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A második világháború óta nem volt olyan világméretű eseménysor, amelyik annyira megrengette volna Európát, 
mint a hónapok óta tartó bevándorlási hullám. Sem ’56-tal, sem ’68-cal, sem a vietnami háborúval, az ún. közel-ke-
leti válsággal vagy a balkáni háborúval, de talán még a szocialista blokk összeomlásával sem foglalkoztak annyian, 
mint a migrációs válsággal. Nem érintette egyik sem ilyen közelről az emberiség ekkora tömegeit. Nem érintette 
egyik sem ennyire a Föld jövőjének alapkérdéseit. Nem éreztük ennyire alapjaiban megmérve kereszténységünket. 
És talán ennyire veszélyben sem érezhettük magunkat.

Szerkesztőbizottságunk még kora ősszel elhatározta, hogy 2015 utolsó, decemberben szerkesztett lapszáma a 
migrációval fog foglalkozni.1 Ritkán készítünk tematikus számokat, mégis fontosnak tartottuk, hogy több szem-
pontból, különféle tudományterületekről és távolabbról rálátva is megközelítsük a problémát.2 

Nyár végén elárasztották a budapesti pályaudvarok környékét a menekültek. Sokan étellel, segélycsomagokkal 
siettek segíteni, mások a kisgyermekek fi gyelmét próbálták elterelni játékkal, alkotással. Többen fordítással, má-
sok anyagi segítséggel álltak a távolról érkezettek mellé. Megint mások dühöngtek, szitkozódtak, mert személyes 
életüket, komfortjukat érezték megzavarva és egzisztenciájukat veszélyben.

Migrációs krízis – menekültválság. A szóban több szál fut össze. Menekült az, aki a háborús övezetet elhagyva 
a legközelebbi biztonságos országban kér hosszas tartózkodásra engedélyt. De menekült az is, aki politikai okok 
miatt távozik a hazájából, és másutt nyújt be menedékkérelmet. Magyarországon úgynevezett „oltalmazott státusz” 
is létezik. Tágabb értelemben menekült az, aki valami elől – legyen az személyes, politikai, egzisztenciális ok, há-
ború vagy terrorfenyegetettség – végső kétségbeesésében elindul, hogy biztonságot, emberhez méltó életet keressen 
magának és övéinek. Menekült az, akit üldöznek. 

Amikor egy őszi napon a Rákóczi úton gyalogoltam a Keleti pályaudvar irányába, a Bécs felé induló tömeg 
végével találkoztam. Szembejött velem egy család: apa, anya, három gyerek. Kicsik voltak. Apja nyakában az egyik, 
a legkisebb az anya karján. Néhány szatyornyi holmi a szülők kezében. A legnagyobb – úgy ötéves lehetett – már 
a Kiss József utca sarkánál is alig vonszolta magát. Szutykos volt és fáradt. Soha nem fogom elfelejteni őket: akkor 
jöttem rá, hogy a „migránsok” többsége nem menekült, hanem menekülő. Vajon mikor lelnek megnyugvást?

A krízis, a válság (szükség)állapot, olyan helyzet, amelyet valahogy fel kell oldani. A lélektan így fogalmaz: 
krízisnek tekintjük az olyan érzelmileg kritikus, feszült, fájdalmas, túlterhelő állapotot, amelyben az érintett a 
lelki egyensúlyát veszélyeztető helyzettel kénytelen szembenézni. Ezek a körülmények mindennél fontosabbakká 

 1 A megjelent tanulmányok egy része a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK) Kisebbség-
kutató Intézet Globális migrációs folyamatok és Magyarország – Kihívások és válaszok címmel megrendezett közös konferenciáján hangzott 
el. A konferencia programja elérhető itt: http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2015/11/globalis-migracios-folyamatok-es-magyarorszag.
 2 Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a lapszámban megjelent tanulmányok a szerzők álláspontját képviselik.
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válnak számára, fi gyelmét, gondolatait teljes egészében kitöltik, ennek ellenére az aktuális helyzetet a szokásos 
problémamegoldási stratégiákkal nem tudja sem elkerülni, sem megoldani. Olyan fenyegető állapotok ezek, ame-
lyek általában külső események hatására jönnek létre. A krízisben lévő személy fenyegetettséget, kilátástalanságot, 
tehetetlenséget él meg.

Nem krízis-e minden szempontból az, amit a menekültek megéltek, megélnek? Nem nagyobb válság, súlyosabb 
krízis-e, mint amit mi a televízió, az internet előtt vagy akár egy átmeneti tábor segítőjeként átélhetünk? Vajon a 
mi krízisünk az ismeretlen tömeg jelenlétéből vagy saját tehetetlenségünkből adódik?

Egyik levelezőtársunk így írt: a menekültválság nem pusztán „életfeladat”. De tegyük fel ugyanazt a kérdést, 
mint a kamaszok identitáskrízis idején: „Ki vagyok én?” Átfordíthatjuk: Mit jelent az én kereszténységem? Mit 
jelent nekem, és mit jelent – jelent-e valamit – másoknak? A menekültválság a „nem normatív krízis” kategó-
riájába esik. A belső mechanizmus azonban hasonló. Minden krízis önismeretünk próbája is. Jelen esetben a 
kereszténységünk, hitünk próbája. Vajon mit jelent majd a következő életszakaszba lépés? Ez egyre kevésbé 
tűnik elvont teológiai, szociáletikai kérdésnek. Egyelőre „védett helyzetben” beszélgethetünk és őrlődhetünk a 
biztonságérzet és az irgalom cselekedetei között. Ferenc pápa, a szegedi evangélikus lelkész és sokan mások az 
utóbbira szavaztak.

Mégis el kell fogadni az aggódók aggodalmát, a félők félelmét, a szorongók szorongásait. Meg kell érteni azokat 
is, akik tartanak a viharos változásoktól, a váratlan helyzetektől. A félelem a legnagyobb probléma – írta egy másik 
levelezőtárs. Félnek a menekültek, a körülöttünk élők, a tranzit- és a célországok polgárai. A félelem gyakran – az 
állatvilágban is – erőszakot szül. A félelmet nem elég leküzdeni, lebontani kell. Ennek talán az lehet hatékony módja, 
hogy – közelebb engedve valakit – találunk egy arcot. Minden ügy, amely saját arcot kap, más megvilágításba kerül. 
És én is az arcom nyújtom ezzel. 

A népvándorlás szónak a történelemben egyáltalán nincs pozitív üzenete. Ha csak a mi honfoglalásunkra gon-
dolunk, a keresztény Európa – annak ellenére, hogy a tatárok elől menekültünk – nem nézett ránk részvéttel. És az 
itt élőket sem kérdezte meg senki. Kultúrák találkozása számtalan problémát szül, s a békés megoldások igen ritkák.

Lehet elmélkedni, adatokat vagy történelmi, politikai okokat keresni, hogy jutott idáig a világ. Hogy a gyarma-
tosítás milyen helyzeteket szült. Hogy szabad volt-e a fejlett világnak beavatkoznia Afrika, Nyugat-Ázsia életébe. 
De újra és újra idézhetjük: nem tartható, hogy a Föld lakosságának 7 százaléka 25 százaléknyit teljesít az összter-
melésből, ugyanakkor 50 százaléknyit használ fel a szociális, jóléti juttatásokból. Az erről való lemondást azonban 
egy politikus sem tudná megértetni – elkényeztetett és fásult – választóival. Még mindig keveseket érdekel, hogy 
a harmadik világban éhhalál és járványok pusztítanak, hogy közel kétmilliárd ember él tiszta ivóvíz nélkül. Ne 
csodálkozzunk, hogy a nyomorból, a háborúból oda özönlenek a tömegek, ahol jobb életminőséget várnak. Hiszen 
tudják, hogyan él Európa vagy Észak-Amerika, és érthetően részesülni akarnak belőle. Hogy az érkező és a velünk 
élő nyomort hogyan tudjuk és akarjuk enyhíteni, mindenki döntse el és tegye, amit tehet a maga területén: a dia-
kónus, a pap, a művész, a politikus, a határőr, az orvos és a civil. 

A személyes félelem ellen – írtam föntebb – jó ellenszer arcot, kapaszkodót keresni. A közösségben élő félelmet 
pedig nem a kétes szándékú médiahadjárat, hanem a következetes biztonsági követelmények enyhíthetik. 

Migrációs válság: elüldözött vagy elmenekült emberek százezrei. Okokat keresünk, másokat vádolunk, mu-
lasztásos bűnöket sorolunk, maffi  át, fegyver- és emberkereskedelmet tudunk az események mögött. Miért történik 
mindez és miért éppen velünk – a 21. század elejének Európájával? A történelem Urának azonban csak egyféleképpen 
tehetjük fel ezt a kérdést: mi a célja mindannak, ami itt elkezdődött?
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