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Cetlik a migránsok kutatásához*

(Definíció és szakirodalom) Migráns az, aki 
vándorol. Aki látja a másikat, és őt is másikként lát-
ják. Idegen az idegenek közt. Annyira, hogy ma már 
semmi értelme a kifejezés pontosításának – minden-
ki migráns, vándor, idegen; volt, vagy az lesz. Vagy 
migráns az, akit a szomszédjai migránsnak tartanak. 
S nem is kell ahhoz migránsnak lenni, hogy migráns 
legyél és/vagy migránsnak tartsanak. Menekült az is, 
aki párkapcsolatba, házasságba menekül, még ha csak 
a szomszéd faluba is.

Mielőtt kutatásba fogunk, tájékozódjunk. Olvassunk. 
Vagyis lopjunk, nem szégyen az. Úgyis már mindent kita-
láltak. A migrációt állítólag sokáig nem is kutatták. De-
hogynem, csak nem úgy kutatták, hanem amúgy. Mert 
akik mindenről írtak, mint Nietzsche, Marx vagy Weber, 
konkrétan nem írt a migrációról? Hát hol van az a híres 
sorok közt olvasás?

A szakirodalom tehát bőséges. Már nem kell hiányt 
pótolni sem. A vándormitológia könyvtárnyi terjedel-
mű. Az idegenségről szóló esszéirodalom szintén. S szinte 
mindegyik migránskutató maga is migráns, így minden 
migrációkutatásból eredő szakcikk önreferenciálisként 
olvasható. Ilyképp a gyanú hermeneutikája irányadó.

„Dolgozunk, én most villanyszerelőként, belső munkák 
az építkezéseken. Legfelülről még a Schlosshoffra is rálátok, 
vagy a karácsonyi vásárra a téren, hát az azért látvány. Er-
re kérdi, hogy én honnan való vagyok? Pakisztáni vagy af-
gán, nem tudom, nem is érdekel, szóval látod rajta… Azért 
már gagyog valamit. Kérdezem vissza, hogy hogy’ honnan? 
Hát bazd meg, innen, hát honnét lennék. De hogy hon-

* A szerző a szöveg megírásakor a Marion Dönhoff Stiftung ösztöndíjasa volt.

nan, melyik városból? Nem mindegy az neked, amúgy is 
falu, úgyse tudod. És innen vagyok, mert ez az én orszá-
gom. Vagy ez az enyém, vagyis a miénk volt, mert ez egy-
be volt, érted? Most nem az, mert akkor a Bácska is Ma-
gyarország volt, Magyarország meg a monarchia, de az egy 
volt. Szóval én nem csak idejöttem valahonnan, én itt va-
gyok. Apám is volt pár évet vendégmunkás Németország-
ban. Én nem vagyok migráns. Jó, kezdetben nem tudtam 
a nyelvet, meg menekültként jöttem, átmész a procedúrá-
kon, letelepedés és így tovább. De arra se mondták a régi 
Jugóban, hogy migráns, aki elment Újvidékről a tengerre, 
és ott lakott, vagy Szlovéniában dolgozott. Meg aki ott bár-
hol máshol volt katona. Az neked migráns? Az a te hazád 
volt. Nekünk meg a monarchia is hazánk volt, na, érthető. 
Neki meg ez nem lesz sose.”  **

(Módszertan) A migránsok számát csak becsül-
ni tudjuk, mert épp az a lényegük, hogy izegnek-
mozognak. Kétlaki, többet ül autóban, buszban, mint 
valamelyik otthonában. Ha kiszámolnánk, legalább-
is azok esetében, akik több határt lépnek át oda-visz-
sza, akár naponta-hetente ingázva munkahelyükre, 
vagy a vallási ünnepek alkalmából, a tavaszi, őszi és 
téli szünetben, a nyári szabadságok alkalmából, kide-
rülne, hogy a legnépszerűbb turistacélpont ma a ha-
tárátkelőhely meg az autópálya-kapuk. Évente szinte 
több időt töltenek itt így összességében, mint otthon.

„Én nem tudom, hányan vagyunk, hát abban a város-
ban, mondom, az ötvenből negyvenezer, az migráns, meg 

** A részletek valós interjúalanyoktól származnak, valós történetek, vélemé-
nyek, de nem szó szerinti leiratban.
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ezek az afrikai, meg ázsiai menekült, az nem is mind me-
nekült. Otthon nem maradt senki. Vagyis igen, de nagy a jö-
vés-menés nálunk. Engem otthon is beírtak a népszámlálás-
ba, meg itt is, mert… Vagyis otthon úgy írnak be, mintha 
állandóan ott lennék, mert nem vagyok kijelentkezve, meg 
aki ezt összeírja, annak az több pénzt jelent, az állandó 
lakos, mert rákérdez a vagyonra, az állatokra meg minden 
szarra, de ha neked ott csak címed van, akkor csak pár adat 
kell, az neki sokkal kevesebb pénz per fő.”

(A kutatás tárgya, alanyai) Legyenek hát ma-
gyarok, ex-jugoszlávok, szerbek, horvátok muzul-
mán egyiptomi. Falumbéliek. Akik innen elköltöz-
tek. Akik visszaköltöztek, vagy épp hazautaztak ün-
nepekre. Akik ideköltöztek. Tehát kishegyesi, londo-
ni, pesti, horvátországi, koszovói, vidéki magyarorszá-
gi, határon túli, német nyelvterületen élő. Aki egyszer 
emigrált, aki kétszer, aki még többször, és aki ingázik. 
A legjobb az, aki épp nem is tudja, hol van, honnan 
jött és hová tart, marad-e vagy megy. Aki azt sem tudja, 
hol a feje. Őt hívjuk ma transznacionalistának. Persze 
nem nacionalista, hanem két vagy több náció, ország 
közt fő a feje, ezért transznacionalista. Transzban van. 
(Régebben Jugoszláviában szinte mindegyik buszvál-
lalatot úgy hívtak, hogy Suboticatrans, Topolatrans, 
Severtrans stb.) Ha egy transznacionalistával beszé-
lünk, akárha öttel interjúztunk volna, vagy ötször öt-
tel, hisz úgysem csak magáról beszél, hanem a hason-
ló migránscipőben lévőkről is.

„És kiket is kutatsz? Mindenfélét, vagy csak magyarokat? 
Ühüm, szóval Angliában, Németországban is… Meg hatá-
ron túli magyarokat is? Hát, én nem tudom, a magam nevé-
ben beszélhetek, de aligha vagyok tipikus, a második dokto-
rimat csinálom Londonban. De részben Pesten élek az ösz-
töndíj alatt is, mert a téma meg mégis ideköt, ráadásul vi-
dékről kerültem Pestre. London megint más, mert ott engem 
nem is magyarnak néznek. Tudják, hogy magyar vagyok, és 
hiába voltam itthon úgymond perfekt angolból, kint rögtön 
leveszik, hogy hát nem az akadémiai angolt beszéled, nem 
az arisztokraták angolját, és nem is vidéki vagy skót, vagy 
amerikai angolt beszélsz. Kezdetben alig értettem őket. És 
ebben a londoni egyetemi világban végül is kinéznek, még 
az is, aki szintén külföldi. Tehát tudják, hogy magyar va-
gyok, honnan jövök, mert hát a témám is magyarországi, 
de nekik te kelet-európai vagy. Az már rég semmi, semmi 
extra, hogy magyar, annak semmi jó híre nincs. Mindnyá-
jan kelet-európaiak vagyunk nekik, innentől kezdve úgy-
sem fogadnak be az arisztokratikus angol egyetemi világba. 
Vagy csak később, és sokkal több munkával. Persze, ez csak 
az egyik elem, mert az egyetemi világ mindenhol ilyen végül 
is, nehogy a tanítvány a tanár feje fölé nőjön, többet pub-
likáljon, többet idézzék, tehát ez a világ azért mégis más. 
De akkor is előjön ez, ami a munkásoknál is, minden ré-
tegnél, hogy nem is magyarnak néz a többség, hanem ke-
let-európainak. De minél alacsonyabb szinten volt valaki 

otthon, annak itt jobb lesz az otthonihoz képest, és fordít-
va, ha fenn voltál, itt süllyedsz.”

(Filozófia) Wittgenstein írja A bizonyosságról című 
kötetében, igaz, idézőjelben, hogy „Különös véletlen, 
hogy minden embernek, akinek fölnyitották a kopo-
nyáját, volt agya!” Ugyanígy bizonyos és különös vé-
letlen, hogy akárhová megyünk el migránsokat kutat-
ni, mindenütt találunk migránsokat.

„Én nem tudom, hogy migráns vagyok-e. Biztos nem 
olyan migráns vagyok, ahogy Magyarországon mondják 
a migránst, ahogy mindenhol hallom. Előbb apám ment 
el Németbe’ Jugóból, aztán anyával mi utána. Onnan jár-
tunk haza, ugye. A férjem meg amerikai katona volt Né-
metbe’, vele mentem ki Amerikába. Anyáék meg a nyugdíj 
után hazamentek volna, de akkor a háború miatt nem, és 
a Balatonon vettek házat, és azóta ide-oda megyünk. Aztán 
eladtuk az itthoni házat, amikor apám meghalt, és most hát 
nem olyan hazajönni ide, meg ott a Balaton, az is ilyen va-
lamiféle hazamegyünk-féle, mert ott az a ház, meg Német-
be’ még a lakás. De Amerikába meg többfelé laktunk, az-
tán a második férjemmel, meg már az unokák, még neki is 
mondom néha magyarul… A fiam meg keresne magyart… 
mert csak orosz nők vannak, rögtön az amerikai állampol-
gárságért, szóval, nincs USA-ban magyar társkeresős oldal, 
én kerestem, pedig ő így keveset tud magyarul. Ő katona 
is volt, Afganisztánban meg Irakban is. Vagyis mi migrán-
sok vagyunk, de nem úgy, mint mások.”

(Személyes, családos és magányos) Nekem 
csupán apám és apja biztosan nem migráns, ők so-
sem migráltak, bár apám egyszer majdnem Németor-
szágban vállalt kórusvezetői állást. Minden más csa-
ládi vonalon, már amit tudok, mindenki jött-ment, 
bevándorolt, menekült, illetve előtte valahonnan ki-
vándorolt, főleg Svábországból. Telepesek voltak, csa-
ládostól érkeztek az ősök, együtt akár a rokonsággal.

A migráns hagyományosan magányos, legfeljebb pár-
jával indul, még ritkábban családjával – korábban a ván-
dor egyedül indult el. Később már a szekéren, tutajon ér-
kező őseim így nem magányosak, nem is vándorok. Ők 
már – nevezzük így őket – a telepesek. Idetelepültek. Az 
ún. szülőfalumat épp 250 esztendeje telepítették be. Új-
ra. Mert a törökök alatt elnéptelenedett. A török temető-
ről minden tudja, hol van. Turista-attrakció, mert kilóg-
nak a csontok az omladozó löszfalból. Kár, hogy ez mí-
tosz. Kolerásokat tömegsírja ez, a 19. század második fe-
léből. Amikor már elvándoroltak a törökök. Akik nyilván 
nem migránsok voltak, hisz csoportosan jöttek-mentek.

A migrációról való gondolkodás – migráljak-e?, má-
sok miért mentek el?; és miért nem jönnek vissza? miért 
nem megyek haza vagy tovább? – az is mondhatni migrá-
ció. Ahogy az otthon maradó ellenzékiek, a disszidensek 
mondták: szellemileg migrált. Alámerült, kibekkelte. Bel-
ső szellemi migrációba vonult, az énje otthon is maradt, 
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meg nem is. Kissé fellengzősen hangzik, de van benne 
valami. De van benne valami. Az élet maga az úton levés. 
(I. m. talán: Coelho.)

Itt van Sebald könyve, A kivándoroltak. Alapmű, e 
témában bizonyosan. Maga is Németországból migrált 
Angliába, aztán részben ottani migránsokról írt. Négy 
boldogtalan migránsról. Még 1990 előtt járunk, a mig-
ráns, főleg, ha művészlélek, nem is lehet más, csak bol-
dogtalan. Hisz migráns, kivándorolt. Az ok nem mind-
egy, de úgyis magára marad, szinte látjuk magunk előtt 
őket – Sebaldot is – a migránsbográcsban főni. Sebald 
a kivándoroltak után nyomoz, keres, mert egy vándor 
mást nem tehet. Azért nyomoz, mert vándorol, és azért 
vándorol, hogy nyomozzon.

„Hát a magány. Akad pár magyar, az igaz. De öregebbek, 
mind a hitel miatt jött ki, meg családostul már… A have-
rokkal szoktunk néha, ugyanonnan jöttek, mint én. Igaz, 
Svájcban vannak, de az közel van hozzám. Jól berúgunk, 
fesztivál, ilyesmi. Német lánnyal, hogy te megismerkedj? 
Esélyed sincs. Szóba se áll. Látja rólad, hogy gastarbeiter. 
Pedig a kertvárosban, ahol lakom, a német öregek köszön-
nek előre nekem, mert németnek néznek, fehér vagyok, meg 
Bayern-mez van rajtam. Meg ilyen németes vagyok, látod, 
kövér is, hosszú Bundesliga-haj, ilyen nyolcvanas évekből, 
pedig akkor születtem. Ez meg kisváros, ötvenezer ember, 
ennek több mint fele biztos, hogy migráns, meg menekült. 
Azok meg nem is dolgoznak, verekedés meg minden, de az 
ilyen menekült nőkkel se ismerkedhetsz, muzulmánok. És 
akkor megvárod, az bassza meg a magyar pincérnőt, aki 
a legtovább iszik vele végül, reggelig, záróráig. Az egyik, az 
cigány is, magyar, mondta, adjak le negyven kilót, akkor 
összejönne velem végleg, ketten könnyebb. Na. A múltkor 
meg volt egy szilikonos ukrán kurva, megfoghatom a mel-
led, ez rendes kupleráj, kérdeztem. Meg hát. Aztán az egész 
négyszáz euró volt. Én meg keresek úgy 1800-2000-et. Hát 
az sok. De jó volt! Ez az ismerkedés.”

(Az idegen, az éleslátás és a lojalitás) Alfred 
Schütz az idegenről abból a szempontból is írt, hogy a be-
fogadó csoport hogyan látja őket: egyfelől az idegen kri-
tikus, „baljós éleslátással” bír, azaz máshonnan jőve észre-
vesz olyasmit, ami az őshonos többségnek fel sem tűnik 
saját magáról. Másfelől úgy látják a jövevényről, hogy 
úgysem tud majd azonosulni azzal a kulturális mintával, 
amit ők felkínálnak neki, ezért aztán lojalitása kétes lesz.

„A fél falu kint van Németbe’, ez a (…) nevű falu. A lá-
nyomék is kint vannak, és hát tőle tudom, mert ő tud né-
metül, ő intéz mindenkinek mindent, a papírokat, végül 
is ebből él, meg a spedíció. A többieknek, az újaknak, vé-
gül ehhez németül se kell tudni, minden el lesz intézve, be 
van járódva. De a munkán kívül a helyiekkel nincsenek 
úgy egyben, pedig nem olyan nagy falu az, vagy hát kisvá-
ros. Itt szinte csak magyarok vannak, már a hatvanas évek-
től, másféle nincs. De a németek ezt megszokták, nem ér-
dekli őket, a mieinket se érdekli a többi, de aztán az isko-

lában már megy a keveredés, és a gyerek már inkább német 
lesz, és ugyanolyan. De ez mind magyar, mondom. Itt még 
más jugók sincsenek, és akkor nincs probléma.”

(Az abszolút idegen: a kitagadott) A legidege-
nebb az, aki a másik vallású faluba házasodik, vagy talál 
élettársat. Sosem fogják elfogadni, legalábbis ez volt an-
no, ma leginkább tesznek a másik vallására – a saját mel-
lett is –, és jó esetben a nemzetiséget is. De régen, meg 
talán ma is imitt-amott még a magyarok közt is, a setét 
vidéken, az ilyen ember tehát idegen lesz ott, ahová há-
zasodott, de ott is, ahonnan kilépett. A szex, a szerelem 
csinált belőle idegent, pedig úgy mesélik, régen nem így 
házasodtak, hanem érdekből, kiházasították őket, szere-
lemből legfeljebb csak dugtak, kinn, a mezőn.

„A  mi vallásunk a  szeretet vallása. Muzulmánok va-
gyunk, és számunkra az első a család. A gyerekek tanítta-
tása az iszlám jegyében. Mi mindenkit tisztelünk, a más 
nemzetiségűeket is, a más vallásúakat is. Mi egyiptomiak 
vagyunk, annak valljuk magunkat, és ez egy ősi nép. Saját 
a kultúránk, saját a vallásunk. És nem vagyunk albánok, és 
nem vagyunk romák. Semmi közünk hozzájuk, ők egészen 
máshogy élnek. Nézd meg, itt minden tiszta. Mi hiszünk 
Allahban, Allah egy. Semmi bajunk sincs itt a magyarokkal, 
a gyerekeknek az iskolában se, látod, a szomszédokkal is jó-
ban vagyunk… Mi dolgozunk, és nem segélyből élünk, meg 
nem lopunk. Nem vagyunk cigányok, nem vándoroltunk 
sose. Koszovón sem volt semmi problémánk az albánokkal, 
vagy a szerbekkel, nekik volt aztán bajuk velünk, az albá-
noknak, mert nem harcoltunk a szerbek ellen velük együtt. 
És Németországban se volt semmi bajunk, a gyerekek na-
gyon gyorsan megtanultak németül is, mi meg csak vártuk 
a papírokat, amíg vissza nem küldték az egész családot. És 
őket ott rögtön befogadják, taníttatják, csak nekünk nehéz, 
nem kaphattunk munkát sem, pedig ott van a család java, 
már régóta sokan, még a háború előttről, legalább százan, 
sőt, még nagyobb a rokonság. És mi nem vagyunk elmara-
dottak, van tévé, internet, mobil is, minden. A gyerekek is 
ismerkedhetnek bárkivel, és szórakozhatnak, házasodhat-
nak akárkivel. Kivéve a cigányokat. Aki romával házasodik, 
az többi nem lehet a család része. Megszakítjuk vele örök-
re a kapcsolatot. Bárki mással lehet, bármilyen vallásúval 
is. Romával nem lehet, így megy ez ezer éve.”

(Banális nacionalizmus) A Michael Billig által be-
vezetett fogalom, illetve elmélet arra utal, hogy hát iste-
nem, a mindennapi életben nacionalistákká válunk, már-
mint mindig vagyunk valakik nemzetiségi szempontból. 
Magyarnak vagy másnak gondoljuk magunkat, meg mi 
másokat valaminek, ők meg minket valaminek. És hogy 
a kutatóknak is legyen dolguk, főleg, ha megkérdezik az 
embereket, hát elmondják nekik, hogyan magyarok vagy 
ezek-azok a mindennapokban. Miközben újra burjánzik 
körülöttünk az, amit ma már újnacionalizmusnak mon-
dunk, az egész a mindennapokban mégis oly – banális.
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„Nem tartom az itteni magyarokkal a kapcsolatot. Per-
sze, a munka kapcsán esetleg néha, otthoniakkal is, nyáron 
Pest, Balaton, most meg te vagy itt, magyarul. Az én szin-
temen ez nagyon le van már szarva, hogy ki micsoda. Per-
sze, hogy követem az otthoni médiát, a tévéket is, stream-en, 
meg mindent az interneten. Na, lehet, ezért nincs honvá-
gyam, mert követem. Vagy ezért nem mennék haza. Persze, 
a biztonság miatt se, az anyagiak. Vagyis hogy minden hé-
ten látom, mennyi pénz landol a magánnyugdíj-számlámra. 
Otthon meg milyen nyugdíjam lenne, még ha van 25 évem 
is addig? CNC-sként ott kapok munkát, ahol csak akarok, 
vagyis otthon is kaphatnék. A kollégák is, van mindenféle. 
De már az angol is elhív magához, focit nézünk. Az sose 
érdekel, a Brexitet is leszarom, de a focit követni kell. Hét-
főn az az első, mit játszott a csapat, ezt beszéljük meg, ez 
a belépő a befogadáshoz is, egy ilyenről beszélgetni. Most 
jó a Watford, nyolcadik a Premierben. Jegyet te oda nem 
kapsz. De olvasom hétvégén, mi van, hozzá szóljak tudni. 
Ez a belépő a beszédbe. A rögbi is, láttad a stadiont, ahogy 
jöttünk, mind a kettő ott játszik. Az még nemzetibb sport 
itt. Itt a főutcán meg látod, ez a watfordi főutca, van min-
den üzlet, lengyel, még román is, mindenféle náció, ázsi-
ai. Magyar az nincs, az egész Londonban egy, ha van. Na, 
mit együnk, éhes vagy? Kínai jó lesz?”

(Metodológiai szaktanács) Azt írja a szakember, 
a jó narratív interjúkészítés egyik első feltétele, hogy ne 
féljünk a hangfelvevőnktől (ő még magnetofont említ). 
Ha félünk a saját hangunktól, mert fel lesz véve, akkor 
ne higgyük, hogy interjúalanyunk nem fog ugyanúgy 
megijedni. Legyünk barátságosak. Megértőek. Lehető-
leg sose beszéljünk magunkról. Még az elején se mond-
juk el, hogy én is migráns vagyok, vagy már menekültem, 
hogy hányszor költöztem, hol s mikor éltem és miért.

„Nem, ne kapcsold be a magnót. – De akkor nem tu-
dok elszámolni az interjúval, azt hiszik, hogy kitaláltam. – 
De én nem akarom, hogy ez így megmaradjon, mit mon-
dok. – De nem kell félni, ez bizalmas, senki se hallgat-
hatja meg, a titkárnő legépeli, ennyi. Különben is, van 
GDPR-szabályozás, aláírod a papírt, adatvédelem. – Ak-
kor se. – Jó, de jegyzetelhetek? Vagy hát a lényeget úgyis 
megjegyzem. – Jó, jegyzetelhetsz, de én nem akarok prob-
lémát, hogy amit elmondtam, abból baja legyen valakinek. 
Te hányszor migráltál? – Háromszor, de mindig Magyar-
országra. – Na, látod, ha nem írsz mindenfélét, akkor nem 
is migrálsz háromszor.”

(A sikeres és legális migráns) Virág Tünde ír ar-
ról, hogyan (nem) lehet kutatni egy faluban a migrán-
sok sorsát, azt, hogy a migrációt ki és hogyan szervezi, 
miképp működteti a kapcsolathálót, ebből kik mikép-
pen élnek meg, és legvégül ki kit húz le anyagilag. Mert 
a kutató hiába épülne be a közösségbe, aligha tud tel-
jességgel a mélyre esni. Csak a legális és sikeres életuta-
kat ismeri meg, miközben a helyiek folyton kísérik, fel-

ügyelik munkáját. Ha valakivel kettesben ül le, mintegy 
spontán módon vágódnak be a rokonok és kapcsolód-
nak be a kommunikációba. Mert az otthoniaknak, főleg 
a külföldön időszakosan munkavállalás szervezése nagy 
biznisz, s nem érdekük, hogy a fekete és szürke zóna jel-
lemzőit kutassák, az nyilvánosságra kerüljön. De nem-
csak az adózás miatt. A migránsokat otthon is szégyell-
hetik, mert alantas munkát végeznek külföldön, vagy 
éppen prostituáltak.

„Hogy ő üzletvezető? Meg hivatali kocsija van? Ne bassz 
már… Hát ott állunk, toljuk a kosarat a Lidliben, és rajta 
ez a sárga-kék hogy hívják munkásizé, a mellény. Ott ácso-
rog, rakosgat, ilyen rakosgató… – Árufeltöltő? – Az, rakja 
a polcra. De úgy csinált, hogy ne lássuk, pedig látta, hogy 
látjuk. Na, lehet, hogy volt más is, szállította az árut, de 
ott se úgy van, hogy örök a munkahely… – De miért? Szé-
gyelli? – Hát biztos, lehet. Mert otthon mást mondanak so-
kan. Meg hogy ő németül tudna? Dehogy, hát ő magyarok 
meg szerbek közt van egész nap, szerb a főnöke, a lakáski-
adó, azzal bőven elvan. Én meséltem, hogy kezdtem, sehogy. 
Most se hű, de valami, meg volt, hogy jó volt, és egyszerűen 
kitettek, mert másnak akarta az állást. Mert a fele valami 
hitelben úszik. Mondjuk, hát tudod, ő elbaszta otthon, már 
mindenkitől kölcsönkért. A java persze a lakás miatt, a sváj-
ci hitel. De és akkor mit szégyell? Hát mi basztuk el? Nem, 
hanem az ország, a kormány, meg hát a bankok. Hogy ott-
hon úgyse jutsz sehova, még ahhoz adósság se kellett, nekünk 
se volt ott. Most itt van, de itt meg épp nem szégyen, hogy 
te már itt hitelt kaphatsz. De hát tudod, mindenki olyan, 
hogy nagyzolni szeret. Aztán otthon kettőt fordulhat az új 
kocsival, hogy lássák, itt meg a sufniban alszik és robotol.”

(A politika és a valóság) Nézzük meg, mint mond 
a hatalom. „Tömegesen jönnek haza a magyarok külföld-
ről, mert itthon jobb az élet” – mondja a magyar nem-
zetpolitikai államtitkár. Csak tudja. Bár nem mond ada-
tokat, és a jobb az élet-et sem operacionalizálja, mitől, 
miben, mikor jobb. Az egyik felmérés szerint legjobban 
azok érzik magukat, akik hazatérnek. Akik el sem men-
tek, ők is jobban érzik magukat, mint akik migráltak. 
Ám ha rákérdezünk – a felmérés módszertanára –, kide-
rül, erősen kozmetikázottak az adatok, és attól függ, mire 
kérdezünk rá, milyen területen érzi magát jobban valaki.

„Tudod, mikor fogok én hazamenni? Ezeknek? Sose… 
Nem akarom, hogy a gyerekem úgy nőjön fel, hogy ami-
kor a reptérről jövünk-megyünk, vagyis hát ott is észrevet-
te, mert mindenhol ott van, hogy Soros ne nevessen a vé-
gén meg a többi. És kérdezi, mert tizenegy éves, hogy ez mi? 
Persze, meg tudom magyarázni, úgy is, hogy megértse. De 
nem akarom, hogy ebben éljen. A férjem meg indiai, ne-
ki amúgy is tökmindegy, hol dolgozik. De a gyereken lát-
szik, hogy félig indiai, mondjuk. Vagyis cigánynak is néz-
hetik. És akkor ezt magyarázgassam. És ebből baja legyen 
az utcán, akárhol. És akkor azt is magyarázgassam, hogy 
nem is cigány, hanem indiai, hogy akkor a különbség, az 
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mi. Nem is ez a lényeges, indiai, cigány, érted, nekem fő-
leg nem lényeges, de az igen, hogy ebben éljen, így bánja-
nak vele, azt én nem tudnám elviselni. A férjem leszarja, 
a gyerek leszarja, de én nem szarhatom le, ha így érzem. 
Itt meg aztán kerüljük is a magyarokat, az én szakmám-
ban akadhatnak partnerek, tökmindegy, de ezen a szinten 
minden angolul megy, itt annyiféle ember van már, nyelv, 
szín, fajta, hogy tökmindegy.”

(A hazátlanok repatriálása) Hannah Arendt 
a menekültekről mint „fölösleges emberekről” írt, má-
sok a „nem-polgár” kifejezést használják azokra, akiket 
semmilyen kategóriába nem lehet beszuszakolni, (még) 
a menekültbe sem. Boris Groys A menekült esztétikája 
c. esszéjében ír arról, hogy Németországban a menekült 
(Asylant) szót olyanokra használják, akik nem néme-
tek, de ott élnek vagy akarnak élni – pedig a bevándor-
lók többféle csoportjáról van szó, olyanokról is, akiknek 
vannak papírjaik, de nem politikai vagy más okból me-
nekültek: „A menekült alakja tehát kínosan megzavar-
ja a saját és az idegen alapvető elválasztását, ami ősidők 
óta meghatározza az ember felfogóképességét és képze-
lőerejét. Éppen ezért, a menekült bizonyos értelemben 
láthatatlan, felfoghatatlan és azonosíthatatlan.”

Az állam(ok) pedig, már amelyik, tiltják, büntetik, 
ha csúnyán beszélünk másokról. PC-módra nem lehet 
cigányozni, niggerezni, buzizni. De a törvény még in-
kább védi azt az akárkit, főleg politikust, akit, ha lega-
nézunk, lefasisztázunk, úgy megsértettük a jó hírnevét, 
a becsületébe gázoltunk. Sose értettem, honnan vesszük 
azt, hogy valakinek eleve jó hírneve, becsülete van, vagy 
akár hogy az emberi méltóságát is születésével kapta. Er-
re fel visszadeportált gyerekeket repatriáltaknak neve-
zünk Szerbiában, illetve Európában, például Németor-
szágban, mintha lenne hazájuk, ahová repatriálhatók. De 
őket nem védi senki. Azaz, e konkrét esetben, Újvidékre 
vagy egyes vajdasági magyar faluba repatriálnak – kap-
ják vissza a hazájukat?! – koszovói roma vagy egyiptomi 
muzulmán gyerekeket: „íme, ez a ti hazátok”.

A vajdasági német rokonaim egy részét egy München 
melletti faluban telepítették le több más „Ostgebiet”-ből 
származó német családdal. Az először 805-ben (!) em-
lített falut ma Wiedenzhausennek hívják – ez tudtom-
mal semmit sem jelent –, amit én olykor úgy értettem, 
hogy Wieder zu Hause, vagyis hogy „ismét otthon”. De 
ebben mégis több a logika, hisz őseink egy része állítólag 
Ulm környéki, vagy ott szálltak tutajra, s váltak a Bács-
kában Donauschwabenné.

„Az iskolában nem igazán tudunk mit csinálni velük. 
Ők egyiptomi muzulmánok, de a szerbek, meg itt a magya-
rok is, persze, cigányoknak tartják őket, mert úgy néznek ki, 
mármint a bőrszín, mondjuk. De egészen mások. Mondjuk, 
szinte azt se tudni, milyen nyelven beszélnek, koszovói al-
bán, vagy valami roma nyelv, vagy a kettőnek valami kö-
zös nyelvjárása. Tudod, ahogy egyik falu megérti a szom-

széd falu nyelvét, szinte ugyanaz, aztán az első meg a hu-
szadik falu lakói már rohadtul nem értik egymást… És itt 
meg nincs albán tanár, csak szerb meg magyar. Sokan kint 
vannak Németországban, vagy jönnek-mennek, seftelnek 
használt fehértechnikával, például. Vagy ugye van itt két 
hodzsa, vagy dervis, az van kiírva, hogy Dervis Kft., szer-
bül, „samostalna udružnja radnja”, önálló szolgáltatás vagy 
mi. És gyógyít, mint egy varázsló, átkot szed le, tanácsot 
ad szerelmi ügyben, de jó pénzért, mert külföldi autók is 
megállnak. Tán mind muzulmán, de nem tudom, elég fura. 
Aztán Németországból kitiltják őket két évre, a gyerekeket 
visszadobják, és ott, amit két év alatt megtanultak, szépen 
németül, de a kézmosást, viselkedést is, azt itt három hét 
után már elfelejtik. Aztán két év után megint megpróbál-
koznak, meg itt semmit se tanultak, kitől is, szerbül vagy 
magyarul, németül sincs, aki tanítsa. Aztán megint kimen-
nek, a gyereket kikupálják, aztán megint vissza. Senkinek 
sem kellenek, mert Koszovóról ide jöttek, országon belüliek 
úgymond, belső menekültnek mondják, vagyis hogy jön az 
ki, „interno raseljena lica”, belsőleg, belül széttelepített sze-
mélyek? Ez is hogy’ hangzik?! A németeknek meg Szerbia 
biztonságos is, jó, végül is ez a rész az is. Szerintük, már-
mint saját maguk szerint, ők nem romák, és nagyon nem 
szeretik, ha hozzájuk hasonlítják őket, vagy annak mond-
ják őket, meg mert muzulmánok. Olvasni se tudok mit ad-
ni nekik, de én jól elvagyok velük itt az iskolakönyvtárban, 
rendes gyerekek ezek. De nézd meg, milyen könyveket kül-
denek a magyarok? Egy általánosba. Mesekönyvek helyett 
itt van: Navracsics Tibor: Európai belpolitika… 1998-as. 
Nem kell? Kidobom a faszba, hely sincs.”

(Migánsok a médiában) Előszeretettel készít in-
terjút a hatalomhoz közeli, avagy államilag fenntartott 
média a hazaköltözöttekkel. Nincs gyakoribb tanulság, 
mint hogy „ott sincs kolbászból a kerítés”. Ez igaz, lát-
tam Londonban, Bécsben, mindenütt, hogy ott is csak 
a piacon van kolbász. Itthon viszont már disznó is alig 
akadt, mélyponton az ára. Meg hogy „ott mindenért 
meg kell dolgozni”. Akkor itt(hon) viszont nem? És hogy 
aki tanul, itthon is boldogul, csak szakmát kell tanulni, 
nem pedagógusnak, abból van épp elég. Szakmunkás-
nak kell tanulni, az a biztos jövő, mondják, miközben 
éppen a szakmunkások a legkeresettebbek, tehát poten-
ciálisan ők vándorolnak ki legelőbb. Vagyis éppen olyas-
mire képzik ki inkább őket, amire a legnagyobb a szük-
ség nyugaton is.

„Itt aztán nem kérdezték, milyen papírom van. Az an-
gol már ment máshol is, ott is hátrányos helyzetű gyerekek-
kel foglalkoztam, autista, ilyesmi. Itt meg azokkal az angol 
gyerekekkel, akik itt a külvárosban élnek, a szülők is sem-
milyenek, ilyen underclass… És akkor korrepetálok, matek 
stb. Magyartanár diplomám van, vagyis csak magyar szak, 
a pedagógiai részt nem csináltam meg. De itt semmit sem 
kértek, vagy honosítsam, dehogy. Beírtam az önéletrajzba, 
hogy ez van, meg ezt csináltam itt eddig… Látták, csinálom, 
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tudom. Aztán én választom meg, mennyit dolgozok. Nekem 
elég a 30 óra, dehogy dolgozok többet. Lehetne, de minek. 
A feleségem is angol, vagyis mondjuk wales-i, de mindegy. 
Magyarokkal én itt nem találkozok, van valami, nem tu-
dom. Jó, tudom, hogy mondjuk ide direkt sok magyar orvos 
jött, de nem érdekel. Itt például kurva sok a spanyol fiatal, 
azok is pincérként kezdik, mint én, mert náluk sincs mun-
ka vidéken. És dél-amerikai, mindenféle. Nagyon hipszter 
hely, mindenféle stílusú hely, bulik. Jó, tudod, persze, ma-
gyar vagyok, meg magyar irodalom, meg hát mit tudom én, 
ha anyám esetleg beteg lesz, akkor haza kell költözni rá vi-
gyázni, de mi az már, hogy akkor magyar.”

(Tipikus) Már az 1914 előtt Amerikába emigrálók jó ré-
sze is úgy tervezte, hazaküldi a pénzt, házat, földet vesz-
nek majd pár év munkájából, s jönnek haza. A hatva-
nas évek közepén hasonlóképp indultak meg a vendég-
munkások a Vajdaságból is: a férfiak, egyedül. Egy-két 
év, amíg összejön a házra való, gondolták. Még egy év, 
tévére és szekrénysorra. Még egy, autóra. Még egy-kettő, 
kellene föld, ahhoz traktor. Aztán ment a feleség, később 
a gyerek is. És elmúlt 25 év, jöttek a délszláv háborúk, 
maradtak kinn. Korábban hazajártak, új tárgyi kultúrát 
hozva, kimulatva mentek vissza, a rokonságot kiélezve.

„Hallod, én még hazajárok, mert anyámék miatt, meg 
a házamat is még befejezem, vagy hát rendbe kell tartani, 
a kertet is. De a  többiek? Még amikor mindenki megin-
dult a magyar útlevéllel, karácsonykor, húsvétkor tele volt 
a kocsma, ez 2010-től úgy. Aztán egyre lemaradnak. Már 
ugye hát mindenki kinn van, a  testvérek, barátok, have-
rok, mindenki. És ugye, hogy itt egy euró a sör, és minden-
ki fizetett itt boldog-boldogtalannak. Megmutatta, hogy 
van miből. De most kinek mutogatná? Meg mit fárassza 
magát az úttal? Meg itt is kapható minden, most nem ho-
zol haza semmi érdekeset. Csempészni se érdekes, csak ki-
felé a cigit, pálinkát, esetleg, de az is mi… És észrevettem, 
a generációmat, hogy aki itthon marad, az hamar szétesik, 
nincs munka, szar munka van, nincs pénz, kis pénz van, és 
leamortiziálódik a semmibe. Ott rendes az életmód, munka, 
nincs ez a piálás, akkor minek mentél volna ki? Így meg az 
egészség is más, a fizikum. Nézd meg a nőket, aki kiköltö-
zött, és a negyven éves tízzel kevesebb, aki meg maradt, tíz-
zel több. Húsz év van köztük, pedig egykorúak, no most én 
ezt látom így higiéniailag.”

(Transzmigráns irodalom) A migránsok java ma 
is jön-megy. Az írók is utaznak. Már nem a transzmig-
rációs irodalom a divatos, hisz már megszokott, hanem 
a transzmigrációs irodalom története és elmélete. Pe-
dig legfeljebb számszerűen több ma a transzmigráns író, 
ilyen irodalom mindig is volt. Az egész Biblia jövés-me-
nés és menekülés, aztán ott Odüsszeusz, Caesar Galliá-
ban, Julianus barát. A délszláv írók a kilencvenes évek-
től. A magyar írók berlini vagy svájci ösztöndíjjal. Hirte-
len felnézek a könyvespolcomra, a világirodalom egy ré-

sze: Orwell, Henry Miller, Naipaul, Rushdie. Bernhard, 
Canetti, Thomas Mann, Agota Kristof, Herta Müller. 
A vajdasági magyar polcról nem sorolom a neveket, elég 
Domonkos István Kormányeltörésében c. versére utalni 
vagy Tolnai Ottó vendégmunkás- avagy spárgázás-pró-
zájára, vagy a németül író, svájci-vajdasági Nagy-Abo-
nyi Melinda (Melinda Nadj-Abonji) Galambok röppen-
nek fel című regényére.

„Otthon egy állásom volt, meg egy üzletem. De abból 
sem tudtam tíz éve megélni. Most gazdag gyerekekkel dol-
gozom, ez már több, mint au pair, a férjemet itt ismertem 
meg. Már vettünk lakást Pesten, az anyja ott él, már egye-
dül. Alighanem hazamegyünk. Otthon is van munka már. 
De nem is az – itt ketten vagyunk, ennyi, és nem csak az 
emberekről van szó. Vannak magyar rendezvények, ez meg 
az, koncert, diszkó, stand-up-comedy… De ez kulturáli-
san, hogy mondjam, nem az enyém, nem a miénk. Nem 
is járunk magyar helyekre, vagy ha elmész egy magyar há-
zas valamire, az is idegenen hat, hiába a magyar néptánc. 
Gyerekkoromban otthon énekeltem március 15-én a szín-
házban. Nyilván már nem fogok, de az az érzés hiányzik, 
tehát valami kultúra. Amiből éppen van itt minden, sőt, de 
nem az és nem ott, amire azt mondod, hogy ez az én vala-
mim, kultúrám. Amikor hazautazom, az nemcsak repülőút, 
hanem egy ilyen időutazás, a gyerekkorba, ifjúkorba, ami 
volt. Meg ez nosztalgia, tudom, de az hiányzik. Amit itt 
úgyse kapsz meg, csinálhatnak ide magyar fesztivált, meg 
kürtőskalácsot, az meg hát nem is miénk, az erdélyi eleve, 
meg néptáncolnak, vagy Kispál, de ez nem az.”

(A Mannok és a luxusmigránsok) Tilmann 
Lahme népszerű „családregénye” inkább olyan infor-
mációk, anekdoták, pletykák gyűjteménye, kábé Tho-
mas Mann egész családját kábé pénzéhes, egyszerre 
workaholic és alkoholista-narkós, meleg, a másikra fél-
tékeny, félig elfuserált művész, szeretetre-szerelemre kép-
telen emberekből élő luxusmigránsnak mutatja be. De 
talán a Mann-család az első menekült-migráns család, 
akik igazán transzmigránsok is voltak, mert sokáig jöt-
tek-mentek, mire Amerikában kötöttek ki (majd újra 
Európában), és végig kötődtek a németséghez, a hazá-
jukhoz, amit Hitler ellopott és megtagadott tőlük, végül 
valamennyit visszakaptak belőle. Katia Mann jól doku-
mentáltan az elsők egyike, aki hetente többször is pénzt 
küldött a sikeres migráns apa pénzéből a csóró, illet-
ve a tetemes vagyont felélő gyerekeknek. Mindez, vagy 
ahogy húzták magukkal avagy maguk után a rokonokat, 
ismerősöket, munkát igyekeztek teremteni, közösséget is, 
arra hasonlít, amit ma magyarországi kutatók írnak le 
például a cigányokról, akik Kanadába vándoroltak/me-
nekültek. De ilyenek a vajdasági magyarok is, akik már 
a hatvanas évektől kezdve kis kolóniákat alakítottak Né-
metországban, ma pedig igazi üzleti modell ez.

„A nulláról indultam itt újra, a nulláról, otthon kigyul-
ladt a pizzériám… Persze, kigyulladt… Itt is volt, hogy 
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a saját kollégám rabolt ki. Újrakezdtem. Húsz ingatlanom 
van, nem mind saját, de csak magyaroknak adjuk ki. So-
kaknak segítek, persze. Minden magyarnak segítek, aki itt 
jelentkezik, mi nem kérünk annyi kauciót, munkát is lehet 
szerezni, papírokat intézni. A magyarokba lehet itt építeni, 
főleg, mert úgy jön ki, hogy nem néz utána semminek, se 
angolul nem tud, se pénze nincs, se még munkája, kapcso-
lata. De én is így kezdtem, de még vagy tizenhét éve, ak-
kor még nehezebb volt a semmiből… Kukáztam három na-
pig, aztán pizzasütés. Na, és most nézd meg ezt a kocsit…”

(Új cselédség) Százezrek, sőt, milliók dolgoznak kik 
szinte szabadság nélkül, kik párheti, havi vagy párhavi 
váltásban a nyugati idősgondozásban. Új rabszolgaság, 
mondják még, pedig relatíve jó bért kapnak, de napi 24 
óra készenlétben élnek-dolgoznak és sehová sem mozdul-
hatnak el, olykor egy-egy fél szabad délután jár, vagy ha 
a gondozott jobb állapotban van, elugorhatnak a boltba. 
A magyarok szerint ők – mármint a magyarok – ebben 
jobbak, mint a románok. Aki jobban tud németül, és 
a család is nyitottabb, beépülhet a családba, már leülhet 
az asztalhoz, karácsonykor akár ajándékot is kap. Amikor 
hazautazik, felpakolják – úgymond ajándékként – olyas-
mikkel, ami a családnak már nem is kell. Úgy utaznak 
haza, mintha lomtalanításról érkeznének.

„Azért nem könnyű, hogy ötven fölött kijöttem Német-
be’. Jó, itt születtem, anyámék itt dolgoztak, valamennyit 
általános iskolába itt jártam, meg otthon aztán a szatellit 
antenna, meg a zene. Pincérkedés, dj, ilyesmi, hát még ott-
hon. No, most a téma, a beteggondozás. Ez havi 1200, ha 
a cigit nem vesszük, akkor az zsebbe úgy megmarad. Meg 
bejelentve, mert megcsináltam itt ehhez a nyelvvizsgát, en-
gem nem basznak át. És könnyebb, beszélek a családdal, bár 
a nyelvjárás, ez téma, hogy hová kerülsz, azt érted-e, mert 
én mégis a rendes németet… A gyerekek milyenek, az a lé-
nyeg, tehát az öreg gyerekei. Lekopogom. Ez az öreg, hát ez 
meg még mindig náci. Aztán elbeszélgetünk. Már amennyit 
értek belőle, mert csak motyog. Wehrmachtos volt, Oroszor-
szág. Sztálingrád, mondja. Vagy kitalálja, vagy össze-visz-
sza valamire emlékszik, a tévén is ilyesmit kell nézni, ami 
ott a National Geograpic. Én meg bólogatok. Azt mond-
ják, hogy érted, az a téma, ez a legnehezebb munka, mert 
egész nap ott lenni, öreg, szaros. Megszokod, mondjuk. Ezt 
megszokod. De a honvágyat nem szokod meg, én már nem.”

(Egészséges életmód) Nézem az elvándorlókat s az 
itthonmaradókat. Utóbbiakból egyre kevesebb. Aki ma-
radt, egyre rosszabb állapotban, különösen a magányos 
férfiak – (választott) munkanélküliség, lébecolás és kocs-
mázás, majd belehalás. Akik kimentek, mármint férfiak, 
kezdetben még a kocsmákban fizetgették a köröket, lett 
miből, s az új élményeket mesélni. Idővel egyre kevésbé 
járnak haza, már a négy-ötször olcsóbb sör se vonzza őket.

„Jó, hát 46 éves vagyok, két-három dolgoztam néha egy-
szerre, persze így jól kerestem. De E. is kinn van már rég, 

van hova menni, most vett rendes ágyat kettőnkre. Meg-
van a meló, rakodás vagy valami más. – És angolul meny-
nyire tudsz? – Rolingsztónsz, meg Bitlisz. [Röhög] – Az 
Bitlz, így mondják kint. – Nem mindegy? Meg szeretem 
a barna söröket. Az kisváros, majd este lemegyek a pabba, 
és a helyiekkel iszok, szeretem a  jó barna söröket, ott az 
van. – Hát, nem tudom, a helyi öregek mennyire fog-
nak veled sörözni…”

Kilenc hónappal később: „Hát, nem járok a  pabba, 
mert szombatra is van meló, egy másik helyen. Vasárnapra 
veszünk sört a lerakatba, aztán itthon döglünk… Ez nem 
az a tempó, mint otthon.”

(Egy kis hazai) A migráns időben vesz repülőjegyet, 
cigihegyekkel indul Londonba, meg a szokásos, ha már 
magyarbolt nincs: paprika, Túró Rudi, kolbász. A bal-
káni államok meg lélegeztetőgépen: kiszámíthatatlan, de 
kiszámítják, hogy a GDP-nek mennyi részét teszi ki a hi-
vatalos úton hazaküldött pénz (Szerbia esetében ez úgy 
15 százalék). A többi zsebben jön, vagy közvetítők által, 
akik rögtön viszik is az uzsorásnak, hisz a migráns köl-
csönpénzből utazott ki. Vagy az otthon élők uzsoráznak 
abból, amit hazaküldött az apa, a férj, fiú, feleség, lány…

„Én csak pálinkát viszek ki, az is gyorsan elfogy. Mit ci-
pekedjek? Hazafelé meg felteszek a vonatra egy láda sört, az 
kitart hazáig. Mindenhol van minden, aztán hajnalban 
úgyis giroszt eszünk. A házban meg nem főzök. Az afgán 
főz néha, odateszi az ajtómba tányérban, megehetős. Mon-
dom, nincs már ilyen összetartás. Rostélyozunk, az van, de 
hát a németek is, meg mindenki, meg a jó sörök. Én nem 
járok autóval, minek? Itthon vettem a fateréknek egyet, öt-
ezerért, az meg jó, ha itthon vagyok. Meg én nem is tudok 
úgy spórolni, minek, ott úgyse veszek sose házat, akárhogy 
spórolsz, pedig én tényleg jól keresek. Én meg ott nem ve-
szek fel hitelt se, ha nincs család, vagy nem nagyon érdekel, 
mit tudom én… Anyámékat támogatom, itthon van egy 
kis gyümölcsösöm, abból pálinka, na de hogy itthon dol-
gozni. Vagyis érted, van munka, de ennyiért? Ott az em-
berek egy-két napi melóért nem veszik elő a pöcsüket any-
nyiért, amit itt egész hónapban… Meg a nyugdíj. Meg az 
orvos, ja, azt nem mondtam. Mert mi szívjuk a port egész 
nap, kemencék, gyár, minden van ott. De legalább orvos is 
van. Például. És nem két napig imádkozol, mint itt apám, 
hogy bejuss a receptért, meg úgysincs az a gyógyszer, amit 
kiírt. Persze, ha sokat vagy beteg, kirúgnak, azt nem lehet, 
mint mondják, hogy a norvégeknél, csak betelefonálsz, hogy 
köhögsz, oszt három nap. A német, az azért nem olyan. Az 
megnéz minden pfenniget. Centet.”   

Szerbhorváth György (1972): szociológus, író, kritikus, az 
MTA Kiválósági Centrum TK Kisebbségkutató Intézetének 
munkatársa. A Regio szerkesztője.


