
7

DOI: 10.17627/ALKPSZICH.2018.4.7

Alkalmazott Pszichológia 2018, 18(4): 7–33.

MEGKÜZDÉS A MIGRÁNSLÉT KIHÍVÁSAIVAL. 
MAGYARORSZÁGI KÍNAI GYEREKEK 

AKKULTURÁCIÓS TAPASZTALATAINAK 
FELTÉRKÉPEZÉSE

Borsfay Krisztina
ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola

ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet
borsfay.krisztina@ppk.elte.hu

Nguyen Luu Lan Anh
ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

Összefoglaló

Háttér és célkitűzések: A tanulmány a magyarországi kínai migráns gyermekek életében 
meg    jelenő iskolai-tanulási, társas és egyéni nehézségeket, valamint az ezekkel történő meg  -
küzdést vizsgálja. A kutatás kiemelt figyelmet fordít a diszkriminációs tapasztalatokra, 
vala    mint a kisebbségi helyzetből és a kulturális sajátosságokból adódó lehetséges nehézsé-
gekre, negatív élményekre.
Módszer: A kutatás 47, Magyarországon élő kínai diák bevonásával valósult meg. Kvalitatív 
módszer segítségével – félig strukturált interjú, valamint kérdőíves tematikus nyitott kérdé-
sek – vizsgáltuk a gyermekek életének különböző aspektusait, kitérve az észlelt nehézségek-
re és ezek megoldási módjaira is. A kutatás emellett részben kvantitatív módszereket is 
használt, így a Kidcope (Spirito és mtsai, 1988) megküzdést vizsgáló mérőeszközt is.
Eredmények: A diszkriminatív tapasztalatokra külön hangsúlyt helyezett a kutatás, így azokról 
részletes képet kaphattunk több szempont mentén is (diszkrimináció módja, körülményei, oka, 
a történés alanyai). A diszkriminációs tapasztalatokon túl a nehézségek három fő csoportja 
emelkedett ki: (1) az iskolával, tanulással, továbbtanulással kapcsolatos problémák; (2) a lakó-
hellyel és családdal kapcsolatos ambivalenciák, nehézségek; (3) a mássággal, kínaiság megíté-
lésével összefüggő nehézségek. A különböző nehézségekkel való megküzdésre vonatkozóan 
viszonylag vegyes mintázatot láthattunk. A kínai megküzdési stílussal összhangban a diszk-
riminációval való megküzdés során nagy hangsúlyt kapott az elkerülő stratégia. Ugyanakkor 
más területeken (pl. iskolai nehézségek) a problémafókuszú megküzdés került előtérbe.
Következtetések: A kutatás eredményei azt a kutatási irányt erősítették meg, amely szerint 
a kínai kulturális háttérrel rendelkező személyekre is jellemzőek lehetnek a probléma-
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fókuszú megküzdési stratégiák bizonyos problémák esetén. Mindemellett, a diszkriminációs 
tapasztalatokra adott elkerülő válaszok túlsúlya azt valószínűsíti, hogy a problémák megol-
dásában egy rugalmas, több különböző megküzdési módot is alkalmazó stratégia jellemző.
Kulcsszavak: magyarországi kínai migránsok, megküzdési stratégiák, iskolai-tanulási, 
társas és egyéni nehézségek, diszkrimináció, akkulturáció

Bevezetés 

Bár a kínai migránsok sokszor jelennek 
meg modellkisebbségként, azaz a tanulmá-
nyi és munkahelyi előmenetel szempontjá-
ból jól teljesítő csoportként (Thompson és 
mtsai, 2016), illetve jól dokumentált a pszi-
chológiai segítségkérésre való hajlandó-
ság alacsony foka körükben (ld. pl. Kim és 
Zane, 2016), ez nem jelenti azt, hogy a kínai 
kisebbségi csoportok tagjainak ne lenné-
nek nehézségeik. A befogadó és a szárma-
zási ország kultúrájával történő folyamatos 
és közvetlen kapcsolódás, a változó kultu-
rális kontextus számos kihívást, akkulturá-
ciós stresszhelyzetet hozhat létre, amelyek-
re reagálni kell, megtalálva a legadaptívabb 
válaszokat. 

A nehézségekkel történő megküzdés egy 
összetett társas-társadalmi kontextusban 
zajlik. Az akkulturációs folyamatok ugyan-
is a társadalmi, csoportközi folyamatok 
szint    jén, illetve a személyközi, egyéni szin-
teken is megvalósulnak egymással szoros 
összefüggésben. Az alábbiakban olyan ku   -
tatást mutatunk be, amely egy    részről tá   -
maszkodik az akkulturációs folyamatok és 
az eközben fellépő nehézségek szociálpszi  -
chológiai, interkulturális pszichológiai le    írá  -
sára, másrészről erőteljesen használja a sze   -
mélyiség- és egészségpszichológia egyik 
központi fogalmát, a megküzdést. Az el   -
méleti bevezetőben a kínai migránsok ak  -
kul    turációs folyamatainak, problémáinak 
főbb jellemzőit mutatjuk be általánosság-

ban, illetve jellemezzük a magyarországi 
vo     natkozásokat. Külön figyelmet szente-
lünk a gyermekek tapasztalatainak. Majd az 
akkulturációs folyamat egyéni pszichológi-
ai vonatkozásaira fókuszálva a megküzdés 
fogalmát tárgyaljuk, kitérve ennek kulturá-
lis aspektusaira is. Ezt követően egy feltáró, 
részben kvalitatív, részben kvantitatív kuta-
tás eredményeit mutatjuk be. 

A kínai migránsok akkulturációjának 
lehetséges nehézségei 

Az akkulturáció két vagy több kulturális 
csoport és ennek tagjai közötti kontaktus 
során létrejövő kulturális és pszichológiai 
változás folyamata. A változások csoportos 
és egyéni szinten is megjelennek (Berry, 
2005). A jelen tanulmányban az egyé-
ni folyamatokra koncentrálunk elsősor-
ban. A különböző okokból (pl. tanulmány-
út, kitelepülési céllal történő migráció stb.) 
megvalósuló kulturális kontaktus és ennek 
nyomán megjelenő változások végkifej-
lete az adaptáció, amelynek két vetüle-
tét különíthetjük el (Searle és Ward, 1990, 
idézi Ward és mtsai, 2001). A pszichológiai 
adaptáció arra vonatkozik, hogy az egyén 
kognitív és érzelmi szinten hogyan alkal-
mazkodott a változásokhoz (pl. önértékelés, 
pszichológiai jóllét tekintetében), a szocio-
kulturális adaptáció pedig az új társas-kul-
turális viszonyok közötti eligazodás (inter-
kulturális kompetencia) sikerességét jelzi. 
Az akkulturációs folyamat lefolyása nagy 
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variabilitást mutathat: az egyének megélhe-
tik nehézségek nélküli változásnak, ugyan-
akkor sokan jelentős akkulturációs stresszt 
élnek át a kulturális találkozások nyomán 
(Berry, 2005).

Számos olyan tényező van, amely az 
akkulturáció során potenciális stressz-
tényezőként jelenik meg (Ying és Han, 
2006). Ilyenek például a fizikai és biológi-
ai körülmények (klíma, ételek, betegségek), 
a társas stresszorok (társas izoláció, észlelt 
diszkrimináció stb.), a kulturális stresszo-
rok (kulturális távolság a kulturális érté-
kekben és szokásokban, nyelvi nehézsé-
gek stb.), illetve a funkcionális stresszorok 
(tanulási kihívások, környezeti nehézségek, 
lakhatás stb.). Általánosságban, így kínai 
migránsoknál is, az akkulturációs stressz 
mértékét és minőségét meghatározza, hogy 
(1) az egyén mennyi ideje van a befogadó 
országban; (2) milyen a kapcsolata (mennyi-
ség és minőség tekintetében) a befogadó és 
a származási kultúra tagjaival; (3) milyen 
oktatási és munkahelyi lehetőségek állnak 
a rendelkezésére; (4) milyen – a származá-
si kultúrához kapcsolható – tevékenységek-
ben vehet részt; (5) milyen a befogadó és 
a származási ország közös történelme; illet-
ve (6) milyen a társas-társadalmi kontextus, 
különös tekintettel a társas diszkrimináció-
ra (Berry, 1990, idézi Inman és Yeh, 2007).

Amint a fentiekből is kitűnik, az akkul-
turációs stressz számos tényezőből állhat, 
éppen emiatt fogalmi meghatározása a mai 
napig nem tisztázott kellőképpen. Egyes 
kutatók amellett érvelnek, hogy az akkul-
turációs stressz fogalmát érdemes lenne 
lecsupaszítani, bizonyos elemeit önál-
ló változókként kezelni, hogy azok hatása-
it pontosabban le lehessen írni. Ilyen ténye-
ző például az észlelt diszkrimináció, amely 
egyes kutatások szerint jelentősebb nega-

tív befolyással lehet az egyénre, mint az 
akkulturációs folyamatban szerepet játszó 
más tényezők (Rudmin, 2009). Egy 2006-
os vizsgálat szerint, amely 13 nemzet 42 
vizsgálati csoportját hasonlította össze, az 
észlelt diszkrimináció sokkal szorosabb 
összefüggésben van a rossz pszichológiai 
adaptációval (mentális egészség, önbecsü-
lés, élettel való elégedettség), mint az akkul-
turációs mérőeszközök más mutatószámai 
(Vedder és mtsai, 2006). 

A jelen kutatás szempontjából fontos 
jelenség, hogy a diszkrimináció észlelése 
több különböző, egymással akár ellentétes 
mintázatot is mutathat. Egyrészről a kutatá-
sok alapján azt mondhatjuk, hogy a diszkri-
mináció általi fenyegetettség érzése felerő-
södik a látható kisebbségek esetében. 
Általánosságban ezek a csoportok számol-
nak be a legnagyobb mértékű észlelt diszk-
riminációról (Dion, 2002, 2010). Ugyan-
akkor a kognitív torzítások egy másik 
csoportjával is találkozhatunk: a negatív 
megnyilvánulások figyelmen kívül hagyá-
sával. Ezekben az esetekben a kiélesedett 
figyelem és érzékenység helyett egy ezzel 
ellentétes pszichológiai mechanizmust 
látunk, a kérdéses ingerek kvázi kiiktatását. 

E jelenséggel kapcsolatosan vitatott, 
hogy vajon az érzékenység különbségei egyé-
ni vagy csoportszinten értelmezhetőek-e. 
Mindenesetre a szakirodalom a csoportszin-
ten megjelenő válaszmintáza tokat egyértel-
műen be tudja azonosítani. Így például a nők 
és etnikai kisebbségi csoportok tagjainak 
előítéletekre adott reakciói között találkoz-
hatunk azzal a je   lenséggel, hogy e csoportok 
tagjai kevesebb saját személyükre irányuló 
diszkriminációról számolnak be az ingroup-
ot érintő (mások által igazolt) diszkriminá ció  -
hoz képest. Előfordul, hogy nehezen tudják 
felidézni azt, amikor előítéletek áldozatai 
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voltak, és a negatív bánásmód diszkrimi-
nációnak való címkézését kerülik. Sőt nem 
is realizálják, hogy egy nagyon előítéletes 
személlyel vannak interakcióban, még akkor 
sem, ha kellemetlenül érzik magukat a hely-
zetben (Major és Vick, 2005).

Kínai migránsokkal végzett kutatások-
ban az észlelt akkulturációs nehézségek 
közül – a gyakoriság sorrendjét követve – 
kiemelkednek a nyelvi és a kommunikáci-
óval kapcsolatos nehézségek, az ismeret-
len szokások és értékek, az interperszonális 
kapcsolati problémák, a tanulással, karrier-
rel összefüggő nehézségek, a diszkrimi ná  -
ciós tapasztalatok, a magányosság és a ge    -
ne    rációk közötti konfliktusok (Yeh és Inose, 
2002). A kínai migráns gyerekek problé-
máira vonatkozó kutatások jól rímelnek 
az említett nehézségekre. A szakirodalom 
több olyan tényezőt is tárgyal, amely a gyer   -
mekek számára különösen jelentős stresz-
szforrás lehet. Ezek között vannak a nyelvi 
nehézségek, az iskolai és otthoni elvárá-
sok közötti konfliktusok, a szülők és gyer-
mekek akkulturációs folyamatának eltérő 
üteméből vagy mintázatából adódó nehéz-
ségek, az individualista és kollektivista 
értékek közötti eltérések és az ebből szár-
mazó konfliktusok, amelyeket a gyerme-
kek mind magukban (bikulturális identi-
tás belső konfliktusai), mind a szüleikkel 
való kapcsolatukban megélhetnek. További 
nehézséget jelentenek az etnikai diszkrimi-
náció, a kulturális sztereotípiák és az ebből 
adódó félreértések, és a kulturális kirekesz-
tettség megtapasztalása (Li és mtsai, 2016).

Magyarországon élő kínai migránsok 
nehézségei

Magyarországra a rendszerváltozást köve-
tően egyre nagyobb számú kínai bevándor-

ló érkezett elsősorban vállalkozási célokkal, 
illetve a szabad családalapítás reményében 
(Irimiás, 2009). Mára már elmondható, hogy 
a román, illetve ukrán mellett az egyik legfon-
tosabb bevándorló csoport a kínai: számuk 
a KSH 2018-as közlése sze    rint 10 008 fő 
(KSH, 2018). Ha ennek a cso    portnak az integ-
rációs stratégiáit vizsgáljuk, akkor azt láthat-
juk, hogy nagy százalékban jellemző rájuk 
a szegregációs (59%) stratégia, vagyis a befo-
gadó ország tagjaitól vi     szonylag elkülönült 
élet mind a karrier, mind a személyes vonat-
kozások tekintetében. A kínaiak egy kisebb, 
de jelentős része a transz    nacionális akkultu-
rációs stratégia (32%) ösvényén halad. Ez már 
egy gazdagabb kapcsolati hálót, a külföldi 
diaszpórával, il   let   ve az anyaországban mara-
dottakkal is fenntartott személyes és gazda-
sági kapcsolatokat jelent (Örkény és Széke-
lyi, 2010b). A kü    lönböző funkcionális, társas, 
illetve kul     turális nehézségeket ezen akkultu-
rációs stratégiákat figyelembe véve érdemes 
értelmezni. 

A funkcionális stresszorok vonatkozá-
sában a kép összetett. Egyrészről a kínaiak 
magyarországi akkulturációja több tekin-
tetben sikeresnek mondható. Így például az 
aktív dolgozók aránya több, mint kéthar-
mad, a migráció az esetek többségében nem 
jár együtt lefelé mobilitással (ennek aránya 
nem éri el a 10%-ot), sőt viszonylag nagy-
arányú a felfelé mobilitás. Lakáskörülmé-
nyeik, vagyoni helyzetük vonatkozásá-
ban más migránscsoportokhoz és a hasonló 
iskolázottságú magyarországi csoportokhoz 
képest is jobb helyzetben vannak. Ám ezzel 
együtt nagyon sok funkcionális nehézséget 
élnek meg. Számos, az életvezetés szem-
pontjából lényeges kérdés (pl. letelepedés, 
állampolgársággal összefüggő ügyintézés, 
munkaszerzés, egészségügyi szolgáltatá-
sok, iskolarendszer igénybevétele stb.) vo   -
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natkozásában nehézségekről számolnak 
be. Sőt más migránscsoportokhoz képest 
is rossznak látják a helyzetüket (Örkény és 
Szé   kelyi, 2010b). 

A társas stresszorok szempontjából ki   -
emelkedően magasnak, egy 5 fokú skálán 
átlagosan 3,53 értékűnek érzékelik az idegen-
ellenességet a kínaiak, és több, mint felü-
ket érte már hátrányos megkülönbözte-
tés (Örkény és Székelyi, 2010b). Ennek oka 
megítélésük szerint legfőképpen a bőrszín, 
a nyelvtudás hiánya, illetve az idegen szár-
mazás (Sík és Várhalmi, 2010). A magya-
roktól viszonylag távol érzik magukat, és 
összességében is távolságtartók mind a ma   -
gyarokkal, mind más migránscsoportokkal 
szemben. Mindezzel együtt sem mondhat-
juk azt, hogy jellemző rájuk a társas izoláci-
ót, hiszen viszonylag nagy kapcsolati háló-
val rendelkeznek még akkor is, ha ez a háló 
többnyire zárt és leginkább az anyaországbe-
li vagy a diaszpórában élő kínaiakra korláto-
zódik (Örkény és Székelyi, 2010b). 

A kulturális stresszorok területén első-
sorban a nyelv és kommunikációs nehézsé-
gek emelhetőek ki, amelyek a társas viszo-
nyokra is kihatnak. A kínaiak alacsonyra 
értékelik magyar nyelvtudásukat mind saját 
magukra, mind pedig gyermekeikre vonat-
koztatva. Ez összefüggésben van a cso     port 
szegregációs, illetve transznacionális akkul-
turációs stratégiájával, illetve a magyar 
nyelv sajátosságaival – ugyanis viszonylag 
nehéznek észlelt, ugyanakkor kevés ember 
által beszélt nyelvről van szó (Nguyen Luu 
és mtsai, 2009; Örkény és Székelyi, 2010b). 
A csoportra jellemző akkulturációs straté-
giákból kifolyólag jelentős hányaduk (20%) 
nem is tervezi, hogy megtanul magyarul 
(Örkény és Székelyi, 2010b). 

A Magyarországon élő kínai gyerme-
kek életében jelen lévő főbb nehézségekre 

több kutatás is felhívta a figyelmet (Vámos, 
2006, 2013; Paveszka és Nyíri, 2006). Példá-
ul nagyon jellemző esetükben a gyako-
ri iskolaváltás és ebből kifolyólag az insta-
bilitás. A kultúravesztéstől való félelem és 
a transznacionális akkulturációs stratégia 
keretében megjelenő globális sikernarratí-
va megköveteli a különböző szocializációs 
közegekben való jártasságot. Így a gyere-
kek mind a magyar, mind a kínai, sőt sokan 
a nemzetközi oktatási rendszert is megjár-
ják életük egy-egy szakaszában. Ez bonyo-
lult életutakhoz vezet, lelkileg megterhelő, 
nyelvi, illetve tanulási nehézségekkel jár, és 
nagyfokú alkalmazkodást követel meg. 

A kínai szülők általában sokat várnak 
gyer   mekeiktől, hiszen a szorgalom, a ta    nu  -
lás érték, és a jövőbeli siker záloga az erő-
feszítés. De a helyzetet nehezíti, hogy álta   -
lában nagyon elfoglaltak, nincs ide   jük 
fog   lalkozni a gyermekükkel, illetve sok  -
szor nem is igazodnak ki a magyar vi    szo-
nyok      ban (Nyíri, 2006; Barna és mtsai, 2012). 
A szü   lők kulturális és nyelvi korlátait hiva-
tott segíteni a gyermekek által felvett bróker-
szerep, vagyis a szülő és iskola, illetve más 
intéz   mények közötti tolmácsolás, amely 
gyengítheti a szülők pozícióját és tekintélyét 
(Nyíri, 2006). Azonban egy olyan narratíva 
is megjelenik, amely szerint ez a helyzet nem 
jelent problémát. Sőt a gyermek ez által telje-
síti gyermeki kötelezettségét, illetve ez lehe-
tőséget ad a gyermek önbizalmának növelé-
sére is (Barna és mtsai, 2012). 

A tanulás és iskolai teljesítmény nehéz-
ségei mellett a társas helyzetben megjelenő 
problémákat is megtapasztalják már a gyer-
mekek is. A kínaiakkal szembeni idegen-
gyűlölet, rasszizmus jelenlétét mind kínai 
gyermekekkel (Nyíri és Paveszka, 2006), 
mind pedig magyar fiatalokkal (Szilassy, 
2006) végzett kutatások megerősítik. Egy 
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kínai anyákkal végzett magyarországi kuta-
tás szerint a gyermekek 25%-át éri érzelmi-
leg is megterhelő diszkrimináció (Nguyen 
Luu és mtsai, 2009).

Találkozás a nehézségekkel: megküzdés 
és reziliencia

Ahogyan azt korábban említettük, az 
akkulturációs folyamatokkal foglalkozó 
szakirodalom a változásokhoz való alkal-
mazkodás két vetületét különíti el Searle 
és Ward (1990, idézi Ward és Lin, 2010) 
nyomán. A pszichológiai adaptáció a pszi-
chológiai, érzelmi alkalmazkodásra vonat-
kozik, amely leírható mind pozitív (szub-
jektív jóllét), mind negatív indikátorok 
segítségével (pl. különböző pszichológi-
ai, pszichoszomatikus tünetek). A szocio-
kulturális adaptáció pedig azt jelöli, hogy 
miként illeszkedik be a kultúrába az egyén, 
mennyire kezeli hatékonyan az interkul-
turális interakciókat. Ez a terület inkább 
a viselkedéses aspektusokra fókuszál – 
kulturális kompetenciák, területspecifikus 
eredmények (pl. iskolai teljesítmény) segít-
ségével igyekszik meghatározni az egyén 
alkalmazkodási folyamatait.

A jelen tanulmány a különböző nehéz-
ségek feltárása kapcsán mind a pszicho-
lógiai adaptáció, mind a szociokulturális 
adaptáció jelenségkörével összefüggésbe 
hozható, hiszen a nehézségek köre nagyon 
tág. Ezzel együtt a megküzdés – személyi-
ségpszichológia szakirodalmából kölcsön-
zött – fogalmának alkalmazásával a fókusz 
elsősorban az egyén pszichológiai adaptáci-
ós folyamataira kerül. A megküzdést Laza-
rus és Folkman (1984) klasszikus megha-
tározásában értelmezzük. Megküzdés alatt 
értünk minden olyan kognitív vagy viselke-
déses erőfeszítést, amellyel az egyén azokat 

a külső vagy belső hatásokat próbálja kezel-
ni, amelyeket úgy értékel, hogy azok felül-
múlják vagy felemésztik aktuális személyes 
erőforrásait. 

Ezen a ponton érdemes megjegyezni, 
hogy a nehézségekkel való szembenézés 
kap    csán egy másik gyakran használt foga-
lom a reziliencia. Bár a szakirodalomban 
a két fogalommal találkozhatunk úgy is, mint 
amelyek egymással felcserélhetők, egyes 
szerzők a megkülönböztetés mellett foglal-
nak állást. A reziliencia a legtöbb értelme-
zésben tágabb fogalom, mint a megküzdés, 
hiszen az előbbi komplexebb módon fogalja 
magában mindazokat a személyes és szitu-
ációs tényezőket, amelyek a nehézségekkel 
való szembenézés folyamatában szerepet 
játszanak (Szokolszky és Komlósi, 2015). 
Egy másik fontos különbség a két fogalom 
között, hogy a reziliencia elsősorban azok-
kal a folyamatokkal foglalkozik, amelyeknél 
a stresszre adott válasz kimenetele egyér-
telműen pozitív. Ezzel szemben a megküz-
dési stratégiák kapcsán nem teszünk ilyen 
különbséget: egyaránt beszélhetünk pozitív, 
illetve negatív megküzdési stratégiákról is 
(Fletcher és Sarkar, 2013).

E tanulmányban a továbbiakban a meg-
küzdés fogalmát használjuk, mivel a kuta-
tás nem elsősorban a reziliens, pozitív fo  -
lyamatokra fókuszál, hanem minden olyan 
(egyéni) válaszra, amellyel a gyermekek 
a nehézségeket kezelik. 

A megküzdési stratégiák kulturális 
különbségei

A megküzdési stratégiák vonatkozásában 
számos csoportosítással találkozhatunk. Így 
például beszélhetünk kognitív, érzelmi és 
viselkedéses megküzdésről, a kontroll helye 
alapján másodlagos és elsődleges kont-
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rollról, probléma-, illetve érzelmi fókuszú 
megküzdésről, valamint a kontrollról való 
lemondásról, továbbá gyakran használt 
csoportosítás az aktív és passzív megküzdé-
si módok elkülönítése is (Oláh, 2005).

Sajátos kulturális csoportokat vizsgálva 
figyelembe kell venni, hogy a megküzdés-
nek kulturálisan eltérő mintázatai is lehet-
nek. Így a kínai kulturális csoport esetében 
a szakirodalom kínai megküzdési sajátos-
ságokról beszél (Cheng és mtsai, 2010). 
A kínai megküzdésre jellemző az emóció-
fókuszú, illetve az elkerülőfókuszú stra-
tégiák alkalmazása, valamint a nagyfo-
kú kontextusérzékenység. A kontextusra 
való érzékenység a megküzdési stratégi-
ák rugalmas, a helyzethez igazodó alkal-
mazásában érhető tetten. Emellett viszony-
lag alacsony a hajlandóság az explicit társas 
támogatás felkutatására és használatára, 
hiszen a társas-érzelmi problémák feltárá-
sa veszélyeztetné az „arcot”, amely a kínai 
kultúrában nagyon fontos társas konstruk-
tum. Többféle arcfogalmat is ismerünk: 
a lian a személy integritására, moralitásá-
ra utal, míg a mianzi az egyén élet során 
felhalmozódó sikerekre épülő társas repu-
táció (Cheng és mtsai, 2010). 

A különböző megküzdési sajátossá-
gok együttesen az euro-amerikai fogalmak 
sze     rint a „passzív megküzdés” besorolása 
alá esnek. A válaszok eltolódása a passzív 
irányba a keleti filozófiai hagyományok 
(kon    fucianizmus, buddhizmus, taoizmus) 
per  s  pektívájából értelmezhető. A konfuciá-
nus tanítások szerint az érzelmek és a stressz 
kezelése belső állapotaink megváltozta tá  sa 
révén lehetséges, nem pedig a nyílt, a kör   -
nyezet alakítására irányuló viselkedéssel. 
A türelem, a nehézségek elviselése megedzi 
a személy akaratát, ellenálló képességét, és 
egyben lehetőséget teremt az egyéni fejlődé-

sére is. A külső passzivitás ebben a megkö-
zelítésben együtt jár a belső átalakulással, 
vagyis az aktivitás belül van, nem pedig 
kívül. Ez a viselkedési mintázat tökélete-
sen illeszkedik a kollektivista értékekhez, 
amelyek szerint a társas harmónia, a kapcso-
latok ápolása elsődleges fontossággal bír. 
És ezen kapcsolatok fenntartása csak akkor 
lehetséges, ha az egyén az érzelmeit megfe-
lelőképpen tudja kezelni, igazodva a társas 
kontextushoz, megtartva a saját és mások 
arcát, társas homlokzatát is. 

Ehhez nagyon hasonló módon, a budd-
hizmus és a taoizmus is a belső átalakulás-
ra helyezi a hangsúlyt. A buddhizmus szerint 
a stressz és szenvedés a személyes vágyak, 
élvezetek kibillent egyensúlyának követ-
kezménye. Ennek elkerülése a belső álla-
potok megfigyelése, és konstruktív átalakí-
tása, illetve ítéletmentes nyomon követése 
révén lehetséges. A taoizmusban pedig igen 
jelentős fogalom a wu-wei, a nem beavatko-
zás elve, amely lehetőséget ad arra, hogy az 
egyén az élet ciklikus körforgásában, ahol 
a rossz és jó folyamatosan váltja egymást, 
képes legyen adaptív módon létezni, a válto-
zásokkal együtt áramolni (Cheng és mtsai, 
2010). 

A fent bemutatott kínai megküzdési 
stra   tégiákkal ellentétes mintázatokkal is ta   -
lálkozhatunk a szakirodalomban. Így példá-
ul a Megküzdés Kínai Módja kérdőív kiala-
kítása során Chan (1994) hongkongi kínai 
tanárokat és diákokat vizsgálva azt talál-
ta, hogy a leggyakrabban használt megküz-
dés a tervezett problémamegoldás, a legke-
vésbé használt pedig a menekülés-elkerülés 
stratégia volt. 

A kérdést tovább árnyalja, hogy migráns 
kínai személyeket vizsgálva a megküzdés 
más aspektusait is figyelembe kell vennünk. 
Egyrészt a kulturális sajátosságok, másrészt 
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a kisebbségi (migráns) helyzet is hozhat 
a csoportra jellemző problémákat (Uba, 
1994), és ehhez kapcsolódóan specifikus 
megküzdési mintázatokat. Feltehetően ezzel 
magyarázható, hogy a kínai megküzdési 
stratégiának ellenmondó adatok is megje-
lennek kínai migráns személyek esetében. 
Így például euro-amerikai és kínai-ameri-
kai serdülőket összehasonlítva Jose és Hunt-
singer (2005) nem találtak különbséget 
a probléma- és emóciófókuszú megküzdés 
vonatkozásában a két csoportnál, és a várt-
tal ellentétben az euro-amerikai személyek 
gyakrabban használták az elkerülés straté-
giáját.

A kutatás kérdései

A Magyarországon élő kínaiak társas-társa-
dalmi helyzetére, valamint akkulturációval 
összefüggő nehézségeikre számos, alapos 
szociológiai, illetve interdiszciplináris kuta-
tás áll a rendelkezésünkre (pl. Örkény és 
Székelyi, 2010b; Nyíri, 2006, 2010; Barna és 
mtsai, 2012). Viszonylag kevesebb pszicho-
lógiai változót alkalmazó kutatást találunk, 
ezek többsége egy-egy jelenségkörre fóku-
szál. Így például Nguyen Luu és munka-
társai (2009) a magyarországi kínai anyák 
pszichológiai jóllétét befolyásoló tényező-
ket, illetve gyermekük iskolai és társadalmi 
integrációjára vonatkozó nézeteiket, Sebes-
tyén (2011) a magyarországi kínai tanulók 
kapcsolati hálóit, valamint a versengésről, 
illetve erőfeszítésről alkotott elképzelése-
it (2015), Sebestyén és Fülöp (2015) pedig 
a versengés, a győzelem és vesztés fogalma-
ihoz való viszonyulást vizsgálták. 

Saját kutatásunk egy nagyobb, feltá-
ró jellegű pszichológiai kutatás része, 
amely a Magyarországon élő kínai migráns 
gyermekek továbbtanulással kapcsola-

tos elképzeléseit, jövőképét, etnikai identi-
tását, valamint mindezekkel összefüggés-
ben a kulturális akkulturáció folyamatában 
tapasztalt nehézségeit vizsgálja. A jelen 
elemzésben azt a kérdést járjuk körül, 
hogy a magyarországi kínai migráns gyer-
mekek milyen problémákról, nehézségek-
ről számolnak be általánosságban, illetve 
a kínai származással, kínai családi háttérrel, 
migrációs történésekkel összefüggésben; és 
milyen megküzdési stratégiákat alkalmaz-
nak a problémákkal való találkozás során. 

A kutatás során kiemelt hangsúly került 
a diszkrimináció észlelésére, az előítéletes-
séggel kapcsolatos tapasztalatokra, hiszen 
ezek az általános akkulturációs nehézsége-
ken túlmutatóan is jelentős problémaforrá-
sok lehetnek. A diszkrimináció fókuszba 
helyezését az is indokolta, hogy a diszkri-
mináció észlelésére vonatkozó szakiroda-
lomban az előítéletesség észlelésének torzí-
tó mechanizmusait mindkét irányba leírják: 
magas fokú érzékenység, illetve a problémák 
észlelésének hiánya is megjelenthet (Major és 
Vick, 2005) azzal együtt, hogy általánosság-
ban elmondható, hogy a fenyegetettség érzé-
se felerősödik a látható kisebbségek esetében 
(Dion, 2002, 2010). Kutatásunkban kíváncsi-
ak voltunk arra, hogy kínai migráns gyerme-
kek tapasztalataiban hogyan jelennek meg 
a diszkriminációval kapcsolatos élmények. 

Vizsgálat 

Módszer

Vizsgálati személyek
A vizsgálatban általános iskolás diákok 
(7., 8. osztály) vettek részt. A kvalitatív, 
in    terjús adatfelvételben résztvevők átlag-
életkora 14,86 (SD = 0,69). A Magyar-
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országon való tartózkodás hosszát tekintve 
viszonylag homogén mintáról beszélhe-
tünk. Az átlagos magyarországi tartózko-
dás hossza 13,3 év volt (SD = 0,6, min. 13 
év, max. 14 év) ennél a csoportnál. A kérdő-
íves kutatásban résztvevők átlagéletkora 
15,57 (SD = 1,07). A magyarországi tartóz-
kodás ennél a csoportnál sokkal heterogé-
nebb, az átlagos tartózkodási idő 5,8 év (SD 
= 4,9). De ezen belül volt, aki az adatfel-
vétel évében került Magyarországra, volt, 
aki hosszú éveket töltött már Magyarorszá-
gon (min = 0, max = 14,5). Mind az interjús, 
mind a kérdőíves adatfelvételben résztve-
vők többsége a Magyar–kínai Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola1 diákja volt. Ezen 
kívül VIII. és XI. kerületi általános iskolás 
diákok kerültek a mintába. Az összesen 47 
fő (43 kínai, 4 kínai-magyar) között a fiúk 
és lányok aránya viszonylag egyenletesen 
oszlott meg (55% fiú, 45% lány). A gyerme-
kek nagy része kétnyelvű volt, tehát a kínai 
mellett magyarul is beszélt. A nyelvtudásu-
kat saját maguk korlátozottnak ítélték meg. 
Egy 6 fokú Likert-skálán a kínai nyelvtudás 
értékére átlagosan 4,62 pontot, a magyar 
nyelvtudásra átlagosan 2,95 pontot adtak.

Mérőeszközök
A kutatás során az első szakaszban egy feltá-
ró célú, félig strukturált, kvalitatív interjút 
alkalmaztunk, amely az általános személyes 
adatok (pl. életkor, családi helyzet, migráci-
ós adatok, nyelvhasználat) mellett a jelenle-
gi iskolai karrierre, valamint a továbbtanu-

1  A kutatás idején a Magyar–kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában még nem voltak közép-
iskolai osztályok. A cikk közlésének időpontjában, felmenő rendszerben 12 osztályossá válik az is  -
kola, és új elnevezést is kap: Magyar–kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium. 
A továbbiakban az iskolára, a félreértések elkerülése végett csak mint “Magyar–kínai Két Tanítási 
Nyelvű Iskola” hivatkozunk.
2  „Előfordult, hogy valaki negatívan viselkedett veled a származásod miatt? Ha igen, írd le, hogy 
pontosan mi történt? Mit tettél ebben a helyzetben?” 

lási tervekre, jövőképre, etnikai identitásra 
és az ezeken a területeken tapasztalt nehéz-
ségekre kérdezett rá. Jelen tanulmány első-
sorban az észlelt nehézségekre és ezek 
megoldási módjaira fókuszál.

A második szakaszban az interjúk felvé-
tele során tapasztalt módszertani nehézségek 
miatt a kutatást kiegészítettük egy kérdőíves 
adatfelvétellel is. Kétféle problémával szem-
besültünk: az egyik a magyar nyelvtudás 
alkalmazásának nehézsége interjús helyzet-
ben, a másik pedig a problémákról való nyílt 
beszéd egy idegen (kutató) számára. Mind-
ezen nehézségek kezelésének érdekében az 
interjú kérdéseivel összhangban lévő, kína-
ira lefordított önkitöltős kérdőívet adtunk 
a résztvevőknek.

A kérdőív az életkor, nem és a nyelvi kom     -
petenciára vonatkozó kérdéseken túl a fent 
említett területekre (továbbtanu  lá si tervek, 
jövőkép stb.) kérdezett rá 55 kér   dés segít-
ségével. A nehézségekkel, aka   dá        lyokkal 5 
kérdés foglalkozott. A jelen ta       nul   mányban 
az ezekre adott válaszokat ele       meztük. A kér  -
dések egy része (3 kérdés) a kü       lönböző 
kulturális identitáshoz kapcsoló dó sztereo-
típiák és diszkriminációs ta   pasz   talatok 
rész    letezésére kérte a válaszadót eldönten-
dő, illetve nyitott szöveges kérdés formájá-
ban. A kérdések egyrészt a kí   nai származás 
megítélésére (pozitív vagy negatív), más   -
részt a származással kap   csolatos negatív 
tapasztalatokra kérdeztek rá, illetve a hely-
zetben mutatott viselkedésre2. A második 
kérdés   csoport (2 kérdés) pedig a tanulással 
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és a karrier      aspirációkkal kapcsolatos nehéz-
ségekre vonatkozott, szintén eldöntendő, 
illetve nyitott szöveges kérdés formájában.3

Emellett a kérdőív tartalmazta a Kid cope 
(Spirito és mtsai, 1988) kérdőívet is, amely (a 
Megküzdés Kínai Módja kérdőívvel szemben) 
kifejezetten gyermekeknél használt megküz-
dést vizsgáló mérőeszköz. A Kidcope kérdő-
ív a kihívást jelentő tapasztalatok feltárására 
szolgál, egy specifikus stresszorra (valamilyen 
konkrét probléma az elmúlt 1–2 hétből), és az 
ezzel kapcsolatos, illetve általános megküz-
dési módokra kérdez rá. A specifikus stresz-
szor megnevezése teljes mértékben a válasz-
adó spontán válaszait tükrözi, a kérdés nem 
tartalmaz előzetes általános kategóriákat, 
probléma felvetéseket. A mérőeszköz normál 
és ve    szélyeztetett mintán is (pszichopatoló-
giai diagnózis, természeti katasztrófa, egyéb 
trauma stb.) alkalmazható. 

A kérdőív Lazarus és Folkman (1984) 
meg     küzdésfogalmára épít, a különböző stra   -
tégiák gyakoriságát és észlelt hatékonysá-
gát méri. A 10 vizsgált megküzdési straté-
gia a szerzők szerint 3 fő dimenzió mentén 
helyezhető el: aktív (kognitív újrastrukturá-
lás, problémamegoldás, érzelmi reguláció, 
társas támogatás); elkerülő (elterelés, társas 
visszahúzódás, vágyteljesítő gondolkodás, 
beletörődés); és negatív (önkritika, mások 
hibáztatása). A kérdőívhez két további tételt 
tettünk: ezek a düh és a másoknak való 
ártás vágya, illetve a probléma újrakerete-
zése társas összehasonlítás révén. Előbbi az 
érzelemkifejezés társas dimenzióit helye-
zi előtérbe (negatív irányba), utóbbi szintén 
a társas vonatkozásokra fókuszál a kognitív 
feldolgozás folyamatában.

Cheng és Chan (2003) hongkongi serdü-
lőkkel vizsgálta a Kidcope alkalmazható-

3  „Észlel-e nehézségeket, ha igen, melyek azok?”

ságát, faktorstruktúráját. Ugyan kultúrközi 
összehasonlításokat nem végeztek a szer-
zők, a faktorstruktúra-vizsgálatok szerint 
az adatok két fő faktor mentén értelmezhe-
tőek voltak hongkongi mintán is: menekü-
lésorientált megküzdés és kontrollorientált 
megküzdés. Az érzelmi reguláció stratégiá-
ját az eredeti szerzők két item segítségével 
mérték, amelyek közül az egyik a közvetlen 
érzelmi kifejezés (kiabálás, tárgyak megüté-
se stb.), a másik pedig az önmegnyugtatás, 
relaxáció. A hongkongi eredmények alapján 
ez a két tétel két különböző faktorba sorolha-
tó, míg előbbi a menekülésorientált megküz-
dés, utóbbi a kontrollorientált megküzdés 
csoportjába került. 

Eljárás
A kutatás első szakaszában 7 személlyel 
készült félig strukturált interjú magyar nyel-
ven. Az interjúk kétszemélyes helyzetben, 
a gyermekek iskolájában készültek. Időtar-
tamuk körülbelül 45 perc volt. Ezek után 40 
fővel kérdőíves adatfelvétel történt kínai, 
illetve magyar nyelven (a gyerek választá-
sához igazodva) osztálytermi helyzetben, 
szintén körülbelül 45 percben. A kínai nyel-
vű adatokat magyar nyelvre fordítottuk, 
elemzésük magyar nyelven történt. 

Eredmények

Az alábbiakban a gyermekek által észlelt ne  -
hézségeket, illetve a nehézségekhez kapcso-
lódó megküzdési stratégiákat mutatjuk be. 
A konkrét nyitott kérdésekre adott vagy 
a gyer    mekek által spontán megemlített szö   -
veges válaszokat kvalitatív tartalomelemzés  -
sel vizsgáltuk. Minden olyan kijelentés az 
elemzés tárgyává vált, amelyben a válasz-
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adók valamilyen számukra negatív esemény-
ről, érzésről vagy gondolatról számoltak be. 
Emellett, a megoldásokra vonatkozó állítá-
sokat is bevettük az elemzésbe. A kvalitatív 
elemzés mellett – amennyiben azt az adatok 
lehetővé tették –, a válaszok gyakoriságát és 
együttjárását is figyelembe vettük.

Az eredmények közül elsőként a kínai 
származással összefüggő diszkriminatív 
megnyilvánulásokra vonatkozó válaszokat 
mutatjuk be a kérdőív és az interjúk alap-
ján. A diszkriminációs élmények fókusz-
ba helyezésével Rudmin (2009) gondo-
latmenetét követjük, miszerint az észlelt 
negatív diszkrimináció az akkulturációs 
nehézségek külön válfaja, és önmagában is 
jelentős befolyással bír az egyén adaptáci-
ós folyamataira. Ezt követően – a gyako-
riság sorrendjét követve –, a gyermekek 
által megemlített további nehézségeket és 
megoldási módokat írjuk le. 

Diszkriminációval kapcsolatos 
tapasztalatok és megküzdési módok

A kérdőívben 40 gyerek közül 13 számolt be 
valamilyen diszkriminációról, 2 gyermek 
nem tapasztalt ilyesmit, 25 gyermek egyál-
talán nem válaszolt erre a kérdésre. Az inter-
júkban 7 személy közül 5-en számoltak be 

vagy saját magukkal vagy másokkal történt 
diszkriminációs tapasztalatról.

A diszkriminációs élményekre mint ön  -
életrajzi narratív tartalomra tekintettünk. 
Az élet eseményeiről való emlékezés egy 
konstrukciós folyamat, amelyet az egyéni 
és kulturális minták irányítanak. Ezek ilyen 
értelemben kultúránként eltérő mintázatokat 
mutathatnak, azonban minden esetben vala-
milyen narratív szerveződés mentén épülnek 
fel (Bruner, 2004). Mindezeket figyelem-
be véve a diszkriminációs élmények leírásá-
hoz a történések bizonyos jellemzőit vettük 
alapul, a narratívumok felépítésének elemei-
ből kiindulva. A narratív tartalomelemzés 
lehetséges szempontjai (László és mtsai, 
2000; Pólya, 1999) közül néhány alapvető 
tényezőt emeltünk ki. Így az idői-téri viszo-
nyok, maguk az események, a szereplők, 
a történések oka és következménye kerül-
tek a fókuszba. A vizsgált elemek ennek 
mentén az alábbiak szerint alakultak: maga 
a diszkriminációs történés (a diszkrimináció 
módja), a történés körülményei (helyszín, 
időpont stb.), a feltételezett okok (a diszkri-
mináció oka), a történés alanyai (elkövető, 
illetve elszenvedő fél, szemtanúk) (ld. 1. táb  -
lázat), és végül a következmények (reakciók, 
megküzdési módok) (ld. 2. táblázat).

1. táblázat. A diszkriminációs történések elemzésének szempontjai

A válaszokban megjelenő kategóriák, válaszmintázatok

Diszkrimináció módja  
(mi történt?)

Verbális, nem verbális, pszichés/társas, tárgyi/fizikai: 
csúfolódás (verbális sértegetés), tárgyak tönkretétele, kiközösí-
tés, fizikai bántalmazás

Diszkrimináció körülményei 
(hol, mikor történt?)

Időpont: óvodáskor, iskoláskor 
Helyszín: Magyarország intézményi környezet (kulturálisan 
viszonylag homogén), közterület (buszmegálló stb.)
Kína 

Diszkrimináció oka (miért?) Kínai származás, nyelvhasználat, eltérő tanulási normák
Diszkriminációs történés 
alanyai 

Konkrét személyek helyett általános alanyokról való beszéd, 
saját élmények, közbe nem avatkozók, pozitív/negatív szereplők
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A diszkrimináció módját tekintve szá -
mos különféle formával találkozhatunk, 
verbális/nem verbális, pszichés/társas és 
tárgyi/fizikai károkozásról is beszámoltak 
az alanyok különböző súlyossági szinten. 
A diszkrimináló verbális megnyilvánulások 
közül elsősorban a csúfolódás és a szidalma-
zás volt jellemző: „Csúfolni szoktak.”, „Így 
a fülem mellé, mert azt hiszik, hogy nem 
értem.”, „Úristen, kínaiak! – így nagyon 
hangosan.” A nem verbális megnyilvánulá-
sok közül a személyek észleltek olyan nega-
tív, lenéző, megvető megnyilvánulásokat, 
amelyek a kisebbségi csoport dehumanizált 
mivoltát, másságát fejezték ki számukra: 
„Olyan mintha valami szörnyeteggel talál-
koznának, jó nem félelmetes, hanem ilyen, 
olyan, mintha kicsit undorítóak vagyunk.” 
A tárgyi/fizikai károkozás a pszichés-tár-
sas bántás céljával szintén előforduló minta 
volt: „Például, emlékszem, volt egy fiú, aki 
a megmaradt ételét állandóan az iskolatás-
kámba szerette rakni, és összerágott papír-
galacsinokat dobált rám.” Sokan a részletek 
felfedése nélkül, csak magáról a diszkrimi-
nációs történésről számoltak be: „Elítéltek 
vagy nem tudom. Kiközösítettek.” 

A történés körülményeinek (helyszí-
nek, időpont) megnevezésekor időben és 
térben is kiterjedő mintázatra találha-
tunk. Az óvodáskortól kezdve megjelenő 
diszkriminációs élmények mind az iskolá-
ban, mind az iskolán kívül (hazafelé menet 
a járművön) előfordulnak: „De az óvodá-
ban csúfoltak, meg bántottak.”, „Amikor 
kicsi voltam, és magyar általános iskolába 
jártam, azért, mert kínai vagyok, gyakran 
kinevettek, vagy kicsúfoltak.”, „Konfliktus 
az elég gyakran szokott lenni, hogy példá-
ul buszmegállóban vannak, hogy nevetgél-
nek.” A magyar, a kulturális sajátosságok-
ra figyelmet nem fordító általános iskolák 

ilyen szempontból több potenciális kihívást 
jelenthetnek a gyerekek számára, feltehető-
en a kínai gyerekek alacsony arányából kifo-
lyólag, a látható kisebbségi helyzet révén: 
„Volt már, amikor csak én voltam egyedül, 
meg a testvérem. Akkor sokat piszkáltak.”

Összességében tehát a diszkrimináció 
helye igen kiterjedt, annak ellenére, hogy 
az iskola nyújthatna bizonyos védettsé-
get, hiszen ismerős terep, illetve feltételez-
hetően tiltó szabályok vannak érvényben 
(Sík és Várhalmi, 2010). A helyzetet mégis 
nagymértékben befolyásolják az adott in  -
tézményben uralkodó társas normák, a ki   -
sebbségi gyerekek nyelvismerete, illetve 
a kisebbségi és többségi gyerekek aránya 
(Paveszka és Nyíri, 2006), ahogy ezt a fenti 
interjúrészletek is példázzák.

Ide kívánkozik és egyben a diszkrimi-
náció helyszínéhez, illetve a kisebbségi- 
többségi gyerekek arányához kapcsolódó 
tartalom az a kijelentés, amit a diszkrimi-
náció hiányára vonatkozóan fogalmazott 
meg az egyik gyermek. Nevezetesen az, 
hogy a kisebbségi lét átmeneti felfüggesz-
tődése a magyar–kínai iskolában védelmet 
jelent a diszkriminatív megnyilvánulások-
kal szemben: „Velem nem történt szerintem. 
De hallottam barátaimtól, hogy kicsúfolták 
vagy ilyesmi. Mindig ebbe az iskolába jár  -
tam, ezért […] itt nem csúfolódnak annyira, 
mert többen vannak a kínaiak.”

Érdekes módon a kutatási anyagban 
Kínára vonatkozóan is megjelenik a diszkri-
mináció jelensége: „Rasszisták és beszédjük-
ben diszkriminálnak. Ilyen mindkét ország-
ban van.” A Kínában átélt diszkriminációs 
tapasztalat értelmezéséhez több kontextuális 
információra lenne szükség. Egy lehetséges 
feltételezés, hogy a vidéki-urbánus kategori-
záció állhat a jelenség hátterében, amely igen 
erőteljes stigmatizációhoz vezet Kínában 
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(Guan és Liu, 2014). Egy másik, talán még 
plauzabilisabb magyarázat, hogy a gyerme-
kek nem saját, Kínában tapasztalt diszkri-
minációs élményeiket elevenítik fel. Inkább 
a Magyarországon megélt élményeket baga-
tellizálják, felnagyítva azt a tényt, hogy jó és 
rossz emberek mindenhol vannak, negatív 
tapasztalatai mindenkinek lehetnek függet-
lenül a kulturális származástól. 

A diszkriminatív cselekedetek észlelt 
okaként három tényezőt találhatunk meg 
a válaszokban. Ezek egyike, hogy egysze-
rűen nem szeretik a kínaiakat. Egy másik 
feltételezett ok a gyermekek szerint, hogy 
más nyelvet beszélnek. Ebben a vonatko-
zásban probléma lehet a nyelvtudás hiánya, 
az eltérő akcentus vagy éppen a kétnyelvű-
ség is, ami egy etnocentrikus nézőpontból 
nehezen értelmezhető, furcsa lehet a több-
ségi gyerekek egy részének. Ezek a problé-
mák rendre megjelennek a kínaiakat vizsgá-
ló szakirodalomban is: a látható idegenség 
(bőrszín) és a hallható idegenség (nyelvtu-
dás hiánya, különbségei) jelentős diszkri-
minációs források, csakúgy, mint az idegen 
származás (Sík és Várhalmi, 2010; Simo-
novits, 2013). A válaszokban egy harma-
dik felbukkanó ok az a tény, hogy a tanár 
sokszor megdicséri a gyereket, akit később 
emiatt negatív megkülönböztetés ér a társai 
felől: „A mostani osztályomban pedig van 
két fiú, akik mindig gúnyolnak, néhány lány 
pedig azért, mert a tanár mindig dicsér, 
nagyon visszautasító velem. Jaj!” 

A teljesítmény kapcsán mind a kínai gyer-
mekek, mind a magyar pedagógusok diskur-
zusában megjelenik az erőteljes motiváltság, 
a magas ambíciók kérdése (Nyíri és Pavesz-
ka, 2006). Ez egyrészről valóban jellemző 
a kínai gyermekekre, hiszen a konfuciánus 

4  Vagyis nem kínai, hanem külső csoport tagja.

értékek miatt ezen gyermekek szocializáció-
jában nagy hangsúly kerül az erőfeszítés-
re, illetve a szorgalomra (Sebestyén, 2015). 
Másrészről azonban sokszor irreális elvá-
rások forrásává válik, illetve sztereotípiák-
ká alakul. Brit kínai migráns gyerekek néze-
teit vizsgáló kutatás rámutat arra, hogy az 
okos, szorgalmas, jól teljesítő, folyton csak 
tanuló (és akár unalmas) diák képével való 
azonosulás sok fiatal számára nem pozitív, 
inkább nyomasztó. Emellett melegágya lehet 
a bullyingnak is, hiszen a csendes, passzív, 
stréber tanuló kiváló alanya a kortárs bántal-
mazásnak (Archer és Francis, 2005). 

A diszkriminatív megnyilvánulásokat is 
tartalmazó interakcióban részt vevő szerep-
lők leírása kapcsán jellemző volt, hogy 
a gyerekek nem nevezték meg a diszkrimi-
náló személyeket konkrétan. Ha szerepelt 
a történetben bármilyen „elkövető” szereplő, 
akkor is csak általános jellemzők megadá-
sával (életkor, nem, csoporttagság): „Példá-
ul, amikor az iskolából megyünk hazafe-
lé, a buszon némelyik külföldi,4 ha meglát, 
lenéző pillantással néz ránk, van olyan is, 
aki szidalmazni kezd.” A kérdőívben saját 
élményekről számoltak be a válaszadók 
a kérdésre válaszolva. Így csak az interjú-
ban fordult elő egy-két esetben, hogy mások 
élményei is belekerültek az elbeszélések-
be: „Igen, láttam. És akkor mondta, hogy ez 
nagyon rosszul esik, és ő meg pedig nem is 
tud magyarul, de tudja, hogy rosszat mond 
neki, róla.” Ha az eset során mások is jelen 
vannak, az pozitív, illetve negatív irányba is 
befolyásolhatja az eseményeket. Így szere-
pelt a válaszok között az a forgatókönyv, 
amikor a jelenlévők nem csináltak semmit 
a pozitív végkifejlet érdekében: „És a többi-
ek ilyenkor mit csinálnak? Mit tapasztaltál? 
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Semmit, szerintem.” Emellett megjelent az 
az opció is, hogy érdemes a tanárnak szól-
ni egy ilyen helyzetben, vagyis egyes esetek-
ben hangsúlyossá válik a társas (tanári) 
támogatás szerepe. 

A diszkriminációs történésekre adott 
reakciók, megküzdési módok

A diszkriminációval kapcsolatos reakciók 
esetében azt lehet elmondani, hogy a kérdő-
ívben a gyerekek többsége nem számolt be 
semmilyen reakcióról, nem feleltek erre 
a kérdésre. Az interjúban kevésbé volt jel -
lemző a válasz hiánya. Mind a kérdőívek-
ben, mind az interjúkban markánsan megje-
lent az elkerülés, figyelmen kívül hagyás 
mint az diszkriminációra adott válasz: 
„De akkor ugyanúgy, mintha nem hallot-
tam volna meg.” A figyelmen kívül hagyás-
ra különböző mögöttes motivációkat mond-
tak. Így például az egyik ilyen ok volt, hogy 
is   meretlen ember negatív véleményével nem 
kell foglalkozni, az nem is bántó: „Semmit. 
Szerintem […] nekem ez nem, nekem nem 
érdekel, hogy mit mond, aki nem ismer 
engem.” Egy másik magyarázat szerint 
a figyelmen kí   vül hagyás azért a legjobb 
megoldás, mert ezzel el lehet kerülni egy 
esetleges vitát: „Egyik fülön be, másikon ki. 
[…] Megkérdezem tőle, hogy miért csúfol 
vagy mi? De akkor már megint vitatkozom. 
Szerintem ez jó, ahogy én csináltam.” 

Megjelent az a fajta magyarázat is, amely 
szerint a hallgatás a másik perspektívájá-
nak megértéséből következik, és lefegyver-
ző taktikaként alkalmazandó magatartás: 
„Hogyha valakit csúfolnak vagy piszkál-
nak, és észreveszik rajta, hogy őt bántja vagy 
zavarja, akkor annál jobban. De ha úgy 
csinálom meg én is magamat, úgymond, 
minden, akkor abbahagyják nagyon gyorsan. 
Nem is érdekel, hogyha mondanak bármit.” 

Kisebb hangsúllyal, de megjelent a ver  -
bális vagy fizikai védekezés valamilyen for -
mája is: „visszaszóltam”, „egyszerű, ha ütni 
kell, hát ütök”. Az aktív, a másik felé megnyil-
vánuló védekezés a személyiségbeli különbsé-
gekkel összefüggésben került elő. A jó verbá-
lis készségek segítséget jelenthetnek: „Én 
mondtam neki, hogy beszéljen vissza. Aztán 
ő azt mondta nekem, hogy »én nem vagyok 
olyan, mint te, aki sokat tud beszélni.«” 

A helyzetben részt vevő személyek leírá-
sánál említettük, hogy mások jelenléte befo-
lyásolja az interakció lefutását. A reakci-
ók szempontjából a saját csoporthoz tartozó 
kortársak jelenléte az erőviszonyok átala-
kulásához vezet, ami a kisebbségi csoport 
tagjainak nagyobb szabadságot jelenthet 
az aktív reakciók meglépéséhez: „Múltkor 
például voltam én, meg három barátom. 
Akkor az egyik barátomnak el volt törve 
a keze, biciklizni. Ott Ázsia Center mögött 
van egy ilyen erdő, egy ilyen kis ugráló 
erdő. Biciklivel voltunk ott négyen, és akkor 
is volt ott 3 lány és egy fiú. És akkor ott is 
elkezdtek ott nevetgélni, minden, és mentek 
el, és akkor nekem, meg az egyik barátom-
nak, […] És akkor odaszólt nekünk, tudod, 
ilyen csúnya származásunk miatt is, meg 
csak úgy is szólt oda, hogy ilyen nyomoré-
kok, meg ilyen, és utána hátramentünk, szól-
tunk, és utána elkezdtek gyorsabban menni. 
Mi hátramentünk, és szóltunk a barátaink-
nak, és aztán odamentünk hárman, és akkor 
ott beszélt vele a legnagyobbik barátom, az 
beszélt vele, minden. És akkor meg azt 
mond   ta, hogy ő nem mondott semmit. Nem 
mernek ők semmit.”

Hatékony reakció lehet a humor is, amely 
alkalmas védekezésre, illetve átfordíthatja 
a szituációt egy új kommunikációs stílusba, 
ahol lehetővé válik a közvetlenebb, és kevés-
bé ellenséges kapcsolódás a másik féllel: „Ott 
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voltam, és akkor ott például nekem szoktak 
úgy viccelődni, meg én nem is veszem komo-
lyan, hogyha odaszólnak, vagy valami. Mert 
engem is hívtak kamikázénak, […], akkor 
harakirisimitcu, hajasimának, mindennek. 
Sokszor mondtak rám ilyeneket, de én csak 
nevettem rajtuk, és akkor én is hívtam őket, 
például Lacit hívtam Maci Lacinak, akkor 
Danit Dadusnak, mindenkit piszkáltam, de 
nem úgy piszkáltam, hanem viccből. Engem 
ez nem zavar.”

Az interjúalanyok által leírt pszichológi-
ai reakciók némelyike a már említett elkerü-
lő stratégiákra rímelt, egy-egy esetben azon-
ban megmutatkoztak a negatív érzelmekkel 
együttjáró negatív megküzdési válaszok is: 
„Meg    szoktam.”, „Hát nem […], nem baj.”, 
„A szí      vemre vettem és magamat hibáztattam”.

A nehézségek főbb területei: iskola és tanulás,  
család és lakóhely, kulturális másság 

A diszkriminatív tapasztalatokon kívül a ne    -
hézségek csoportjai – a gyakoriság sorrend-
jét követve – az alábbiak szerint alakultak: 

(1) az iskolával, tanulással, továbbtanulás-
sal kapcsolatos problémák; (2) a lakóhellyel 
és családdal kapcsolatos ambivalenciák, 
nehézségek; (3) a másságra, a különböző 
országok, illetve eltérő származású szemé-
lyek közötti viszonyra vonatkozó kérdé-
sek, a kínaiság megítélése, ide kapcsolva 
a nyelvvel, nyelvtanulással összefüggő kor  -
látokat.

Iskola és tanulás
A Kidcope kérdőívben feltett kérdésre, 
miszerint, milyen problémával találkoz   tak 
a gyermekek az elmúlt 1–2 hétben, a leg   -
gyakrabban (45%) valamilyen iskolai, ta  -
nulással kapcsolatos nehézség szerepelt 
a vá    laszban (dolgozat, vizsgák, házi felada-
tok nehézsége, kirúgás lehetősége). 

Az interjúkban is gyakran megjelennek 
az iskolával, tanulással összefüggő kérdé-
sek. De az egészen konkrét iskolai előmene-
telre vonatkozó témák mellett az iskolai élet 
eseményeinek nehézségeire is fény derült. 
Mivel az interjúk többsége a Magyar–kínai 

2. táblázat. Diszkriminációs történésekre adott reakciók elemzési szempontjai

Elkerülő Aktív Negatív

Diszkriminációra  
adott reakciók 

Figyelmen kívül 
hagyás, hallgatás Humor Másoknak való ártás

Megszokás Verbális vélemény-
kifejezés Önkritika

3. táblázat. A Kidcope-ban megjelenő különböző nehézségek aránya 

Nehézségek az elmúlt 1–2 hétben Gyakoriság (százalékban kifejezve)

Iskolai, tanulással kapcsolatos nehézségek 44%

Családi nehézségek 13%

Válaszhiány 31%

Nincs nehézség 9%

Van nehézsége, de nem tud beszámolni róla 2%
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Két Tanítási Nyelvű Iskolába járó diákok-
kal készült, így az erre az iskolára jellemző 
sajátos problémák is megjelentek a beszá-
molókban. Nehézségként nevezték meg 
az osztálytársak magas fluktuációját, ami 
összefügg azzal a már említett jelenséggel, 
hogy a kínai bevándorló gyerekek sokszor 
mennek vissza Kínába nyelvet tanulni vagy 
családi okokból kifolyólag (Nyíri, 2006). 
Egy másik jellegzetes kihívást jelentő hely-
zet, és szintén az iskola rugalmasságával 
összefüggő jelenség, hogy több, az akkultu-
ráció szempontjából eltérő szakaszban járó, 
nyelvileg különböző szinten lévő gyermek 
tanul ugyanabban az osztályban, ami nehéz-
séget okoz néhány gyermeknek. Leginkább 
a beilleszkedésük az, ami kihívást jelent-
het minden fél számára. Még akkor is, ha 
esetleg hasonló kínai kulturális háttérrel 
rendelkeznek, mégis az anyaországhoz való 
viszony, az új bevándorló státus miatt más 
a helyzetük: „Meg észrevettem, hogy akik 
Kínából jöttek, azok nem szeretnek barát-
kozni, nem szeretnek így beszélgetni. Ha 
például hozzá megyünk beszélgetni, hogy 
szia, ki vagyok, meg izé és aztán bólogat, 
valamit mond, és aztán megint néma csend-
ben van, nem tudom, kicsit furcsa, kívülről, 
de azért vannak.”

Az iskolai karrierhez kapcsolódó kér -
déskör az iskolaváltás problematikája, ami 
szintén hordoz néhány sajátosságot, külö-
nösen a Magyar–kínai Két Tanítási Nyel-
vű Iskolába járók között. A diszkrimi-
nációs tapasztalatoknál láthattuk, hogy 
bár több kontextusban is megjelennek az 
ilyen jellegű tapasztalatok, a saját csoport 
tagjainak magasabb aránya visszaszorítja 
a diszkriminatív megnyilvánulásokat. Ez 
azzal is jár, hogy feltételezhetően a közép-
iskolában – kilépve a biztonságot nyúj-
tó elfogadó közegből – a gyerekek ismét 

megtapasztalják a kisebbségi helyzetből 
fakadó nehézségeket. 

Az interjúkban megjelenő nézetek alátá-
masztják ezt az elképzelést, mivel a gyere-
kek valóban megfogalmazzák az új iskolával 
kapcsolatos félelmeiket. De ezek elsősorban 
nem a diszkriminációhoz kapcsolódó nega-
tív képekben jelennek meg, hanem inkább 
a barátkozás nehézségeire vonatkoznak. 
A ma   gyar gyerekeket kevésbé ismerik, és 
emiatt még nem biztosak abban, hogy tud -
nak-e kapcsolódni az új gyerekekhez, egy 
kicsit tartanak az ismeretlentől. De olyan 
tanulók is vannak, akik várakozással tekin-
tenek az új lehetőségekre: „Nagyon kevés 
magyar barátom van. Nem is tudom, hogy 
jövőre hogy fogok barátkozni. Mert még 
nem szoktam meg a magyar barátokat, csak 
a Magyarországot.”, „Csak a többi magyar 
gyerekekkel még nem nagyon sokat barát-
koztam, mert nem volt esély, de szerintem, de 
szerintem jó lesz.” A válaszokban jól látszik 
az a distinktív különbség, amely Magyar-
ország és a magyar emberek között mutat-
kozik meg. Ahogyan az Örkény és Székelyi 
(2010a) bizalmi tőkét vizsgáló tanulmányá-
ban is megjelenik, a bizalmi tőke különbö-
ző elemei (pl. emberekbe, intézményekbe 
ve   tett bizalom) elkülönülhetnek, mintáza-
tuk az adott csoport akkulturációs stratégiá-
jától függ.

Az ismeretlentől való félelem megnyil-
vánul a régihez, a pozitívnak megélt kör   nye  -
zethez, kapcsolatokhoz való ragaszkodás  -
ban és az ettől való elválás fájdalmában is: 
„Túl sok minden történt, meg túl sok idő volt, 
és már nagyon megszoktam, [...] És annyi-
ra rossz, hogy elmegyek.”, „Hát az új isko-
la sem lesz rossz szerintem, de nagyon rossz 
érzés. Jaj.” A helyzet megoldására általában 
az a javaslat, hogy az ember majd megszok-
ja. Néhányan korábbi iskolaváltási tapaszta-
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lataikra hivatkoznak, amikor az ilyen nehéz-
ségeket már egyszer át kellett élniük, és 
akkor is meg tudták szokni, alkal    mazkodni 
tudtak: „Nem lesz kínai. Nem baj. Szerin-
tem megszokom […] gyorsan szokok meg 
dolgokat, remélem. Ezt az iskolát is csak 1 
év múlva, 2 év múlva szoktam meg teljesen.”

Család és lakóhely 
A Kidcope kérdésére adott válaszokban 
az iskolai problémákat követik a családi 
nehézségek (13%), ezen belül a költözés, 
a be    tegség, a haláleset, a szülő munkanél-
külisége, illetve a szülőkkel való konfliktus 
jelentek meg. Ez utóbbi konfliktus a szülők 
és a gyerek között a gyerek baráti kapcso-
lataival, illetve a tanulással volt összefüg-
gésben. A baráti kapcsolatok helytelenítése 
mögött féltés vagy a szülő által a barátnak 
tulajdonított, nem helyes értékek (pl. tanu-
lás értéke, szorgalom) állnak.

Hasonló mintázat az interjúkból is kitű-
nik, ahol szintén a baráti kapcsolatok szülői 
kontrollja jelenik meg a tanulással kapcso-
latos értékek feltételezett hiánya miatt 
a következő példában: „Azt mondta, hogy 
valakivel ne barátkozzál inkább, mert akkor 
lerontja a jegyeidet, ha sokat beszélsz velük. 
[…] van köze, hogy magyarok, szerintem 
van, egy kis […], mert hogy ők nem nagyon 
a tanulással foglalkoznak, inkább mással.” 
A tanulással összefüggésben a rossz ered-
mények okozzák elsősorban a családi 
konfliktust: „Ha jól emlékszem, akkor nem 
kiabált velem, hanem csak elég ideges volt 
és azt mondta, hogy javítanom kell. Aztán 
nemcsak az anyukám, hanem én se éreztem 
jól magam, én se szeretem a rossz jegyeket, 
senki se szereti.”

A család kapcsán spontán megjelenő 
problémák között volt még a család földraj-
zi széttagoltsága, a különböző családtagok 

eltérő lakhelye és az ebből következő pszi-
chológiai nehézségek is: „Szüleim elváltak, 
apukám most Kínában van. Van egy nővé-
rem, ő már 24 éves. […] És […] hiányzik. 
Thaiföldön volt. És azután ment el Ameri-
kába, de Thaiföldön is amerikai egyetemen 
és hát kicsit megszoktam, de mégis hiány-
zik.” 

Másság megítélése, különböző kultúrák 
együttélése

A kulturális másság megítélésére vonatko-
zóan a Kidcope-ban nem kaptunk adato-
kat, a téma az interjúkban jelent meg, néhol 
egymásnak ellentmondó véleményekben. 
Egyrészről a diszkriminációs tapasztala-
toknál láthattuk, hogy a kínai származás 
miatt éri megkülönböztetés a gyerekeket, 
ha egyéni szinten ennek a mértéke külön-
bözik is. Másrészről az az elképzelés is 
markánsan megjelent a szövegekben, hogy 
mindegy, hogy valaki kínai vagy magyar, 
a származás nem fontos és ez a szempont 
különösen jelentőségét veszti, ha barátról 
van szó: „És én nem szoktam nagyon figyel-
ni a származásokra, szerintem nem fontos.” 
A származás kérdése a negatív megkü-
lönböztetések, negatív társas viszonyulá-
sok szempontjából is mindegy lehet akár, 
ahogyan ezt az egyik interjúalany megfo-
galmazta: „Hát nem tudom, szerintem nagy 
különbség nincsen. Van olyan barátom, aki 
magyar és még így is utálják.”

Bár nehéz volt megragadniuk az inter-
júalanyoknak a kínaiak és magyarok közti 
különbségeket, a nyelv szerepét szinte 
minden esetben kiemelték. A kínai nyelv 
különbözősége, különleges státusza sokszor 
megjelent, azonban ez a nyelvi másság 
a gyerekek számára problémák forrásának 
is bizonyulhat. A nyelvtanulási nehézségek 
kihívás okoznak, különösen akkor, ha több-
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ször történik meg a kultúrák közötti váltás, 
ami a transznacionalitás miatt igen jellem-
ző, ahogyan azt korábban láthattuk (Nyíri, 
2006): „A magyar nyelvet tök, totál elfe-
lejtettem, és csak kínaiul tudtam. És mikor 
kiskoromban idejöttem, megint csak már 
elfelejtettem a kínait, magyarul mondtam, 
és utána mentem oda, megint kínai, ide, 
megint magyar, és utána így ez a kettő után 
már 6 éves kortól van. Akkor már tudtam 
kínaiul tökéletesen, kettő nyelvvel, de itt 
is egy ilyen katasztrófa történt, hogy így 
elmentem Kínába, de mivel csak ott kínaiul 
beszéltem, ezért a magyart is elfelejtettem, 
és visszajöttem. Így jártam Márta nénihez, 
így az 1. osztály […] tanultam, nyári szünet-
ben.”

A megjelenő problémákon túl ki kell 
emelni, hogy a Kicope-ban az explicit, 
problémák leírására felszólító instrukció 
ellenére is sokan üresen hagyták a válasz 
helyét (31%). Ez jelentheti azt, hogy nincs 
problémájuk, de az is elképzelhető, hogy 
nem akartak beszámolni róla. Volt olyan is, 
akinek volt problémája, de nem tudta leír-

ni (2%), illetve, aki egyértelműen kijelen-
tette, hogy ő nem élt át problémát az elmúlt 
időszakban (9%). Az interjúkban is előfor-
dult a nehézségekre vonatkozó kérdésekre 
adott válasz hiánya.

Megküzdés módok
A különböző nehézségekkel való megküz-
dési módokat kérdőívesen is vizsgáltuk 
a Kidcope kérdőívvel. A különböző stra-
tégiákat egy-egy tétel méri a kérdőív-
ben, így összetett, több tételből álló inde-
xekkel nem dolgoztunk az elemzés során. 
Az eltérő stratégiák gyakoriságait az 1. 
ábra szemléleti, ahol a 4 fokú Likert-skálán 
az 1-es érték jelenti a „soha nem alkalma-
zom” választ, a 4-es érték pedig a „szinte 
mindig alkalmazom” választ. Bár a straté-
giák között viszonylag kis eltérés mutat-
kozik, a leggyakoribb válasz a probléma-
megoldás stratégiája (m = 2,68, SD = 0,66), 
vagyis amikor a gyermek megoldási lehe-
tőségeken gondolkodik, beszél másokkal, 
hogy többet megtudjon a problémáról, illet-
ve megpróbálja megoldani a problémát. 

1. ábra. A megküzdési stratégiák használatának mértéke
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A második legjellemzőbb válasz az érzelmi 
reguláció (m = 2,57, SD = 0,8) azon fajtá-
ja (érzelmi reguláció 2.), amikor a gyerek 
megpróbálja lecsillapítani, megnyugtatni 
magát azzal, hogy lazít valamilyen módon 
(például elmegy sétálni). A legkevésbé 
gyakori válasz az érzelmi reguláció másik 
fajtája (érzelmi reguláció 1.), az érzelmek 
szabad kifejezése (m = 1,41, SD = 0,64), 
amikor a gyerek elmondja, hogy hogyan 
érzi magát, és közben esetleg kiabál, csap-
kod. Szintén nem gyakran választott straté-
gia a düh és a másoknak való ártás vágya 
(m = 1,49, SD = 0,81). 

A megküzdési módok észlelt hatékony-
ságát szintén vizsgáltuk, rákérdezve arra, 
hogy az adott stratégia mennyire segített 
a probléma megoldásában. Az eredménye-
ket a 2. ábra szemléleti, ahol szintén 4 fokú 
Likert skálán az 1-es érték jelenti az „egyál-
talán nem segített” választ, a 4-es érték 
pedig a „nagymértékben segített” választ. 
Nem meglepő módon a gyakrabban hasz-
nált megküzdési stratégiákat ítélték egyben 

a leghatékonyabbaknak is a gyerekek, azaz 
a problémamegoldást (m = 3,5, SD = 1,18) és 
az érzelmi regulációnak az érzelmek csil-
lapításával ható változatát (m = 3,49, SD = 
1,19). Az észlelt hatékonyság és a használat 
gyakorisága között mind a problémamegol-
dás (r = 0,741, p < 0,01), mind az érzelmi 
reguláció (2. típus) esetében (r = 0,721, p < 
0,01) erős pozitív együttjárás áll fenn. 

Hasonló módon, a legritkábban alkal-
mazott stratégiák voltak egyben a legke-
vésbé hasznosnak tartott megküzdési mó    -
dok. Legkevésbé hasznosnak a dühöt és 
a másoknak való ártás vágyát (m = 1,97 
SD = 1,38) gondolták a gyerekek, illet-
ve az érzelmi regulációnak azt a formáját, 
amikor az érzelmeinket, így a negatív érzel-
meket is, kontroll nélkül fejezzük ki (m = 
2,05, SD = 1,47). Az együttjárás ezekben az 
esetekben is megjelent, azonban gyengébb 
mértékben, mint a kedvelt stratégiáknál 
(düh és a másoknak való ártás vágya eseté-
ben r = 0,403, p < 0,05; az érzelmi reguláció 
(1. típus) esetében r = 0.358, p < 0,05).

2. ábra. A megküzdési stratégiák észlelt hatékonysága
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Diszkusszió

A tanulmány egy feltáró, kvalitatív és kvan    ti-
tatív módszertan is alkalmazó kutatást mu   -
tat be a Magyarországon élő kínai mig   ráns 
gyer   mekek nehézségeire, illetve az ezek-
kel való megküzdésre vonatkozóan kü    lö -
nös hangsúlyt fektetve a diszkriminációs 
ta        pasztalatokra. A vizsgált kérdéseket első  -
sor      ban az akkulturációs folyamat, illetve 
a meg       küzdés fogalmaira támaszkodva tettük 
fel. A megküzdés esetében főként az egyénre 
helyeztük a fókuszt, és kevésbé koncentrál -
tunk a társas folyamatok, nagyobb társas 
egy   ségek, a szociálpszichológiai folyama-
tok szerepére. A feltáró kutatás megvitatása 
során kitérünk a módszertani tanulságokra, 
illetve a feltárt nehézségekre, és ezek megol-
dási módjaira, megküzdési mintázatokra vo  -
natkozó kérdésekre, dilemmákra is. 

A kínai migráns gyerekek nehézségei 

Az akkulturációs folyamat potenciális ne    héz-
ségei (pl. Yeh és Inose, 2002) közül számossal 
találkozhattunk a beszámolókban. A kérdő-
íves anyagban megjelenő nehézségek közül 
az iskolai problémák, tanulással összefüg-
gő nehézségek, tehát a funkcionális stresszo-
rok kiemelt helyre kerültek, összhangban 
mind a magyar (Nyíri, 2006), mind a külföl-
di szakirodalommal (Li et al, 2016). Az isko-
lai teljesítményhez kapcsolódó nehézségek 
mellett az iskolaváltás, illetve a társas jellegű 
problémák voltak hangsúlyosak (pl. barátko-
zás nehézségei). Az általunk vizsgált gyere-
kek számára is problémát jelentenek a nyelvi 
különbségek, a generációk közötti konfliktu-
sok, értékkülönbségek, illetve a diszkrimi-
nációs tapasztalatok. Egyetlen jelenség (az 
egyébként gyakori) magány érzése hiányzott 
teljesen a gyerekek élményanyagából. 

Bár számos, a szakirodalom által már 
ko    rábban leírt nehézséget jelen kutatásban 
is sikerült feltárni, és az élményalapú leírá-
sok révén árnyalni, a nehézségek ponto-
sabb behatárolása, kulturális sajátosságai-
nak feltárása eltérő módszertant, komplexebb 
kutatást igényelne. Az akkulturációs hely-
zet önmagában is komplex jelenségkör, azon-
ban a gyermek-, illetve serdülőkor tovább 
ár   nyalja a képet. Ilyenkor az akkulturációs 
nehézségek mellett ugyanis a fejlődéssel járó 
normatív kríziseket is meg kell tapasztal niuk 
az egyéneknek. Az ak    kulturációs nehézsé-
gek és a normatív krízisek kihívásainak el  -
különítése sokszor nem egyszerű feladat 
a ku   tatók számára, mivel sokszor egyazon 
hely   zet az akkulturáció, illetve a normatív, 
életkori változásokhoz kapcsolható nehézsé -
gek, krízisek terminusaiban is értelmezhe-
tő. A jelen kutatás esetében is megjelenik 
ez a dilemma, mivel a résztvevőknek feltett 
kér      dések nem specifikusan a kultúra által 
meghatározott jelenségekre vonatkoztak, ha  -
nem a gyermekek saját maguk emelték ki az 
általuk nehéznek érzékelt szituációkat. Így 
a kapott válaszok egy része nem egyértel-
műen kapcsolható a kínai kulturális szociali-
zációhoz. 

Diszkriminációs tapasztalatok – nehezen 
megosztható élmények? 

A különböző témák kapcsán eltéréseket talá-
lunk az élmények mennyiségében függően 
a használt módszertől. A diszkriminációs 
tapasztalatokra vonatkozóan azt láthatjuk, 
hogy a papír-ceruza, tehát a nem szemé-
lyes párbeszéd formájában zajló kérdésfel-
tevés során sokkal kevesebb anyagot sike-
rült összegyűjteni annak ellenére, hogy más 
témákról – különösen az iskolai nehézsé-
gekről – ilyen írásos formában is beszámol-
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tak a gyerekek. A diszkriminációs, tár   sas 
élmények ilyen értelemben feltehetően más 
élményanyagot jelentenek, és emiatt a sze  -
mélyes megosztással tudnak jobban megje-
lenni, ha egyáltalán megjelennek. 

A diszkriminációs élmények kiemelt 
szerepét korábbi kutatások is alátámasztják. 
Így például Li és munkatársai (2016) kínai 
fiatalok problémáira vonatkozó tanulmá-
nyukban felhívják a figyelmet arra az érde-
kes mintázatra, miszerint a diákok sokféle 
otthoni és iskolai problémáról beszámol-
nak (nyelvi korlátok, kulturális konflik-
tusok az akkulturáció eltérő üteme miatt, 
fizikai nehézségek – szegénység, lakhatá-
si körülmények stb. –, kulturális erőforrá-
sok hiánya, kulturális sztereotípiák, szülők 
és az iskola nem megfelelő kapcsolata, 
kulturális marginalizáció stb.), de az etni-
kai diszkriminációról szinte alig beszélnek, 
és a diszkriminációs helyzetekben is alig 
tudnak vele mit kezdeni. A szerzők szerint 
az adott diszkriminációs helyzetekben nem 
reagálnak a diszkriminációra, és később 
sem beszélnek róla. Különösen így van ez, 
ha tanár is involvált a folyamatban, mert 
a diákok nem akarnak „bajkeverők” lenni. 

A diszkriminációs élmények kapcsán az 
anyagok részletgazdagsága, kidolgozottsága 
tekintetében azt láthatjuk – ha az önéletrajzi 
emlékezetkutatás fogalmaival írjuk le a hely-
zetet –, hogy még a személyes beszélgetés 
során kapott anyagokban is a tapasztalatok 
túlnyomó része általánosságokra vonatko-
zik. Nem konkrét, élményszerű, epizodikus 
emlékeket idéznek fel egy-egy kivételtől elte-
kintve, ami mögött többféle ok is lehetséges. 

Elképzelhető egyrészről, hogy az élmé-
nyek nem tudnak megjelenni a vizsgálati hely-
zet, illetve a vizsgálatvezető idegensége miatt. 
Ez a korlát bármely csoport esetében felme-
rülhet, ha negatív tapasztalatokra kérdezünk 

rá egy interjús helyzetben, hiszen ezek felvál-
lalása érzelmileg megterhelő, szégyenteljes 
lehet. Ugyanakkor, ha a kulturális sajátos-
ságokat is számba vesszük, akkor élhetünk 
azzal a feltevéssel, hogy a kínai csoport eseté-
ben a bevezetőben leírt megküzdési sajátos-
ságok miatt az élmények nyílt bemutatása 
még szorongatóbb alternatívának tűnhet, még 
inkább belső falakba ütközhet. Egy számos 
szempontból külső csoport tagjának negatív 
élményeket nyíltan feltárni a kínai kommuni-
kációs sajátosságok szempontjából merőben 
szokatlan, és éppen emiatt ritkán megjelenő 
viselkedés (Cheng és mtsai, 2010). Harmadik 
alternatíva lehet, hogy valóban nem gyako-
riak a konkrét, negatív élmények. Ez utób-
bi lehetőséget részben alátámasztja az, hogy 
az élményszerű emlékek egy része a magyar 
iskolába járó gyerekektől származik. Feltéte-
lezhető, hogy a védett bikulturális környezet 
hiányában ők több negatív diszkriminációt 
tapasztalnak meg, nemcsak az iskolán kívül, 
hanem az iskolán belül is. Így ezek a tapasz-
talatok sokkal inkább a felszínen vannak, és 
ebből kifolyólag az interjúkban is könnyeb-
ben jelennek meg. 

Megküzdési mintázatok 

A diszkriminációval való megküzdés ese  -
té    ben, illetve más nehézségekre vonatkozó 
megküzdési válasz kapcsán is – a szak    iro   -
dalommal összhangban – meglehetően vegyes 
képet kaptunk. Az interjúkban, főként a disz  -
kriminációval való megküzdésnél jel   lemző 
volt az elkerülő stratégia (pl. figyelmen kívül 
hagyás), ami megfelel a kínai megküzdési 
stílusnak (Cheng és mtsai, 2010), ugyanakkor 
számos példát láthattunk a kör   nyezet direkt 
befolyásolására irányuló, elsődleges kontrollt 
alkalmazó megoldások ra is, akár fizikai, akár 
verbális eszközök bevetése révén. 
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A diszkriminációval történő megküzdé-
si stratégiák kapcsán felmerülhet egy fontos 
kérdés: vajon a diszkriminációs tapasztala-
tok elkerüléssel való megoldása mennyiben 
adaptív a kínai gyerekek számára? Egy olyan 
megküzdési módot tükröz vajon, amely 
a kínai sajátosságokra alapozva egy (kultu-
rálisan) jól bejáratott, és hasznos stratégia? 
Vagy pedig arról van szó, hogy az elkerülés 
az egyetlen, gyermekek számára észlelt út, 
amellyel az ilyen jellegű problémák megold-
hatóak, annak ellenére, hogy valójában lehet-
ne és kellene más utakat is használni? Hogyan 
alakulnak át, jelennek meg új mintázatok egy 
bikulturális térben, ezek elsajátítása milyen 
folyamatok mentén történik? Az ilyen irányú 
vizsgálódások a további kutatások lehetséges 
témái. A kulturális aspektusok mellett olyan 
fogalmakat is érdemes bevonni a vizsgáló-
dások körébe, amelyek kifejezetten a társas 
identitás fenyegetettségével (pl. Breakwell, 
1986), a diszkriminációs helyzet különböző 
attribúciós folyamataival (Major és Sawyer, 
2009) foglalkoznak.

A kérdőíves válaszokban a problémafó-
kuszú megküzdést a gyermekek első helyen 
említik, emellett az érzelmek szabályozása is 
jelentős szerepet kap. Csak az elkerülő stra-
tégiák néhány formája (pl. társas visszahúzó-
dás, elterelés) sorolódnak jelentősen hátrébb. 
A kérdőívekben főként a tanulási és iskolai 
nehézségek jelentek meg a spontán válaszok-
ban mint éppen aktuálisan előforduló problé-
mák. Ezért az eredmények kapcsán megfo-
galmazható egy olyan hipotézis, hogy ezen 
a területen, tehát a tanulással kapcsolatos 
kérdésekben jellemzőbb a problémafókuszú, 
illetve az érzelmi fókuszú megküzdés. Más 
problémák, pl. társas nehézségek esetében 
viszont az elkerülő stratégiák lehetnek ha  -
tékonyabbak. Ez az összefüggés további 
em    pirikus alátámasztást igényelne, későb-

bi nagyobb elemszámmal dolgozó kutatások 
tár   gyát képezheti.

Kitekintés, limitációk 

Az alábbiakban a kínai mintán történő kuta-
tás módszertani dilemmáival kapcsolatos 
fontosabb tapasztalatokat részletezzük. A ku    -
tatás során fellépő kezdeti problémák a kí   -
nai populációval folytatott nyelvi-módszer-
tani nehézségekre világítottak rá. A ku   tatás 
eredetileg nagyobb súlyt helyezett volna az 
interjús módszerre, azonban ez a módszer 
nyelvi akadályokba ütközött. A migráns 
sze   mélyekkel folytatott kutatások esetében 
a nyelv   választást számos tényező befolyá-
solja. A konkrét praktikus kérdések mellett 
a gondolkodási keret, identitás, akkulturációs 
stratégia szempontjából is jelentős következ-
ményei lehetnek a nyelvválasztásnak (Bors-
fay és mtsai, 2014). 

A jelen kutatást azzal az elképzelés-
sel kezdtük el, hogy bikulturális személyek-
kel magyar nyelven készítünk majd interjút, 
an    nak érdekében, hogy olyan személyek ta   -
pasztalatait vizsgálhassuk meg, akik mindkét 
kulturális kontextusban viszonylag otthono-
san mozognak. Azonban azzal kellett szem-
besülnünk, hogy a kétnyelvű kontextus elle-
nére több interjúalany számára a magyar 
nyelv riasztóan hatott, a kutatásban való rész-
vételi szándékot csökkentette. Érthető módon, 
a hét    köznapi szituációkban esetleg jól boldo-
guló személy is kevésbé tudott (volna) helyt 
állni egy magyar nyelvű interjús helyzetben. 

A probléma megoldását végül kérdőí-
vek alkalmazásával oldotta meg ez a kuta-
tás. Azonban más eredményeket hozhat 
a tolmácsok vagy anyanyelvi interjúztatók 
bevonása, azzal együtt, hogy ezek a megol-
dások is további problémák forrásai lehet-
nek. Például tolmács esetén a kérdező és 
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az interjúalany közötti kapcsolat sérülése, 
anyanyelvi kérdező esetén az interjúkészítő 
háttértudásának, felkészültségének lehetsé-
ges hiányosságai stb.

További módszertani problémaként me   rült 
fel a kínai mintába tartozó személyek elérése. 
A jelen kutatás ilyen szempontból sikeres volt, 
azonban a minta torzított, hiszen több   ségében 
a Magyar–kínai Két Tanítási Nyelvű Iskola 
diákjaiból állt. A téma további kutatása során 
mindenképpen fontos lenne más iskolai-tár-
sas kontextusban élő gyermekeket is nagyobb 
számban bevonni a vizsgálatba, mivel elsősor-
ban a diszkriminációs tapasztalatokra vonat-
kozó beszámolókból látható, hogy a Magyar–
kínai Két Tanítási Nyelvű Iskola védettséget 
jelent. Érdemes lenne azon gyerekek tapasz-
talatait, megküzdő mechanizmusait is rész-
letesebben elemezni, akik ezt a védettséget 
nem kapják meg. Az alanyok eltérő akkultu-
rációs stratégiája – amely összefüggésben van 
az iskolaválasztással is (Nyíri, 2006) – szin-
tén nagymértékben befolyásolja a gyermekek 
lehetséges tapasztalatait, illetve ezek értelme-
zését. Így a minta ezen szempont figyelembe-
vételével is tovább bővíthető. 

Ahogyan korábban írtuk, a megküzdési 
módok esetében jelen kutatás elsősorban az 
egyéni folyamatokra fókuszált, annak ellené-
re, hogy a kínai szocializáció során az alapve-
tő társas egység a család, nem pe    dig az egyén 
(Ward és Lin, 2010). Így a már említett szem-
pontokon túl a megküzdés különböző társas 

szintjeinek vizsgálata és elemzése is további 
érdekes kibővítése lehet a kutatásnak.

Összefoglalás

Összefoglalóan elmondható, hogy a kutatás 
– a korábbi kutatásokat kiegészítve, azokat 
megerősítve – egy részletesebb, árnyaltabb 
képet rajzolt a magyarországi kínai migráns 
gyermekek nehézségeiről, különös tekintet-
tel az iskolai, illetve társas, diszkrimináció-
val összefüggő nehézségekre, amelyek nagy 
súllyal jelentek meg a gyermekek beszámo-
lóiban. A nehézségekkel való megküzdés 
kapcsán saját kutatási adataink azt a kutatási 
irányt erősítették meg, amely szerint a kínai 
kulturális háttérrel rendelkező személyek-
re is jellemzőek lehetnek az aktív megküz-
dési stratégiák. A kérdőíves válaszokban 
a prob    lémafókuszú megküzdést a gyerme-
kek ugyanis első helyen említették. Emellett 
az érzelmi reguláció is jelentős megküzdési 
mód   ként szerepelt válaszaikban. Így összes-
ségében valószínűsíthető, hogy a problémák 
megoldásában egy rugalmas, több különbö-
ző megküzdési módot is alkalmazó stratégi-
át feltételezhetünk. A kérdés összetettségét 
mutatja, hogy a diszkriminációs történé-
sekkel kapcsolatban inkább az elkerülő 
megküzdési mód volt a jellemző, ami szin-
tén a rugalmas, helyzethez alkalmazkodó 
stratégiákra utal. 

Summary

Coping with the challenges of being (a) migrant 
Exploring acculturation experiences of Chinese children living in Hungary

Background and aims: The study examines difficulties of Chinese migrant children living in 
Hungary and the way they cope with these difficulties. Different areas are mapped, such as school 
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difficulties, social and personal problems. The research puts special focus on discrimination 
and negative experiences related to minority status and cultural background. 
Methods: The research was carried out with 47 Chinese pupils living in Hungary. Both 
qualitative and quantitative methods were used. As for the qualitative methods, semi-structured 
interviews were conducted and thematic open questions were asked in a questionnaire to 
examine various aspects of children’s lives, including the perceived difficulties and coping 
methods. The research also utilized quantitative methods such as the Kidcope questionnaire 
(Spirito et al., 1988) for exploring different coping styles of children. 
Results: Research has placed particular emphasis on discrimination experiences; therefore, 
a detailed picture could be drawn on several aspects (the way of discrimination, circumstances, 
cause and subjects of the event). In addition to the experiences of discrimination, three main 
groups of difficulties have emerged: (1) problems related to school, learning and further 
education; (2) ambivalences and difficulties related to home and family; (3) difficulties 
related to the judgments of otherness and being Chinese. Results also showed a fairly mixed 
pattern of coping related to various difficulties. In line with the Chinese coping style, coping 
with discrimination was characterized by avoidance, while on other areas (e.g. school 
difficulties) problem-focused and emotion-focused coping strategies were also salient. 
Discussion: Results have confirmed previous research claiming that people with Chinese 
cultural background may show problem-focused coping strategies for certain problems. 
However, predominance of avoidance strategies related to discrimination experiences 
suggests that a flexible, multi-faceted strategy should be hypothesized.
Keywords: Chinese migrants in Hungary, coping strategies, learning and school difficulties, 
social and personal difficulties, discrimination, acculturation
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