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Bevezetés 

 A társadalmi konfliktusok egyik legmarkánsabb okozati csoportja, részben gazdasági 

feszültség részben a politikai elégedetlenség életmód vetületében kereshető. A megélt 

életviszonyok mindig a megfelelő környezeti tényezőknek a függvénye, melynek társadalmi 

referenciája csak akkor lehet, ha vagy időben, vagy térben elérhető ilyen. Érthetőbben, ha 

gyors a változás, akkor megélhető, ha lassú, akkor megszokható, ill. ha mindennapi a 

szomszédsági kapcsolat, akkor referenciacsoport a szomszéd, ellenben nem. A 

jelenségoldalon ilyen leegyszerűsítésre nincs is módunk, viszont akár szimbolikusan, akár 

valóságosan a csoportos megmozdulás a lehetséges reakciók egyik fajtája. 

 Békemenet, szabadságmenet: politikai elégedetlenség vagy megemlékezés valamilyen 

jelentős a béke ellen vagy melletti eseményről, személyiséggel kapcsolatos tényről. 

Ilyen volt pl. 1994-ben az Auschwitzból Nagasakiba vonuló buddhista szerzetesek 

békemenete, mellyel a második világháború áldozatairól, szörnyűségeiről emlékeztek meg, és 

ilyenek hazánk 1956-os forradalmának emlékére rendezett felvonulásai is. 

 Másodsorban azonban egy ország belső politikai megosztottsága, vagy külső 

fenyegetettsége elleni felvonulások, menetek is hasonló névvel illettetnek, így pl. az idén 

(2013) májusban Brüsszelbe tervezett a Civil Összefogás Fóruma békemenetet a hazánkat 

érintő feltételezett baloldali nyomás ellen.  

 A két jelenség abban az értelemben eltér, hogy az előbbi egy konszenzusos, ünnep-

jellegű vagy hagyományőrző, közösségi esemény, míg a másik inkább a politikai 

széthúzásból, de legalábbis feszültségből fakad. Mindkettő civil megmozdulás azonban, és 

kapcsolódik valamilyen társadalmi konfliktushoz; ebben az értelemben csak az a különbség, 

hogy egy elhúzódó vagy aktuális problémáról van-e szó. Egy belső társadalmi konfliktus 

indikátorai közé tartozhat meglétük, hiányuk vagy éppen jellegük. Nem egyértelmű azonban, 

hogy a konfliktus eredendően gazdasági természetű-e, s adódik pl. jelenleg hazánkban az 

elhúzódó recesszióból, vagy sem. Mint ahogy az sem egyértelmű, hogy ez utóbbi a gazdaság 

belő okaira: teljesítőképesség, szerkezeti gondok, vagy külső tényezőkre vezethető vissza, 



mint az exportkiesés stb. A politikai legitimitás szerepe nehezen szétválasztható ebben a 

megközelítésbe. 

 A kifejezés természetesen mást is jelent. Szimbolikus ereje megjelenik a nemzeti 

szabadságért vagy a demokratikus jogokért általában küzdő országok, emberek 

szellemiségének mottójaként is. Így pl. Nelson Mandela önéletírásának címe is párhuzamba 

állítható: Long Walk to Freedom.
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 A társadalmi jólét egyik összetevőjeként ugyancsak a belső és külső hatások 

eredőjének tekinthetjük a nemzetközi migráció megváltozását. Mindkettőben szerepet játszik 

az eltérő gazdasági feltételek teremtette életszínvonal különbség, mely megmutatkozhat 

csupán a gazdasági teljesítményben, a munkaerőpiacok frikcionális különbségében, vagy ezek 

feltételezett jellegében. 

 Történeti távlatban is jól érzékelhető a politikai okok hatása: 1945-48, 1956, 1989-90 

magas kivándorlása, míg az 1921-45-ig terjedő időszakban az USA kvótatörvénye korlátozta 

a korábbi tengerentúli kivándorlást Kelet-Európa számára, és a német területek zárt 

munkaerőpiaca jelenti majd az újabb célokat. 1948 után politikai-technika korlátok gátolták a 

kivándorlást (útlevél, bűncselekmény), 1990 és 2004 között pedig újra külső okok, így az 

USA 1990-es új bevándorlási törvénye és technikája, valamint a nyugat-európai országok 

korlátozása Kelet-Európára nézve. A mai helyzetet 2004-től értelmezhetjük a külső akadályok 

elhárulásával, és 2007-től majd 2011-től vált mindez teljessé. 

 Hazánkban ugyanakkor jól érzékelhető a push tényezők között a politikai-közéleti 

helyzet feszült jellegével való elégedetlenség migrációs hatása. Megmutatkozik ez a 

migrációs hajlandóság (TÁRKI) megnövekedésében, és magában a kivándorlás mértékének 

(Eurostat) ugrásszerű növekedésében. Ez utóbbi természetesen még mindig gazdaság-

domináns (GDP), valamint intézményi pull (EU) és push (oktatás leépítése), technikai (olcsó 

repülőjegy) és információs (nyelvtudás, Erasmus stb.) változásoknak is köszönhető. A sokféle 

hatás szétválasztása kísérleti úton is nehézkes, de bizonyos értelemben megoldottam.
2
 Mind a 

ténylegesen migránsok, mind a szándékozók között magas a belső feszültséget okként 

megnevezők aránya. 

 A jelenség vizsgálatához végül egy kísérletet is végeztem, saját (Kodolányi) 

hallgatóink körében, melyben a migrációhoz kapcsolódó ismereteket, félelmeket, 
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motivációkat vizsgáltam, feltételezve, hogy a valós társadalmi helyzet mindig relatív abban az 

értelemben, ahogy a megítélés akciókat is befolyásol. A migráció tehát a tényleges gazdasági 

helyzet és annak megélése közötti különbség valamint a migrációról alkotott kép eredőjeként 

mutatja a társadalmi elégedetlenséget. Ez utóbbi pedig nem kifejezetten gazdasági természetű, 

sokkal inkább áll a lehetőségek ismeretéből, a téveszmékből, az ismeretek hiányából fakadó 

sztereotípiákból és félelmekből. 

 

Béke- és szabadságmenetek 

 A szimbolikus népmozgások, vándorlások, zarándoklatok igen ősi jelenségek. 

Elsősorban vallási, közvetve a vallás politikai szerepeként társadalmi jelentőségűek voltak, ill. 

azok ma is azon társadalmakban, ahol a vallás meghatározó politikai szerepet kap. 

Gondoljunk csak az iszlám alappillérére, a hadzsra, vagy olyan országos jelentőségű 

eseményekre, mint a Grand Magal Szenegálban.
3
  A nemzetközi mozgalmak modern tüntetés 

jellegét a 20. században kapták. Különös jelentősége volt a gyarmati sorból felszabaduló 

országok szabadságért, ill. a szabadságjogokért való küzdelmének valamint a hidegháborúnak 

- részben éppen a frissen önállóvá vált országok bipoláris elhelyezkedése révén, részben a 

civil kezdeményezésekben megvalósuló politikai tényezőként. Ez utóbbira példa pl. Nat 

Hentoff - aki magát csak "béke agitátor"-nak hívta - szerepe az 1960-61-ben San Franciscóból 

Moszkvába vonult békemenetnek. Hentoff már az 50-es években jelentős politikai 

kezdeményező erőről tett tanúbizonyságot, 1950-ben Washingtonban tüntetve, majd vállalva 

még a kilencnapos börtönt is 1959-ben az Omaha akciónak nevezett, az interkontinentális 

ballisztikus rakéták elleni tüntetésekért Nebraskában.
4
 Hentoff érdekessége, hogy bár célja az 

egyoldalú leszerelés volt politikailag mégis antikommunistának kell tekinteni, politikai 

helyzetét mutatja a kilenc nap is szemben a fő szervezők, A. J. Muste and Karl H. Meyer 

(Vermont szenátorának fia) féléves börtönbüntetésével. A tízezer kilométeres, hat határt 

átszelő menet december elsején indult Washingtonból és a következő év október nyolcadikára 

érkezett meg a szovjet fővárosba, ahol az első antinukleáris tüntetést szervezték meg.
5
 A 

háttérben azonban Bradford Lyttle aktivista játszotta a fő szerepet, akárcsak a Quebecből 
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Kubába szervezett következő békementben, ahol aztán őt is letartóztatták, mikor Georgiába 

értek. Már 1957-ben szervezetet hoztak létre a: Comittee for Non-Vilolen Action-t.
6
  

 1987-ben már közösen tudtak az akkori szovjet és amerikai aktivisták békemenetet 

szervezni Leningrádból Moszkvába. A Június 15 és Július 8 közötti mindössze hatszáz 

kilométeres út mindössze 430 résztvevőt számlált. A korszakra jellemzően Moszkvában már 

rock koncert zárta az eseményt.
7
 Ennek tükör eseménye volt a rákövetkező évben 

megszervezett békemenet Washington D.C.-ből Santa Monicába szintén nyáron, szintén rock 

koncerttel a végén, és ugyancsak szovjet és amerikai résztvevőkkel.
8
 Illetve még ebben az 

évben Odessa és Kiev között zajlott menetet is ide sorolhatjuk. Már jóval kisebb visszhangot 

kapott az 1990-es Arhangelszk és Szeverodvinszk között mindössze kb. 150 résztvevős 

"leszerelési" menet, és ahogy a hidegháború véget ért a békemenetek jellege is megváltozott. 

 

Az elmúlt két évtized békemenetei a harmadik világban zajló háborúk, elsősorban a nyugati 

beavatkozás ellen szóltak. Már 2003, az Iraki Háború kirobbanása előtt szerveztek az USA-

ban békemeneteket ellene, ezeket a meneteket azonban nehéz különválasztani a tüntetések 

egyéb formáitól, jelentős részük csupán felvonulás, szimbolikus ereje nagy, de nem azonos a 

hosszú utat bejáró, általában a zarándoklathoz hasonló korai menetekével. Másik ugyancsak 

ritualizált, és államosított változata lett mára a békemeneteknek a megemlékezések egy 

formájaként szervezett menet. 2003. június 27-én Jimmy Carter vezetésével sétáltak mintegy 

2-3 kilométert Atlantában, Georgiában egészen a Freedom Parkig megemlékezvén a két 

helybéli béke-Nobel díjasról Martin Luther Kingről és saját magáról.
9
 

 Megemlékezésnek tekinthető az 1994-ben, december 8-án Auschwitzból induló "The 

Interfaith Pilgrimage for Peace and Life" nevű békemenet is. Az 1995, augusztus 9-én, a 

bombázás ötvenedik évfordulóján Nagaszakiba érkező zarándoklat egy esemény keretén belül 

emlékezett meg a holokauszt és az atombomba áldozatairól. A menet szervezője a japán 

Nipponzan Myohoji buddhista rend, de nemzetközi méretei kiterjedtek a dél-amerikai, 

európai résztvevőkre is. A menet érdekessége, hogy Bécsen keresztül Horvátországba, majd 

Bosznia felé tartott és Mostarnál töltöttek egy napot, majd innen a Gáza övezetbe vonultak, 

onnan pedig Irakba. Szarajevóba ugyan nem mehettek be, de 45 résztvevő kapott vízumot 

Irakba. A háború sújtotta övezetek meglátogatása, a jelentések pl. a gazdasági szankciók 
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hatásáról Irakban a békemenet jellegét alapvetően aktualizálták, így és összekapcsolták a 

fejlett, békés nyugati világból érkező visszhangokkal, vagyis a másik típussal. A történelem 

szomorú emlékeit felidéző menetek közé sorolható az "Interfaith Pilgrimage of The Middle 

Passage" elnevezésű, szintén a japán Nipponzan Myohoji buddhista rend által szervezett 

békemenet, mely a rabszolgaság áldozatairól emlékezett meg. Az 1998-99-ban tizenkét 

hónapig tartó zarándoklat New Englanből indult, a rabszolga kereskedelem háromszögének 

egyik sarkából, onnan a déli államok felé, majd a karibi térségen át Nyugat-Afrikába vonult.
10

 

570 kilométeres békemenetet tervez a European Peace Walk Project, egy nemzetközi 

civilszervezet, Brünntől Triesztig, a valaha a hidegháború kettéosztotta Európa belső határán, 

így hazánk és Ausztria határán is végigvonulva. A 2014-ben lebonyolított menet kb. 90 000 

résztvevővel számol, célja egyértelműen Európa egységének szimbolizálása, és a történeti 

megemlékezés, ámbár mindezek közt már turisztikai elemek is helyet kaptak.
11

 

 A béke és szabadságmenetek tehát napjainkra kiszélesedtek, sokszínűvé váltak, ha van 

is aktuális háborúellenes üzenetük, az összekapcsolódik valami mással, részben mert a 

nyugati világban nincsenek háborúk, nincsenek terrorista események, vagy alig: hiszen az 

elmúlt év 4-5 ilyen eseményével szemben heti több százat tudunk állítani a fejlődő 

országokban, különösen a közel-keleten. Mondanivalójuk jellege egyre inkább társadalmi. 

Ilyen pl. az idén májusban tizenhetedszerre megszervezett Mother's Day Walk for Peace. Az 

1996-ban először megszervezett békemenet azon családokért indult, akik valamilyen 

erőszakos esemény következtében vesztették el gyerekeiket
12

 és a bostoni Louis D. Brown 

Institute szervezte, az eseményt. A Philadelphia Interfaith Walk for Peace and Reconciliation 

2003 óta tart békemeneteket zsidó, muszlim és keresztény megbékélési céllal. A párbeszédet 

kezdeményező polgári mozgalom egy valós és aktuális nemzetközi, egyben belső ellentétről, 

a vallási, faji feszültségekről szól. Mára a minden évben megszervezett esemény kibővült 

buddhista, szikh és hindu résztvevőkkel. A menet azonban Boston határain belül maradt idén 

is, a különböző vallások, felekezetek templomait érintve. Hasonló, inkább már felvonulás 

jellegű békemenetet tartanak Detroitban harminc éve: a minden évben nagypénteken 

megtartott esemény, a "Stations of the Cross", mely általában az iszalmofóbia ill. az erőszak 

ellen tüntet, 2011-ben azonban pl. konkrétan a Robert Mitchell nevű tizenhat éves iskolásfiú 

tragikus halálához kapcsolódott, akit két évvel korábban éppen nagypénteken lőtt le a Warren-
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i rendőrség, amint az iparkerület gyorsvasútján a belvárosba tartott. Habár nem igazán 

jelenthetett veszélyt, egy elhagyott épületbe vitték, és egy gumilövedékkel agyonlőtték.
13

 A 

békemenetet Cora Mitchell, a fiú anyjának a felhívása egészítette ki.
14

 Ezek a békemenetek 

azonban már átvezet minket egy jelentősebb társadalmi problémához. 

 

Migráns jelenségek 

 A modern, posztindusztriális társadalmakban a konfliktusokra adott aktív és passzív 

reakciók közül a legnagyobb volumenű a migráció, annak igen eltérő okokkal és 

tulajdonságokkal rendelkező formái. Habár napjainkban az iparban foglalkoztatottak és az 

ipari termelés aránya már lemaradt a szolgáltatásoktól, számos társadalmi jelenség az ipari 

fejlődés következménye ma is. 

 

Az Egyesül Államok ágazati megoszlása 2012-ben (%) 

 mezőgazdaság ipar szolgáltatás 

GDP 1,2 19,1 79,7 

Munkaerő 0,7 20,3 79,1 

Forrás: CIA World Factbook 

 

 A modern társadalmat és életformát az ipari forradalom hozta létre annak előnyeivel, 

és a gyors változások miatt annak nehézségeivel. Rengeteg dolgot sorolhatnánk fel mint pl. a 

szegmentálódás mai formáit a társadalom egyes csoportjainak identitása és élethelyzete 

közötti feszültségeket stb. A migráció határon belüli összetevői közül a legnagyobb 

jelentőségő - amennyiben ezt az érintettek számával arányosnak tekintjük - a nagyvárosokhoz 

kapcsolódik. A nagyvárost az ipari termelés hozta létre gazdasági és termelési valamint 

allokációs központokat alkotva: legszembetűnőbb példájaként talán Chicagót említhetnénk. 

Chicagót 1833-ban alapították 200 telepessel, mint vasúti forgalmi csomópontot. A már 

korábban is legnépesebb, legfejlettebb keleti partvidéket az ország többi részével összekötő 

város tekintettel a vasúton dolgozók, a vasúthoz kapcsolódó iparágak, és a már meginduló 

kereskedelemre gyorsan nőtt lélekszámban és kiterjedésben. 1840-ben már bekerült a 100 

legnagyobb város közé, igaz ekkor még csupán 4 470 lakossal a 92 helyen. Húsz év telet el 

csupán, hogy a kilencedik helyre kerüljön fel 112 172 lakosra növesztve magát. Ez 2 509 %-

os növekedés! Az ezt követő húsz év már csak ötszörösére duzzasztja a várost a negyedik 
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helyet hozva a ranglistán, azután más csak a másodikig jut majd fel a századfordulóra, s e 

helyét a mai napig őrzi.
15

 Egy ilyen gyors városnövekedés értelemszerűen csak 

bevándorlással érhető el, és mindenütt a fejlett világban az ipar az oka ennek. "Fél-periférián", 

mint hazánk is más összetevők is szerepet játszottak: Budapest egyszerre volt ipari-

kereskedelmi valamint adminisztratív, önálló kulturális, katonai stb. központ a Dualizmus 

évtizedeiben, mikor a leggyorsabban növekedett, s mikor a szocializmusban ismét felduzzad, 

az ipar ismét meghatározó, de adminisztratív döntés itt is jelen van, akárcsak korábban (1973 

és 1950). Az ipari fejlődés tehát elsősorban az oka a hatalmas építkezéseknek, a 

bevándorlásnak, egyszóval a nagyvárosok mai arculatának kialakulásának. Márpedig a 

modern társadalmakban az emberek többsége városokban él, így pl. az USA-ban 82 %-a a 

népességnek. A válasz máris nyilvánvaló, hiszen a feltételek adottak: magas urbanizáltság, 

csökkenő ipari termelés. Mind ismerjük a reakciót: az ipar nemcsak visszaszorult, hanem 

átalakult, és elköltözött a tengerentúlon már a 20-as években is zsúfolt nagyvárosokból 

először a méreteiben óriásira nőtt városok szélére, majd ipari parkokba. Ezzel egyidőben a 

népesség kettészakadt: egy része kiköltözött a kertvárosokba, a legtöbb esetben ez a város 

határain kívül van, egy része benn maradt munka, megélhetés, és a jólét minden eleme nélkül. 

A kiköltözésnek az első hulláma a már egyébként is részben a város szélén lakó középosztály, 

a második a feltörekvő munkásmiliő, vagyis azok, akik az ágazat átalakulását követve már 

nem végeznek fizikai munkát, így nem tekinthetők munkásnak. Persze ők nem lettek 

középosztálybeliek csak, mert jól keresnek, és nem végeznek fizikai munkát: társadalmi-

kulturális konnotációik a munkássághoz kötik még őket ma is, és jól elkülönülve laknak a 

kertvárosokban is: az Államokban ezt a megosztottságot még a bőrszín, ill. spanyol nyelvi 

eredet is színezi. A belvárosban, vagy, ahogy nemsokára látni fogjuk, az egész városban 

ottmaradtak a szegények, létrejöttek a slumok, megnőtt a bűnözés, és mára békemenetek 

tüntetnek a bűnözők ellen és békemenetek tüntetnek a bűnözőnek hitt, ártatlan áldozatok, 

rendőri túlkapások ellen, mint láthattuk a detroiti példán is. 

 

Detroit 

 Amerika ipari központja, vagy motorja, ahogy gyakran ők maguk nevezték az autó- és 

gépgyártás központját, Detroitot - Chicagóhoz hasonlóan - szintén igen gyors növekedésen 

esett át, amint 1903-ban Ford az első üzemét megnyitotta, majd Horace Dodge, Packard, 

Walter Chrysler is bekapcsolódott az ipari termelésbe. Igaz a tavakat, és az Államokat 

                                                 
15

 Gibson, Campbell. 1998. Population of the 100 Largest Cities and Other Urban Places in the United States: 

1790 to 1990. Population Division Working Paper No. 27. Washington, DC: U.S. Bureau of the Census. 



Kanadával összekötő "csatorna" várost jóval korábban, 1701-ben alapította egy francia: 

Antoine Laumet de La Mothe, sieur de Cadillac. Az igazi növekedés az 1910-es, 20-as 

években következett be, 1910 és 1930 közözz több mint háromszorosára nőtt a város 

népessége. 

 

Detroit népessége 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 

285 704 465 766 993 678 1 568 662 1 623 452 1 849 568 

Forrás: Gibson 1998. 

 

 Igaz, hogy a várost körülvevő övezet már 1950-ben is jóval nagyobb népességet 

számlál: 3 700 490 főt. Ez 557 %-os növekedés 1900-hoz képest, a város 647 %-os 

növekedésével szemben.
16

 Az arányosság részben annak köszönhető, hogy bár a Ford Motors 

Company első üzeme a Marc Avenue-n nyílt, a következő pedig 1911-ben Highland Parkban, 

ami ugyan nem Detroit, de annak kellős közepén fekszik, pontosabban az átmeneti zónában, 

viszont már 1918-ban Dearbornban, Detroit mellett kezdett terjeszkedni új csarnokával. 1919-

re Ford gyártotta az amerikai kocsik 50 és a Brit kocsik 40 százalékát, valamint üzeme volt 

számos más országokban (Argentína, Írország stb.).
17

 1950-ig tehát egy komplex urbanizációs 

történetet látunk: a lakosság 15,1 % bevándorló, de csak 16,2 % fekete, nem csoda, hiszen a 

Great Migration csak ekkor kezdődik. A bevándorlók aránya a történet kezdetén 1900-ban és 

1910-ben is 33,8 % Detroitban. Az 50 legnagyobb amerikai városban a külföldön született 

népesség átlaga 1910-ben pedig 23,2 % - nem véletlen a kvótatörvény sem. 1880-ról 1920-ra 

2283 %-kal nő a dél-európaiak száma az Egyesült Államokban, és 2046 %-kal a kelet-

európaiaké, míg ezen idő alatt a Nyugat-Európából kivándorlók száma alig nőtt, és jócskán a 

két előbbi alatt maradt. Afrika és Ázsia ekkor még elhanyagolható, s bár Latin-Amerika 

részvétele a bevándorlásban gyorsan nő már ekkor is, még csupán kb. egytizede a dél-európai 

jelenlétnek.
18

 

 

Bevándorlók nagyobb régiókból az Egyesült Államokba 1880-1920 

Régiók, ahol a népesség 1880 1920 
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született 

Észak-Európa (Nagy 

Britannia, Írország, 

Skandinávia) 

3 212 431 3 501 149 

Nyugat-Európa (Ausztria, 

Franciao. Németo. stb.) 

2 287 458 2 740 767 

Dél-Európa (Olaszo., 

Spanyolo., Görögo. stb.) 

248 620 5 670 927 

Kelet-Európa (Oroszo., 

Lengyelo, Magyaro. stb.) 

182 371 3 731 327 

Ázsia 107 630 237 950 

Afrika 2 204 16 126 

Forrás: Gibson, 1999 

 

A dél-európaiak többsége olasz, a kelet-európaiaké pedig orosz volt. Ázsia jelenléte érthetően 

alacsony, ha visszagondolunk az 1882-es Chinese Exclusion Act törvényre, mely megtiltotta a 

kínai bevándorlást, sőt deportálta őket, és véglegesen csak 1943-ban került hatályon kívülre.
19

 

A fordulópont tehát 1950: Detroit - a monokultúrájú példavárosunk - népessége ekkortól 

csökken. Az ipar szerepe visszaszorul, nagy része elhagyja a várost, és maga után hagyja a 

gyors technológiai változást követni nem tudó szakképzetlen tömegeket. Egybe esik mindez a 

nagy dél felől meginduló, munkát kereső afro-amerikai tömegekkel. Az első világháborút és a 

világválságot követő hadiipari munkaerő kereslet a második világháborúban indítja el az 

északra áramlást kb. másfél-másfél millió migránssal, és az 50-es években további 3,5 millió 

vándorolt ezen az útvonalon az 50-es, 60-as, 70-es években. Az ipar leépülése véget is vetett 

ekkor a folyamatnak.
20

 Míg a déli államokban 32,3 %-ról 19,2 %-ra csökkent a feketék aránya 

1900 és 2010 között, addig az északkeleti államokban 1,8-ról 11,8-ra nőtt ezen idő alatt.
21

 

Detroit népessége rohamosan csökkenni kezdett, míg a szuburbánus területeké nőtt. 

 

Detroit népessége 1960-2010 

 1960 1970 1980 1990 2000 2010 
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Város 1 670 144 1 514 063 1 203 368 1 027 974 951 270 713 777 

Szuburbia 4 660 480 5 289 766 5 203 269 5 095 695 5 357 538 5 218 852 

Forrás: Census of Population and Housing: Decenial census. U.S. Bureau of the Census. 2000 

 

 A környező elővárosok népessége 558 372 fővel nőtt, míg a városé 956 367 fővel 

csökkent ötven év alatt, nyilvánvaló, hogy a szuburbanizáció mellett az elvándorlás is 

szerepet játszik. A város korszerkezete is erre utal, ami lényegében nem tér el az országos 

átlagtól. 

 

Detroit kormegoszlása 2010 (%) 

korcsoport 0-17 18-24 25-44 45-64 65- 

arány 31,1 9,7 29,5 19,3 10,4 

Forrás: 2010 Census Interactive Population Search. U.S. Census Bureau. 

 

 Detroit társadalma azonban nagyrészt megváltozott: a feketék aránya dominánssá vált, 

a gyilkosságok, erőszakos bűncselekmények általánossá váltak, a jövedelmek radikálisan 

csökkentek. Az egy főre jutó jövedelem 2010-ben 15 261 dollár Detroitban, míg a megyében 

38 000 dollár és a fehér, középosztályi területeken 100 000 dollár fölött van. 36,2 % és a 

szegénységi küszöb alatt Detroit Cityben. 

 

  



Fontosabb társadalmi jelzőszámok Detroit népességről 1950-2010 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Iparban 

foglalkoztatottak 

száma 

296 500 200 600 180 400 105 700 62 200 38 019 27 901 

Medián 

jövedelem 

(dollár) 

33 962 40 209 59 439 38 955 44 119 39 366 27 808 

100 000 főre jutó 

gyilkosságok 

aránya (%) 

6,1 10,3 32,7 42,2 56,6 41,6 43,4 

munkanélküliségi 

arány (%) 

6,7 9,9 7,2 18,5 16,4 7,6 23,4 

feketék aránya a 

népességben (%) 

16,2 28,9 43,6 62,7 75,5 81,0 82,7 

Forrás: Johnson, Richard: Graphic: Detroit Then and Now. In: National Post, 13/02/01. 

 

 Az egy főre jutó jövedelmek még országos összehasonlításban is jellemzően 

alacsonyak: 27 915 dollár 2010-ben az Egyesült Államokban az átlagos egy főre jutó 

jövedelem.
22

 (Csak a kontextus kedvéért jegyzem meg, bár vásárlóerő paritás nélkül, hogy a 

hasonló nettó magyarországi egy főre jutó éves összes jövedelem 2010-ben 939 396
23

 Ft volt. 

A 2010. december 31-i dollár árfolyam 207.4881
24

 forintot tett ki, vagyis a hazai egy főre jutó 

jövedelem dollárban kifejezve: 4 527) Az elkövetett emberöléseket összehasonlításképpen 

Budapest 2010-es adata 1,3, de az elmúlt húsz évben sem volt 3,0-nál nagyobb.
25

 Detroitban 

nincsenek slumok, az egész város egy nagy slum, nem csoda, ha olyan társadalmi 

megmozdulásokat is látunk, mint a fent említett 16 éves fiú esete, és az érte is tartott 

békemenet. 

 

Extra Hungariam 

 "Non est vita si est vita non est ita" - folytatódik a mondás, habár a valóság erre 

igencsak rácáfol. A modern társadalom szerkezeti sajátosságainak, és társadalmi 
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konfliktusainak egyaránt forrásaként láttuk az urbanizációt, az iparosodás legjelentősebb 

társadalmi elemét, akárcsak a posztindusztrializációban megjelenő szuburbanizációt, s ennek 

nagyvárosokra gyakorolt hatását. A kényszer taszít és húz, szokta a szakirodalom nevesíteni 

azokat a tényezőket, amik az alapvetően tehetetlen társadalmi csoportokra vagy 

individuumokra jellemzőek. Így az előbbi esetben a vidék elmaradottságát, vagy pl. 

hazánkban a kollektivizálást, és a városokban növekvő munkaerőpiaci keresletet, ill. annak 

fordítottját, a leromlott belvárost, elköltözött ipart - vagy éppen szolgáltatást -, és a fejlődő 

közlekedést stb. Ugyanennek a jelenségnek a csoportjaiba sorolhatjuk azokat a jelentősebb 

döntéseket, vagy társadalmi jelenségeket - és itt két különböző dologról van szó -, amik 

következtében ki- vagy bevándorlásról beszélünk. Erre is utaltunk már, hiszen hazánk 

legkedveltebb kivándorlási célországa az USA volt 1921-ig ill. '24-ig az Immigration 

Restriction Act-ig, ill. a Johnson-Reed Act-ig. Mára Amerika a kb. 1000 fős évi 

kivándorlással hazánkból még mindig jelentős célállomás a magyaroknak, habár történetileg 

is és a mai egyéb célországokat figyelembe véve is másodlagos jelentőségű. Mögötte van 

Kanada 2011-ben 281 kivándorlóval Magyarországról. Az elmúlt tíz évben ez 2004-ben 

tetőzött 685 fővel.
26

 Mára tehát a tengerentúl nem meghatározó célpont, habár a 

gondolkodásban, tervekben megmaradt szimbolikus ereje. Németországba pl. 2010-ben is már 

29 220 magyar vándorolt ki. Ugyanebben az évben 20 425 el is hagyta Németországot, ami 

tisztán 8 795 fő tartós kivándorlót jelent. Ezzel a negyedik legnagyobb bevándorlók lettünk 

abban az évben Lengyelország, Románia és Bulgária után, megelőzve a törököket.
27

 A 2000-

ben kivándorló 16 900 főhöz képest a tíz évvel későbbi érték 73 %-os növekedést jelent. 

Nehéz teljes képet kapni a kivándorlásról, a KSH adatai nem megbízhatóak, és számos ország 

bevándorlóiról - akik közt kiszűrhetnénk a Magyarországról érkezőket - nem közöl friss 

adatokat. Az Eurstatban éppen a három legfontosabb ország: Németország, Ausztria és Nagy-

Britannia adatai nincsenek fenn, Ausztria 2008-ban adott meg ilyen jellegű adatot: 5200 

magyar vándorolt ki abban az évben.
28

 Némely országnak a statisztikai évkönyvében legalább 

szűrhető az adat, de Nagy-Britanniánál ez sem áll fenn, hiszen 2010 óta nem is kell 

regisztrálni a munkavállalóknak, adatgyűjtés sincs. Az egyéb országokba kivándorlók száma 

kb. 4-5000 fő évente, összességében kb. tehát 40 000 főre becsülhetjük a hazánkat elhagyókat 

évente. Ez a szám azonban semmit sem mond anélkül, hogy a cirkuláris és a hosszú távú, a 

munkavállalási és más célú migrációt meg ne különböztetnénk, és a korábbi évekhez ne 
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hasonlítanánk. Mindkettő nehézkes, bár a 2010-et megelőző évekről, a nem teljesen korlátok 

nélküli munkavállalás időszakából vannak pontosabb adatok. A 2004 ugyan vízválasztó bár a 

munkaerőpiaci mozgás korlátozott volt, míg 2006-ban Finnország, Görögország, 

Spanyolország, Portugália és Olaszország, 2007-ben Luxemburg és Hollandia, 2008-ban 

Franciaország, 2009-ben Belgium és Dánia, végül 2011-ben Németország és Ausztria is 

feloldotta a korlátozásokat.  

 

Az EU másodlagos célországainak magyar bevándorlói (ezer fő) 
Ország/Év 2008 2009 2010 2011 

Belgium - - 835 806 

Cseh Köztársaság 93 96 102 89 

Dánia 429 423 432 450 

Észtország 14 21 7 0 

Írország 527 243 281 585 

Spanyolország 1 356 1 026 918 1 125 

Olaszország 1 182 1 074 922 907 

Ciprus 55 - - - 

Lettország 10 3 2 - 

Litvánia 2 4 5 3 

Luxemburg 119 113 132 169 

Hollandia 1 669 1 909 - - 

Lengyelország 57 - - - 

Szlovénia 80 44 79 45 

Szlovákia 1 062 1 028 - 599 

Finnország 312 188 167 286 

Svédország 999 887 780 718 

Forrás: Eurostat 

 

 A posztmodernitás és a konfliktusok kiéleződése mindenesetre tetten érhető a növekvő 

számokban. Az EU csatlakozás és szabad munkaerő áramlás Magyarország szemszögéből 

tekinthető megváltozott környezetnek is, habár európai szemmel nyilván inkább unifikációs 

folyamat. De szerepe van a cirkuláris migráció radikális növekedésében a közlekedési 

feltételek megváltozásának is. 2003-ban indult az első fapados járat Ferihegy 1-ről, majd 

2005-ben építették újjá: 2004-ről 2005-re 46 %-kal nőtt a forgalom az olcsó jegyáraknak 

köszönhetően. Végül 2011-ben a Malév csődjével a repülőjegy árak versenye még 

korlátlanabb lett, ezzel betetőzve egy olyan folyamatot, amiben a légi közlekedés 

mindennapossá vált. Megindult a külföldi munkavállalók közötti közösségképződés: főleg 

interneten: elsőként fórumok keletkeztek, majd egyre több formában váltak személyesebbé a 



virtuális közösségek.
29

 De megváltozott a munkaerőpiac kínálati oldala is, s bár még mindig 

túlsúlyban van a képzetlen munkaerő kivándorlás, egyre nagyobb szerepet kapnak a magasan 

képzettek. A nyelvtudás növekedése is vitathatatlan, és ebben az angol dominanciája is 

jelentős változás. A két legtöbb ember által beszélt nyelv, a német és az angol számában is 

megnőtt, és a korább német fölény is háttérbe szorult. Ez önmagában is jelentős befolyásoló a 

munkavállalási célországok megválasztásában. 

 

Nyelvtudás Magyarországon 
 1990 2001 2011 

Angol 228 956 941 139 1 356 307 

Német 416 215 957 289 923 423 

Forrás: Népszámlálások 

 

 A társadalmi konfliktusok azonban nem csupán a korábban egyértelmű migrációs 

motivációs hálóban értelmezhetőek. Míg klasszikusan a gazdasági és munkaerőpiaci tényezők 

mellett az üldöztetés, háborúk és a családegyesítés játszotta a fő szerepet, mára az individuális 

csoporttagság megítélése a meghatározó. Persze nem Szudánban. De hazánk és általában az 

újonnan csatlakozott EU országok polgárai már másként hoznak döntéseket. A gazdasági 

kényszer érzése mellett jelentős szerepet kap pl. a politikai hangulattal való elégedetlenség 

is.
30

 A társadalmi jól-lét megítélése tehát egyértelműen más, mint egy hagyományos 

szemléletű gazdasági-társadalmi közegben volt. 

 

A társadalmi konfliktusok, a jól-lét szerepe a nemzetközi migrációt befolyásoló 

tényezőkben
31

 

 

 A rendszerváltás óta több mint két évtized telt el. Ezen idő alatt háromszorosára nőtt a 

külföldi munkavállalást vagy végleges letelepedést tervezők aránya hazánk felnőtt 

népességében.
32

 1993-ben csupán 5 % tervezett valamilyen kivándorlást, 2001-ben 10 %, és 

2011-ben 15 %-nak volt hasonló elképzelése. A tavalyi év (2012. március) 19 %-os aránya 
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idénre kicsit csökkent, és a 16 %-ból is csupán 6 % tervez tartós kitelepedést.
33

 A tervezett 

kivándorlás célországai azonosak a tényleges kivándorlással: Ausztria, Németország, Nagy-

Britannia valamint az USA és Kanada. Különösen magas a hagyományos célországok aránya 

a cirkuláris migrációt tervezők elképzeléseiben. A rövidtávú munkavállalás esetén 60 % 

tervezi az első három országba kiutazását. A társadalmi csoportok szerinti kockázati tényező 

is hagyományos képet mutat hazánkban: felülreprezentáltak a férfiak (22 %), a fiatalabb 

korcsoportok (30 év alattiak 48 %-a), a hátrányos helyzetűek, mint pl. munkanélküliek, 

romák, a magasabb iskolai végzettségűek, és különösen a tanulók (56 %). 

 A kivándorlást tervezők arányának a tavalyi (2012) csúcsértéke 90 %-kal nagyobb a 

tíz évvel korábbihoz képest és majdnem négyszeresére a húsz évvel korábbihoz képest. A 

ténylegesen kivándorlók összehasonlítása nehezebb, hiszen nincs a Tárki adataihoz hasonlóan 

megbízható forrásunk. A KSH adatait – mára világosan kitűnik –, hogy nem használhatjuk, és 

kérdéses, hogy a húsz évvel ezelőtti állapotokat híven tükrözik-e. Németországba pl. 2010-

ben is már 29 220 magyar vándorolt ki. Ugyanebben az évben 20 425 el is hagyta 

Németországot, ami tisztán 8 795 fő tartós kivándorlót jelent. Ezzel a negyedik legnagyobb 

bevándorlók lettünk abban az évben Lengyelország, Románia és Bulgária után, megelőzve a 

törököket.
34

 A 2000-ben kivándorló 16 900 főhöz képest a tíz évvel későbbi érték 73 %-os 

növekedést jelent. A legjelentősebb célország esetében tehát kevésbé nőtt a kivándorlók 

száma mint a kivándorlást általában tervezőké. Ez azonban nem jelent semmit, hiszen éppen 

Németország jelentőségén csökkentett 2004-ben a csatlakozást követően az Egyesült 

Királyság, Írország, majd 2007-ben további országok, pl. Spanyolország munkaerőpiacának 

megnyitása. Még a 2011. májusi német nyitás ellenére is jelentős hatás ez a 2000-ben 

megfigyelhető németországi kivándorlási dominanciához képest. Ausztriába 2007-ben 4 500, 

míg 2008-ban már 5 200 magyar vándorolt ki, folytatva a korábbi folyamatos növekedést a 

2000-ben 2 800 főhöz képest. 

Az iskolások kivándorlási szándéka szintén tetten érhető a benyújtott jelentkezési lapok 

alapján. Bár nincs szisztematikus adat erről, de a megkérdezett budapesti iskolaigazgatók 

arról számoltak be, hogy jelentős a növekedés e téren nagyrészt a hazai felsőoktatási korlátok 

miatt. A rendszeresen felvételi rangsor elején szereplő Fazekas és Radnóti végzős 

hallgatóinak pl. 25 és 30 %-a jelentkezett idén (2013) külföldi egyetemre, főiskolára. A 
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felvételi hallgatói létszám csökkenése (2011: 141 000, 2012: 110 000, 2113: 95 000) mögött 

ez is szerepet játszik.
35

 

 A tavalyi 2012-es év sok tekintetben hozott változást, és különösen a felsőoktatást 

érintő változásokra tekintettel kérdeztem meg 281 Nemzetközi Tanulmányok és Szociális 

Munkás szakos főiskolást a Kodolányi János Főiskolán. A kérdőív egy kísérlet egyszeri 

mérési lehetőségeként állt rendelkezésemre. Bár a megkérdezettek nagy része 18 és 25 év 

közé esett, a levelező hallgatók részvétele miatt a legmagasabb életkor 58 évig terjedt. 

 

A kutatásban megkérdezett főiskolások kormegoszlása (fő) 

Hiányzó adat 18-25 26-40 41-58 Összesen 

2 205 57 17 281 

 

 A nemek közötti eltérés a felsőoktatás nemi arányához képest is magasabb női 

részvételt mutatott: 70 fiú és 211 lány válaszolt a kérdőívre. A különbség azonban nem nagy, 

tekintve, hogy mintánkban 75% a nő, míg a társadalomtudományi területen általában a 

felsőoktatásban 71 %
36

. 

 A lakóhely szerinti megoszlás jellemzően Budapesti, lévén a Főiskola budapesti 

campusán kerestem meg a hallgatókat. Ugyanakkor Pest megye mellett szinte minden 

megyéből szerepelnek a mintában. 

 

A kutatásban megkérdezettek területi megoszlása megyénként (fő) 

Hiányzó adat 2 

Bács-Kiskun 6 

Békés 1 

Borsod-Abaúj-Zemplén 5 

Budapest 151 

Csongrád 1 

Fejér 27 

Győr-Moson-Sopron 1 

Hajdú 2 

Heves 2 
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Jász-Nagykun-Szolnok 3 

Komárom-Esztergom 7 

Nógrád 3 

Pest 47 

Somogy 3 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 

Szlovákia 2 

Tolna 3 

Vas 1 

Veszprém 3 

Zala 9 

 

 A mintában szereplő budapestiek aránya (53,7 %) messze meghaladja az országos 

felsőoktatási értéket, ami a társadalomtudományi képzési területen 25 %, eredményeinket 

elsősorban a budapesti diákokra vonatkoztathatjuk. A többiek településtípusok szerinti 

megoszlása: 26 megyeszékhelyen, 73 városban, és 31 községben lakik.  

  

 A családi állapot jellemzően az egyedülálló (ami nem azonos azzal, hogy nincs 

kapcsolata), tekintettel arra, hogy a 18-25 éves nappali tagozatos hallgatók nagy része 

szüleivel él, ill. kollégiumban, ugyanakkor mégis a családi kötöttség hiányát jelenti. 

 

A válaszadók megoszlása kor és családi állapot szerint 

Családi 

állapot/korcsoport 

Nem 

válaszolt 

18-25 26-40 41-58 Összesen 

Nem válaszolt - - 1 - 1 

Házas - - 17 9 26 

Élettárs - 29 18 1 48 

Nőtlen/hajadon 1 175 17 3 196 

Elvált/özvegy 1 1 4 4 10 

Összesen 2 205 57 17 281 

 

A félelem az ismeretlentől 

 

 Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a migrációs szándék változása az elmúlt két 

évtizedben arányos a valós migrációval. A mintavételnek megfelelően nem országos 



reprezentativitásra törekedtem, így nem is mondhatok semmit a teljes népesség kivándorlását 

vagy szándékát befolyásoló tényezőkről. Még arról sem beszélhetek, hogy a felsőoktatásban 

résztvevők tavaly milyen hatások alatt álltak e tekintetben. Viszont feltételeztem, hogy a 

jelenlegi migrációs változásokat nem csupán a környezeti (jogi, gazdasági, anyagi) korlátok 

irányítják, hanem olyan társadalmi összetevők is, mint az ismeret hiánya és az ismeretlentől 

való félelem. Éppen ezért a kérdőívet egy kvázi kísérletként szerkesztettem meg. Az első 

kérdés szabad asszociációként nyitott kérdéssel az első eszébe jutó szót kérdezi a migrációról, 

majd ezt követik a migrációs tapasztalatra és szándékra vonatkozó kérdések. Ezek között a 

feltételezett migrációs szándékot mérő skála jellegű érték jelenti azt a szintet, ami a csoport 

vagyis a válaszadók tényleges kivándorlási hajlandósága. Ezekkel, és a következő 

kérdésekkel kiépítünk egy diszpozíciót, a migrációs kérdésekkel való foglalkozás fontosságát. 

A kérdőív végén ugyanakkor több olyan kérdés is szerepelt, ami az EU országokra vonatkozó 

ismeretekre, ill. olyan munkaerőpiaci jelenségekre utal, amik eldöntése kevéssé várható 

objektív vagy tapasztalati úton a résztvevőktől. A befolyásolás tehát a migrációhoz kötődő 

sémák, érzések, előítéletek, sztereotípiák hatását jelenti, és ezt mérik a kérdőív végi kérdések. 

Így elsőként a 17. kérdés: 

 

„17. Tippelje meg, mennyibe kerül a legolcsóbb repülőjegy (legolcsóbb időszak, napszak, 

társaság) Budapestről Londonba és vissza! (Húzza alá a legközelebbinek gondolt 

értéket!) 

 

1. 10 000 Ft. 

2. 25 000 Ft. 

3. 50 000 Ft. 

4. 75 000 Ft. 

5. 100 000 Ft. vagy több” 

 

 A kérdés azok számára, akik rendszeresen utaznak Londonba, lehet, hogy könnyű, 

habár a magam részéről minden évben repülök, mégis bizonytalan vagyok, újra megnézem 

most is, a kérdőív készítésekor, a lekérdezéskor stb., hogy pontosan tudjam az árakat. A 

kérdés tehát az anyagi korlátokhoz kapcsolódó félelmeket firtatja. Ha magas értéket jelöl 

valaki, akkor vélhetőleg nemcsak az anyagi korlátokkal kell számolnia, hanem azzal is, hogy 

félni fog, hogy nem telik rá. A Vihar egy pohár borban c. Columbo epizódban mondja 

Carsini, hogy „Ha megkérdezi egy étterem árairól, hogy vajon megengedheti-e magának, 



akkor valószínűleg nem.” A magas értékek tehát nem a ténylegesen hiányzó erőforrásokat 

jelentik, hanem azt a félelmet, ami visszatartja az embereket attól, hogy megvegyenek 

valamit, ebben az esetben egy repülőjegyet. 2003 óta repülnek olcsó jegyárakkal gépek 

Budapestről, mégis az emberek – még a fiatalok – fejében is az exkluzivitás kapcsolódik 

hozzá. Legalábbis erre gondoltam, amikor a kérdést kitaláltam. Hozzá kell tennem, hogy a 

kérdés nem tartalmaz időszakot, napszakot és csomagköltséget. Jelen körülmények, (és a 

tavalyiak - 2012) között a Ryanair a legolcsóbb, és így egy jegyet oda-vissza valamivel 

10 000 forint alatt is meg lehet vásárolni. A tavalyi évben: 

 

A válaszok megoszlása a 17. kérdésre 

Nincs 

válasz/Nem 

tudja 

1 

10 000 Ft. 

2 

25 000 Ft. 

3 

50 000 Ft. 

4 

75 000 Ft. 

5 

100 000 Ft. 

vagy több 

Összesen 

1 55 137 53 26 9 281 

 

 Ha úgy tetszik, akkor a „helyes válasz” az egyes lett volna, amit csak 55-en jelöltek 

meg. A legtöbben egy olyan értéket jelöltek, ami a valósághoz közel áll, de még a többi 

társaság jegyárait is felülmúlja. Az EasyJetnél és a Wizzairnél valamivel magasabbak az árak, 

de nem kiemelt időszakban még az átlagos esti vagy reggeli jegy sem több 20-25 000 Ft.-nál. 

A legolcsóbb tavalyi jegyek pedig itt is alacsonyabbak voltak. A válaszadók 31 %-a pedig a 

Malév csődje utáni helyzettől jelentősen eltérő, magasabb értéket jelölt be. A válaszok 80 %-a 

tehát az ismeretek hiányáról, a 31 %-a pedig olyan társításról számol be, ami visszatartó erő is 

lehet. Ha skálaként fogjuk fel, akkor 2,275 az átlagértéke, az 1-től 5-ig terjedő skálán, ami 

talán szemléletesebben is mutatja, bár aligha megfelelő – és nem is állt szándékomban – 

skálának a kérdés. 

 A következő kérdés azt feltételezi, hogy főiskolások, különösen olyan főiskolások, 

akik tanultak EU ismeretetek, tudják, hogy hol lehet 2012-ben szabadon munkát vállalni. Azt 

is feltételezhetjük, hogy a 2011. májusi német nyitás elég nagy hír volt, hogy még a 18 évesek 

is emlékezhessenek rá egy évvel később. A 10 felsorolt országból tehát mind a 10-et alá 

kellett volna húzniuk. 

 

18. Mely EU országokban lehet szabadon munkát vállalni az alábbiak közül? (Húzza alá 

a megfelelőket, akárhányat aláhúzhat!) 

 



1. Egyesült Királyság 

2. Spanyolország 

3. Finnország 

4. Portugália 

5. Olaszország 

6. Németország 

7. Svédország 

8. Írország 

9. Franciaország 

10. Ausztria 

 

 A kérdésre kapott válaszok nem erről tanúskodnak. Hozzá kell még azt is számítani, 

hogy a környezet: főiskolai előadóterem, én a tanáruk vagyok, és a kérdőívet úgy töltik ki, 

mint egy tesztet – még akkor is, ha megmondtam, hogy nem az, és nevet sem írtak rá – azt a 

hatást erősíti, hogy félnek rossz választ megjelölni. (Habár a teszt jelleg mellett ilyen utalás 

esetleges pontlevonásra lenne.) Nem várható tehát magabiztosság a feltételek miatt, de 

várható-e akkor, amikor valaki úgy dönt, hogy külföldön vállal munkát vagy tanul tovább? 

 

A szabad munkavállalásra vonatkozó kérdésre adott válaszok megoszlása 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Összesen 

5 6 24 29 55 49 33 31 18 14 17 281 

 

 A nulla aláhúzást tekinthetjük „válaszmegtagadásnak/nem tudom”-nak, de ebben az 

esetben is a bizonytalanságról árulkodik. Minden más válasz esetén az ismeret hiányának 

mértékét ill. a bizonytalanság, félelem mértékét méri a skála. 5,3 a válaszok átlaga a nullát 

aláhúzók nélkül és 5,2 velük együtt. A tökéletes, és magabiztos tudás esetén az érték 10 lenne. 

A leggyakrabban előforduló érték a 4-es, vagyis, hogy négy országot húztak alá, és 20 fölött 

jelöltek a 2-7 országot. Mindössze 6 % volt teljesen biztos a dolgában. Azt lehet mondani, 

hogy egy ilyen válaszból egyértelműen látszik, hogy a migrációhoz, vagy a külföldi 

munkavállaláshoz kapcsolódó félelmek milyen erősek. 

 A válaszadók 67 %-ának volt vagy van állandó (egy hónapnál hosszabb) foglalkozása. 

Ez nem meglepő a nappali tagozatosok között sem, általában nehezen tudják finanszírozni 

egyébként a tanulásukat. 39 %-uk a kérdezés idejében is dolgozott (nem számítottak bele a 

hétvégi és a rendszeres alkalmi munkák). A többség tehát rendelkezik munkaerőpiaci 



tapasztalattal. 84 %-uk azonban még nem dolgozott külföldön. A külföldi munkaerőpiaci 

tapasztalatokkal rendelkezők 60 %-a a 18-25 éves korcsoportba esik, ez összesen 27 fiatalt 

jelent. 

 

A szabad munkavállalásra vonatkozó kérdésre adott válaszok megoszlása a külföldi munka 

tapasztalattal rendelkezők között 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Összesen 

- - 3 2 9 8 3 7 9 1 3 45 

 

 A külföldi munkavállalás úgy tűnik, nem befolyásolja alapvetően az ismerethiányt. 

Persze lehet, hogy aki Németországban dolgozott, nem tudja, hogy lehet-e másutt munkát 

vállalni, de nem is érdekli, és nem korlátozza abban, hogy akárhányszor kimenjen újra 

Németországba dolgozni vagy akár ki is települjön. Mégis azt gondolom, hogy az ismeretek 

hiánya korlátozza a választási lehetőséget, így azt is, hogy elmegy-e valaki vagy sem. Ha nem 

tudunk róla, akkor nem is akarhatjuk, ha viszont tudunk róla, még akkor is dönthetünk 

mellette, ha igazából nem ez a legjobb választás számunkra. Valahogy úgy, mint a 

reklámhatás a termékek megvásárlásánál. A megléte sokszor fontosabb a reklám jellegénél. 

 A következő kérdés arra vonatkozott, lehet-e Spanyolországban színvonalas munkát 

vállalni spanyol nyelvtudás nélkül? Nem adtam lehetőséget a „nem tudom”-nak, hiszen nem a 

valós tudás – ilyen nem is valószínű – volt a kérdésben, hanem a bizonytalanság, félelem. 

Egyébként természetesen lehet. Habár nem Spanyolország a legtipikusabb angol nyelvű 

ország – skandináv országok pl. sokkal inkább –, de éppen a felsőfokú végzettségűek, 

gazdasági, diplomáciai területen tipikusan gyakran angol nyelven dolgoznak kinn. 

 A válaszolók 61 %-a nemmel válaszolt, nemek szerint a fiuknál ez az arány csak 50 %. 

A munkahelyi tapasztalat hiánya valamivel csökkenti 58 %-ra a nemmel válaszolók arányát. 

A külföldi munka tovább csökkenti 55 %-ra ezt az arányt, de lényegében még mindig elég 

magas. A tény, hogy általában sokkal könnyebb munkát vállalni egy országban a saját nyelv 

ismeretében – az Egyesült Királyságban gyakorlatilag nem is lehet nélküle – nem biztos, hogy 

változtat ezen a megoszláson. A média tele van ezzel az információval, és nyilván azok is 

tudhatják, akik már megszerezték élőben. Ugyanakkor mindkét formában lehet tudni az 

ellenkezőjét is. Nem véletlen az sem, hogy nem a német vagy angol nyelvre kérdeztem, mert 

feltételeztem, hogy ezeket egyébként is ismerik a hallgatók, míg spanyolul feltehetően csak 

kisebb részük ért. Ez önmagában még nem kizáró ok, de mégis befolyásolja a válaszokat, 

tekintettel az esetleges speciális tájékozódásra, ill. a magabiztosságra a nyelv ismerete miatt. 



Mondhatnánk úgy is, hogy ha valaki jártas, otthonos egy területen, akkor a korlátokat sem érzi 

olyan szorosnak. Én viszont éppen az ismeretlentől való félelemre voltam kíváncsi, amit 

ebben a kérdésben meg is kaptam. 

 

A migrációs hajlandóság és a rejtett potenciál 

 

 A lehetséges jövőbeni kivándorlásra kifejezetten skála jellegű kérdést tettem fel: 

„Mekkora esélyét látja annak, hogy az elkövetkező néhány évben tartósan külföldön 

dolgozzon (pl. a Főiskola befejezése után)?” 1-5-ig lehetett válaszolni, Likert jelleggel, 

1=egyáltalán nem, 5=biztosan fog. Persze a középre húzás általános jelleggel itt is 

érvényesült, 3-ast adott 37 %. Az átlag 3,09, és 33 % esik fölé és 30 % alá. A migrációs 

valószínűségre szinte teljesen kiegyenlített választ kapunk: majdnem fele-fele, aki esélyesnek 

tartja ill. nem tartja, hogy külföldön dolgozzon. A TÁRKI felmérésében 56 % szerepel a 

tanulók, és 48 % a 30 év alattiak esetében. Elmondhatjuk, hogy ezek az arányok nagyjából itt 

is helytállóak (az 1-2 és a 4-5 válaszok egymáshoz viszonyításában), lévén nem 

középiskolások, de 30 év alattiak nagyrészt.  A 18-25 éves korcsoportban 24 % a nem 

valószínű, és 40 % a valószínű migránsok aránya, ami tehát valamivel magasabb, mint a teljes 

mintában (33 %). Ez az egymáshoz viszonyított arány már 37,5 % és 62,5%, tehát felette van 

az iskolások országos átlagának (56 %). Nem változtat ugyanakkor lényegesen a megszerzett 

külföldi tapasztalat, így 58 % tartja valószínűnek további kinti munkavállalását. Elfogadható 

problémának, hogy a kérdésben összekeveredik a cirkuláris és az állandó kivándorlás, 

különösen a tartósan kifejezés használatával. Ugyanakkor nem a tényleges tervekre 

vonatkozott a kérdés, hanem a kiutazással, környezet-munkahelyváltással kapcsolatos 

általános elképzelésekre, mint ahogy egy középiskolástól sem várható, hogy bármilyen 

konkrét terve legyen, és általában a migrációs tapasztalat is az, hogy a cirkuláris és a 

letelepedési szándékú kivándorlás összefügg. Ugyancsak jellemző, hogy a munkavállalást 

tervezők között általános a visszaköltözési szándék. Ez a jellemzője a cirkuláris migrációnak 

már a tervezők között is egyértelműen fontos elem. 73 % válaszol igennel az erre vonatkozó 

kérdésre, jellemző módon a teljes minta 22 % válaszolta a visszaköltözésre az igent azok 

közül, akik nem is terveznek külföldi munkát. Erre lehet strukturális válasz, mivel nem 

hagytam lehetőséget a válaszmegtagadásra, ezzel kényszerítve a választást, maguktól csak 

hárman ugrották át a kérdést. Logikus hozzáállást takar, hogy, ha egyszer nem akarok 

emigrálni, akkor visszaköltözni meg igen, de 6 % az esélyt sem adók közül azt válaszolta, 

hogy nem költözne vissza, ami viszont elgondolkodtató. 



 Szűkebb érdeklődésre vonatkozik a megkérdezettek helyzete miatt a következő 

kérdéscsoport. 6 % tanult már külföldön, eke többsége 25 év alatti. Az alacsony szám nem 

meglepő, lévén első éves hallgatók. 38 % tervezi a külföldi tanulmányokat, ami nem 

kiemelkedően magas szám, a következő év tapasztalatai szerint a válaszadásból való 

lemorzsolódást, és a két éves hátralévő tanulmányi időt figyelembe véve megfelelő számú 

hallgató valóban el is ment Erasmus ösztöndíjjal külföldre a második szemeszterben. A 

külföldi tanulmányutat nem tervezők 33 %-a tartja biztosnak, hogy külföldön munkát 

vállaljon, és 67 %-a biztosan nem. Ugyanakkor a külföldi tanulmányutat tervezők csupán 17 

% látja biztosnak, hogy nem fog más országban dolgozni, míg a 75 %-a biztosnak érzi 

külföldi munkavállalását.   

 

A tanulmányút tervének hatása a külföldi munkavállalás esélyére (%) 

 tervez tanulmányutat nem tervez tanulmányutat 

nem látja esélyét a külföldi 

munkavállalásnak 

17 67 

nagy esélyét látja a külföldi 

munkavállalásnak 

75 33 

összesen 100 100 

 

 A tanulmányút tehát nagy befolyással van a munkavállalásra. A tanulmányutat nem 

tervezők között jóval kisebb a munkavállalásnak esélyt sem adók (17 %) aránya, mint a nem 

tervezők között (67 %), míg a tanulmányutat tervezők, ill. a tanulmányi út terve egyértelműen 

hatással van a munkavállalási esélyekre, hiszen a tervezők 75 %-a kinn is szeretne dolgozni, 

szemben a nem tervezők 33 %-os arányával. Megjegyezendő azonban, hogy a 33% még így is 

magas arány. 

 

A munkavállalás esélyének hatása a külföldi tanulmányútra (%) 

 nem látja esélyét a külföldi 

munkavállalásnak 

nagy esélyét látja a külföldi 

munkavállalásnak 

tervez tanulmányutat 15 63 

nem tervez tanulmányutat 85 37 

összesen 100 100 

 



 A hatások vizsgálatában a fordított összefüggésrendszer is szépen mutatja, hogy a 

külföldi munkavállalás elkülönül (37 %) a tanulmányúttól, vagyis a munkavállalás 

mindenképpen magasabb, tanulmányi út nélkül is. 

 

A nyelvtudás és a célország 

 

 A mögöttes tényezők között az egyik legérdekesebb a nyelvtudás. Hazánkban egyre 

inkább az angol válik dominánssá, míg a német szerepe csökken, ami hosszú távon 

mindenképpen a németországi kivándorlást is befolyásolja. 

 

Nyelvtudás Magyarországon 

 1990 2001 2011 

Angol 228 956 941 139 1 356 307 

Német 416 215 957 289 923 423 

 Forrás: Népszámlálások 

 

 A húsz évvel ezelőtti német dominanciát egyértelműen az angol veszi át. Ugyanakkor 

azt is fontos látni, hogy három és félszer annyian beszélik a két nyelv valamelyikét, mint 

1990-ben. A kísérletben résztvevők 71 %-a angolt jelölte be használható nyelvtudásként. 

Mivel arra voltam kíváncsi, hogy melyik nyelvet tartják a legfontosabbnak, nem adtam 

táblázatot, hanem nyitott kérdésként egy nyelvet hagytam válaszlehetőségnek, ahol ennek 

ellenére többet írtak be, az elsőt vettem válasznak. Feltételeztem ugyanis, hogy az elsőként 

beírt nyelv lesz az, amelyiket a legmagabiztosabbnak tekint, és így az ilyen nyelvtudás lesz a 

legnagyobb hatással a migráció céljának megválasztására. 15 % beszéli, tarja legjobb 

nyelvtudásának a németet. A 2011. évi népszámlálásban, a 15-39 éves korcsoportban az angol 

előnye 1,85-szoros a némettel szemben, ami az 1,47-szeres különbséghez képest a teljes 

népességben magasabb arány. A közel ötszörös angol fölény tehát a kiindulópontunk, hiszen 

még a budapesti 15-39 éves korcsoportban is csak 2,6-szoros az angol előnye a teljes 

népességben a népszámlálás adatai szerint. Mindössze 10 % nem jelölt meg semmit, amit úgy 

értelmeztem, hogy nem beszél használható szinten semmilyen nyelvet. Ehhez képest 29 

különböző célpontot, lehetséges országot jelöltek meg, és mindössze 46 %-ban olyat, ahol az 

angol a hivatalos nyelv. Olaszországot pl. tízen jelölték meg, egyikük sem tud olaszul, az 

egyetlen olaszul beszélő Svájcba menne. Ugyancsak érdekes a Németország német nyelv 

összefüggése. Németországba 24-en mennének, de csak 13 beszél németül elsőként, bár 



ebben lehet, hogy a több-nyelvi kérdés segített volna. A valahova egyáltalán menni akarók 

(65 % ennél a kérdésnél) 25 %-a menne Angliába. Ez a legmagasabb arány, bár köztük is van, 

aki nem beszél angolul, de csak kevesen. Ugyancsak érdekes, hogy 13 % az USA-ba akarna 

menni – ugyanannyian, mint Németországba –, bár ez egybeesik a Tárki megfigyeléséve, 

miszerint a mentális térképen nagyobb Amerika szerepe, mint a valóságban. Külön 

kiemelném, hogy az a nyolc résztvevő, akik Spanyolországot jelölték meg lehetséges 

célországként, egyike sem tud spanyolul, sőt hatan azt válaszolták, hogy nem lehet 

Spanyolországban a nyelvismeret nélkül színvonalas munkát találni, és egyik sem válaszolta, 

hogy nincs esélye a külföldi munkavállalásának. Vajon ha nem tudnak spanyolul, és azt 

gondolják, hogy nem találhatnának így munkát, akkor mégis hogyan akarnak ott dolgozni? 

Feltehető ugyan, hogy később majd megtanulnak spanyolul, vagyis ezt tervezik, s bár ezt nem 

kérdeztem, szinte biztos, hogy ilyen rövid kérdőívben akkor is ezt válaszolták volna, akár így 

van, akár nem. Én azonban sokkal valószínűbbnek tartom, hogy valami más játszik közre, 

még a közvetlenül megelőző kérdésben is csak egy jelölte közülük legfontosabb kivándorlást 

befolyásoló oknak az időjárást. A sokféle ország, az ilyen anomáliák, az USA történetileg is 

jelentős szimbolikus jelentősége mind azt mutatja, hogy a kivándorlás, külföldi munkavállalás 

az itthon tanulók körében nem feltétlenül kapcsolódik objektív kritériumokhoz (pl. megfelelő 

nyelvismeret, munkavállalási engedély, reális munkaerőpiaci lehetőség stb.). Az ilyen válasz 

sokkal inkább valamiféle vágyálom, a fantázia eredménye, ködös elképzelés.  

 

Összegzés 

 A jól-lét társadalmi feszültségeinek egyik konstruált vetületeként egymás mellé 

kerültek csoport-jelenségek, mint a szimbolikus tömegmegmozdulások, akár határokat átszelő 

felvonulások, és a tömegek valóságos lakóhely változtatása: országon belül és kívülre. 

Mindkét esetben társadalmi jelenségként és nem individuális kontextusban értelmeztük a 

társadalmi dimenziók és a társadalmi csoportok kapcsolatát. A migráció jól láthatóan 

mérőmutató is a jól-lét megéltségére, erre klasszikus példákat is felhoztunk. Kutatási 

eredményeinkből kitűnik, hogy aktuálisan a klasszikus gazdasági-politikai tényezők mellett 

egyéb társadalmi összetevőket is mérhetünk. 

 A 15-39 éves népesség 31 %-a beszél angolul Magyarországon. A migráció ugyan 

jelentős mértékben nőtt éppen az elmúlt néhány évben, és ugyancsak nőttek a migrációs 

szándékok is. A magasan képzett fiatalok, mint leginkább érintett csoport, nagyrészt ködös 

elképzelésekkel rendelkezik, nem ismeri a lehetőségeket, és fél a migráció számtalan 

aspektusától. Az ismeretek egyre könnyebben elérhetőek, sőt egyre inkább válnak általánossá. 



A tudás nemcsak bővíti majd az elérhető lehetőségeket, hanem a bizonytalanságot, félelmet is 

eloszlatja. A gazdasági és adminisztratív helyzet alapvető változása nélkül az ilyen 

potenciálok felszabadulása további migrációfokozó hatást jelent. Azok a fiatalok, akik nem 

tudják, hogy hol lehet munkát találni, hogy mire van mindehhez szükségük hamarosan 

nemcsak konkrét ismeretek birtokába jutnak, hanem az egész tevékenységet sokkal 

könnyebbnek, mindennaposnak érzik majd. A külföldi tanulmányút különösen 

nagymértékben fokozza ezt általánosan megszerzett pozitív tapasztalatokkal erősítve a 

kivándorlást. Korábbi tapasztalatok szerint az informális ismeretátadás szerepe ebben kiemelt 

jelentőségű.
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