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1. A kutatási téma bemutatása, problémafelvetés, célkitűzések 
 
 

Fő kérdésem, annak a folyamatnak a megértése, amelyben az egyén a 
migráció során átélt részben megterhelő, ugyanakkor fejlesztő hatású 
alkalmazkodási procedúrában, ami a kulturális és társadalmi viszonyok 
megváltozásán keresztül az egész személyiségét érinti, milyen megküzdési 
stratégiákat alakít ki, melyek azok, amelyek a lelki egészségének megőrzése 
irányába hatnak. 

A kutatás célkitűzése: a magyarok által legkedveltebb migrációs célpont 
országában, azaz Németországban (Melegh & Sárosi, 2015; Hárs, 2016), 
annak legnagyobb lélekszámú észak-nyugati fekvésű tartományában, azaz 
Észak- Rajna-Vesztfáliában élő magyarokkal készített interjúkon keresztül 
mélyre ásni a migrációs folyamatok lélektanában. Az egyes eseteken 
keresztül feltárni, hogy a beilleszkedés során a stresszre, a fokozott 
alkalmazkodást igénylő helyzetekre milyen megküzdési stratégiákat 
választanak, melyek közülük, amelyek a lelki egészség védelmét szolgálják. 
A célkitűzés az, hogy az egyes esetek mélyreható tanulmányozása által, ha 
nem is általános, de feltételezhetően további hasonló esetekre is érvényes 
következtetéseket vonjak le kutatási kérdéseim vonatkozásában. 

Új terület a magyar vonatkozású kutatások terén a migráció, pontosabban 
a Magyarországról külföldre irányuló elvándorlás, eseteken keresztüli, 
mélyinterjúk által bemutatott lélektani összefüggéseinek vizsgálata, azon 
belül is a lelki egészséget védő, hatékony és sikeres megküzdési stratégiák 
felvázolása. A nyugati diaszpóra-magyarság szervezeti, közösségi életének 
ezen szempontok szerinti vizsgálata egy térség, azon belül is egy konkrét 
német tartomány egy egyházi kötődésű, illetve három bikulturális szervezetén 
keresztül. 

Dolgozatomban bemutatásra kerül új eredményként a régi és az új 
migrációs trendek összehasonlítása, továbbá a beilleszkedést is befolyásoló 
megküzdési módozatok között kirajzolódó különbségek a kisebbségi létben 
szocializálódott, azaz az erdélyi és vajdasági származású interjúalanyok és az 
ilyen tapasztalatokkal nem rendelkező magyarországi származásúak 
vonatkozásában. Mindezeken túl pedig feltárok a nyugati magyar diaszpóra-
közösségek vonatkozásában, ha nem is általános, de néhány jellegzetes 
kihívást és azokra adott megoldásokat konkrét szervezeteken keresztül, 
amelyek munkájuk által hozzájárulnak a kinn élő magyarok lelki 
egészségének megóvásához azon a magától értetődő szerepükön túl, ami a 
nemzeti identitás megőrzése. 

A hazai és nemzetközi kutatások is főleg a társadalomtudományi 
diszciplínán belül valósulnak meg, ezen kívül jellemző a közgazdasági, 
demográfiai és történeti megközelítések. Bizonyos részterületeivel az 
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antropológia, a jog és a politológia is foglalkozik (Hautzinger és mtsai, 
2014). Kutatásomban a migráció és a lelki egészség kérdéskörének 
összefüggéseit kívánom vizsgálni, amire vonatkozóan a magyar nyelvű 
szakirodalmak között egyelőre kevés anyag található, de a Magyarországról 
Nyugatra irányuló konkrét kutatás nem. Mirnics (Mihájkovits, 2005) is erről 
beszélt, miszerint Magyarországon kevés volt az olyan kutató, aki a 
pszichológiai szempontokat is vizsgálná a kisebbségi lét vonatkozásában, 
ellentétben a többféle szociológiai elemzéssel. Ez a tendencia azonban 
változóban van. A legújabb, azaz a 2015-től kibontakozó egész Európát és 
benne Magyarországot is érintő migránsválság hatására viszont a migráció 
kérdése fokozottan előtérbe került. A jelenség pszichológiai1 vetületével való 
szembenézés is igényként merült fel, aminek hatására jelent meg néhány, a 
lélektani szempontokat elemző összefoglaló írásmű2 (Schild, 2016; Sipos, 
2016; Farkas, 2014a, 2014b), de ezek sem saját kutatások. 

Több vizsgálat is született arról, hogy a Magyarországra áttelepült, főleg 
erdélyi (Szakáts, 1996; Gödri, 2010; Bodó, 2008), dél-vidéki magyarok 
(Horvát, 2012; Gödri, 2010; Rózsa, 2011) hogyan keresték, keresik a 
helyüket, találták meg a számításukat itthon, de a külföldre, Nyugat-
Európába került elsőgenerációsokról a pszichológiai aspektust tekintve szinte 
alig van forrás. Európai vonatkozásban a legnagyobb csoportot a 
németországiak alkotják (Papp Z., 2010; Földházi, 2011; Melegh & Sárosi, 
2015), így a rájuk irányuló kutatásnak a relevanciája nem kérdőjelezhető 
meg. Ezen kívül az új migrációs trendek, a fiatalabb generáció megjelenése a 
korábban homogénebbnek tekinthető emigráns mezőkben, új kihívásokat 
jelent és nemcsak a kinti közösség szempontjából. Érdekesnek találom azt a 
kérdést, hogy a korábbi generációk megküzdési stratégiái közül melyek azok, 
amelyek átvihetők az új nemzedékekre, melyek érvényesek ma is, és melyek 
nem a megváltozott társadalmi körülmények között. Hogy mindebben a 
közösségi kapcsolatok milyen szerepet játszanak – erre vonatkozóan is 
inkább csak utalásokkal találkoztam, illetve a közösségi és szervezeti élet 
leírására, de a mélyebb összefüggések feltárására nem került sor a magyar 
migránsok vonatkozásában. Megjegyzés szintjén vetődött fel a 
szakirodalomban a következő számomra izgalmas kérdés, miszerint a 
magyarországi és nem magyarországi, de Kárpát-medencei magyarok 
megküzdési stratégiái mennyiben térnek el egymástól. Tehát a szakirodalmak 
feldolgozása megerősítette bennem a kutatásom szükségességét, azaz, hogy a 
lelki egészég szempontjából érdemes megvizsgálni a Németországban élő 
elsőgenerációs magyarok helyzetét, és a lehetőségeket felkutatni. Hiszen a 

                                                           
1  Klinikai- vagy szociálpszichológiai  
2  Érdekes jelenség, hogy jellemzően pl. a Hadtudományi Szemlében vagy a Nemzetbiztonsági 

Szemlében. 
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migráció nemcsak térbeli, hanem pszichológiai pozícióváltást is jelent 
(Örkény és mtsai, 2007). „Szívet cseréljen az, aki hazát cserél”3. 

A nemzetközi kutatásokra jellemző, melyek a migráció és a lelki 
egészség témakörében születtek, hogy főként keresztmetszeti vizsgálatok, 
kevés közöttük a longitudinális. Másrészről a kvantitatív felmérések 
többségben vannak a kvalitatív módszertannal végzett vizsgálatokkal 
szemben. Az elméleti keret is változik, és egyre inkább a szalutogenetikus4 
megközelítés (Antonovszky,1979) felé tolódik. Ennek hátterében az áll, hogy 
sok kutatás csak az egyén által átélt traumatikus hatások negatív aspektusaira 
fókuszál. A szalutogenetikus megközelítés pedig keresi a migránsok 
reziliencia jellemzőit, megküzdési stratégiáit, szociogazdasági kontextusban 
(Gubányi, 2015). Ugyan ezt a perspektívaváltást szorgalmazza a német 
szociális munka szakmai körökben, hogy a múltban oly gyakran használt 
deficit-orientáció helyett az erőforrás-orientáció legyen az irányadó és 
nemcsak a kutatásokban, hanem a gyakorlatban is (Empfehlungen…, é.n.). 

 
A disszertációm a bevezetést követően az elméleti háttért bemutató fő 

fejezetben az interdiszciplináris megközelítésnek megfelelően több tudo-
mányterület oldaláról járja körbe a kutatás kérdéseihez kapcsolódó 
szakirodalmakat. A kutatás fókuszából adódóan két fő vonulata van az 
irodalmi feldolgozásnak, az első makroszintű, részben szociológiai, történeti 
megközelítésű, a migrációs elméletek (pl. Massey és mtsai, 1993), trendek 
(Prónai, 2003; Bodó, 2008; Niedermüller, 2005), kategóriák vonatkozásában 
bevándorlás-politikákról (Milborn, 2008) szólok néhány szót. Magyarország 
(pl. Borbándi, 1989), Románia/Erdély (Gödri, 2010; Földházi, 2011; Bodó, 
2008) és Jugoszlávia/Vajdaság (Gábrityné, 2001) migrációtörténeti össze-
foglalására is sor kerül. A fejezetet pedig a sajátos német helyzet és benne a 
magyarok bemutatásával zárom. A migráns közösségi és szervezeti életre 
térek még ki (hisz a lelki egészségmegőrzés szempontjából fontos szerepet 
tölthet be), ezen belül pedig a vallási alapon szerveződő közösségek 
szerepéről teszek említést (pl. Papp Z., 2010). Majd a második fő vonulatát e 
fejezetnek a pszichológiai fókuszú megközelítés teszi ki, amin belül a 
témámhoz kapcsolódó elméletek tárgyalására kerül sor, azaz az identitás  
                                                           
3  Tompa Mihály: Levél egy kibujdosott barát után c. költeményből idézve (1906:111). 
4  A szalutogenezis lényegeként az egészséget, mint a minden egyes személyre jellemző ún. 

koherencia-érzésként definiálta. A koherencia-érzést egyfajta komplex önbizalomnak is 
tekinthetjük, aminek három fő összetevőjéről beszélhetünk: 
1. a probléma felismerésének, megértésének képessége,  
2. a problémamegoldásra irányuló megbirkózás készsége és az ehhez szükséges 

erőforrások felhasználása  
3. hit és meggyőződés arról, hogy maga a probléma megértése és a vele való megküzdés 

nagy jelentőséggel bír az egyén számára, azaz van értelme. 
  



Doktori (PhD) értekezés tézisei, Ládonyi Zsuzsanna 

 

6 
 

(pl. Erikson, 1991; Cserján,2005), a motivációk (pl. Csepeli, 1987; Járosi, 
2005), a lelki egészség (pl. Tomcsányi & N. Tóth, 1995; MacDonald & 
O’Hara, 1998), a helyveszteség (pl. Horvát és mtsai, 2006; Sallay és mtsa, 
2006) kerül terítékre. A migráció kérdésének áttekintése során szót ejtek még 
a kultúráról (pl. Hofstede & Hofstede, 2008; Nguyen Luu, 2003) és az 
akkulturáció (pl. Berry, 1997, 2005) jelenségéről is, az alkalmazkodási 
folyamatról (pl. Machleidt, 2003) és a megküzdési stratégiákról (pl. 
Breakwell, 1986; Nguyen Luu, 2012). 

Célom, hogy az általánosabb, átfogóbb szociológiai megközelítéstől 
fokozatosan eljutva a konkrétabb, az egyén szintjére lebonthatóbb 
pszichológiai aspektusig, közbevetve a szociálpszichológia migrációhoz 
kapcsolódó felismeréseit, szisztematikusan bemutassam a jelenleg elérhető 
szakirodalmakat, főbb téziseket. Mindez azért is fontos, hogy a kutatásom 
egy tágabb kontextusba helyezve legyen bemutatva, illetve az összefüggések, 
hasonlóságok, eltérések a migrációkutatás területén felvázolódjanak. 

Interdiszciplináris holisztikus megközelítésem is jelzi a migráció 
összetett jelenség, ami mára már közbeszéd tárgya lett Magyarországon is a 
2015-től egyre erőteljesebben kibontakozó, Európába irányuló, tömeges 
migráció hatására (Kincses, 2015). Dolgozatom fókuszában azonban a 
nyugat-európai, azon belül is a németországi, még pontosabban az észak-
rajna-vesztfáliai magyar (e)migránsok állnak. Ebből a csoportból is a 
kiválasztott interjúalanyok nem fedik le reprezentatív módon a németországi 
magyarokat, hisz a társadalmi státuszuk, iskolai végzettségük, stb. 
szempontjából is többségben vannak a diplomások, értelmiségi foglalko-
zásúak. Ugyanakkor a vizsgálatba a forrásország tekintetében magyarországi, 
illetve romániai (erdélyi) és egykori jugoszláviai (vajdasági) személyek 
kerültek be, ahogy kb. fele-fele arányban van közöttük olyan, aki a 
vasfüggöny lebontása előtt vagy után telepedett le Németországban. A 
fókuszban ezeknek a csoportoknak a megküzdési stratégiáiknak vizsgálata 
áll, illetve hatásuk a lelki egészségükre. Következetéseim természetesen 
kvalitatív kutatás révén nem általános érvényűek, azonban bizonyos 
mintázatok jellemzőek lehetnek. Továbbá nem szabad megfeledkeznünk 
mind a küldő, mind a befogadó ország kulturális beágyazottságáról, annak 
eltéréseiről és egyéb lényeges körülményekről, melyek jelentősen 
befolyásolják a lelki egészséget. 
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2. A kutatás módszertana 
 
 

A migrációkutatás általános nehézségeiről szólva elmondható, hogy 
mind a kvantitatív, mind a kvalitatív kutatók a migrációra vonatkozó 
vizsgálatok során részben hasonló nehézségekbe ütköznek. Kvalitatív 
kutatásoknak is szembe kell néznie azokkal a problémákkal, amelyek a 
kvantitatív kutatásokra is jellemző migrációs térben, tehát a társadalmi 
távolság, a nyelvi és kulturális különbségek okozta nehézségek külön 
kihívások elé állítják az interjút készítő kutatót (Várhalmi & Kováts, 2014). 
Részben könnyebb a helyzete az előbb említett szempontból annak a 
kutatónak5, aki a vele azonos etnikumú és azonos nyelvet beszélő külföldre 
kivándorolt személyek vizsgálatát tűzte ki célul, viszont ebben az esetben a 
földrajzi távolság jelent leküzdhető, bár költségesen leküzdhető akadályt. 

Kovács Nóra (2009) egy másik dilemmát vet fel a (kvalitatív) 
migrációkutatás terén, ez pedig a bizalmatlanság. A külföldre gyakran 
menekültként érkezett magyarokban vagy azok leszármazottjaiban egy kutató 
megjelenése a megfigyelő „idegen” vagy kém asszociációit hozhatja elő az 
egyénben és a közösségben, mint egy rögzült védekezési mechanizmust. 

Számos kutató számol be arról az alapvető nehézségről, hogy a migráns 
célcsoport elérése is már az első lépéseknél is nehézségbe ütközik függetlenül 
attól, hogy kvalitatív vagy kvantitatív kutatásról van szó (Várhalmi & 
Kováts, 2014; Melegh, 1999; Kovács N. 2009). 

 
 

Migráns 
célcsoport Kvantitatív – kvalitatív kutatási nehézségek 

Nem 
azonos 

kultúrájú 

társadalmi 
távolság, nyelvi, 

kulturális 
különbség elérési, 

megközelíthetőségi 
nehézségek 

bizalmatlanság 

Azonos 
kultúrájú 

földrajzi 
távolság és az 
abból fakadó 

plusz költségek 

 
1. táblázat: A migrációkutatás általános nehézségei 

                                                           
5  Jelen esetben is erről van szó 
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A korábban említett szempontokon kívül a következőkkel tudom 
indokolni, megalapozni, hogy a kutatásomban miért is a kvalitatív módszert 
választottam. A kvantitatív migrációkutatásnál a reprezentativitás elérése 
akadályokba ütközik (Várhalmi & Kováts, 2014), illetve Sikra (2012) utalva 
az adatgyűjtési és egyéb korlátokból fakadó általánosíthatósági és 
megbízhatósági problémákkal is szembe kell néznünk. Következésképpen a 
migrációkutatásból fakadó általános nehézségeket bár nem tudjuk kizárni a 
kvalitatív kutatások során sem, de legalább mivel ezen kutatásoknál nem 
elvárás a reprezentativitás, a megbízhatóság és a külső érvényesség, ezért 
legalább a belső érvényesség minél teljesebb megvalósulására lehet 
koncentrálni a kevés számú esetre kiterjedő, de annál mélyebb vizsgálat 
során. Az alábbi táblázatban szereplő dimenziókat, az összehasonlítás 
szempontjait Koltai és munkatársaitól (2015) kölcsönöztem. 

 
 

Dimenzió Kvantitatív kutatás Kvalitatív 
kutatás 

Reprezentativitás elvárás, 
de kivitelezhetetlen nem elvárás 

Megbízhatóság 
elvárás, 

de az adatgyűjtés korlátai 
miatt problémás 

nem elvárás 

Általánosíthatóság/ 
Külső érvényesség 

elvárás, 
de az adatgyűjtés korlátai 

miatt problémás 
nem elvárás 

Belső érvényesség alacsony magas 
 

2. táblázat: A migráció jelenségkörének kvalitatív és 
kvantitatív kutatásának négy dimenzió mentén való 

összehasonlítása 
 
 

A kutatásom során narratív életútinterjúkat, félig strukturált interjúkat 
készítettem, illetve a résztvevő megfigyelés módszerével gyűjtöttem infor-
mációkat a vizsgált személyekről, közösségeikről. 

Az élettörténeti interjúk nagy segítséget nyújthatnak az identitásra vagy a 
társadalmi emlékezetre irányuló kutatásoknál, illetve, ha egy társadalmi 
jelenséget szeretnénk mélyebben elemezni annak személyes, egyénileg 
megélt szubjektív aspektusából (Kovács É., 2007b). Az életútinterjú tehát 
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kiválóan alkalmas az egyén pszichológiai élményvilágának és a társadalmi 
folyamatok közti összefüggések vizsgálatára több tudományág határmezs-
gyéjén (Thomas & Znaniecki, 2002). 

Kutatási célomhoz, a migráció és a lelki egészség összefüggéseinek 
vizsgálatához jól illeszkedett a kvalitatív módszerek közül a narratív jellegű 
életútinterjú műfaja. A kutatási személyekhez való nyitott odafordulás által 
olyan élmények, tapasztalatok is előkerülhetnek, amelyeket esetleg eddig 
nem is gondolt végig, vagy nem is osztott meg6 másokkal az interjúalany. A 
narratív interjúk „szellemisége” pedig jól illeszkedik a szalutogenetikus 
szemlélethez, – illeszkedve ezáltal a nemzetközi kutatási trendhez,- azaz, 
hogy az interjúalany saját elbeszélései alapján az erőforrásaira, a megküzdési 
stratégiáira fókuszálva ismerjük meg őt a migráció folyamatában. 

Továbbá a lelki egészséghez szorosan kapcsolódó megküzdés több 
szerző (Kállai, 2010; Nguyen Luu, 2012) által is kiemelt egyik lényeges 
formája a társas támogatás, a közösségben megélt migrációs lét, ezért külön 
beszélgettem a közösségvezetőkkel, akikkel félig strukturált, probléma-
központú interjúkat készítettem. 

Ciobanu (2010) és Melegh & Kovács (2010) is beszámolnak a narratív 
interjú előnyeiről migrációs közegben végzett kvalitatív kutatásaik kapcsán. 
Ciobanu (2010) szerint a narratív életútinterjú egyik haszna, hogy a 
hétköznapi beszélgetéshez közelítő interjúhelyzetet teremt, ami a kutatási 
szituáció mesterséges körülményeit feledtetve megkönnyíti a bizalmi légkör 
kialakulását, a mélyebb megnyílást. Kovács É. (2007a) viszont pont ennek 
ellenkezőjét állítva kiemeli, hogy a narratív élettörténeti interjú nem 
hasonlítható a megszokott kommunikációs helyzethez, mert nem jellemző, 
hogy egy találkozás alkalmával az egész életünket elmeséljük valakinek. 
Mindettől függetlenül ez a forma lehetőséget ad a mesélő számára, hogy nem 
csak a migrációhoz kapcsolódó eseményekről számoljon be, hanem az egyes 
eseményekhez kapcsolódó véleményéről, érzéseiről, akár értékválasztásairól 
is vallhat. A történetek kontextualizálása által a migrációról egy egységes, 
önellentmondásoktól mentesebb kép rajzolódhat ki (Lieblich és mtsai, 2006, 
idézi Ciobanu, 2010). Az életet átívelő történetekből pedig nemcsak 
keresztmetszeti, hanem longitudinális információkhoz juthatunk, viszont ne 
felejtsük, hogy csak az emlékezet szűrőjén keresztül, interjúszituációban 
megjelenített önreprezentációjuk részeként. Az élettörténetét elbeszélő 
személy maga válogat az egyes események, élmények közül a jelen 
perspektívájából, tehát maga konstruálja és strukturálja a saját élettörténeti 
elbeszélését, amelyek tulajdonképpen a múlt újbóli interpretálásából 
születnek ujjá (Kovács É., 2007a). „A korábbi életesemények jelentőségének 
tudata mindig csak az adott jelenből visszapillantva alakul ki (lásd például 

                                                           
6  Pl. a disszidensek esetében az ország illegális elhagyása.  
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Augustinus vallomásait)” (Pataki, 2001: 236), amit az életrajzi 
elbeszélésekből nyerhetünk ki, és ez a szemlélet is visszautal a szalutogene-
tikus megközelítésre. 

A narratív életútinterjúk elemzésénél tudatosítanunk kell magunkban, 
hogy nem azonos az interjúalany által megélt szubjektív élmény, valamint az, 
hogy azt hogyan meséli el, illetve hogy aztán azt a kutató hogyan is 
értelmezi. Az „élmény”, a „megélés” és az „elbeszélés” kulcsfogalmaihoz 
tehát odakapcsolódik az értelmezés is, amiben már benne van az értelmező 
személye is (Kovács É. 2007b). 

Az élettörténet tehát az elbeszélő által létrehozott konstrukció 
(Bausinger, 1988, idézi Bögre, 2002). Tehát elemzőként nem a valóságban 
megtörtént események képezik az elemzés tárgyát, hanem az elbeszélő saját 
értelmezése, életélményeinek rekonstruálása. Ezekből kiderül számunkra az 
egyén saját fontossági sorrendje, amiből a rá jellemző struktúra felismerhető, 
megismerhető. 

 A narratív életútinterjúk elemzése során első lépésként az 
élettörténet rekonstrukcióját próbáltam felvázolni a kronologikusan 
felsorakoztatott életesemények számbavétele által (Kovács É., 2007b). Ez 
segített abban is, hogy magának a migrációnak a folyamatát lássam és aztán 
az elemzés folytatása során a későbbiekben majd az ehhez kapcsolódó 
különböző coping stratégiákat megpróbáljam összeilleszteni. A tematikus 
mezőelemzés eljárás által a szövegben előkerülő és a kutatási kérdéseimhez 
kapcsolódó témákat gyűjtöttem ki. A szöveg szerkezetének változásait is 
igyekeztem megfigyelni, ehhez kapcsolódó észrevételeimet rögzíteni. 
Mindezeken túl egy-egy kisebb szövegrészt választottam ki, melyek 
különösen fontos eseményekről, élményekről, felismerésekről tudósítottak és 
ún. finomelemzésnek vetettem alá. Illetve több interjúalany is egy-egy 
kulcsmondatban fogalmazta meg megküzdési stratégiájának lényegét, ezek 
kiemelése segített a további értelmezéseknél is. 

 Elemzésem során az általánosan elterjedt interjúelemzési módokat is 
alkalmaztam (Schleicher, 2007). A kondenzáció, azaz a sűrítés során az egyes 
interjúkat a saját szavaimmal foglaltam össze. A kategorizáció által az egyes 
szövegrészeket csoportosítottam a megküzdési stratégiák szerint, a közösségi 
élethez kapcsolódó vélemények, tapasztalatok alapján és további 
szempontokat figyelembe véve, melyek a kutatási kérdéseim 
megválaszolásában lényegesek lehettek. Az egyes interjúkon belül és az 
interjúk közötti visszatérő hasonló motívumok és különbözőségek keresése 
által többféle ellentétpár rajzolódott ki, amelyek szintén továbbvittek az 
elemzési folyamatban. Az interpretáció során az eddig feltártak értelmezésére 
került sor, mely során a korábban bemutatott elméleti rendszerekkel vetettem 
össze az interjúalanyok által interpretált saját élményeiket, tapasztalataikat. 



Doktori (PhD) értekezés tézisei, Ládonyi Zsuzsanna 

 

11 
 

Ebben a fázisban a szövegek mögött rejlő mélyebb tartalmak, összefüggések 
feltárására is törekedtem. 

Csoportosítás során érdekes volt megfigyelnem, hogy a különböző 
perspektívaváltásokat, hogy ki mikor beszél egyes szám első személyben 
vagy személytelenül egyes szám harmadik személyben és mikor jelenik meg 
a közösség a „mi”, „ti”, „ők” szavak használatával. A passzív és az aktív igék 
váltakozásának, vagy egyik, másik túlsúlyának megfigyelése, a múlt, a jelen 
és a jövő dimenziójának különböző megjelenései mind hozzásegítettek az 
interjúszövegekből előtűnő személyek mélyebb megértéséhez, interpretáció-
juk értelmezéséhez. 

A félig strukturált interjúk7, amelyeket az egyes szervezetek vezetőivel 
készítettem, fő kérdések mentén haladt. Ezek elemzésénél is a kondenzáció, a 
kategorizáció, és az interpretáció eszközéhez nyúltam, továbbá hangsúlyosan 
az összehasonlító elemzés módszeréhez. 
 
 
  

                                                           
7  Négy személlyel készült, akik közül hárman egy-egy binacionális szervezet vezetői, és a 

negyedik személy pedig egy vallási alapon szerveződő közösség irányítója. A négy személy 
közül kettővel sikerült narratív életútinterjút is készítenem.  
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3. Az eredmények összefoglalása, következtetések 
 
 

Bár kvalitatív kutatásom eredményeit az észak-rajna-vesztfáliai 
magyarok közül kiválasztott több mint egy tucatnyi interjúalanyom 
vonatkozásában tudom igazolni, az azonos tartományban élő többi magyar 
vagy a máshol külföldön élők esetében pedig csak feltételezhetek 
hasonlóságokat, az itt felvázolt trendekhez való teljes vagy részleges 
igazodást. Ugyanakkor mégis lehetséges, hogy a nyugati világ diszpóra-
magyarjai is részben magukra, vagy saját szervezeti életükre ismernek 
néhány kérdés, feltárt téma vonatkozásában. 

A migráció során, amit generációkon átívelő folyamatnak tekinthetünk, 
az egyén fokozott alkalmazkodásra kényszerül az új környezettel, új 
kultúrával találkozva, ahol egyrészt új otthonra szeretne találni, ugyanakkor a 
régi otthonának elvesztésével is szembe kell néznie. Ez a lelkileg részben 
megterhelő, ugyanakkor számtalan fejlődési, tanulási lehetőséget is magában 
rejtő folyamat komoly kihívás az egyén számára, amire többféle megküzdési 
stratégiával válaszolhat. A lelki egészség szempontjából is lényeges, hogy 
milyen erőforrásokkal van felvértezve az elvándorló, honnan indul útnak, 
milyen előzetes tapasztalatokkal rendelkezik, milyen körülmények között 
zajlik a beilleszkedés és mit visz magával átvitt értelemben véve a 
kofferében. 

Tehát a körülményeket tekintve elkülöníthetjük egymástól a ’90 előtti, 
azaz a régi generációt, akiket disszidenseknek is nevezhetünk, és akik azzal a 
tudattal hagyták el az otthonukat, hogy nem tudták, hogy oda 
visszatérhetnek-e. Illetve a ’90 utáni, azaz új generációt, akik Magyarország 
2004-es EU-csatlakozása óta még szabadabban mozoghatnak, vállalhatnak 
munkát külföldön, telepedhetnek át egy másik országba 
„visszafordíthatatlan” következmények nélkül. Tovább differenciálhatjuk a 
képet abból a szempontból is, hogy a korábbi eltérő tapasztalatok mennyire 
meghatározóak lehetnek a beilleszkedés során, azaz a magyarországi 
magyarok és nem Magyarországról származó magyarok között ezen a téren 
lényeges különbségek mutatkozhatnak. 

A megküzdési stratégiák vonatkozásában Breakwell (1986) modellje 
csak tágan értelmezett kiindulási alapot jelentett, hiszen azt eredetileg az 
identitásfenyegető helyzetekre dolgozta ki, és nem migrációs térre. Viszont a 
stratégiák hármas csoportosítása, az egyénen belül zajló intrapszichés, a 
személyközi kapcsolatokra értelmezett interperszonális és a csoportos 
megküzdési stratégiák elkülönítése egymástól célravezetőnek bizonyult. Az 
egyes kategóriákhoz aztán már könnyen hozzá lehetett rendelni az 
interjúalanyok elbeszéléseiből előtűnő stratégiákat, illetve a 
stratégiaválasztásra ható tényezőket. 
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Mielőtt a régi és az új generáció közötti különbségek, azonosságok 
összegzését megtenném, bemutatnám azokat az egyes narratívákból 
kirajzolódó stratégiák közül azokat, melyek részben nehezen illeszthetők be a 
Breakwell-i rendszerbe, ugyanakkor mégis szemléletesen bemutatják a 
megküzdés egyes formáit. 

A több lábon állás, a több helyszínen való jelenlét stratégiája ugyan 
gazdasági alapon meghatározott, de lélektani síkon is értelmezhető, illetve 
következményekkel jár. Logikáját tekintve hasonlítható a több csoporthoz 
való tartozáshoz, amely során az egyik csoporthoz tartozás enyhíti a 
másikhoz tartozásából fakadó hátrányokat. A több helyszín a konkrét esetben 
állandó ingázást jelent két ország, Németország és Magyarország között, 
illetve két helyszínen való jelenlétet. A stabil helyidentitás kialakulásának 
lehetősége ebben az esetben kétséges, ami a lelki egészségre kedvezőtlen 
hatással bír. A több lábon állás stratégiája pedig többféle tevékenység, 
vállalkozás egyidejű működtetését jelenti, ami bizonyos szintig a stabilitást 
erősítheti, azonban túlzott mértéke esetén szétforgácsolódáshoz vezethet, így 
ennek a stratégiának a sikere kétséges. 

A következő két interjúalanyom által megfogalmazott stratégia az 
elvándorlásukat megelőző időszakhoz köthető, mindkettejük esetében az 
erősen meghatározó, gyerekkori kisebbségi tapasztalataikhoz. A „harcolni” és 
a „mindent kibírni” stratégiái viszont azonosíthatók az interperszonális szintű 
konfrontáció és az intrapszichés elfogadó stratégiákkal, ugyanakkor mégis 
kifejezőbbek. 

Az egyetlen második generációs interjúalanyom öngyógyító 
stratégiájáról számolt be, ami szintén az intrapszichés elfogadáshoz 
kapcsolható. Kettős identitásúként lehetősége nyílt munkája során a számára 
részben idegen Magyarország mélyebb megismerésére és riportokat készített 
Magyarországon élő külföldiekkel, illetve egy magyar és egy német városról 
készült fotóiból kiállítást szervezett. Mintha a késleltetett gyász fázisát 
látnánk, aminek része az elmélyült foglalkozás a veszteség „tárgyá”-val, azaz 
egykori hazájával, Magyarországgal. 

A további konkrét példák helyett következzenek a régi és az új generáció 
stratégiái közötti különbségek bemutatása. A leglényegesebb különbség 
abból a körülményből, abból a megküzdési stratégiára ható külső tényezőből 
fakad, hogy a régi generáció fokozottan az állandóságra, a véglegességre 
rendezkedett be németországi léte során, míg a fiatalabb nemzedéknél az 
ideiglenesség meghatározóbb. Az ideiglenesség hatására gyakoribb lehet az 
az elhárító stratégia, amely során az egyén úgy él, mintha nem is az adott 
országban élne. Az izoláció veszélye is nagyobb lehet, mivel nem „érdemes” 
mélyebb kapcsolatokat kiépíteni, hisz bármikor továbbállhat, ami 
fokozottabb gyökértelenség-érzéshez vezethet. Paradox módon azonban 
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életkori sajátosságként jellemzően a fiatalabb korosztály az, aki nyitottabb és 
könnyebben alakít ki új kapcsolatokat, ami az izoláció ellen ható stratégia. 

A határnyitás és az EU-hoz való csatlakozás óta, viszont a szabad 
mozgás lehetősége, így akár a hazaköltözés szabadsága is adott mindkét 
csoport számára, azaz az egykori disszidenseknek is. De minél több időt 
töltött az egyén külföldön, minél több gyökeret eresztett, annál nehezebb újra 
az „átültetés”, az esetleges hazaköltözés. Meghatározó lehet az egykori 
disszidensek, idősebb generáció számára a gyermekeik, esetleges unokáik 
lakhelye, ritkábban vállalkoznak így a hazatelepülésre, vagy ha igen, akkor az 
nagyobb veszteséggel jár. 

Mielőtt az interperszonális szintről áttérnék a csoportszintű stratégiákra 
itt emelném ki azt a speciális szempontot, miszerint több erdélyi és az egy 
vajdasági interjúalanyom elbeszéléséből az rajzolódott ki, hogy a kisebbségi 
létből fakadó és már kidolgozott megküzdési stratégiák előnyt jelentettek 
számukra az új környezetbe való beilleszkedésük során. Ezen korábbi 
kisebbségi tapasztalataik, stratégiáik átkonvertálhatósága magas szinten 
valósult meg a migrációs hátterükből fakadó hátrányuk leküzdésében 
Németországban. 

A csoportszintű stratégiák esetében a csoportsegítés nyújtotta 
lehetőségekkel jellemzően a fiatalabb, új generáció élhetne, elfogadva az 
idősebb, tapasztaltabb emigráns nemzedék segítségét. Ez azonban nem 
egyértelműen valósul meg mindenhol, mivel az egyházhoz kötődő szervezeti 
életben jellemzően kevesebb fiatal van jelen, kevés az utánpótlás, azonban az 
egyik vizsgált észak-rajna-vesztfáliai nagyvárosban, ami egyetemváros is, 
igyekszik az egyház megszólítani a fiatalabbakat is, gyerekes családokat is. 
Az egyházias elköteleződést nem feltételként előíró programok széles 
tárházával találkozunk itt, ami a nyitott szellemiségű lelkipásztornak is 
köszönhető. A régi generáció az új generációt így több síkon is támogathatja 
a magyar vonatkozású nemcsak vallási színezetű programokon találkozva és 
kapcsolatot kiépítve: gyakorlati információk átadásával a német társadalom 
működésére vonatkozóan, vagy érzelmi jellegű támogatás nyújtásával, 
mintegy helyettesítve az otthonmaradt származási családot. 

A nem magyarországi magyarok vonatkozásában az egyházhoz 
kapcsolódó diszpóra-közösségekhez tartozás gyakrabban megjelenő 
csoportszintű stratégia, amit erősít, ha a közösségvezető lelkipásztor 
személye is pl. erdélyi származású. A vallási kötődés tovább erősíti ezt a 
tendenciát. A magyarországi magyarok a kisebb jelentőséggel bíró, 
egyházhoz nem kötődő bikulturális szervezeteknél, mint vezetők és mint 
tagok nagyobb számban képviseltetik magukat. Összességében, a nyugati 
diaszpórára tekintve azonban töredékes azon magyarok száma, akik az 
egyházhoz köthető vagy attól független külhoni szervezeti életben részt 
vesznek, arányuk 5-15 % közöttire tehető (Papp Z., 2010). 
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Külön fejezetben tértem ki a megküzdési stratégiák közül a 
csoportszinten megvalósulóra, vizsgálva annak a lelki egészségre pozitív, 
támogató hatását. Az interjúkból is kiderül, hogy milyen fontos a 
közösségvezető lelkipásztor személye, szellemisége, nyitottsága, hiszen a 
nyugati diaszpórában az egyház szerepe meghatározó, ugyanakkor 
összetettebb is, mint az anyaországban. Az egyház feladata nemcsak a 
külhonba szakadt magyarok hitéletének ápolása, hanem a nemzeti identitás 
erősítése is. E kettő arányáról megoszlanak az interjúalanyaim véleménye, 
nem mindenki ért egyet e kettő összefonódásával. Ugyanakkor az egyház 
jelentősége a szervezeti életben megkerülhetetlen, hiszen ernyőszervezetként 
milyen olyan törekvést, szerveződést befogad, ami nem ellenkezik a 
keresztény világnézettel (Papp Z., 2010). 

Összességében elmondhatjuk a konkrét példán keresztül az egyházhoz 
kötődő szervezeti életről, hogy mind az ideiglenesen, mind a tartósan 
Németországban élők esetében az otthont szimbolizáló „kályha”-ként 
funkcionálhat, ahol érzelmileg fel lehet tankolni (Dúll, 2015). Ennek 
eredményeként, mint erőforrás a beilleszkedést segítheti vagy csupán az 
egyedüllétből fakadó szorongást csökkentheti az ideiglenesen kinn élők 
esetében, akiknél nem elsődleges cél az integráció. A magyar szervezeti 
életben való túlzott vagy kizárólagos részvétel ugyanakkor gátolhatja is az új 
hazába való lélektani megérkezést, tudomásul nem véve, hogy valójában hol 
él az illető. 

A beilleszkedési folyamatban a leginkább kritikus dekompenzációs és a 
gyász fázisában tud segíteni a közösség, ahol később már segítőként 
felelősséget vállalva tevékenykedhetnek az idősebb generáció tagjai, a 
reciprocitás elvét követve így tudják „viszonozni”, továbbadni azt, amit ők is 
másoktól kaptak segítségként, átélve a saját hasznosságukat. 

Az egyházi kötődésű szervezetek igyekeznek megfelelni az új 
kihívásoknak, a megváltozott migrációs trendeknek. A rendkívül heterogén 
csoportok közül sikeresen próbál megszólítani olyanokat, akik a klasszikus 
emigrációtól erősen eltérő szükségeltekkel, elvárásokkal rendelkeznek. A 
szükségletorientált megközelítés eredményeként a vizsgált egyházi 
közösségben elérhetők pl. kezdő német nyelvtanfolyamok megcélozva a 
nyelvtudással nem rendelkező friss migránsokat vagy a nyelvtudást nem 
igénylő, fizikai munkát végzők csoportját. Több szintű magyar 
nyelvtanfolyamokkal a magyar kötődésű, akár házastárs által, akár 
felmenőkön keresztül, de magyarul nem vagy csak kevéssé beszélők kapnak 
lehetőséget a nyelvi készségek fejlesztésére, ugyanakkor burkoltan a 
közösség megismerésére és más programjaiba való bekapcsolódásra is. Az 
ideiglenesen kinn tartózkodó fiatalok (au-pair-ek, diákok, stb.) is kapnak 
lehetőséget a hasonló helyzetben lévőkkel való találkozásra, ami a kezdeti 
izolációs fázisban óriási jelentőséggel bírhat. Ennek keretét pl. a ping-pong 
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adhatja, ugyanakkor elvárásoktól mentesen bárkit befogadnak a 
kötöttségektől mentes együttlétre. A gyerekes családok megszólítására, a 
második vagy harmadik generáció számára a nemzeti identitás, a nyelv és a 
kultúra átadására szolgáló hétvégi magyar iskola rendszere vagy akár a 
cserkészet is hagyományosan az egyházhoz kötődő szervezeti élet szerves 
része volt évtizedek óta szerte a nagyvilágban. Az általam vizsgált közösség 
életképességét, frissességét mutatja, hogy képes volt ebbe az irányba is újabb 
utakat nyitni. Az óvoda, a néptánc, a zeneoktatás, a kézműves foglalkozások, 
stb. szervezése a differenciált és sokoldalú szükséglet-kielégítés jele, amit 
tovább gazdagítanak a gyereknevelésről szóló előadások. A kommunikációs 
tréning pedig a fiatal, nem feltétlenül gyerekes generációt is megszólítja. 

Az egyházi kötődésű szervezetek a lelki egészséget erősíthetik, ha képes 
bármilyen módon az (e)migráns magyarok különböző megküzdési 
stratégiáira pozitív módon hatni, erősíteni a hatékonyakat, gyengíteni a 
negatív stratégiákat. Az interperszonális kapcsolatok kialakításának 
lehetőségével magától értetődő módon gyengíti az izoláció stratégiáját, ami a 
lelki egészséget negatívan befolyásolhatja. A megküzdési stratégia 
megválasztására ható tényező a hit, mint erőforrás, erősítése a hitéleti 
tevékenységeken keresztül természetszerűleg megvalósul. A 
felelősségvállalás ösztönzése, lehetősége is fokozza az egyén reziliencia-
szintjét. Hasonló élethelyzetben lévők számára találkozási lehetőséget 
biztosít (pl. kisgyerekes anyukák). 

A kulturális alapon szerveződő binacionális szervezeteknél új elemként 
megjelenhet az érdekképviselet, illetve a gazdasági jellegű kapcsolatépítés, 
együttműködés, valamint megszólítódhatnak a kétnyelvű programok által a 
vegyes házasságban élők, illetve mindazok, akik az egyházi kötődésű 
szerveződésektől világnézeti vagy egyéb okokból távol tartják magukat. 

Következésképpen bármennyire is próbálnak nyitni, és érzékenyen 
reagálni a megváltozott szükségletekre az egyházhoz köthető szerveződések, 
mégis szükség lehet a más profilú kulturális alapon szerveződő 
kezdeményezésekre. A jövő kérdése azonban minden esetben erősen kötődik 
a financiális háttérhez és az érdekekhez. Az egyházi kötődésű szervezetek 
java részben egyházi, egészen pontosan az adott német egyháztartomány 
érsekségének finanszírozásától függ. Ugyanakkor a hitéleti tevékenység 
mellett egyre nagyobb szerepet kap és egyre hangsúlyosabbá válik az 
egyháztól független tevékenységek köre, melyek a nemzeti identitás ápolásán 
kívül, a szükséget szenvedő, magányos magyar anyanyelvűek támogatását is 
megvalósítja. A német egyház anyagi jellegű támogatásának fokozatos 
összeszűkülésére kell számítani, így a több lábon állás stratégiája 
elengedhetetlen. Kinek az érdeke a szervezeti élet ilyen formájú fenntartása, a 
nemzeti identitás ápolása, a szolgáltató jelleg erősítése? Egyrészt magának a 
közösségnek, ennek megfelelően megjelentek a részvételi díjak az egyes 
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programoknál, azaz az önfinanszírozás ezen formája. Jogos megoldás ez a 
fajta finanszírozás, hiszen pl. a nyelvtanulás az ún. Volkshochschule-kban is 
piaci áron érhető el. Ugyanakkor új szereplőként belépett a magyar állam is, 
ami a nyugati diaszpóra magyarjainak támogatására létrehozta többek között 
a Kőrösi Csoma Sándor Programot, ami keretében ösztöndíjast küld az egyes 
külhoni magyar közösségekbe a nemzeti identitás erősítése céljából. 

A magyar szervezeti életben részt nem vevő, abból különböző okok miatt 
kívül rekedők köre 85-95 %-ra tehető. A kimaradók óriási arányával mi 
történik? A lelki egészségük fejlesztésére, megőrzésére a csoportos 
megküzdés bemutatott formáin kívüli lehetőségeik maradnak, amiről azonban 
nem tudunk sokat. Véleményem szerint hangsúlyos ok a lehetőségek hiánya, 
egyszerűen nincs olyan közösség, szervezet, amihez csatlakozhatna az illető, 
illetve nem mindenhol tud és képes az egyházhoz kötődő szervezeti élet ilyen 
innovatívan reagálni a felmerülő új szükségletekre és vonzó lenni nemcsak az 
idősebb generáció számára, mint amit dolgozatomban bemutattam. További 
kutatási terület lehetne ennek a csoportnak a vizsgálata. Ugyanakkor az is 
izgalmas eredményeket hozhatna, ha a jelen kutatásban résztvevő 
interjúalanyok újbóli megkeresése által újabb interjúkon keresztül 
bemutatnák, hogy a beilleszkedés folyamatában milyen fázisba jutottak el, 
hogy alakult az életük és benne a helytalálásuk. E esetleges lehetőség 
különösen az új, fiatalabb generáció tagjaival való második találkozó 
hozhatna újszerű eredményeket, akik még nem érték el a bikulturális fázist, 
illetve az időközben hazaköltözöttek esetében. 
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