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1. BEVEZETÉS 

Az elmúlt hónapokban három alkalommal jártunk terepszemlén 

a magyar–szerb országhatár szerb oldalán 2022 elején, mely alkal-

mak során Magyarország – egyben az Európai Unió schengeni – 

határán illegálisan átlépni szándékozó bevándorlókkal 

készítettünkk interjúkat. 

Először 2022 január 5-én, másodjára 2022. február 1-jén, míg har-

madjára 2022. február 23-án végeztünk terepkutatást. (Mint 

utóbb kiderült: csupán egy nappal azt megelőzően, hogy Orosz-

ország megtámadta Ukrajnát, és egyben kezdetét vette egy hatal-

mas európai menekültválság). Mintegy 50 emberrel folytattunk 

beszélgetéseket, amelyekből részletek is közlésre kerülnek, vala-

mint beszámolóik fényképekkel egészülnek ki, amelyek hűen de-

monstrálják a határ szerb oldalán tapasztalható körülményeket. 

Mindhárom alkalommal bejártuk a román–magyar–szerb 

hármashatár szerb oldalán, a magyarországi Kübekháza közúti 

határátkelőtől délre fekvő szerbiai Rábé és a szinte vele egybenőtt 

Magyarmajdány falvakat, továbbá feltérképeztük a horgosi közúti 

határátkelő régi elhagyatott épületeiben meghúzódó bevándorlók 

életterét. Ezeken a területeken főként a Közel-Keletről származó 

szíriaiak és irakiak, Észak-Afrikából jövő arabok és berberek (ma-

rokkóiak, tunéziaiak, algériaiak), valamint afgánok rendezkedtek 

be ideiglenesen. 

Az itt tartózkodók közös jellemzője, hogy Magyarországon ke-

resztül szándékoznak illegálisan Nyugat-Európába, azon belül fő-

képp Ausztriába, Franciaországba vagy Németországba jutni. A 

A Migrációkutató Intézet 

munkatársai 2022-ben több 

alkalommal jártak a déli határ 

szerb oldalán, ahol interjúkat 

készítettek arab anyanyelvű 

bevándorlókkal. E beszélge-

tések során olyan informáci-

ókra is fény derült, amelyek 

eddig jórészt ismeretlenek 

voltak a magyar nagyközön-

ség számára. Kutatóink első 

kézből tájékozódhattak a 

Szerbiában tartózkodó mig-

ránsok motivációiról, emellett 

betekintést nyerhettek a hét-

köznapjaikba és ideiglenes la-

kóhelyeiket is testközelből 

szemlélhették meg. 

Jellemzően Észak-Afrikából 

és a Közel-Keletről származó 

bevándorlókkal készültek in-

terjúk. Az Algériából, Marok-

kóból, Tunéziából érkező 

migránsok többségéről el-

mondható, hogy hazájuk el-

hagyása mögött főként a gaz-

dasági motívumok dominál-

nak, és kivétel nélkül valame-

lyik nyugat-európai ország-

ban óhajtanak letelepedni. A 

szíriaiak többsége viszont a 

háborús helyzet viszontagsá-

gai és az amiatt kialakult bi-

zonytalanság okán indul út-

nak. 
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magyar határkerítés1 és a szigorú ellenőrzések jelentősen megnehezítik céljuk elérését, de kitar-

tásukra jellemző, hogy képesek 8-10-szer – vagy egészen extrém esetekben akár több mint 50-

szer – megpróbálkozni az irreguláris határátlépéssel. Az útvonalat esetenként megváltoztatják, 

és gyakran szerb taxisofőrökkel a nyugati irányban száz kilométerre fekvő Zomborba vitetik 

magukat, hogy a horvát országhatárral próbálkozzanak. Érdekesség, hogy az angolul legfeljebb 

néhány kifejezést ismerő migránsok is a „game” – vagyis játék – szót használják az illegális ha-

tárátlépési kísérletre, sajátos szleng kifejezésként. 

 
1. ábra: Térképa kutatóink által bejárt útvonalról 

Forrás: Googlemaps 

2. A BEVÁNDORLÓK SZÁRMAZÁSI HELYEI 

Terepkutatásunk során észak-afrikai (marokkói, algériai és tunéziai), valamint szíriai bevándor-

lókkal találkoztunk az egyes helyszíneken. A maghrebiek megoszlása vegyes, sokuk nagyobb 

városokból, mint például Dzserba, Casablanca, Orán, Tunisz stb. jött, azonban többen érkez-

tek kisebb falvakból is. A szírek is különböző kisebb vagy nagyobb településekről származnak, 

de általában jellemző, hogy az egyes csoportok tagjai ugyanazon településről vagy régióból jön-

nek, és az egész migrációs folyamatot együtt csinálják végig. Az interjúkból kiderült, hogy a 

maghrebiek és a szírek más okból hagyják el hazájukat. A Maghreb2-országokra jellemző a 

szociális háló gyengesége és az ingatag gazdasági helyzet. Éppen emiatt rendkívül ki vannak 

                                                
1 DOBÓ 2022 
2 2 A Maghreb-országok: jellemzően Marokkót, Tunéziát, Algériát, Líbiát, Nyugat-Szaharát és Mauritániát értik az 
elnevezés alatt. E földrajzi elnevezést többnyire a Nílus folyótól nyugatra (Egyiptom nem tartozik bele) és a 
Szahara sivatagtól északra fekvő területekre használják. A „Maghreb” szó jelentése: nyugat, de az „al-Maghreb” 
névelős változat Marokkó megnevezésére is szolgál. MAREFA.ORG é. n. 
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szolgáltatva az olyan sokkhatásoknak, mint például a COVID-19 válság. 2020-2021-ben az 

észak-afrikai államok példátlan gazdasági krízisen mentek keresztül, mivel felerősödött az olaj-

válság, szárazság tombolt, és a határokat is lezárták, ami elsősorban a turizmus ágazatát érintette 

súlyosan. Emellett a kereskedelem is akadozott, valamint a munkaerő és tőke áramlása is leállt 

vagy drasztikusan csökkent, továbbá Észak-Afrika élelmezés-biztonsági válságba is került.3 Tu-

néziában, Algériában és Marokkóban olyan mértékű élelmiszer-infláció tapasztalható, amelyre 

a több mint egy évtizeddel ezelőtti arab tavasz4 kirobbanása óta nem volt példa. Éppen ezen 

okok miatt korántsem meglepő, hogy az ebből a régióból kiinduló migráció időnként rendkívüli 

módon felerősödik, és Magyarország déli határára is nyomást gyakorol.  

Ezzel szemben a szírek migrációja mögött nem csak gazdasági tényezők húzódnak. A szíriai 
(polgár)háború 2011-ben kezdődött a kormányellenes tüntetések brutális leverésével. Később 
az ország bonyolult csatatérré változott, ahol az ország hadereje külföldi hadseregekkel, helyi 
milíciákkal és idegen országok által finanszírozott harcosokkal csapott össze, több százezer 
ember vesztette életét, valamint több millióan váltak belső vagy határt átlépő menekültté. Ezek-
ből kifolyólag Szíria súlyos gazdasági válságon megy keresztül napjainkban is, és a több mint 
egy évtizede tartó humanitárius krízisre sem sikerült megoldást találnia. Mindezen okok miatt 
Szíriára még sokáig kibocsátó országként fogunk tekinteni.  

3. A VÁNDORLÁSI ÚTVONAL 

Az általunk készített interjúkból kirajzolódik, hogy a Szerbiában található bevándorlók több-

sége a nyugat-balkáni útvonalon keresztül érkezik. Ez alól kivételt képeznek a Tunéziából ér-

kezők, akiknek nem szükséges vízum, ha déli szomszédunknál 90 napnál rövidebb ideig kíván-

nak tartózkodni. Továbbra is Törökország tűnik a fő „elosztó- és kiindulópontnak”. A beván-

dorlók többsége elmondásuk szerint ugyanis onnan kezdi meg az útját gyalogosan. Innen 20-

30 napba telik, míg Görögországból Albánián, Montenegrón és Koszovón keresztül Szerbiába 

érnek. Vannak olyanok is, akik Boszniába mennek, és ott töltenek el hosszabb időt.  

                                                
3 VERMEREN 2021. 
4 Arab tavasz: 2011-ben Tunéziában kirobbant kormányellenes tüntetéssorozat, amely más arab országokra is 
átterjedt. Ez a láncreakció jelentősen átrendezte a Közel-Kelet és Észak-Afrika politikai térképét. Több évtizede 
hatalmon lévő diktátorokat buktattak meg, és bizonyos országokban felerősödött az iszlamizmus. BBC ARABIC 
2021. 
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2. ábra: A világ főbb migrációs útvonalai 

 Forrás: Shutterstock 

4. FINANSZÍROZÁS 

A bevándorlók elmondták, hogy azok, akik nem rendelkeznek nagyobb megtakarítással, útjukat 

lakásuk, házuk vagy járművük eladásával képesek finanszírozni. Többen is megemlítették, hogy 

rokonaiktól kaptak kölcsön, vagy éppen Nyugat-Európában élő családjuk utal számukra időn-

ként Western Unionon keresztül egy bizonyos összeget. Sokan befektetésként tekintenek az 

útjukra költött pénzre, amely csak később fog megtérülni. Külső megfigyelőként az volt a be-

nyomásunk, hogy a bevándorlók többsége nem rendelkezik nagyobb pénzösszeggel, és egyik 

napról a másikra él; máskülönben nem lennének rászorulva arra, hogy ha még csak ideiglenesen 

is, de tető nélküli elhagyatott épületekben verjenek sátrat. 

5. A CSEMPÉSZEK SZEREPE ÉS AZ ÚTI CÉL 

A csempészekkel kapcsolatban érdemi információt nem sikerült szerezni az interjúk során, e 

tekintetben egyáltalán nem voltak közlékenyek. Szinte az összes bevándorló arról számolt be, 

hogy létrát vásárolt valamelyik boltban, és azzal tett kísérletet a határkerítésen történő átkelésre. 

Elmondásuk szerint senkitől sem kaptak idáig segítséget, csempészt nem vontak be a próbál-

kozásaikba. Ezzel szemben a tapasztalatok és a közösségi médiában a migránsoknak fenntartott 

chat-csoportok ennek az ellenkezőjéről tanúskodnak. Csempész nélkül csak nehezen lennének 

képesek tájékozódni egy idegen országban, még akkor is, ha GPS-szel rendelkező okostelefont 

használnak. A különböző Facebook csoportokban hemzsegnek a csempészek, akik szolgálta-

tásaikat nyíltan ajánlják az arra fogékony réteg számára. 
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3. ábra: Bejegyzések egy nyilvános Facebook-csoportból. Sedra Kamal azt írja: „Van 

egy száz százalékosan megbízható szárazföldi út Szerbiából Ausztriába, aki készen 

áll, az jelentkezzen nálam!” 

Forrás: Facebook 

Amikor az úti céljukról kérdeztük a migránsokat, a legelső válasz többnyire az volt, hogy békét 

és biztonságot keresnek, meg egy olyan helyet, ahol befogadják őket. Ezen túlmenően kivétel 

nélkül valamelyik nyugat-európai országot jelölték meg kívánt desztinációként. Az Észak-Afri-

kából származók jellemzően Franciaországot preferálják, míg a szírek Németországot. Magyar-

országon egyikük sem szeretne hosszabb időt eltölteni. Sokukat az is motiválja, hogy hivatalos 

papírokat szerezzenek az Európai Unió valamely tagállamában. 

6. A BEVÁNDORLÓK IDEIGLENES SZERBIAI SZÁLLÁSHELYEI ÉS A SZERBIAI 

ÉLETVITELÜK 

A helyszínről elmondható, hogy az omladozó épületekben berendezett ideiglenes lakóhelyek 

rendkívül elhanyagoltak. A romos szobákban több sátor is található, valamint azok mellett egy 

kisebb konyhát is berendeztek. Az eső beesik az épületbe, és a szél is keresztül fúj rajta. Az 

emberi lakhatásara teljes mértékben alkalmatlanná vált építmény feltehetően már sok ezer em-

ber számára szolgált átmeneti otthonként. A higiéniai körülmények sem megfelelők, így az épü-

letek könnyen fertőzésforrássá válhatnak. 
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4. ábra: A migránsok egy egykori katonai laktanyán belül verték felsátraikat 

Fotó: Tárik Meszár 
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5. ábra: A bevándorlók az egyik szoba padlózatán rendezték be a konyhát, közvetle-

nül az UNHCR-es matrac mellett 

Fotó: Tárik Meszár 
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6. ábra: Sátrak szinte az összes romos épületben  

Fotó: Dobó Géza 

Ami a migránsok közötti kapcsolatokat illeti, a marokkóiak közölték, hogy az afgánok súlyos 

veszélyt jelentenek mindenkire. Tudomásuk szerint embert is öltek már, és rendkívül agresszí-

vak. Éppen emiatt az arabok együtt vannak, főként a marokkóiak, a tunéziaiak, az algériaiak és 



 

 

HORIZONT 2022/9 

9 

a szírek. Ez a fajta etnikai alapú „klikkesedés” volt megfigyelhető a három terepbejárás során. 

Már a második alkalommal megfigyeltünk maghrebi vegyes csapatokat, a harmadik látogatáskor 

pedig olyan csoportosulásokat is láttunk, ahol szírekkel vegyültek maghrebiek. Egy másik épü-

letben az út túloldalán szintén marokkóiak tartózkodtak, akik főként berber nyelven társalog-

tak. 

 
7. ábra: Falfelirat (az arab szöveg első sora egy Korán-idézet: „A nehézség köny-

nyebbséggel jár”, a második sor jelentése: „Isten a türelmesekkel [kitartókkal] 

van”, a harmadik sor jelentése: „Anyám”  

Fotó: Tárik Meszár 
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8. ábra: Arab nyelvű feliratok a falon: főként személy- és helységnevek 

Fotó: Tárik Meszár 
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9. ábra: Horgos, egykori közúti határátkelő  

 Fotó: Dobó Géza 

7. A BEVÁNDORLÓK VISZONYA A MAGYAR ÉS MÁS EURÓPAI HATÓSÁ-

GOKKAL 

A magyar és európai hatóságokról felemás véleményük van. Általánosságban véve elmondható, 

hogy a magyar katonák megítélése jobb, mint a magyar rendőröké, viszont a Magyarországon 
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szolgálatot teljesítő külföldi határőrökről (vélhetően a Frontex5 határőreire utalnak) kivétel nél-

kül csak negatív véleményekkel találkoztunk. Az egyik észak-afrikai migráns szerint az egyik 

különbség a magyar és a külföldi katonák között, hogy amikor a magyarok parancsainak enge-

delmeskednek, akkor sosem verik meg őket, ellenben a cseh vagy horvát katonáknak hiába 

engedelmeskednek, ők akkor is kegyetlenkednek velük. 

Többen beszámoltak arról is, hogy a magyar rendőrök megverték, és visszavitték őket a határ-

hoz. Volt olyan, aki kijelentette, hogy „a magyarok zsidók” (később kifejtette, hogy ez alatt azt 

érti: olyanok, mint az izraeliek, akik elnyomják a palesztin népet, értsd: agresszorok). Érdekes-

ség, hogy az egyik marokkói bevándorló is használta ezt a hasonlatot, csak éppen az aktuális 

marokkói uralkodóra vonatkozóan. Ő konkrétan kijelentette, hogy „VI. Mohamed király és az 

egész dinasztiája zsidó” (Egyébként ezzel kapcsolatban nem lelhető fel lényegi információ, ezért 

ennek helyes értelmezése az ő gondolkodásuk szerint: „zsidó = elnyomó”). 

Az egyik bevándorló elmesélte, hogy hasi sérüléseket szenvedett Makón egy magyar rendőrrel 

történt incidenst követően, ugyanakkor egy tunéziai háláját fejezte ki a magyar rendőröknek, 

amiért azok időben felfedezték, hogy cukorbetegsége miatt életveszélybe került. Ő is a külföldi 

katonákra panaszkodott, mert elmondása szerint azok elveszik a pénzüket, a csomagjaikat, 

rendkívül agresszívak és szándékosan eltörik a telefontöltő csatlakozóját. 

 

                                                
5 Frontex: a 2004-ben alapított, varsói székhelyű Európai Határ- és Partvédelmi ügynökség nevének közismert 
rövidítése. FRONTEX é. n. 
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10. ábra: Lábsérülés, főleg a kerítés miatt, a hasán pedig vágásnyomot mutatott, 

azonban arról nem készült fénykép 

Fotó: Tárik Meszár 

8. HASONLÓSÁGOK A FELVETT INTERJÚKBAN 

 Etnikai alapon összetartó, ám ad hoc, gyorsan változó személyi összetételű csoportokba 

tömörülnek. Ha valaki sikeresen átjut a schengeni határon, vagy Magyarország helyett 

például Horvátország vagy Bosznia-Hercegovina felé próbálkozik, akkor távozik a cso-

portból. A csoporttagok jellemzően azonos országrészből, gyakran azonos településről 

származnak. 

 Elhagyatott épületeken belül, kempingsátrakban alszanak. Az egyébként fűtött, napi há-

romszori élelmet és tisztálkodási lehetőséget biztosító befogadóállomások helyett sok-

szor azért választják e nomád körülményeket, mert állításuk szerint a 

befogadóállomások túlzsúfoltak. Azokban gyakran meglopják őket, illetve a jelen lévő 

embercsempészek sokukat megfélemlítik. Amiről nem tettek említést: a közeli 

befogadóállomásokon tartózkodás ‒ a szabadkai a város délkeleti végén található, míg 

a magyar országhatár a város szélétől északra fekszik, illetve a zombori, amely még a 

szabadkainál is távolabb helyezkedik el mind a magyar, mind a horvát országhatártól ‒ 

logisztikailag is megnehezíti céljuk elérését, ugyanis az általunk bejárt tartózkodási he-

lyeik közvetlenül az országhatár mellett fekszenek. 

 Közösen főznek, nyílt tűzön (leggyakrabban egy gazdaságosan elkészíthető hagymás-

krumplis egytálételt esznek), meglehetősen sok égésterméket belélegezve, mert csak az 

elhagyatott épületek tetején ütött nyílásokon távozik a füst. 

 Meglepően sokat adnak a szájhigiéniára. A Kolynos márkájú, viszonylag olcsó fogkrém 

népszerűnek számít az eldobált kartoncsomagolásokból ítélve. 

 Meglehetősen sok szemetet hagynak maguk után, ami abból a szempontból érthető, 

hogy nem terveznek hosszú távra az ideiglenes élőhelyükön, és nyilván a hulladék el-

szállítása sem megoldott. 

 Fiatal felnőtt, kisebb részt középkorú férfiak alkotják a migránspopulációt. Ez alól 

egyetlen, az édesapjával utazó 10 év körüli kislány képezett kivételt. 

 Embercsempészek szolgáltatását az interjúalanyok közül senki sem vette igénybe (leg-

alábbis önbevallásos alapon). Általánosságban véve drágának és megbízhatatlannak tart-

ják őket. Egyikük elmondta, hogy nincs az a maghrebi, aki embercsempésznek fizetne. 
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 Többnyire alumíniumlétrákon kísérelnek meg átjutni a kerítésen, azaz a magyar műszaki 

határzáron. Kevesebben próbálkoznak Románián keresztül bejutni az EU-ba (ott nincs 

kiépített kerítésszakasz). Egyrészt, mert elmondásuk szerint a román határrendészek 

gyakran agresszívak, a tettlegességtől sem riadnak vissza, másrészt mert Románia ugyan 

uniós tagállam, ám nem tagja a schengeni övezetnek, ezért azt követően át kellene jut-

niuk a román–magyar határon is. 

 A magyar határrendészeket a legtöbben korrektnek tartják. „Ha azt mondják, hogy »állj« 

és megállunk, akkor nem bántanak.” Illetve elmondták, hogy a magyar határrendészek 

ugyan nincsenek testkamerával felszerelve, de egyik társuk a másikat videókamerával 

rögzíti intézkedés közben. 

 Azonban személyes beszámolóik szerint a horvát és cseh „NATO-katonák” (ahogy fen-

tebb jeleztük, vélhetően a Frontexmás nációhoz tartozó határrendészeire gondolnak) 

gyakran agresszívak, megverik őket és összetörik a mobiltelefonjaikat vagy tönkreteszik 

a kábeltöltő-csatlakozófészket. 

 A magyar hatóságok egész Magyarország területéről visszafordítják az illegálisan érke-

zett migránsokat Szerbiába. Volt, aki elmondta, hogy az osztrák határnál, Sopronnál 

fogták el és egy szállítójárművel visszavitték a magyar kerítésig, majd a kijárati kapun 

áttessékelték Szerbiába (azt tudni kell, hogy a kerítés teljes terjedelmében, valamint egy 

néhány méteres védősáv erejéig a Szerbia felé eső oldalon is közjogilag Magyarország-

hoz tartozik). 

9. ELTÉRÉSEK A FELVETT INTERJÚKBAN 

 A tunéziaiaknak Szerbiába nem kell vízum, így ők Belgrádig repülővel legálisan el tud-

nak jutni, míg a többiek lényegében a déli szomszédunkig vezető teljes útjukon illegáli-

san lépik át az érintett határokat. 

 Az arabok teljesen elkülönülnek az afgánoktól, akiktől kivétel nélkül tartanak. Egyes 

migránsok elmondták, hogy az afgánok már loptak, sőt, öltek is meg más etnikumú 

bevándorlót. 

 A maghrebieknek – különösen a marokkóiaknak – a közel-keleti (főképp szír, iraki) 

bevándorlók részéről is meglehetősen rossz a megítélése, még ha nem is annyira, mint 

az afgánoknak. Azt mondják, hogy közülük sokan élnek kábítószerrel (egyébként a ház-

tartási hulladékból ítélve alkoholtermékből kizárólag sört fogyasztanak, sem borosüveg, 

sem töményitalos nem tűnt fel a hulladékok között). 
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 A harmadik alkalommal Szabadkán a migránsok jellemző tartózkodási helyei közül hár-

mat is meglátogunk: a vasútállomást és a mellette lévő parkot (utóbbiban senkit sem 

találtunk), valamint a Lidl parkolóját. Ott kivétel nélkül afgánok jártak, akikkel a nyelvi 

nehézségek miatt nem tudtunk érdemben kommunikálni. 

 A közel-keletiek általában néhány hete, legfeljebb néhány hónapja tartózkodnak Szer-

biában, illetve a Nyugat-Balkán egyéb országaiban, azonban a maghrebiek közül akad, 

aki hosszú évek óta bolyong már a térségben. Olyan marokkóival is beszéltünk, aki ál-

lítása szerint Boszniában megházasodott, gyermeke is született, ám az iratait nem ren-

dezte. Ha elérné nyugat-európai célállomását, akkor a családegyesítéssel megpróbálná a 

nejét és gyermekét is bejuttatni a vágyott országba. 

 Első látogatásunk alkalmával hivatásos fotóssal és operatőrrel érkeztünk a kiválasztott 

szerbiai településekre. Akkor többen hozzájárultak ahhoz, hogy felvétel készüljön róluk. 

A második és harmadik alkalommal viszont elzárkóztak attól, hogy mobiltelefonnal 

fényképezzük őket, de néhányan beleegyeztek egy-egy fénykép elkészítésébe, amelyen 

nem azonosíthatók be (lásd pl. a fenti, 10. ábrán látható – az érintett állítása szerint 

kerítésmászás közben szerzett – lábsérülést dokumentáló fotót). 

 
11. ábra: a hivatásos sajtófotósnak megengedték a bevándorlók, hogy lefényké-

pezze őket 

Fotó: Gyurkovits Tamás 
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10. TENDENCIÁK, ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

A román–magyar–szerb hármashatárnál fekvő Rábé és Magyarmajdány érezhetően veszít je-

lentőségéből. A szerb rendőrök elmondása szerint tavaly még ezren tartózkodtak a térségben, 

főként a mezei területeken, most viszont számuk alig éri el az ötvenet. Ezt megerősítik saját 

tapasztalataink is, ugyanis minden látogatás alkalmával egyre kevesebb bevándorlóval találkoz-

tunk. Horgos némileg kivétel, ott hasonló létszámban tartózkodtak az egyes látogatások során. 

A szerb rendőrség meglehetősen passzív. Rábén, egy egykoron kisebb határőr laktanyában tar-

tózkodó bevándorlókat interjúvoltunk, amikor két szerb rendőrjárőr barátságosan igazoltatott 

minket. A migránsokkal egyáltalán nem foglalkoztak. Udvariasan megkértek, hogy mielőbb fe-

jezzük be tevékenységünket és távozzunk a helyszínről, mivel az katonai objektum, ahol nem 

tartózkodhatnánk. A bevándorlókkal szemben azonban nem léptek fel. 

A helyi lakosságot megviseli a bevándorlók jelenléte. Különösen az egyébként is elnéptelenedő, 

elöregedő, alig pár száz fős Rábén és Magyarmajdányon. Munkatársaink az első alkalommal 

helyi lakossal és helyi politikussal is beszéltek. Elmondták, hogy a migránsok nem kímélik a 

magán- és köztulajdont: a beköltözött ingatlanokban eltüzelik a tetőléceket, de állításuk szerint 

olyan is előfordult, hogy a temető sírkeresztjeit is tüzelőként használták fel.  

. Terepkutatásunk során ellátogattunk egy áruházba is a százezres lélekszámú Szabadkán, ahol 

feltűnt, hogy a cipőosztályon csupán angolul volt kiírva, hogy tilos a cipőket felpróbálni. (A 

hivatalos államnyelven, szerbül viszont nem, mint a többi vásárlói tájékoztató felirat.) Az 

egyik áruházi dolgozó szerint azért voltak kénytelenek feliratot elhelyezni, mert – saját narra-

tívája szerint – a bevándorlók rendszeresen koszos lábbal próbálták fel a lábbeliket.  Mindez 

mutatja, hogy meglehetősen szélsőséges, esetenként erősen előítéletes megnyilvánulások is 

tetten érhetőek déli szomszédunknál.11. KONKLÚZIÓ 

Az interjúk során számos olyan információval találkoztunk, amelyek korábban is ismertek vol-

tak előttünk és a bevándorlást testközelből ismerők előtt, miközben kifejezetten értékes, új 

adatokat  is begyűjtöttünkk. Kiemelendő az afgán származásúaktól történő elkülönülés jelen-

sége, mivel többen is rendkívül veszélyesnek tartják őket. Az sem elhanyagolható, hogy létrát 

szinte mindegyik interjúalany igénybe vett már legalább egyszer, miközben Magyarországra 

próbált meg illegálisan bejutni. Feltűnő volt, hogy a legutóbbi, február 23-án lefolytatott be-

szélgetések során arányaiban felülreprezentáltak voltak az értelmiségiek. Az sem volt ritka, hogy 

több diplomával rendelkező, valamint 4-5 nyelven tudó emberekkel beszélgettünk. Az észak-

afrikai arabok és berberek migrációja mögött leginkább gazdasági okok húzódnak meg, to-

vábbá az egész régióban tapasztalható általános társadalmi feszültség. A szíriaiakat viszont még 

mindig sújtja a 2011-ben kirobbant (polgár)háború és az a gazdasági válság, amely napjainkban 

egyre súlyosabb méreteket ölt.  
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