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1. Célok és kutatási kérdések 

 

Az értekezés egy empirikus kutatáson alapul a magyarországi kínai lakosok által 

megtapasztalt olyan kulturális különbségekről, amelyekkel Magyarországon 

találkoztak, és amelyek még nem lettek dokumentálva a tudományos irodalomban. A 

kérdéskör bemutatásához a tanulmány először ismerteti a jelentősebb problémákat, 

melyeket a kínai lakosok tapasztaltak Magyarországon. Ez a rész a fal-elméletet követi, 

ami egy látható és láthatatlan fal létét feltételezi a két kultúra között. A fal-elmélet 

nemcsak azonosítja a kulturális különbségeket Kína és Magyarország között, beleértve 

a kézzelfogható és nem kézzelfogható határokat, hanem bizonyos interkulturális 

összetűzéseket is képes lehet megjósolni, ha a fal által képezett határvonal – legyen ez 

láthatatlan vagy látható – átlépésre kerül. Az értekezés bemutatja a fal megkerülésére 

irányuló stratégiáikat is, amelyek csökkenthetik az interkulturális összetűzéseket. A 

tanulmány továbbá ebben a vonatkozásban megvizsgálja a nemi különbségeket a kínai 

férfiak és nők között Magyarországon, figyelembe véve végzettségüket és 

foglalkozásukat. Mindezen tényezők megvilágításával reméljük, hogy több információt 

tudunk nyújtani a Magyarországon élő kínaiakról, valamint a kínai és magyar kultúra 

különbségeiről. 

Az értekezésben három feltevést használunk fel a kulturális különbségek és az 

integrációs nehézségek bemutatására, melyet a kínai bevándorlók éltek át 

Magyarországon. 

Első feltevés: A kínai lakosok által átélt problémák egybeesnek azokkal az 

eredményekkel, amelyekre Hofstede et al. tanulmányai jutnak Kína és Magyarország 

kulturális skálájának összehasonlításakor. 

Második feltevés: A fal-elmélet szerint látható és láthatatlan fal húzódik a kínai 

és a magyar kultúra között. 

Harmadik feltevés: A kínai férfiak és nők magyarországi tapasztalatai eltérnek 

egymástól a végzettségüktől és foglalkoztatási helyzetüktől függően is. 

Az első feltevés felfedi a legfőbb problémákat, melyeket a kínai bevándorlók 

Magyarországon átélnek. A kínai és magyar kultúra közti különbségeket meg lehet 



jósolni a Hofstede-féle kulturális skála elmélet alapján, viszont a kulturális 

különbségekről szóló empirikus kutatások segítségével jobban megérthetjük ezeket a 

kulturális különbségeket. 

A második feltevés az olyan kulturális különbségeket magyarázza meg, melyek 

akadályt jelentenek a kínai bevándorlók számára, hogy integrálódjanak a magyar 

társadalomba. A fal-elmélet arról szól, hogy van egy látható fal és egy láthatatlan fal a 

nyugati és kínai kultúra között. A látható fal a fizikai, térbeli és megfogható határokra 

utal; egy kerítés, fal, személyes tér és határok egy közterületen. Ezzel szemben a 

láthatatlan fal egy absztrakt, homályos és nem kézzel fogható határra utal a 

gondolkodásmódban, ami gátolja az embereket abban, hogy kifejezzék gondolataikat, 

ötleteiket. A látható fal egy mindenütt jelenlévő jelenség a nyugati kultúrában, viszont 

ennek határai a kínai kultúrában ködösek. Ezzel ellentétben a láthatatlan fal nem 

jelentős a nyugati kultúrában, viszont erősen jelenlévő koncepció a kínai kultúrában, 

ami gondolatban elidegeníti egymástól az embereket. 

A harmadik feltevés arra szolgál, hogy megvizsgáljuk a kínai férfiak és nők 

magyarországi tapasztalatait a végzettségük és foglalkoztatottságuk alapján. A LIWC 

(Linguistic Inquiry and Word Count) felhasználásával számszerű elemzést készítettünk 

a kínai férfi és női narratívák közti nyelvi különbségekről. A nemek közti különbségek 

lehetséges interkulturális összetűzéseiről is beszélünk. 

 

2. Az értekezés szerkezete 

 

A disszertáció hét részből áll. Az első fejezet bemutatja a vizsgált témát és röviden 

összefoglalja a módszertant, a feltevéseket és a tanulmány szerkezetét. A kínai 

bevándorlókkal kapcsolatos korábbi empirikus kutatásokat a második fejezetben 

ismertetjük. A harmadik fejezet bemutatja a tanulmány elméleti keretrendszerét. A 

negyedik fejezet kifejti a kutatási módszertant, az adatgyűjtést és adatelemzést. Az 

ötödik fejezet a Magyarországon élő kínai bevándorlók által átélt problémák előzetes 

elemzését követően bemutatja a kulturális különbségeket Hofstede et al. kulturális skála 

elmélete alapján. 



Fukuyama bizalom-keretrendszeréből és Hall magas és alacsony kontextusú 

kultúra proxemika-keretrendszeréből született meg a fal-elmélet az ötödik fejezetben, 

amely összehasonlítja a látható falat (megfogható határok) és a láthatatlan falat 

(megfoghatatlan határok) a magyar és a kínai kultúra között. A fal-elmélet alapja az 

empirikus adatok, valamint a kínai és magyar kultúra közti különbségek 

megfogalmazása. Az elmélet azonosítja a megfogható és megfoghatatlan határok közti 

különbséget a kínai és magyar kultúra között, ezzel megjósolva a lehetséges kulturális 

nehézségeket. 

A hatodik fejezet a kutatás korlátait mutatja be. Ilyen például a beszámolók 

korlátozottsága, a válaszok száma, valamint a feltevések érvényessége. Itt a jövőbeli 

kutatással kapcsolatos irányokról is szó esik. A hetedik fejezet összefoglalja a kutatás 

főbb megállapításait, és pedagógiai tanulságokat fogalmaz meg, melyek a 

Magyarországon élő interjúalanyok beszámolói alapján rajzolódnak ki. 

 

3. Módszertan 

 

A félig strukturált interjúk kérdéseinek célja az volt, hogy a Magyarországon élő kínai 

bevándorlók élményeiről szerezzünk információkat. Kérdéseket tettünk fel nekik a 

mindennapi élettel, szociális élettel és személyes véleményekkel kapcsolatban. Azért 

készítettünk félig strukturált interjúkat, mert ezekben a résztvevők rugalmas lehetőséget 

kapnak, hogy elmondják és kiemeljék „az érdekességeket és tapasztalatokat, amelyek 

szerintük rájuk különösen érvényesek, valamint bizonyos válaszok után további 

mélyebb kérdésekre kerülhet sor, továbbá feltárásra és feloldásra kerülhetnek az 

ellentmondások” (Horton, Macve, & Struyven, 2004: 340). Így az interjú rugalmas 

szerkezete megadja a lehetőséget a résztvevőnek arra, hogy elgondolkodjon és úgy 

fejezze ki véleményét, hogy nem korlátozza egy hagyományos interjúszerkezet. A 

kutató számára pedig esélyt ad arra, hogy egyfajta kapcsolatot építsen ki az 

interjúalanyával, így az alany még aktívabban részt vesz az interjúban. 

Az adatgyűjtést követően egy számítógépes kvalitatív adatelemző szoftvert 

(CAQDAS) használtunk, amihez hasonlók már az 1980-as évek óta használatban 



vannak (Paulus & Lester, 2016). A többi, nyelvi alapú kvalitatív szoftverrel ellentétben 

(pl. QSR NVIVO, MAXQDA) az ATLAS.ti nemcsak azt engedi a kutatóknak, hogy az 

adatokat elrendezzék és egyszerűen elemezzék, hanem kódokból és kiemelkedő 

témákból vizualizációt készít (Konopásek, 2007; Paulus & Lester, 2016). 

A kutatás következő lépéseként a Magyarországon élő kínai nők és férfiak 

élményeit hasonlítottuk össze kvantitatív és kvalitatív megközelítéssel. LIWC 

segítségével a Magyarországon élő kínai nők és férfiak nyelvi jellegzetességeit 

vizsgáltuk meg. Az LIWC validálásra került az olyan dolgok elemzése által, mint pl. a 

figyelem összpontosítása, érzelmesség, szociális kapcsolatok, gondolkodásmód stb. Az 

LIWC makroszintű elemzése olyan dolgokra összpontosít, mint pl. az analitikusság, 

határozottság, tónus és hitelesség. Az elemzés a következő gondolkodási mintákat 

azonosítja: formális, logikus és hierarchikus. Az alacsony analitikus gondolkodási 

mintával rendelkezők az ideiglenes élményekre fókuszálnak, míg a magas analitikus 

gondolkodási készségekkel rendelkezők jobban teljesítenek az egyetemeken 

(Pennebaker, Chung, Frazee, Lavergne, & Beaver, 2014). A határozottsággal jár a 

státusz, magabiztosság és vezetői készség is. A hitelesség azt mutatja, hogy valaki 

személyes, szerény és őszinte. A tónus a narratíva pozitív és negatív tényezőit vizsgálja 

meg (Newman, Pennebaker, Berry, & Richards, 2003). Így az interjúk írott verzióit két 

csoportra osztottuk: férfiakra és nőkre, melyeket LIWC használatával vizsgáltunk meg 

és hasonlítottunk össze. 

 

4. Eredmények 

 

4.1 Előzetes eredmények 

 

A kínai bevándorlók panaszai leggyakrabban a tanuláshoz, munkakultúrához, 

nyelvi akadályokhoz és identitáshoz kapcsolódóan nyilvánultak meg. Ezek a visszatérő 

problémák, melyekkel egy Magyarországon élő kínai személy találkozhat. 

A tanulással kapcsolatos problémák témájában a kínai bevándorlók nemcsak 

magában a tanulásban ütköztek kihívásokba, de a szociális életükben is. A társadalmi 



normák Magyarországon különböznek Kínától. A magyar diákok értékelik a személyes 

teret és egyéniséget, míg a kínai diákok ahhoz vannak hozzászokva, hogy megosztják 

a helyet másokkal. 

Továbbá a magyar egyetemeken tanuló kínai hallgatók elmondták, hogy 

nehezen szoktak hozzá a tanár-diák kapcsolathoz. A kínai hallgatók észrevették, hogy 

ez a kapcsolat Magyarországon más, mint Kínában. Kínában a témavezetők közel 

állnak a diákokhoz és együtt készítenek tanulási terveket is, míg Magyarországon az 

oktatók és hallgatók közötti kapcsolat sokkal lazább. A kínai diákok továbbá 

észrevették, hogy európai társaiknak pontos céljaik vannak, melyek érdekében tanulnak, 

ez pedig a kínai diákoknál sokkal bizonytalanabb. Magyarországon a kínai diákoknak 

maguknak kell kidolgozniuk a tanulási tervet, ami kihívást jelenthet az olyan kínai 

diákoknak, akik hozzá vannak szokva a passzív tanulási stratégiához. 

Az üzleti életben a Kína és Magyarország közti munkakultúrabeli különbségek 

interkulturális konfliktusokhoz vezettek. A magyar dolgozók két különálló dologként 

tekintenek az életre és a munkára, míg a kínai dolgozóknak ez a határvonal elmosódik. 

Ezért a kínai dolgozók munka után vagy ünnepek alatt is kapcsolatba lépnek magyar 

kollégáikkal. Kínában nem ritka, hogy munka után beszélnek az aznapi munkáról. A 

magyar dolgozók azonban úgy gondolják, hogy szabadidőjükben nem akarnak a 

munkára gondolni, így a kínai dolgozók a magyar társaikhoz alkalmazkodnak. 

A kínai identitás érzékelhetően megjelenik a Magyarországon élő kínai 

bevándorlóknál nyelvileg is, ez pedig a wŏmén (我们, mi) és a tāmén (他们, ők) közti 

különbség. Ez a mi (kínaiak) és ők (idegenek) megkülönböztetés jelen van Kínában és 

külföldön egyaránt. A nyugatiakra azt mondják Kínában, hogy idegenek, ez a felismerés 

pedig nem változik meg akkor sem, ha egy kínai személy külföldre költözik. Így a kínai 

bevándorlók továbbra is egy csoport tagjaként tekintenek magukra, míg a nem 

kínaiakra (magyarokra) kívülállóként tekintenek. 

A Magyarországon élő kínai bevándorlóknál egy kollektív kínai identitás 

alakult ki és maradt fenn. Brewer and Gardner (1996) kimutatta, hogy kétszintű 

szociális énünk van. Az egyik szintet a másokkal folytatott interperszonális kapcsolat 

motiválja, a másik szint pedig egy csoportbeli tagságból alakul ki. Ez a két én kifejlődik 



egy interperszonális és kollektív identitássá. Az interperszonális identitások alapjai a 

másokkal ápolt kapcsolatok, míg a kollektív identitáshoz nem kell személyes kapcsolat 

a csoport többi tagjával. 

A nyelvi akadályok továbbra is fennálló problémák a Magyarországon élő 

kínaiak számára. A hiányos nyelvtudás összefügg a tanulmányi eredményekkel a kínai 

diákok körében Magyarországon; a nyelvi akadály miatt a kínai diákok kevésbé tudnak 

szociális kapcsolatot létesíteni diáktársaikkal és tanáraikkal. Továbbá a nyelvi akadály 

elrettenti a kínaiakat attól, hogy részt vegyenek a magyar társadalmi életben. A kínai 

bevándorlók kínai körökben mozognak, hogy elkerüljék a nyelvi akadályt. A fentiek 

mellett nincs meg a szükséges kulturális tudásuk se, ami a nyelvben rejtőzik, és 

szükséges a helyi társadalomba való integrációhoz. Azonban további kutatások 

szükségesek ahhoz, hogy a bevándorlók kulturális ismereteit feltérképezzük és 

elemezzük. 

 

4.2 Fal-elmélet 

 

A fal-elmélet feltételezi, hogy létezik egy látható és egy láthatatlan fal. A látható fal a 

fizikai és térbeli határokra utal. Ezek a magyar kultúra fontos részei, de a kínai 

kultúrában fontosságuk elenyésző. Ezért a látható fal segíthet a Kínában élő 

nyugatiaknak, mivel a látható határok a kínai kultúrában elmosódnak. A konfliktus ott 

kezdődik a látható fal ügyében, hogy a nyugati kultúra számára fontos az egyéni jog a 

privát térben, míg az ázsiai kollektív kultúra a teret közösnek tekinti. 

A láthatatlan fal egy olyan falra utal, ami nem látható, de a gondolatainkban 

jelen van. A láthatatlan fal gyakorlatilag a bizalomhiány a kínai társadalomban. Ez az 

eszmei határ megakadályozza a kínai kultúrában az embereket a szabad 

kommunikációban. Ezzel szemben nyugaton gyakori dolog, hogy elmondjuk 

véleményünket. A láthatatlan fal továbbá magába foglalja a megfoghatatlan fogalmakat, 

koncepciókat és ideológiákat, ezekről beszélni pedig sértő vagy tiszteletlen dolog lehet. 

A láthatatlan fal sérül, ha a kínai kultúra egy nem megfogható koncepciója félreértésre 

kerül. 



A látható fal és a láthatatlan fal a kínai és magyar kultúrában több 

interkulturális konfliktushoz vezet. Mivel a kínai kultúrában a fizikai határok nem 

teljesen tiszták, konfliktus alakulhat ki abból, hogy a kínai bevándorlók nem ismerik a 

magyar látható fal merev szabályait. A kínai bevándorlók valószínűbben állítanak fel 

láthatatlan falakat, mivel a kínai kultúra erre ösztönzi őket. 

A kínai kultúrában jelen lévő láthatatlan fal megértése és beazonosítása nehéz 

feladat. Ez, a kínai kultúrával kéz a kézben járó láthatatlan fal nincs jelen a nyugati 

kultúrákban, ez pedig interkulturális konfliktushoz vezet, amint ez a fal áttörésre kerül. 

További kutatás szükséges ahhoz, hogy összehasonlítsuk és beazonosítsuk a kínai 

kultúrában jelenlévő láthatatlan falakat. 

 

4.3 A Magyarországon élő kínai férfiak és nők élményei 

 

A kínai férfiak és nők számára a leggyakoribb probléma a nyelvi akadály, ami a 

végzettséggel is egybefügg: a magasabb végzettségű kínai bevándorlók gyakrabban 

találkoznak nyelvi akadályokkal. De ez nem jelenti azt, hogy nyelvi készségeik nem 

megfelelők. Ez a nyelvi akadály a helyi magyarokkal való interakcióból fakad. A 

felsőfokú végzettséggel rendelkező kínaiak részt vesznek az olyan tevékenységekben, 

mint pl. vállalkozás, oktatás és egyebek, ami gyakori interakcióhoz vezet a 

magyarokkal, így a nyelvi akadály ki lesz emelve e szociális interakciók folyamán. A 

középfokú végzettséggel rendelkező kínaiak általában csak a kínai közösségben 

mozognak, amely kevésbé lép kapcsolatba magyarokkal. 

Azonban a magasabb végzettséggel rendelkező kínai lakosok által felismert 

nyelvi akadály azt is jelentheti, hogy ellenállásba ütköztek a magyar társadalomban, 

amikor megpróbálták átlépni ezt a nyelvi akadályt. Ahogy azt Thomsen, Green és 

Sidanius (2008: 1455) is kiemelte, azok a bevándorlók, akik aktívan próbálnak 

asszimilálódni a társadalomba, ellenállásba ütköznek, mert az asszimiláció 

„elhomályosítja a két csoport közti határokat”. Ezért az egyik lehetséges ok, amiért a 

felsőfokú végzettséggel rendelkező kínaiak gyakran találkoznak a nyelvi akadályból 

fakadó problémákkal, az, hogy a társadalom meg akarja tartani a jelenlegi status quót 



és ellenáll annak, hogy valaki a csoport kívülálló tagjaként a csoport tagjává váljon. 

Összegzésként megállapítható, hogy a Magyarországon élő kínai férfiak és nők 

elemzése megerősíti az eddigi kutatásokat, azaz a női narratíva autentikus és érzelmi, 

míg a férfi narratíva visszahúzódó. A résztvevők végzettsége és foglalkoztatottsága 

alapján megállapítható, hogy a fő probléma a nyelvi akadály. Minél magasabb 

valakinek a végzettsége, annál nagyobb nyelvi akadályba ütközik. Ez azt jelenti, hogy 

a magasabb végzettségű kínai bevándorlók nagyobb szerepet játszanak a magyar 

társadalomban. Továbbá a kínai férfi résztvevők identitásváltozása érdekes perspektívát 

mutat a bevándorlók identitásáról és az új társadalomba való integrációról. Ez azt jelenti, 

hogy ebben az interkulturális konfliktusban a kínai férfi résztvevők sokoldalúbbak, 

rugalmasabbak az identitásukkal, mint a női résztvevők. 
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