)
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„Attól, mert mind a két szülõje magyar, attól õ már magyar, mert lehet, hogy éppen kimentek
külföldre, amikor megszületett.” (14 éves lány)
„Akinek a szülei magyarok, szerintem azok a magyarok.” (13 éves lány)

Látható, hogy ha a gyerekek körében van is némi bizonytalanság abban,
hogy kritériumnak tekintsék-e a magyarországi születést vagy sem, a magyar
vérségi köteléket mindannyian a magyarsághoz való tartozás alapvetõ ismér-
vének jelölik meg. Ezzel a meghatározással a gyerekek egyértelmûen kizárják
azokat, akik származásuk alapján ugyan nem feltétlenül, de más ismérvek
alapján (állampolgárság, szülõföld, önmeghatározás), egy tágabb, államnem-
zet alapú definíció szerint beleférnének a magyarság kategóriájába.

„Hogy mondhatnánk, hogy magyar, arra, akinek az apja néger az anyja meg magyar? Mert
akkor ennyi alapon a bantu néger is magyar, ha az anyja magyar. De ha csont fekete színe
van, arra nem mondhatod, hogy magyar, hiába született itt és él itt.” (14 éves fiú)
„Mondjuk itt született egy néger, aki tökéletesen beszél magyarul, de akkor is szembetûnik,
hogy egy tõsgyökeres magyarnak nem fekete a bõre.” (14 éves lány)

Míg tehát a magyar származást valamennyien elsõdleges csoport-megha-
tározó szempontnak vélik, a magyarországi születés kritériumok közé való
beemelését a beszélgetésben részt vevõ gyerekek kétharmada támogatja.
Ez utóbbi kitétellel viszont õk a szomszédos országokban élõ magyarokat is
kizárják a magyarság fogalmából.

„Erdélyben is élnek olyanok, akik ugyanúgy magyar kultúra, magyar nyelv meg minden…
de akkor is külföldiek.” (13 éves lány)
„Ha nem Magyarországon született, hanem Erdélyben vagy Szlovákiában, szerintem nem
magyar, hiába beszél magyarul.” (14 éves lány)

A magyar anyanyelv a gyerekek szerint tehát önmagában nem elegendõ
ahhoz, hogy valaki magyar legyen. Ehhez ugyanis két magyar szülõ („fehér
bõrszín”), legtöbbjük szerint pedig magyarországi születési hely is szükségel-
tetik. Összességében, a beszélgetésekben részt vevõ gyerekek többsége csak
e két kitételt együttesen teljesítõ csoportokat tekinti a magyarság részének.

A magyarság fogalmának effajta, nyelvi, kulturális, etnikai és egyben ál-
lampolgári dimenziókra való leszûkítése különösen meglepõ egy olyan kor-
osztálynál, amelyet az utóbbi több mint egy évtized intézményesen is meg-
erõsített kultúrnemzet-koncepciója befolyásolt. Ha azonban figyelembe
vesszük azt a tényt, hogy a „magyarság” és a „magyar nemzet” fogalmak nem
egészen azonosak (az elõbbi nagyrészt kultúrnemzeti, az utóbbi pedig
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inkább államnemzeti elemekbõl építkezik),9 talán jobban megértjük, hogy
a gyerekek itt nem a magyar nemzettel kapcsolatban fogalmaztak meg állításo-
kat (ebbe valószínûleg belefért volna a határon túli magyarság), hanem a nem-
zetkoncepciótól függetlenül próbálták a külföldiség és magyarság kettõs logi-
káját megragadni. E két logika pedig, éppen a két egymásnak szintén ellen-
mondó kontinuitás: a kultúrnemzeti hagyományok öröksége és az állami
keretek között szervezõdõ mindennapok párhuzamos egymás mellettisége
miatt,10 olyan merev ellentmondásban él, amelyet a gyerekek, a kutatás ered-
ményei szerint, nehezen tudnak saját fogalmi apparátusukkal feloldani. Egye-
bek mellett ennek tudható be, hogy a hovatartozás bonyolultabb eseteinek el-
döntésekor inkább a határeseteket kizáró, és ezzel saját, korábbi megállapítá-
saiknak is ellentmondó ítéleteket hoznak.

A külföldiek jellemzése

A gyerekek Magyarországon élõ külföldiekhez való viszonyáról sokat el-
árul az, ahogyan az egyes nemzeteket, nemzetiségeket jellemzik. A különbö-
zõ etnikai csoportok észlelésének vizsgálatakor elsõsorban arra voltunk kíván-
csiak, hogy a gyerekek hogyan tematizálják a rendszerváltást követõen létrejö-
võ új csoport-meghatározásokat. Emellett azt szerettük volna feltárni, hogy
e csoport-jellemzések formálódásában milyen szerepet játszanak a közvéle-
mény alakulását befolyásoló torz és valós társadalmi tapasztalatok, etnikai
sztereotípiák és a különféle társadalmi helyzetekhez plasztikusan igazodó kol-
lektív képzetek. A percepciók vizsgálata azért is különösen izgalmas téma,
mert a nem magyar állampolgárok tömeges megjelenése és a gazdasági életbe
való bekapcsolódása elõzmények nélküli társadalmi reakciókat, kategorizálá-
si és sztereotipizálási folyamatokat indított el. Ezekre a folyamatokra a gyere-
kek is rendkívül érzékenyen reagáltak, hiszen a külföldiekrõl alkotott elkép-
zeléseiket, az aktuális benyomások mellett, a szocializáció és a társadalmi nyil-
vánosság erõteljes hatása is befolyásolta.

A románok. A Magyarországon élõ külföldiek közül a fókuszcsoport-be-
szélgetésekben a románokat említették és jellemezték a legtöbben. A románok-
ra mint külcsoportra való rendkívül gyakori utalás, és a románság minden
más nemzetiségnél extenzívebb leírása már önmagában sokat elmond a gye-
rekek külföldiekrõl és másságról alkotott képérõl. A románok elsõdleges
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vonatkoztatási csoportként való számontartása ugyan nem jelenti azt, hogy
a gyerekek az összes Magyarországon élõ külföldi közül a románok számát be-
csülnék a legmagasabbra, azt azonban mindenképpen jelzi, hogy a romániai
bevándorlók jelenléte intenzíven foglalkoztatja a gyerekeket. Ez több szem-
pontból is meglepõ. Egyrészt azért, mert bár a nyolcvanas évek végén Erdély-
bõl több mint félszázezer román állampolgár érkezett Magyarországra, ezek-
nek a romániai menekülteknek a többsége magyar anyanyelvû volt.11 Más-
részt ugyan a romániai bevándorlókkal és a magyar–román együttéléssel
kapcsolatos problémák a nyilvános kommunikációban valóban hosszú ideig
jelen voltak, azonban éppen a vizsgálatban részt vevõ gyerekek politikai szoci-
alizációja szempontjából legmeghatározóbb utóbbi néhány évben kerültek
a közbeszéd hátterébe.

Mindezzel együtt, úgy tûnik, hogy nyilvánosságbeli megjelenése óta, a ro-
mániai bevándorlók munkavállalással kapcsolatos problematikája beépült
a mindennapi kommunikációba, és továbbra is pregnáns példája maradt a gaz-
dasági rivalizációs helyzetek elõítéleteket és attitûdöket formáló, valamint azo-
kat fenntartó erejének.12 A versengésbõl eredõ csoportközi konfliktusok megje-
lenésének különösen kedvezett, hogy a rendszerváltást követõ folyamatos élet-
színvonal-romlás mellett nem állt a befogadó társadalom rendelkezésére olyan
értékrend vagy politika, amely az elõítéletesség ellen „védelmet” nyújtott vol-
na.13 Nagyrészt ennek tudható be, hogy a lehetõségek megcsonkítása érvként
léphetett elõ a bevándorlókkal, menekültekkel szembeni negatív beállítódások
racionalizálására.

Lényegében errõl, tehát a gazdasági fenyegetettség tudati képének felna-
gyítódásáról szólnak a kutatásban részt vevõ gyerekek románokkal kapcsola-
tos beszámolói is. Mivel azonban a gyerekek kategorizációi, mint azt koráb-
ban is láttuk, bizonytalan kritériumokon alapulnak, beszámolóikban, úgy tû-
nik, nemcsak a letelepedett romániai magyar menekülteket mossák egybe
a román vendégmunkások és a piacokon áruló erdélyiek csoportjaival, ha-
nem a munkaerõpiaci vetélytársként, vagy „segélyeken prosperáló” mene-
kültként megjelenõ populációt is románként aposztrofálják.
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„Legtöbbször én úgy vettem észre, hogy ki is használják, hogy õk románok, menekültek vagy
valami, és ilyen segély, olyan segély, és akkor megvan a ház, minden. Ha pedig nem veszik fel
munkára, akkor az van, hogy azért, mert román vagyok. Több ilyen van.”(15 éves lány)
„Én a románokkal vagyok így egy kicsit így nem kibékülve, mivelhogy pont ma is tanultuk
technikaórán, hogy õk a magyar embertõl veszik el a munkát, merthogy õk sokkal kevesebb
pénzért elvállalják ugyanazt a munkát, mint a magyarok. Persze nekik is meg kell élni, de
ilyen téren én mégis elítélem õket.” (14 éves lány)

A románok csoportvonásait illetõen némileg megoszlottak a gyerekek vé-
leményei, abban azonban mindannyian egyetértettek, hogy a románok má-
sok, mint a magyarok. Az említett vonásokat tartalmilag osztályozva láthat-
juk, hogy a jellemzések egy kisebb része külsõségekre összpontosít, legtöbbje
azonban a románok normaszegõ viselkedését emeli ki.

Ami a külsõ karaktert illeti, a különféle, egymásnak és önmaguknak is el-
lentmondó leírások egész sorával találkoztunk, így ezekkel kapcsolatban ne-
héz is lenne bármilyen következtetést levonni. Annyi azonban látszik, hogy
a gyerekekben van egyfajta igény a külsõ jegyek alapján történõ kategorizálásá-
ra. Hogy ehhez a rajzfilmfigurák karaktereit, vagy a szülõktõl, barátoktól hal-
lott tulajdonság-szetteket mozgósítják-e, annak megválaszolására, e kutatás
szûk keretein belül, nem vállalkoztunk.

„Van egy osztálytársunk, aki egy románra hasonlít. A papájának is bajusz, kalap, meg ilyen
pipa, a hátán meg ez a puttony. Szóval tiszta román feje van.” (14 éves lány)
„Fölöttünk is románok laknak és velük is nagyon rosszban vagyunk, nem szeretjük nagyon
õket, meg szerintem õk sem minket. De szerintem ez nem miattunk van, hanem mert õk
igénytelenek, és úgymond tolakodóak. Folyékonyan beszélnek magyarul, de külföldi szár-
mazásúak, azt tudom, mert lehet látni rajtuk, hogy kicsit termetesebbek, mint mi.”
(13 éves lány)

Szembeötlõ, hogy a gyerekek románokról szóló véleményei mindvégig
megmaradnak a negatív érzelmi kontextusba ágyazódó fogalomalkotások
szintjén. Ezekben közös motívumként egyfelõl az illegalitásban élõ és devi-
áns (koszos, büdös, hangos) román, másfelõl pedig a viszonyítási csoport-
ként funkcionáló rendes magyar képe jelenik meg.

„Volt már olyan alkalom, hogy a románok hangoskodtak, és átmentünk szólni, és azóta nem
is csinálják. Szerintem ezt õk úgy veszik, hogy ha egyszer rájuk szólnak, akkor többet nem.
Mert ha kihívtuk volna rájuk a rendõrséget, és nincs letelepedési, akkor már mehettek is vol-
na haza.” (14 éves lány)
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„A románok vagy az ukránok, ezek énszerintem tényleg koszosak. Az igény, az nincs meg
bennük, mint másnál, mint egy magyarnál. Hát úgy, hogy most felveszek egy pólót, most raj-
tam volt négy–öt napig, de nem veszem le.” (15 éves fiú)
„Több olyan román van, akinek nincs saját lakása, hanem egy lakásban vannak bezsúfolód-
va vagy húszan–harmincan. És az a magyar, akinek nincs munkája, az is tud így pénzt sze-
rezni, hogyha nagy lakása van, meg hogyha bírja a büdösséget. Mert hát ki kell mondjuk
úgy ahogy van, büdösek.” (15 éves lány)

Szociálpszichológiai vizsgálatok tanúbizonysága szerint, az alkalmi érint-
kezéstõl eltérõen, a valóságos ismertség hatására csökken az elõítéletesség
mértéke. Míg tehát a felületes érintkezés nem akadályoz meg bennünket ab-
ban, hogy egyes csoportokról már bizonyos, elõzetesen elfogadott eszmetár-
sítások, sztereotípiák mentén gondolkodjunk, addig a személyes ismertséget
elõmozdító érintkezések mérséklik az elõítéleteket, és serkentik a türelmes,
baráti attitûdök kialakulását.14 Ezt a tételt egy csoportbeszélgetésben részt
vevõ gyerek románokról szóló beszámolója is alátámasztja, amikor arról be-
szél, hogy miként fogalmazta át saját korábbi nézetrendszerét a csoport tagjai-
val való megismerkedést követõen.

„Nemrég költözött a szomszédunkba egy olyan család, akik román bõrûek, de elvileg ma-
gyarok. Nem nagyon örültünk nekik, hogy ide jönnek, mert ugye van olyan, hogy hegedül-
nek, meg minden, és ettõl féltünk, hogy hangosak lesznek. És annyira meglepõdtünk, ami-
kor átjöttek bemutatkozni, hogy jó napot, mi vagyunk az új szomszédok. És láttuk, hogy
söprik az utcát, hogy rendben tartják az udvart, és tiszták. Szóval kellemeset csalódtunk.”
(14 éves lány)

Az ilyen és ehhez hasonló gyermekkori élményeknek erõs a felnõttkori
észlelési mintákra gyakorolt hatása, hiszen tudjuk, hogy a kultúraközi hiedel-
mek személyes érintkezések által történõ átértékelésének különösen nagy je-
lentõsége van egy olyan életkorban, amikor az elõítélet személyiségben meg-
búvó eredõi még nem túl makacsak ahhoz, hogy a környezet megváltozott
struktúrája pozitív irányban befolyásolhassa õket.15 Ilyenkor, kiváltképp ha
a személyes érintkezést intézményes támogatás is megerõsíti, még jó esély
van arra, hogy az egyénben ne rosszindulatú tévhiteken, hanem a toleranci-
án, és a csoportokat összefûzõ közös érdekek felismerésén alapuló másság-
kép alakuljon ki.
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A kínaiak. A Magyarországon élõ kínaiak jellemzése szintén nagyon gyak-
ran került a fókuszcsoport-beszélgetések középpontjába. Mivel a kutatásban
részt vevõ gyerekek iskoláiban és lakókörnyezetében viszonylag erõs az ázsiai-
ak jelenléte, aligha meglepõ, hogy a románok után a kínaiakat jellemezték
a legtöbben. Ezekben a csoportkarakter-leírásokban a kínaiak, a románokhoz
hasonlóan, szinte kizárólag elmarasztaló értelemben szerepelnek, és jól tük-
rözik azt a negatív képet, amelyet a média sugároz a külföldön élõ kínaiak-
ról.16 Míg azonban a kínai kolónia a magyar médiában alapvetõen két téma,
a kínai migráció és az illegális bevándorlók számának rohamos növekedése, il-
letve a „kínai bûnbandák” hidegvérrel elkövetett bûncselekményei kapcsán
kerül említésre, addig a kutatásban részt vevõ gyerekek beszámolóiban a hét-
köznapi érintkezésekhez fûzõdõ, és az azokból táplálkozó csoportábrázolá-
sok dominálnak.

Ezekben a csoportábrázolásokban a kínai szót egyfajta gyûjtõfogalom-
ként használják a gyerekek, és kínaiként jelenítik meg a nem Kínából, hanem
más ázsiai országokból származó csoportokat is, legyen szó akár vietnami,
akár mongol bevándorlókról, vagy éppen japán turistákról. Ezeknek a „kínai”
csoportoknak közös vonása a gyerekek szerint az, hogy „túl sokan vannak”.
Ennek a „nemzeti karaktertõl” független elsõdleges csoportvonásnak a szívós-
ságára korábban már Robert Bimbi is rávilágított, aki magyarországi kutatásai
során kimutatta, hogy a kínaiakat, a többi etnikumtól eltérõen, elsõsorban
nem bizonyos jellegzetes nemzeti tulajdonságaik mentén, hanem nagy létszá-
muk alapján írták le a válaszadók.17

Emellett a kínaiakat legtöbbször a piaccal és az illegális kereskedelemmel
azonosítják a gyerekek, és a csempészetre, hamisításra, az olcsó és rossz minõ-
ségû iparcikkekre asszociálnak, amikor a Magyarországon élõ kínaiakról be-
szélnek. A gyerekek gondolkodásában ezeknek az áruknak a kereskedelme
egyfajta megtûrt, de morálisan elítélendõ mentalitással kapcsolódik össze.
Részben ennek, részben a közfelfogásban jelen lévõ és a média által felerõsí-
tett negatív képnek, részben pedig az elsõ generációs ázsiai bevándorlók és
a magyar vásárlók közötti kommunikációs nehézségeknek köszönhetõ, hogy
a kínaiak természetével leginkább a törtetést és mogorvaságot hozzák össze-
függésbe a piacokat maguk is sûrûn látogató megkérdezett gyerekek.
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„A kínaiak nagyon durvák, fellöknek, meg minden. Tolják ezeket a nagy dobozokat és ak-
kor mondják, hogy vigyázz, kocsi, és nem is várják meg, amíg arrébb megyünk, hanem men-
nek át rajtunk.” (14 éves lány)
„Nekem velük [a kínaiakkal] vannak negatív tapasztalataim, tehát mondom, hogy köszö-
nöm, ez inkább nem kell, és elküld az anyukámba. Szóval nagyon gorombák.”
(13 éves fiú)

A „piacozással” kapcsolatos jellemzések mellett az eltérõ étkezési kultúrát
említik még sûrûn a kínaiakról szóló beszámolóikban a gyerekek. Úgy tûnik,
hogy a kínaiakkal összefüggõ ábrázolások elsõsorban ezen a két terepen, a kínai
piacokon és a kínai gyorséttermekben konkretizálódnak. Annak ellenére tehát,
hogy a gyerekeknek az iskolában és a lakóhelyükön is van lehetõségük kínaiak-
kal érintkezni, csoport-percepcióikat elsõsorban mégsem ezek a személyes
érintkezések, hanem a piacokon és az éttermekben szerzett alkalmi benyomá-
sok és barátoktól, ismerõsöktõl hallott másodlagos információk befolyásolják.

Ilyen felszínes benyomásokból építkeznek azok a beszámolók is, ame-
lyek a kínaiakat a konyhájuk alapján próbálják jellemezni. (Kínai konyha alatt
itt természetesen a kínai gyorsbüféket értik a megszólalók.) Ezekben a leírá-
sokban megint a nyerészkedõ, olcsó, de silány minõségû árukkal kereskedõ
kínaiak képe köszön vissza, csak ezúttal nem a piaccal, hanem a gyorsbüfék-
kel összefüggésben.

„Arra megy ki az egész, hogy itteni alapanyagokból, minél olcsóbban minél több hasznot
húzzanak a magyarokból.” (14 éves fiú)
„Azért már ez is túlzás, hogy ennyi kínai étterem legyen. Szinte már minden utcában van
egy kínai étterem. És mondjuk nem baj, hogy van, csak ne az legyen, mint a kínai tornacipõ-
nél, hogy olcsó meg minden, csak hát éppen a minõsége, az nem kóser…” (14 éves fiú)

A gyerekek szerint tehát az itteni kínai ételek is csupán gyér hamisítvá-
nyok, és éppen elérhetõségükkel vesztik el hitelességüket. A kínai konyha
„presztízsveszteségét” fokozza az is, hogy mivel a kínai ételek a hétköznapi
ember számára is könnyen hozzáférhetõek lettek, a ritka ínyencségek kategó-
riájából, néhány év leforgása alatt, az olcsó tömegkosztok sorába léptek.

A gyerekek kínai konyhához és kínaiakhoz való viszonya azonban koránt-
sem mentes az ambivalenciától. Míg egyfelõl ugyanis rosszalló lenézéssel be-
szélnek a kínai kolónia magyarországi tevékenységérõl és a kínai konyháról,
a kínaiak és a kínai ételek mégis egyfajta egzotikumként vannak jelen a gon-
dolkodásukban. Az egzotikumhoz való viszonyukat azonban kevésbé a kü-
lönleges idegennel szembeni alázatos távolságtartás, mint inkább a „túl jól”
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teljesítõ, és ezáltal „túlságosan” prosperáló jövevénnyel szembeni gyanakvás
jellemzi. Talán ennek köszönhetõ, hogy a kínaiak étkezési kultúrájában rejlõ
ismeretlen elemeket sem egzotikumként, hanem misztikus, már-már barba-
risztikus vonásként ábrázolják a beszélgetésekben részt vevõ gyerekek.

„A kínaiak minden élõt, mindent, ami mozog, megesznek, meg olyan furcsák. Kínai kaját
biztos nem ennék.” (14 éves lány)
„Van, amikor a kínaiak a kutyát is megcsinálják. Mert a bátyámnak is pont a kutyát vágták
föl. Én is megettem a kínai kaját, nekem is az volt a kedvencem, de aztán mondta a bátyám,
hogy a patkányt, a kutyát, a macskát fölvágják. Hát azóta nem nagyon eszem.”
(14 éves fiú)

Az afrikaiak. A Magyarországon élõ külföldiek közül, a románokon és
a kínaiakon kívül, a négereket jellemezték még nagy számban a gyerekek. A fó-
kuszcsoport beszélgetések tanúsága szerint a gyerekek a Magyarországon élõ
afrikaiakat elsõsorban felfokozott érdeklõdésük és megszállott rajongásuk tár-
gyaként érzékelik. Ez a fetisizáló lelkesedés mindenekelõtt a fekete bõrszín-
nek szól, amely olyan kirívó csoport-meghatározó tényezõként szerepel
a megkérdezett gyerekek gondolkodásában, hogy háttérbe szorít minden
egyéb kevésbé látható dimenziót (nyelv, származási ország, stb.).

„Múltkor megvizsgálták a fülem, és néger volt az orvos. Fehér szerkóban volt és tiszta muri-
san nézett ki, hogy olyan tök fekete emberke hófehér ruhában. A bajsza sem látszott, meg
semmi. Ott fetrengtem a röhögéstõl.” (14 éves fiú)

Szembeötlõ, hogy ezekben a beszámolókban a megszólalók nem afrikaia-
kat, feketéket (vagy éppenséggel nigériaiakat, szudániakat stb.), hanem vala-
mennyien négereket emlegetnek. Ez az elnevezés jól tükrözi a magyar közbeszéd
azon tendenciáját, amely azon túl, hogy heterogén csoportokat mos össze bizo-
nyos külsõ jegyek alapján, a szóban forgó közösséget a közösség által pejoratív-
nak és sértõnek tartott megnevezéssel illeti. (Legtöbbször természetesen mind-
ezt anélkül teszi,hogya negatív felhangnak a tudatában lenne.) A gyerekek reflek-
tálatlan szóhasználata azonban – amelyért elsõsorban nem is maguk a gyerekek
tehetõk felelõssé – aligha okozhat meglepetést olyankor, amikor nemcsak a köz-
beszéd, hanem a hatósági vagy nyilvánosságbeli szóhasználat sem tesz gyakran
különbséget a bevándorlókra, menekültekre, etnikai csoportokra vonatkozó ér-
téksemleges megnyilatkozások és a rasszista beszéd között.18
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Mindezzel együtt, az afrikaiakról szóló jellemzésekben a gyerekek dön-
tõen pozitív érzelmi kontextusba ágyazott kijelentéseket tesznek. Ezekben
a feketék olyan univerzális érvényû, szociabilitással összefüggõ pozitív tulaj-
donságokkal rendelkeznek, mint például a lelkesség, kedvesség, jófejség
vagy lazaság, szemben a marcona vagy egyszerûen csak „nem aranyos” töb-
bi nemzetiséggel.

„Szeretem a négereket, mert szerintem nagyon fainak, a stílusuk is, minden… aranyosak.
Ha kéne választanom egy zsidó meg egy néger között, inkább a négert választanám.”
(14 éves lány)
„A kínaiak mogorvák, viszont a négerek, azok nagyon barátságosak, kedvesek, és szerintem
akárkivel. Ha egy idõs néni odamegy, vele is, egy fiatal lánnyal is, egy másik emberrel is.”
(13 éves lány)

Széles körben elfogadott tétel, hogy a mássággal szembeni elutasítás/elfo-
gadás mértéke összefügg az adott közösség társadalmi jelenlétének, illetve tár-
sadalmi láthatóságának mértékével. Ezt a jelenséget a kutatásban részt vevõ
gyerekek beszámolói is megerõsíteni látszanak, amikor például a „túl sokan”
lévõ románokat és kínaiakat a negatív, míg a számarányukat és gazdasági rész-
vételüket tekintve kevésbé „fenyegetõnek” vélt afrikaiakat a pozitív érzelmi
térfélre helyezik. A fekete közösség által képviselt, és biztonságos távolságban
tudott másság, a gyerekek gondolkodásában így nem a csoport elutasításával,
hanem a másság naiv és rajongó ábrázolásával találkozik. Ez a fajta pozitív
másságkép a valóságtól legalább annyira elrugaszkodott motívumokból táp-
lálkozik, mint negatív megfelelõje, csak éppen nem a deviáns, hanem az egzo-
tizált és fetisizált idegent választja reprezentációja tárgyául.

Ilyen reprezentációkból tevõdnek össze azok a köztudatban elterjedt mí-
toszok is, amelyek a feketéket fõként a vad szexualitás vagy az atletikus adott-
ságok megtestesítõiként ábrázolják.19 Hasonló képalkotási folyamatok ját-
szódnak le a gyerekekben is, õk egy szintén erõsen mitizált, de a korosztályuk
számára sokkal mérvadóbb tulajdonságra, a páratlan táncképességre asszociál-
nak elsõként, ha feketékrõl hallanak.

„Múltkor néztem a tévében egy mûsort, és egy néger pali elkezdett táncolni, olyan mozgása
volt, hogy behidaltam.” (14 éves lány)
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„Az összes néger tud táncolni. Mozogjál már úgy, mint Michael Jackson, soha nem fogsz
tudni, még hasonló lépésed sincsen.” (14 éves fiú)

Ezekben a karakteralkotásokban és a karakterek fenntartásában nem
a személyes tapasztalatok, hanem a tömegkommunikáció erõteljes hatása ér-
vényesül. Ezt a hatást nyugat-európai gyerekek képalkotás-elemzései is kimu-
tatták, amikor a zömében az USA-ból származó videoklipeknek a gyerekek
sztereotipizálási folyamataira gyakorolt hatását elemezték. Ezek szerint, a pél-
daképeket és ikonokat keresõ 13–15 éves korosztály képalkotására a zenei csa-
tornák mûsorai különösen erõsen hatnak, és nemcsak az amerikai életstílus
iránti vonzalmat, hanem a zenében és mozgásban abszolút etalonnak számí-
tó afrikai amerikaiak iránti rajongást is erõsítik a gyerekekben.20

Romák és külföldiek

A bevándorlók és a magyarországi romák közötti párhuzam felállítása
vissza-visszatérõ motívuma volt a gyerekek beszámolóinak. Annak ellenére
tehát, hogy a felmérés a magyarországi külföldiekkel kapcsolatos kérdésekre
fókuszált, a gyerekek romákra való rendkívül gyakori utalása megkerülhetet-
lenné tette a külföldiek és romák közötti hasonlóságok észleléséhez vezetõ té-
nyezõk vizsgálatát. Emellett azt is szükségessé tette, hogy megnézzük, a ro-
mákhoz képest milyen helyet foglalnak el a magyarországi külföldiek a gyere-
kek interkulturális világképében.

Láttuk, hogy a Magyarországon élõ külföldiek többségét (a létszámukat
és gazdasági részvételüket tekintve veszélytelennek vélt afrikaiak kivételével)
a gyerekek meglehetõsen negatívan ítélik meg. A kedvezõtlen tulajdonságok
elsõsorban e csoportok kulturálatlanságával, deviáns életmódjával és norma-
szegõ társas érintkezéseivel kapcsolatosak. A Magyarországon végzett elõíté-
let-vizsgálatok szerint, ezeket a negatív, félelmet és viszolygást keltõ, vala-
mint kirekesztést igazoló csoport-jellegzetességeket a magyar lakosság alapve-
tõen a romákkal kapcsolatosan használja. A vizsgálatok azt is kimutatták,
hogy a romák olyan negatív vonatkoztatási-csoportként funkcionáló külcso-
portként vannak jelen a közgondolkodásban, amelytõl a magyar társadalom
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túlnyomó része elhatárolja magát.21 A romák ellenérzéseket keltõ kategóriá-
ba való számûzése az általunk vizsgált nem roma gyerekek gondolkodásának
is jellemzõ vonása. Ez olyannyira így van, hogy a romákkal szembeni ellen-
szenv még a külföldiekkel kapcsolatban toleráns vagy semleges álláspontot
képviselõ gyerekeket is negatív, kirekesztõ állásfoglalásra készteti. Mindez,
annak ismeretében, hogy a beszélgetés felvetett témái között még említés
szintjén sem szerepeltek romák, különösen jól tükrözi a gyerekekben dolgo-
zó interetnikus feszültségek természetét.

„Én kis koromban úgy voltam vele, hogy cigányok vannak jók, rosszak, ugyanúgy, ahogy
a fehérek között is vannak jók, rosszak. Na most igen, én a fehérek közül megismertem a jót
és a rosszat is, de cigányok közül nem ismertem meg a jót. És ez volt a böki, hogy én egy
olyan cigánnyal nem találkoztam, aki például rendesen tudott volna köszönni, vagy ne feszí-
tette volna be magát a folyosón. És ezek után én már azt mondom, hogy nekem ez nem tet-
szik, és nem nagyon szeretem, hogy Magyarországon még ilyenek is vannak.”
(14 éves fiú)
„A cigányoktól óvakodni kell, mert veszélyesek. Van, akinek levágják az ujját vagy leharap-
ják, olyan is van, aki már a belét viszi a kezében. Felvágják egymást. Lefogják, aztán felvág-
ják, és kész. Ne tudjátok meg, milyen vérfürdõt csinálnak.” (15 éves fiú)
„Azok, akik megölték azt a kisbabát, azok is kisebbségek voltak. Akkor bent égett a házban
rengeteg gyerek, azok is kisebbségek voltak…” (14 éves lány)
„Megvan az oka, hogy miért ítéljük el õket. Azért, mert ártottak nekünk. Hát legalábbis ne-
kem már ártottak. Volt fehér cigány is, akivel problémáim voltak. Olyan kötözködõsek.”
(14 éves fiú)
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Kutatásunk szempontjából ez a fajta tendenciózusan rosszindulatú társa-
dalmi megkülönböztetés azonban nem önmagában érdekes. Mi elsõsorban
arra voltunk kíváncsiak, hogy a gyerekek miért vetítik át fenntartás nélkül a bi-
zonyos minõsítések értelmében cigánynak tekintett csoportról szerzett ta-
pasztalataikat más csoportokra, nevezetesen a bevándorlókra. Másodsorban
pedig arra fókuszáltunk, hogy milyen közös szociológiai jellemzõkkel bírnak
azok a csoportok, akik ekképpen „másnak” minõsíttetnek. Ennek megvála-
szolásával értelemszerûen nem a „klasszifikáltakról”, hanem a „klasszifikáto-
rokról” tudhatunk meg többet, hiszen Bourdieu ismeretelméletének hagyo-
mányait követve, mi sem az etnikai csoportokat, hanem az adott történelmi
és politikai térben létrejövõ klasszifikációs rendszereket tekintjük „objektív
valóságnak”.22 A romák és külföldiek összehasonlításai tehát nemcsak arról in-
formálnak bennünket, hogy miképpen gondolkodnak a megkérdezett gyere-
kek ezekrõl a csoportokról, hanem azokról a társadalmi kategóriákról is sokat
elárulnak, amelyekbe bekerülni veszélyes vagy megszégyenítõ. 23

A gyerekek szerint ilyen megpecsételt kategóriába tartoznak a romákon
kívül a külföldiek azon csoportjai, amelyek tipikus tulajdonságai egyeznek
a cigány életvitel gyerekek által felsorolt attribútumaival. Ilyen közös attribú-
tumként jelenik meg például e közösségek elmaradottsága, zártsága, és a ván-
dorló, nomád életformában gyökerezõ átmenetisége is. A romák és külföldi-
ek eredendõ társadalomkívülisége szintén közös motívumként van jelen
a gyerekek gondolkodásában. Alapvetõen ebbõl ered, hogy e két egymástól
teljesen különbözõ csoporttal szemben hasonló, a megtûrt idegenekkel
szembeni elvárásokat fogalmaznak meg a gyerekek. Ilyen elvárás a gyerekek
szemében a „vendégek” befogadókhoz való alkalmazkodása is. Ezen elvárás
teljesülésének elégtelenségeiért nem a befogadó közeget és az egyéb körülmé-
nyeket, hanem a bizonyos tulajdonságaiknál fogva alkalmazkodni képtelen
csoportokat jelölik meg a gyerekek.

„A külföldiekkel és a cigányokkal is az a baj, hogy nem alkalmazkodnak a kultúrához.
A nagymamám például éppen vajúdott, és akkor az egyik cigányasszonyhoz bejött az egész
pereputty, ráültek a nagymamám ágyára, amikor õ éppen szenvedett. Most ez egy dolog,
hogy összetartóak, de, azért ez ne így legyen szerintem, hogy bejönnek, meg minden… ha
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már itt élnek, akkor tartsák meg az itteni szokásokat.” (13 éves lány)
„A cigányok és a külföldiek közé nehéz beférkõznie a magyaroknak. Nem engednek maguk
közé.” (13 éves fiú)
„Szerintem a románokkal, kínaiakkal, cigányokkal azért nehéz együtt élni, mert más szo-
kásaik vannak, mint a magyaroknak.” (14 éves lány)
„Sok itteni külföldi cigányosan él. Nem az van, hogy akkor most itt élek és itt dolgozok, ha-
nem ha nem tetszik ott, ahol vagyok, akkor továbbállok, és kész.” (14 éves fiú)

Az egymástól mindenféle szempontból teljesen különbözõ, és az egyes
csoportokon belül is számtalanféleképpen differenciált roma és bevándorló kö-
zösségeket nyilvánvalóan nem sok értelme van összehasonlító elemzés tárgyá-
vá tenni. Az egyetlen, ami e két csoportot bizonyos értelemben mégis összekö-
ti, az a többségi társadalom percepciójában megjelenõ társadalom-kívülisé-
gük.24 Az összehasonlításnak tehát szinte kizárólag e közös jellemzõ, a többség
által definiált kívül-maradottság mentén lehet bármi értelme. Ha a többség ál-
tal ily módon közös kategóriába kényszerített romákat és bevándorlókat egy
egységes értelmezési keretben szeretnénk elhelyezni, ahhoz érdemes a társa-
dalmi és gazdasági kirekesztés/befogadás összehasonlító modelljét használ-
nunk.25 E modell segítségével, és a két csoport társadalmi és gazdasági integráci-
ójának összehasonlításával valamelyest közelebb juthatunk az észlelésük kap-
csán felvetõdõ párhuzamok dinamikájának megértéséhez.

Ami a Magyarországon élõ bevándorlókat illeti, különbözõ csoportjaik
eltérõ mértékben ugyan, de valamennyien a magyar társadalom és a magyar
intézmények idegenellenességével és a társadalmi és gazdasági mobilitási esé-
lyek rendkívül korlátozott voltával találják szembe magukat.26 Társadalmi ki-
rekesztettségük és az abból adódó hátrányok deviánsnak és illegálisnak tartott
gazdasági szerepek vállalására (építõipari „rabszolgamunka”; piacozás stb.),
és a közbeszédben stigmatizáltként számon tartott, liminális társadalmi tér-
ben való érvényesülésre kényszerítik õket. Ezekben a szférákban alakulnak ki
kapcsolataik, amelyek aztán életkörülményeiktõl és jövedelmüktõl függetle-
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nül is a társadalom marginalizált, alsó rétegeihez kapcsolják õket. Ezzel
együtt, e csoportok megítélése egyfajta ambivalenciát tükröz: ugyan társadal-
mi értelemben egyértelmûen a kirekesztettek közé tartoznak, tisztességtelen-
nek és tisztátalannak tartott gazdasági tevékenységeik funkcionális fontossá-
gát a társadalom elismeri. Összességében tehát gazdasági értelemben sokkal
kevésbé válnak a kirekesztés áldozataivá, mint társadalmi értelemben. Hason-
ló jelenségérõl, a „differenciált kirekesztés” (differential exclusion) gyakorlatá-
ról számol be Stephen Castles is, amikor a bevándorlókhoz való viszony nem-
zetközi összehasonlító kutatásai kapcsán arra a megállapításra jut, hogy a be-
vándorlási politikák asszimilációs és multikulturális modelljei mellett,
a bevándorlás szigorúan szabályozott, azaz funkcionálisan és idõben meghatá-
rozott korlátozásának modellje a legelterjedtebb. Ez azt jelenti, hogy a beván-
dorló külföldiek ideiglenesen szívesen látottak az országban tartózkodó ven-
dégmunkásokként, azonban kirekesztéssel szembesülnek, amint nem egyé-
nileg, meghatározott idõre szóló gazdasági tevékenység végzésének céljából,
hanem a családjukkal, és letelepedési szándékkal érkeznek.27

A romaként meghatározott népességcsoport kirekesztettségének legfõbb
sajátossága a bevándorlók „differenciált kirekesztettségével” szemben az, hogy
miközben a társadalmi diszkrimináció elsõszámú áldozatai, (részben ezzel
összefüggésben) gazdaságilag is hátrányosabb helyzetben vannak bármely más
csoportnál.28 A társadalmi és gazdasági kirekesztés/befogadás leegyszerûsített
modelljében tehát a bevándorlók és romák közötti alapvetõ különbség az,
hogy míg az elõbbiek gazdasági tevékenységeik folytán betagolódnak a társada-
lom alsó rétegeibe, az utóbbiak nemcsak társadalmi, de gazdasági értelemben is
könnyebben kirekedhetnek a társadalmi munkamegosztásból.

A romák és bevándorlók egységesen negatív megítélése a gyerekek beszá-
molóiban természetesen nem differenciálódik társadalmi és gazdasági ténye-
zõk szerint. Az azonban világosan látszik, hogy a romákkal kapcsolatban hasz-
nált attribúciós minták sokkal merevebb entitásokként vannak jelen a gyere-
kek gondolkodásában, mint a külföldiekkel kapcsolatos, hasonló természetû,
azonban újabb keletû, és képlékenyebb csoport-jellemzések. Ezt a megállapí-
tást az a más kutatások által is megerõsített megfigyelés is alátámasztani lát-
szik, hogy míg a külföldiekkel való személyes érintkezések rendszerint hoz-
zájárulnak a negatív attribúciós folyamatok leépítéséhez, a romák konziszten-
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sen negatív megítélése gyakran nem függ közvetlenül össze a velük
fenntartott kapcsolatokkal. 29

Külön kell szólnunk arról a fókuszcsoportról, amelyben egy kivételével
roma (azaz romának tekintett, és a beszélgetés során magukat részben ekként
is leíró) gyerekek vettek részt. A külföldiekkel és a bevándorlással kapcsolatos
véleményük egyfelõl messzemenõen beleilleszkedik a többi csoportban han-
goztatottak közé; e tanulmányban több helyen idézzük õket. A többség tehát
részben ugyanazokat a sztereotípiákat hozta föl a külföldiekkel szemben (ko-
szosak, büdösek, munkakerülõk), amelyeket magyarok a romákkal kapcsolat-
ban emlegetnek, és ezt hasonló érvekkel támasztotta alá, például: „ma aki
akar dolgozni, az meg is teheti”, részben pedig a munkahelyek elvételével
vagy tisztességtelen kereskedelemmel vádolta õket. (A legnegatívabb állítá-
sok azoktól a roma gyerekektõl származtak, akik szülei munkanélküliek vagy
rokkantnyugdíjasok.) Másfelõl, miközben a többi gyermekhez hasonlóan õk
is természetesnek vélték, hogy a külföldieket Magyarországon hátrányos
megkülönböztetés éri, a roma gyerekek azt hangsúlyozták, hogy a „fajgyûlö-
let” – a rendõri erõszak vagy a munkaadói diszkrimináció formájában, amirõl
mindegyikük elmondott néhány személyes példát – a cigányokat sokkal na-
gyobb mértékben sújtja, mint a külföldieket. A cigány gyerekek tehát a külföl-
diekkel szemben a „magyar” többséggel azonosultak, és az intoleranciával
kapcsolatos tapasztalataik elbeszélésekor sem mutattak szolidaritást a külföl-
diekkel. Mindezt annak ellenére, hogy rokonságukban nagyobb számban for-
dultak elõ külföldön élõ vagy külföldivel összeházasodott családtagok, mint
a gázsó gyerekeknél.
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