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1. Bevezetés 

 

A migráció jelenségével való első találkozásom egészen a gyerekkoromig nyúlik 

vissza, amikor is nyaranta rendszeresen találkoztam szűkebb és tágabb családomhoz 

tartozó, Nyugat-Európából hazalátogató rokonaimmal. Ez a kapcsolat később úgy 

alakult, hogy saját tapasztalatokat szerezve, magam is néhány évet éltem 

Németországban, részben a kutatás területileg lehatárolt tartományában, azaz Észak-

Rajna Vesztfáliában. Hazaköltözésem követően a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné 

Intézet munkatársaként már kézenfekvő volt számomra, hogy a migráció és a lelki 

egészség összefüggéseinek kutatásában szeretnék komolyabban elmélyülni. 

 Németország az utóbbi évtizedben az országot elhagyó magyarok számára 

egyértelműen az elsődleges célállomássá vált, úgy hogy a jelentősége a két ország 

között történetileg kialakult migrációs útvonalak által fél évszázada meghatározott volt. 

A német munkaerőpiac 2011-es liberalizációja óta, egyre növekvő létszámban érkeznek 

magyar szakemberek, és részben családjaik Németországba. Mindezek fényében 

magától értetődő fontosságú e migrációs célországban élő, dolgozó magyarokat, mint 

célcsoportot vizsgálni. A célcsoporton belül is egy kiválasztott tartomány, Észak-Rajna-

Vesztfália egy-egy diaszpóra-közösségéhez kapcsolódó személyekre fókuszálni, 

mélyfúrásként élettörténeti elbeszélésük kvalitatív elemzése által az adott kutatási 

kérdéseket megvizsgálni. 

 

1.1. A kutatás kérdései, célkitűzései 
 

Kvalitatív kutatások során nem a hipotézisállítás, annak tesztelése érdekli a 

kutatót, hanem sokkal inkább a történések, a folyamatok megértése. A fogalmak, a 

történések többféle dimenziójának vizsgálata által lehet mélyíteni a tudásunkat egy-egy 

kérdéskör kapcsán (Corbin & Strauss, 2015). 

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.  

 



10 

 

• Régi/új migráns generáció megküzdési stratégiái közötti hasonlóságok, különbségek 

• Sikeresnek mondható/jól beilleszkedett (e)migránsok jellemzői, sikerük kulcsa 

• Igaz-e, hogy a kisebbségi létre vonatkozó mintákkal rendelkező, Kárpát-medencei, 

és nem magyarországi, Németországban letelepedett magyarok körében a korábbi 

megküzdési stratégiák jó mintául szolgálnak az új környezetben, így számukra 

könnyebb az alkalmazkodás, mint az anyaországból áttelepült magyaroknál? 

• Külhoni magyar közösségek új kihívásai (heterogenitás; az új generáció 

megváltozott igényei, elvárásai élethelyzete, stb.) 

• Egy vallási alapon szerveződött közösség problémái/ lelki egészségmegőrzés terén 

sikerei, kudarcai 

A kutatás célkitűzése: a magyarok által legkedveltebb migrációs célpont országában, 

azaz Németországban, 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 a fentebb vázolt 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. 

Új eredményre számítok a régi és az új migrációs trendek bemutatása, 

összehasonlítása során, továbbá a beilleszkedést is befolyásoló megküzdési módozatok 

között kirajzolódó különbségekre a kisebbségi létben szocializálódott, azaz az erdélyi és 

vajdasági származású interjúalanyok és az ilyen tapasztalatokkal nem rendelkező 
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magyarországi származásúak vonatkozásában. Mindezeken túl pedig azt tervezem, hogy 

a nyugati magyar diaszpóra-közösségek vonatkozásában, ha nem is általános, de néhány 

jellegzetes kihívást és azokra adott megoldásokat tudok bemutatni 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. 

 

 

1.2. A saját kutatás elhelyezése a szakirodalomban és 

fontosságának meghatározása 
 

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 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 egyenlőre kevés anyagot találtam, de konkrét kutatást 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 pszichológiai
1
 vetületével való szembenézés is igényként 

felmerült, aminek hatására jelent meg néhány, a lélektani szempontokat elemző 

összefoglaló írásmű
2
 (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. A későbbiekben felvázolt adatokból is majd 

látható, hogy európai vonatkozásban a legnagyobb csoportot a németországiak alkotják, 

                                                 
1
  Klinikai- vagy szociálpszichológiai  

2
  Érdekes jelenség, hogy jellemzően pl. a Hadtudományi Szemlében vagy a Nemzetbiztonsági 

Szemlében. 
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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, amit kutatni szeretnék, 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 szinten felvetődött 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 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
4
. Másrészről a kvantitatív felmérések többségben vannak a kvalitatív 

módszertannal végzett vizsgálatokkal szemben. Az elméleti keret is változik, és egyre 

inkább a szalutogenetikus megközelítés 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 (Empfelungen…, é.n.). 

 

  

                                                 
3
  Tompa Mihály: Levél egy kibujdosott barát után c. költeményből idézve (1906:111). 

4
  Pl.:Constant, A. & Massey, D.S.(2003) Self-Selection, Earnings, and Out-Migration: A Longitudinal 

Study of Immigrants to Germany In: Journal of Population Economics, Vol. 16, No. 4, pp. 631-653 
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2. Elméleti háttér 

 

2.1. A szakirodalom áttekintésére kialakított szempontrendszer 

bemutatása 
 

 

Ahogy már az előzőekben is megjelöltem, kutatásomban azt a kérdéskört 

vizsgálom, hogy az egyén a migráció során átélt részben megterhelő, részben tanulási 

folyamatként is értelmezhető, így személyiségfejlesztő hatású, alkalmazkodási 

procedúrában, milyen megküzdési stratégiákat alakít ki, melyek azok, amelyek a lelki 

egészségének megőrzése irányába hatnak.  

A kutatás fókuszából adódóan két fő vonulata lesz az irodalmi feldolgozásnak, 

az első makroszintű, részben szociológiai, történeti megközelítésű, a migrációs 

elméletek, trendek, kategóriák vonatkozásában bevándorlás-politikákról szólok néhány 

szót. Magyarország, Románia/Erdély és Jugoszlávia/Vajdaság migrációtörténeti 

összefoglalására is sor kerül. A fejezetet pedig a sajátos német helyzet és benne a 

magyarok bemutatásával zárom. A migráns közösségi és szervezeti életre kívánok még 

kitérni,- hisz a lelki egészségmegőrzés szempontjából fontos szerepet tölthet be -, ezen 

belül pedig a vallási alapon szerveződő közösségek szerepéről. 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, a motivációk, 

a lelki egészség, a helyveszteség kerül terítékre.  A migráció kérdésének áttekintése 

során szót kell ejtenem még a kultúráról és az akkulturáció jelenségéről is, az 

alkalmazkodási folyamatról és a megküzdési stratégiákról. 

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, 
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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 foglalkozásúak. 

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. 

 

 

 

2.2. Szociológiai megközelítés 
 

 

Míg a migrációs jelenségek fokozódását tapasztalhatjuk az elmúlt évtizedekben, 

addig a téma kutatásának egységes rendszerével nem találkozhatunk. Ennek hátterében 

egyrészt a migrációs jelenségek sokfélesége áll, egyre több ember egyre többféleképpen 

migrál (Bodó, 2008), illetve a jelenség komplexitása. 

 Migránsnak a klasszikus értelmezés szerint azokat tekinthetjük, akik a 

lakóhelyüket elhagyva egy másik országba költöznek és ott tartósan letelepednek, azaz a 

befogadó vagy célország állandó lakósává válnak. A tradicionális értelmezéssel 

szemben korunk vándoraira gyakran az jellemző, hogy eredeti szándékuknak 

megfelelően csak ideiglenesen váltanak országot, de aztán ez az átmeneti jelleg könnyen 

megváltozhat és tartóssá válhat.  

A migráció különböző válfajairól beszélhetünk, ami szoros összefüggésben van 

a motivációval, a kiváltó okokkal. Az egyik fő csoport az önkéntes migráció (voluntary 

migration), aminek a hátterében főleg gazdasági motívumok állnak, a másik csoportba 

pedig a kényszervándorlás (forced migration) tartozik, amiben politikai, faji, etnikai 
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vagy vallási megkülönböztetés játszhat fontos szerepet (Puskás, 1985). A motivációk 

széles skálájára azonban még a későbbiekben részletesebben visszatérek. 

A láncmigráció fogalma azt jelenti, amire a későbbiekben főleg a 

hálózatelméletnél visszatérek, hogy a rokoni és baráti kötelékek hálóján keresztül 

szállított migrációra irányuló információk komolyan hozzájárulnak a vándorlás 

elősegítéséhez. Ez a klasszikus értelemben a migrációs folyamatokat tekintve úgy zajlik, 

hogy az első fázisban főleg egy fiatal férfi megy ki külföldre gazdasági okokból, majd a 

második fázisban családegyesítés céljából egy-egy hozzátartozó, majd ez a lánc 

folytatódhat további rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel (Hárs, 1992). Ez a jelenség 

szinte minden migráns történetben tetten érhető. Gödri (2010) továbbá kiemeli, hogy a 

migráns kapcsolathálózata nemcsak a migrációs döntés meghozatalakor játszik fontos 

szerepet, hanem a kezdeti időszakban majd a hosszú távú beilleszkedés sikerességében 

is meghatározó. 

  A láncmigráció interperszonális fogalmának tisztázásán kívül beszélnünk kell a 

földrajzi megközelítésű fogalomról, az úgynevezett migrációs csatornákról is. Ez olyan 

jellegzetes vándorlási útvonalakat jelent, amelyekben szinte folyamatosan zajlik a 

migráció. Az út két végpontjában a kibocsátó és a befogadó ország áll, előbbiből 

bizonyos taszító erők, utóbbiból pedig húzóerők mozgatják a vándorlókat. Azonban 

mielőtt a taszító és vonzó tényezőkre áttérnénk, a migrációs csatornák kialakulásában 

fontos szerepet játszó szempontokat is érdemes megemlíteni. Ide tartozik többek között 

maga a földrajzi közelség, a kulturális közelség, ami összefügghet két állam 

történelmileg is meghatározott kapcsolatával (akár a gyarmati múlttal), aztán a befogadó 

ország migrációs politikájának szelektív mivolta, vagy maguk a kapcsolati hálók. 

Taszító és vonzó tényezőkről, azaz a „push and pull” erőkről szóló elmélet 

Ravenstein (1885) nevéhez fűződik. Már a 19. században észlelhető volt az a jelenség a 

belső és a nemzetközi migráció vonatkozásában is, hogy a falusi népesség a gazdasági 

nehézségek miatt, azaz a taszító erők hatására, a megélhetést biztosítani tudó, vagy 

legalábbis ezzel kecsegtető városokba költöztek. A vonzó hatás a külföldre vándorlás 

vonatkozásában is megjelent (Hárs, 1992).   Egy másik történeti példával még jobban 

rávilágítva: Puskásnál (1985) olvashatjuk, hogy a II. világháború utáni menekülteknél a 

taszító tényezők (a kialakult hazai helyzettől való félelem) játszott fontos szerepet, míg 

az ötvenhatosoknál többségében, - akik nem a megtorlás elől menekültek, hanem a 

nyugati világ lehetőségei motiválták -, pedig a vonzó tényezők kerültek előtérbe. 

Csepeli (1987) hozzáteszi, hogy a taszító tényezők jelenléte önmagukban nem 
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elegendőek a migráció bekövetkezéséhez, hanem a vonzó faktoroknak is jelen kell 

lenniük tudati szinten. Az eredeti elmélet gazdasági síkon közelíti meg a vonzó és 

taszító tényezőket, azonban a mai migrációkutatásban többféle vonatkozásban, akár az 

egyén pszichológiai síkján is van relevanciája a „push and pull” faktoroknak.  

 A nemzetközi migráció, azaz az országváltással járó lakóhelyváltás okára 

vonatkozó elméletek egy része a közgazdaságtan oldalról közelíti meg a problémát. 

Ennek szellemében a következő fogalmak mentén gondolkozik: a bérek és 

foglalkoztatás országonkénti eltérő költségei, az egyén vagy a háztartás/család 

jövedelemmaximalizálása, jövedelmi kockázatok minimalizálása, neokolonista 

kormányok és multinacionális vállalatok érdekei, profitmaximalizálás.
5
 

Az intézményelmélet azokról a főleg nyereségszerzési céllal kiépült 

szervezetekről beszél, amelyek a nemzetközi mozgás támogatására jöttek létre. Az 

illegális szervezetek a kizsákmányoláson alapulva a migráció feketepiacát erősítik. A 

legálisak között találunk humanitárius csoportokat is, melyek a befogadó országok 

szigorodó bevándorlási politikájával szemben ellenállást tanúsítanak. A cikk szerzői 

nem emelik ki, de hozzáteszem, hogy a humanitárius szervezetek között vagy mellett 

részben hasonló, részben más funkcióval, de az egyházak jelenléte is fontos. Míg a 

humanitárius csoportok konkrét tanácsadással, különböző szolgáltatásokkal (jogsegély, 

menedékhelyszerzés, stb.) és az egyéb szociális problémák kezelésével lépnek be a 

bevándorlók új életébe, addig, részben ezen felül az egyházak az ún. missziókon 

keresztül a lelki támasznyújtásban és az azonos anyanyelvűek csoportjával való 

kapcsolatépítésben segítenek. 

A kumulált okság elmélete az összeadódó okok együttes hatásáról beszél, 

amelyek a következők: a jövedelem és a föld eloszlásán, valamint a mezőgazdasági 

                                                 
5
  Ezek az elméletek: a neoklasszikus közgazdaságtan makro- és mikroelméletei, a migráció új 

közgazdaságtana, a duális munkaerőpiac elmélete, valamint a világrendszer-elmélete. (További 

részleteket lásd  Massey és mtsai, 1993.) 
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termelés szerkezetén kívül a migráció kultúrája
6
, a humán tőke regionális eloszlása

7
 és a 

munka társadalmi címkézése
8
 is hat.  

Niedermüller Péternél olvashatunk többek között a kilencvenes években 

megjelent új elméletről, a transznacionalizmusról, ami a globalizálódó világunkban 

próbálja értelmezni az új migráns jelenségeket a kulturális antropológia oldaláról, de 

más társadalomtudományokra is hatást gyakorolva ezáltal. E szerint a hely, a lokalitás, 

valamint a kultúra és a csoport eddig nyilvánvaló összefüggései (azaz az eddig jól 

körülhatárolható nemzetállam fogalma) kérdőjeleződnek meg. A transznacionalizmus 

elmélete valójában a multikulturalizmus ideológiájával szemben jelent meg. A 

multikulturalizmus alapvetése a következő: az új lakhelyükön is biztosított a különböző 

etnikai csoportok számára a saját kultúrájuk gyakorlása, a zártnak és homogénnek, sőt 

változatlannak tekintett, különböző országokból származó csoportok egymás mellett 

élése.  

Ma azonban már nincsenek visszafordíthatatlan döntések, ma a mobilitás már 

nem az emberek végleges döntését fejezi ki egy a származási országuktól eltérő ország 

mellett, hanem sokkal inkább több helyszín közötti állandó mozgást
9
, az ide vagy oda 

tartozás helyett, az ide is és oda is való tartozást. Azaz a deterritorizáció jelensége 

folytán új, helyhez már nem köthető közösségek és identitásmodellek születnek. 

Összefoglalva a transznacionalizmus elmélete egy olyan társadalmi folyamatot ír le, ami 

során a migráns földrajzi, politikai és kulturális határokon túli „társadalmi mezőt hoz 

létre” (Prónai, 2003). 

A nemzetközi migráció fennmaradására vonatkozóan is születtek elméletek, 

amelyekről szintén Massey és mtsai 1993-as cikkében olvashatunk többek között. E 

szerint több olyan tényező is hat önállóan, melyek a már kialakult migráns folyamatok 

továbbéléséhez, tovább-burjánzásához járulnak hozzá. A hálózatelmélet szerint a 

migránsok és a származási országban élő, még nem migránsok: családtagok, rokonok, 

                                                 
 
6
  A migráció kultúrájának térnyerése és annak migrációt fokozó hatása azt jelenti, hogy egy adott 

közösségen belül ahogy nő a kivándorlók aránya, úgy változik a társadalmi mobilitásról alkotott kép, 

maga a fogyasztói ízlésvilág, az elvárt életstílus. Sőt aki nem vállalkozik a lakóhelyváltásra társadalmi 

státuszának növelése érdekében, az perifériára is kerülhet az adott közösségen belül. 
7
  Erről részben a „brain drain” kapcsán lesz még szó. A magasan kvalifikált, erősen motivált főleg 

fiatalokat szívja el a migráció első körében a közösségből a befogadó ország. Ez a szelekciós hatás 

pedig egyre csökken, ahogy a migránsok számának növekedésével a kockázatok is csökkennek.   
8
  Erre csak egy példát szeretnék hozni az „emigráns munkakörök” és „hazai állások” címkével ellátott  

tevékenységek viszonylatában: Németországban találkoztam azzal a véleménnyel, miszerint a 

spárgaszedéshez, mint migráns munkatevékenységhez, kifejezetten a lengyelek értenek, nekik van 

tehetségük hozzá, míg a németeknek nincs. 
9
  Ehhez az olcsó repülőjáratok megjelenése és fokozott térhódítása is nagyban hozzájárul(t).  
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barátok között kialakuló interperszonális kapcsolatok láncolatának kiépülése 

mindenképpen fokozza a migráns viselkedés valószínűségét. Ennek hátterében a 

csökkenő költségek és kockázatok állnak. Sőt kijelenthető az az összefüggés is, hogy 

minden egyes új migránssal tovább csökkennek a költségek, kockázatok addig, amíg 

azok el nem tűnnek.   

Míg az 1990 előtti migráció a volt szocialista országok vonatkozásában egyszeri 

eseményjellegű volt, a tér és idő keretei között behatárolt (Gödri, 2010), valamint a 

határátlépési korlátozások miatt meglehetősen kockázatos vállalkozásnak számított, 

addig az 1990 utáni időszaktól kezdve , ahogy már említettük, új migrációs trendek 

alakultak ki.  A határátlépés már nem ütközött akadályokba, már nem volt 

megpróbáltatás. Megjelent ebben a régióban is az ún. „incomplete migration”, ami 

egyfajta lebegtető státuszú migrációt jelent (Massey & Taylor 2004:42  idézi Bodó, 

2008:27). Végérvényes döntés nélkül úgy lép ki otthonából a transznacionális stratégiát 

követő, hogy közben mindkét irányba, azaz a fogadó és a származási országa irányába 

is fenntartja annak a lehetőségét, hogy a jövőben stabilizálódjon a hely(zet)e. 

Ugyanakkor ez mégsem jelent számára bizonytalanságot, hanem fokozatosan a két világ 

egyetlen térként kezd működni, a két világ közötti távolság (fizikai és kulturális síkon 

is) leszűkül és a korábban összeegyeztethetetlennek tűnő ellentétek kisimulnak. Ez a két 

világ közötti lét pedig egyre inkább elfogadhatóvá és elfogadottabbá válik és 

természetes jelenségként kezeli az érintett és környezete. A modern kommunikációs 

eszközök nyújtotta lehetőségek és mindennapi használatuk pedig tovább erősítik az 

előbb felvázolt jelenséget (Bodó, 2008). 

A célzott kutatások közül Gödri (2010) dolgozatát emelném ki, amely a 

posztmigrációs kapcsolati hálók jellemzői alapján a magyarországi bevándorlók 

társadalmi integrációjának bizonyos aspektusait nézte – különös tekintettel a 

foglalkoztatásra, munkaerőpiaci sikerességükre, beilleszkedésükre. A célcsoport 

tekintetében felülreprezentáltak erdélyi magyarok, ugyanakkor szó esik a 

Magyarországra áttelepült délvidéki magyarokról és kis létszámú, nem a magyar 

etnikumhoz tartozó bevándorlókról is. A következő megállapításokat teszi Gödri a 

generációs különbségekről a potenciális és mobilizált kapcsolati tőke vonatkozásában. 

Míg az idősebb generáció számára a fő migrációs csatornákat a családi, rokoni 

kapcsolatok jelentik, addig a fiatalabbak számára a migrációs folyamatokban szintén 

érintett barátaik. A migrációt követően pedig jellemzően a korábban áttelepült 
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személyektől kapnak segítséget az idősebbek, addig a fiatalabbak a befogadó ország 

népességétől. 

Az integrálódást jelentő kapcsolati háló szempontjából nemcsak a kor, hanem az 

iskolai végzettség is nagy befolyással bír, hasonlóan az idősebbekhez az alacsonyabb 

iskolai végzettségűek is a rokoni kapcsolataikra támaszkodnak, ellentétben a 

magasabban kvalifikált és fiatalabb migránsokkal, akik sokkal több kapcsolatot 

alakítanak ki az „őslakósokkal”. Tehát az iskolai végzettséggel nő a kapcsolati hálók 

mérete és sűrűsége és csökken a hozzátartozói kör aránya. Az idősebb és alacsonyabb 

iskolázottságúak hosszabb távon is a migráns hálózatba integrálódnak. 

Összességében elmondható, hogy a bevándorlók kapcsolati hálózata a befogadó 

ország átlagához képest terjedelmesebb, mivel a migráció során, különösen a kezdeti 

időszakban a potenciálisan elérhető kapcsolati lehetőségek felértékelődnek, tehát a 

migrációra jellemző a kapcsolati erőforrások mobilizálása. Ugyanakkor bár jellemzően 

a bevándorló-network mérete nagyobb, de a sokrétűsége, multiplexitása kisebb. A 

közeli személyből álló belső mag viszont nagyobb sűrűségű, ami egyrészt nagyobb 

összetartó erőt mutat, de egyfajta zártsággal is együtt jár. 

A bevándorlókat a célországbeli kapcsolataik és azok aktiválhatósága alapján 

négy csoportba lehet osztani: 

1) kapcsolati tőkében gazdag bevándorló 

2) migráció előtt kevesebb kapcsolat, aztán a gyenge kapcsolatokat mozgósító 

bevándorló 

3) családi burokban migráló 

4) kapcsolati tőkében szegény. 

Míg a ’90-es évek elején a Magyarországra irányuló migráció főszereplőire tipikusan a 

szerény kapcsolati háló és aztán a később kialakuló és azokat mozgósító gyenge 

kapcsolatok voltak jellemzőek, addig a már kialakult és önműködővé fejlődött 

migrációs csatornákon keresztül az ezredforduló környékén megjelentek a kapcsolati 

tőkében gazdag, illetve a család védőhálójába zárt migrálók is. Ők részben egyénileg, 

részben a családtagokkal együtt érkeztek Magyarországra, viszont ritkán előfordult 

egyéni migráció is egy családi stratégia részeként. 

 A baráti és családi kapcsolathálók részben áthelyeződtek a befogadó országba, 

de az otthonmaradt szintén részben baráti és rokoni kapcsolatok funkciója az érzelmi 

támogatásra szűkült, míg a mindennapi életre vonatkozóan instrumentális erőforrásként 

már voltak hasznosíthatók. Ugyanakkor a transznacionális elméletben már leírt 
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jelenségként felépült a bevándorlók körül egy országhatárokon átnyúló virtuális tér, ami 

nem volt azonos az őket fizikálisan körülvevő valóságos térrel.  

 Minden kapcsolati tőke a migráció során annyira értékes, amennyire erőforrássá 

konvertálható, ugyanakkor azt is hozzá kell tennünk, hogy a migráns beilleszkedési 

folyamatára tekintve a kapcsolatok idővel veszítenek a jelentőségükből és hosszabb 

távon az egyéni erőforrások határozzák meg az egyén munkaerőpiaci helyzetének 

alakulását. Az erdélyi és délvidéki bevándorlók esetében Magyarországon az egyik 

legalapvetőbben kamatoztatható egyéni erőforrásuk a befogadó országgal azonos 

anyanyelv. 

 

 

 

2.3. Történeti megközelítés 
 

 

 A dolgozat migrációtörténeti aspektust bemutató részében először a 

forrásországok, azaz Magyarország és a Románia illetve Jugoszlávia/Szerbia magyarjai 

vonatkozásában kaphatunk áttekintést, majd a célországra, azaz Németországra 

fókuszálva kerül bemutatásra a téma. Kiegészítésképpen a befogadó közeg, azaz a 

német társadalom néhány egészségi mutatója és benne a migrációs hátterűek 

egészségmodellje segít közelebb kerülni a vizsgált kérdésekhez makroszinten. A múltra 

vonatkozó perspektívától eljutunk egészen napjainkig és azon belül is a 

Németországban élő magyarok több szempontú, statisztikai adatokon alapuló 

bemutatásához. Zárásként a nyugati és benne a németországi magyar diszpóra-

szervezeti életre vonatkozó adatok, jellemzők és kérdések által kerül átvezetésre a 

következő nagy fejezetet képező, a migráció egyéni, lélektani szintű szakirodalmi 

összefoglalása.   

2.3.1. Magyarország  
 

A magyar emigráció történetének rövid felvázolását azért tartom fontosnak, 

hogy lehetőségünk legyen tágabb, történeti perspektívában elhelyezni a mai helyzetet, 

annak előzményeit világosan láthassuk nemcsak a németországi magyarság 

vonatkozásában. 

A sort nagyon vázlatosan a 19. század végén kezdeném, amikor is, egészen az 

1920-as évekig jórészt a gazdasági, megélhetési kényszerből fakadó migrációról 



21 

 

beszélhettünk. Ekkor csaknem kizárólagosan a Magyarországról kivándorlók célországa 

az Amerikai Egyesült Államok volt, és jellemzően kétkezi munkásokat, a mezőgazdaság 

területén dolgozókat érintette (Puskás, 1985). Tehát a legkorábbi nyugati magyar 

közösségek is itt jöttek létre, illetve még kis számban Kanadában. A kivándorlók 

létszámát tekintve 100-120.000 emberre tehető ez a csoport (Kovács I., 2008: 436). Az 

1920-as évektől kezdve terjedt szét földrajzilag egyre jobban a diaszpóra, megjelent 

Dél-Amerika (Argentína, Brazília) mellett Európa is, ezen belül Franciaország és 

Belgium, mint választott új haza. A kivándorlók társadalmi helyzete is differenciálódott, 

egyre nagyobb számban jelentek meg értelmiségiek és középosztálybeliek. Ez a trend 

pedig 1945 után tovább folytatódott és a kivándorlók legszélesebb rétegét a szellemi 

foglalkozásúak alkották. Sőt Puskás kiemeli, ha a ’45-től ’70-ig tartó időszakot nézzük, 

hogy „össznépességéhez viszonyítva Magyarország e vonatkozásban az európai 

országok sorában az elsők között foglal helyet” (Puskás, 1985: 256), azaz komoly 

szellemi tőkével járultunk hozzá az többek között az Egyesült Államok és Kanada 

fejlődéséhez. 

Visszatérve az eredeti, kronologikus gondolatmenethez, a háborús eseményeket 

követően két nagy hullám erősítette a nyugati emigrációt: az ún. „negyvenötösök”, 

akiket „nemzeti emigráció”-ként, illetve a „negyvenhetesek”, akiket „demokrata 

emigrációként”
10

 tartunk számon. E két csoport menekültjeit nevezzük „dipik”-nek, 

azaz Displaced Person-nak
11

.  A közöttük is érzékelhető nézetkülönbségekből fakadó 

feszültségek, viták tovább bonyolódtak az 1956-os új menekülthullám megjelenésével, 

akik által tovább differenciálódott a nyugati magyar szórványság. Az ebben az 

időszakban az országot elhagyók száma kb. 200.000-re tehető, akik főleg Franciaország, 

Nagy-Britannia, Svájc, Belgium, Hollandia, Svédország valamint az Egyesült Államok, 

Kanada és Ausztrália mellett kb. 15.500-an Németországba érkeztek (Kovács I., 

2008:442; Borbándi 1989:406). Az ötvenhatosok pedig szinte minden segítséget 

megkaptak a beilleszkedésükhöz a befogadó országoktól, hisz szinte hősökként, 

szabadságharcosokként ünnepelték őket nyugaton (Gyáni, 2003). Pedig Puskás (1985), 

valamint Gyáni (2003) és Kovács I. (2008) is kiemeli, hogy nem csupán a politikai 

elkötelezettség és a megtorlástól való félelem játszott döntő szerepet a kivándorlás 

                                                 
10

  Ők a hatalomra került kommunista párt erőszakos térhódítása miatt döntöttek az emigráció mellett. 

Kisebb létszámúak, mint a negyvenötösök, de politikai értelemben (volt szociáldemokrata, kisgazda 

pártiak) jelentősebbek.  
11

  Sokan közülük csak 1950-51 tájékán hagyhatták el az osztrák és német menekülttáborokat, tehát a 

fogadtatásuk nem volt olyan kedvező a befogadó országokban, mint az ötvenhatosoknak.  
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elhatározásában, hanem az anyagi boldogulás, a jobb életlehetőségek reménye is 

sokaknál a motiváló erők legfontosabbika volt.  

Az ’56-os nagy hullámot követően a rendszerváltásig terjedő időszak 

emigránsairól, vagy szokásos kifejezéssel élve disszidenseiről nem áll rendelkezésünkre 

egészen pontos számszerű adat, bár Andorka (2006) szerint az 1963 és 1988 között 

illegálisan kb. 70.000 ember, legálisan ezen felül 50.000-en hagyták el az országot.  

A rendszerváltást követően a megváltozott politikai helyzetben egy új korszak 

indult el a magyar migráció történetében. Egyrészt a nyugati diaszpóra-közösségek 

tagjai számára megnyílt annak a lehetősége, hogy hazaköltözzenek, de mindenesetre 

szabadon hazautazhattak. A várakozásokkal ellentétben azonban nem kaptak a nyugati 

szórványság magyar szakemberei olyan lehetőségeket itthon, mint remélték volna 

(Kovács I., 2008). Viszont az anyaországgal való kapcsolat újfajta formája alakult ki, a 

főleg anyagi természetű segítségnyújtás, ami számos Kárpát-medencei magyar 

intézményt és magánembert érintett pozitívan.
12

 

A másik oldalt tekintve, a rendszerváltást követően Ausztriába és 

Németországba érkeztek nagy számban délvidéki háborús menekültek. Ezen kívül 

megjelentek nyugaton a vendégmunkások, illetve az ún. „brain drain”
13

 jelenségeként a 

fiatal értelmiségiek, akik már másfajta elvárásokkal, háttérrel és közösségi motivációval 

képviselték Magyarországot külföldön. Tóth Pál Péter szerint (2002) 1989- 2000 között 

kb. 100.000-en hagyták el az országot, és közülük is sokan, 50-60 %-ban 

Németországban élnek. Egy a 2004-es Európai Uniós csatlakozás első évében készített 

vizsgálat szerint nem alakult ki tömeges elvándorlás nyugatra Magyarországról (Szabó, 

2005),  amiről az elmúlt 10-12 évben további kutatások is beszámolnak (Blaskó és 

mtsai, 2014; Sik & Szalai, 2013; Nyírő, 2013, stb.). Bár ezek a kutatások azt is 

hozzáteszik, hogy a magyarok migrációs potenciálja Európai Uniós viszonylatban 

magas, de valódi elvándorlási hajlandóságot jóval kisebb mértékben mutat a hazai 

lakosság. Ez a tendencia azonban növekvő arányban jelentkezik, azaz mégis egyre 

többen gondolkodnak és lépnek is abba az irányba, hogy külföldön próbáljanak 

szerencsét. 1990-2001 között több mint kétszeresére nőtt, míg a 2004-es uniós 

                                                 
12

  Pl. a Csilla von Boeselager (1945-ben a családjával el kellett hagynia az országot, majd Venezuelában 

nőtt fel, az USA-ban tanult, Németországban élt haláláig) által alapított Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat, vagy a szintén általa létrehozott Ost-Europa Hilfe humanitárius segélyszervezet. 
13

  Az agyelszívás jelenségének lehet pozitív és negatív hatása is. Ez utóbbi különösen akkor erős, ha a 

magasan kvalifikált munkaerő nem tud a szakmájában, azaz a felsőfokú végzettségének megfelelő 

helyen dolgozni. Ez a jelenség gyakoribb a kelet-európai térségből származó kivándorlók esetében, 

viszont az orvosokra és még néhány szakmára nem jellemző (Hárs & Simon, 2016b). 
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csatlakozást követően, amit mérföldkőnek is tekinthetünk, kiugróan magas lett a 

magyarok migrációs potenciálja (Földházi, 2011).  Az elvándorlás Magyarországról 

csak 2010 után gyorsult fel, ennek aránya elérte az összlakossághoz képest a 0,3% 

körüli értéket, ami hasonló a pl. a lengyel adatokhoz is (Hárs, 2016a). A közkedvelt 

célországok tekintetében az EU-csatlakozásunkat követő időszakban megjelent az 

Egyesült Királyság, pozícióját megtartva mellette szorosan Ausztria és Németország, 

viszont ez utóbbi kettő jelentősége a 2011-es német és osztrák munkaerőpiaci 

liberalizáció hatására ugrásszerűen megnőtt
14

. Az összképet tovább alakítja még eddig 

előre nem látható módon a brexitről szóló népszavazás eredménye, aminek 

következményeit csak sejthetjük.  

 

 

 

2.3.2.. Erdély és a Vajdaság 
  

Az erdélyi magyarok vonatkozásában az elsődleges célországot Magyarország 

jelentette és jelenti ma is, ezt az egységes álláspontot képviseli több szerző is (Gödri, 

2010; Földházi, 2011; Bodó, 2008), amit a földrajzi és kulturális közelség (nyelvi 

azonosság) mellett a fokozatosan kiépülő kapcsolathálózatok is magyaráznak.   

Etnikai jellegű migrációnak nevezhetjük ezt a jelenséget, aminek keretében 

Romániából a kisebbségi létben élő magyarok Magyarországra, illetve a németek 

csaknem fele Németországba „visszatelepedett” (Gödri, 2010). Az 1990 táján megindult 

vándorlások más jelleget öltöttek a volt Jugoszlávia területéről érkező magyarok 

vonatkozásában, mivel a délszláv háború 1991-es kitörését követően ők 

kényszermigránsként, menedékkérőkként hagyták el otthonaikat és érkeztek meg 

Magyarországra vagy innen mentek tovább Nyugat-Európába vagy a nagyvilágba. 

Az erdélyi magyarok migrációjára vonatkozó kutatások szinte kivétel nélkül a 

Magyarországra irányuló mozgásokat, azok jellegzetességeit kutatták, Németország, 

mint célállomás nem képezi e vizsgálatok részét. Az etnikai németek Romániából 

Németországba való visszatelepedése már az 1960-as, 1970-es években elindult, akik 

közül később többen is közvetítő szerepben, nemcsak a német származású romániai 

                                                 
14

  Hárs Ágnes (2016a) a tükörstatisztikákból származó saját számításai alapján a külföldre költözött 

magyarok száma a regisztrált adatok alapján míg 2010-ben Németországban nagyságrendileg 2500 főt  

jelentett, addig 2013-ra ez a szám megtízszereződött és már elérte a kb.25.000-et. Addig az Egyesült 

Királyság esetében 2011 jelentette a csúcsot, amikor is a közel 30.000-es számot is elérte a kiköltözött 

honfitársaink száma. 
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barátaiknak, ismerőseiknek segítettek, hanem magyar vagy román egykori 

honfitársaiknak is pl. meghívólevél küldésével, ami elengedhetetlen volt a 

Németországba való kivándorláshoz (Ciobanu, 2010). 

A fokozatosan romló román gazdasági helyzet és az egyre erősödő kisebbség-

ellenes politika az erdélyi magyarok körében többeket már a nyolcvanas években arra 

sarkallt, hogy a kivándorlás felé tegyen lépéseket (Földházi, 2011). Ez azonban komoly, 

szinte leküzdhetetlen adminisztratív akadályokba ütközött, beleértve a határátlépési 

korlátozásokat, így meglehetősen kockázatos vállalkozássá téve az elvándorlást. A volt 

szocialista országok közül a rendszerváltás előtti időszakot tekintve kivételt képezett 

ebből a szempontból az egykori Jugoszlávia, ahonnan szabadon vállalhattak Nyugat-

Európában munkát az erre vállalkozó állampolgárok (Gödri, 2010; Gábrityné, 2001). 

Visszatérve Romániához, azt tudhatjuk továbbá, hogy a román nemzetiségűek 

célországa elsősorban Egyesült Államok, Németország, Kanada és Olaszország (Gödri, 

2004). Valamint Bodó Julianna (2008) kutatásaiból az derül ki, hogy az erdélyi 

magyarok 62,3 % gondol Magyarországra, mint elsődleges célországra vendégmunka 

vállalása vagy a külföldre költözés esetén.   

Székelyföld több mint egy évszázada kibocsátó régióként funkcionált akár az 

országon belül is, 1990 után ez a régi folyamat folytatódott, majd amióta Románia 

csatlakozott a Schengeni övezethez 2002-ben, a külföldi munkavállalás tömeges 

jelenséggé változott, esetenként a teljes lakosság egy negyedét érintette. Mindez jól 

mutatja, hogy ha két együttesen ható erő, az alulról jövő transznacionalizmus (kibocsátó 

ország gazdasági hátránya) és a felülről jövő transznacionalizmus (globalizáció 

részeként a szabad munkaerőmozgás lehetősége) találkozik, az milyen 

következményekkel jár (Bodó, 2008). 

Gábrityné Molnár Irén (2001) a ’60-as évektől az ezredfordulóig tartó időszak 

jellegzetességeit mutatja be a délvidéki magyarok mozgását tekintve, melynek két fő 

időszakát különíti el. Ellentétben az egykori szocialista blokk országaival Jugoszlávia 

nem a gazdasági –politikai elzárkózás stratégiáját követte, hanem a munkanélküliség és 

a túlnépesedés problémájának megoldásaként megnyitotta az országhatárait és lehetővé 

tette az állampolgárai számára a szabad munkaerőmozgást. Ennek hatására 1965 után 

megindultak a Német Szövetségi Köztársaság, Ausztria, Franciaország, stb. felé a 

főként a gazdasági motivációval az anyagi jobblét miatt a jellemzően inkább alacsony 

iskolai végzettségűek tömegei. Számokban kifejezve, míg 1965 táján már 100.000-re 

volt tehető a külföldön élők száma, 1971-re már 750.000-re duzzadt fel ez a csoport, 
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akik a nyugati olajválság idején, azaz 1973 táján már elérték az 1 millió főt, de aztán a 

válság hatására többen (2-300.000) hazaköltöztek.  A ’60-as, ’70-es évek időszakában a 

jugoszláv országrészek közül, a legtöbben Szerbiából távoztak, akik közül minden 

második Németországot választotta célállomásának.  

A második nagy hullám egy teljesen más, radikálisan megváltozott politikai-

társadalmi- gazdasági helyzetben indult el, ahogy erre már fentebb utaltunk is, a 

darabokra szétesett Jugoszláviában, a délszláv háború idején (1991-től), amikor már a 

háború elől menekülő kényszermigránsok között a magyar etnikai kisebbség is 

tömegesen képviseltette magát. 1990-2001 közötti időszakban becslések szerint 

legalább 50.000 magyar volt kénytelen otthagyni egykori otthonát, a Vajdaságot. Ekkor 

már igen nagy arányban menekültek a magasan kvalifikált értelmiségiek is (írók, 

művészek, tanárok, sportolók), akik célországa Magyarországon kívül Németország, 

Ausztria, Svédország, Franciaország és kisebb számban Európán kívül, pl. Kanada. 

A jugoszláviai magyar lakosok emigrációjának többféle okáról már beszéltünk 

(’60-as évektől politikai-földrajzi nyitottság, ’90 után háborús viszonyok), de hozzá kell 

tennünk a kisebbségi léthez kapcsolódó leszűkülő szociális és kulturális lehetőségeket 

is, ami pl. az anyanyelvi oktatás lehetetlenné tételét jelentette. Valamint ide tartozik a 

háború és a gazdasági nehézségek okozta, lélektani síkon jelentkező kilátástalanság-

érzés, depresszió, tehetetlenség-érzés.  

 

 

 

2.3.3. Németország 
 

 Mielőtt Németországra részletesebben kitérnénk, nézzük meg általánosan a 

befogadó társadalmakra vonatkozó, bevándorlásra hatást gyakorló erőket Örkény és 

mtsai (2007) összefoglalásában.  

Lényegesen befolyásolja a viszonyulást a bevándorlók tényleges száma egy 

társadalomban, valamint annak esélye, hogy mennyien követik a már letelepült 

idegeneket, illetve, hogy ők tömbszerűen, azaz szegregáltan vagy szétterülve, azaz 

integrációra törekedve élnek. A politika viszonyulása is erősen befolyásoló tényező 

abból a szempontból, hogy a bevándorlók jelenlétéből pozitív tőkét próbál kovácsolni, 

vagy inkább a félelemkeltés eszközéül használja fel az adott társadalomban élő 

külföldieket. A befogadó országok lakói is mindezek függvényében kétféle fő 
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irányvonalat választhatnak a viszonyulásuk kifejezésére: kérdés, hogy integrálni akarják 

a bevándorlókat, a kisebbségeket az össztársadalomba, vagy kizárólagosan csak az 

asszimiláció útját látják megvalósíthatónak. Az asszimilációs minta abból az 

előfeltevésből indul ki, hogy a kisebbségek különállása csak konfliktushoz vezethet, így 

az egyedüli megoldás a másfajta csoport eltűnése, azaz teljes beolvadása, asszimilációja 

a többségi társadalomba. Az integrációs minta ezzel ellentétben a kulturális minták 

egyenrangúságáról beszél, így se a többségi, se a kisebbségi (bevándorlói) kultúra léte 

nem kérdőjelezhető meg.  

Alapvetően megállapíthatjuk, hogy egyértelmű különbség rajzolódik ki a 

tradicionálisan befogadó országoknak nevezhető USA, Kanada és Ausztrália, illetve a 

konzervatívabb európai országok között, írja Szabó Mátyás (2005). Massey és mtsai 

(1993; Sik, 2007) kiegészítik még azzal a ténnyel is ezt a megállapítást, hogy az elmúlt 

60 évben zajló fokozatosan erősödő migrációs jelenségek annyiban is új színezetet 

kaptak, hogy az évszázadokon át kibocsátó európai országok befogadó államokká 

váltak. Szabó szerint az európai országok sokkal több akadályt is állítanak a 

bevándorlók elé, mert a társadalmi pozíciók hagyományosan a helyi elit számára vannak 

fenntartva, így az őslakósok és a bevándorlók jogai között jelentős különbségek 

érzékelhetők. Mára már az említett tengeren-túli országok bevándorlókhoz való 

viszonyulása sem olyan liberális egyértelműen, mint ahogy erről Szabó ír, viszont az 

kétségtelen, hogy a multikulturalizmus terén történelmi okokból kifolyólag is jóval 

sokrétűbb tapasztalatokkal és évszázados, generációkon átívelő élményekkel 

rendelkeznek.  

Milborn (2008) három, szerinte kudarcosnak mondható európai modellt különít el a 

migráció kezelése terén.  

1. Multikulturalizmus modellje – Hollandia, Nagy-Britannia 

Elméleti síkon a demokrácia eszméjét követve az állam szorgalmazza a bevándorló 

csoportok önszerveződését, részvételüket a társadalmi élet színterein, akár saját oktatási 

intézmények vagy önálló médiák életre hívásával. Tehát az etnikai identitás 

megőrzésének támogatását tűzik ki célul, amit a diszkriminációellenes törvényekkel 

próbálnak is megágyazni.  A gyakorlatban azonban a modell működőképességét 

kérdőjelezi meg az eredmény: diszkriminációellenesség nem valósul meg, a gettósodás 

jellemző, a bevándorlók társadalmi státusza (foglalkoztatás, iskolai végzettség, stb.) 

szinte minden tekintetben alacsonyabb mint az „őslakósok” körében.    
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2. Integráció modellje – Franciaország  

A szabadság, egyenlőség és testvériség hármas jelszava alatt a szekularizált állam 

mindenkit franciának tekint, aki Franciaországban született, és 18. életév betöltésével 

automatikusan megkapja az állampolgárságot. A valóságban azonban a bevándorlókkal 

és leszármazottjaikkal szembeni diszkrimináció mindennapokban való jelenléte (pl. a 

munkaerőpiacon, a lakáspiacon, iskolában, stb.) feloldhatatlan társadalmi feszültségeket 

hordoz magában. 

3. Vendégmunkások modellje – Németország, Ausztria 

A bevándorlókkal szembeni állami állásfoglalás e modell szerint nem az ígéretekre épül, 

hanem a foglalkoztatás dimenzióján keresztül, pragmatikusan közelíti meg a kérdést. 

Amint lejár a vendégmunkás munkaszerződése, el kell hagynia az országot. Tehát ebben 

a modellben az állampolgárság
15

 kérdése nem merül fel hangsúlyosan. A gyakorlatban 

azonban láttuk, hogy a vendégmunkások nem a hazamenetelt, hanem a maradást 

választották, sőt a családegyesítések is megindultak, erre a későbbiekben még 

visszatérek. Az ott született gyerekek viszont nem kapják meg automatikusan az 

állampolgárságot, azaz nem teljes jogú tagjai a társadalomnak. Mindennek 

következményeként ún. „párhuzamos társadalmak” épültek ki, illetve a kitoloncolás 

veszélye Damoklész kardjaként lebeg sokak felett, állandó bizonytalanságban tartva az 

érintettek tömegeit.     

A szerző sikeres modellként egy Európán kívüli, kanadai példát hoz, de e 

multikulturális állam öndefiníciója is a bevándorláshoz kötődik. Feltételekhez kötött, de 

az állam részéről elvárás is, hogy a bevándorlók három év elteltével felvegyék az 

állampolgárságot. Viszont a kisebbségek jogai megkérdőjelezhetetlenek, a gyakorlati 

politika is az egyensúlyteremtést célozza és a közös kanadai identitással való azonosulás 

mindenki számára megajánlott és befogadható. 

 

Örkény és mtsai (2007) említik meg azt a kutatási eredményt, miszerint 

Európában a nemzeti érzés a németeknél volt az egyik legalacsonyabb, amit többek 

között, de talán leghangsúlyosabban a német nacionalizmus, második világháborús 

traumatizált múltja magyaráz. 

                                                 
15

 A tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek bevonásra kerültek a német szociális biztosítási 

rendszerbe, ami hozzájárult ahhoz, hogy az állampolgársággal nem rendelkező vendégmunkások és 

családtagjaik lecsúszását megakadályozza. (Santel, 1998 idézi Cseresnyés, 2005)  
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Lothar Kreyssig, az Aktion Sühnezeichen
16

 alapítója, erről így vallott: „Mi 

németek kezdtük a második világháborút, s már ezzel fölmérhetetlen szenvedést 

okoztunk az emberiségnek, többet bárki másnál” (Király, 2008:110). Ez a mondat 1958-

ban hangzott el, de a kollektív bűnösség elvének fenntartásához kapcsolódó bűntudat 

mind a mai napig tematizált kérdés Németországban (médiákban, oktatásban
17

, stb.), 

ami jelzi, hogy a feldolgozás folyamata még mindig nem zárult le
18

.  

A nemzetszocializmus szörnyűségeire irányuló emlékezet és az ehhez 

kapcsolódó szégyen is hozzájárult ahhoz, hogy Németország politikai, történelmi 

mítoszoktól mentes terület legyen, ahol aztán az összetartozás új szimbólumai a 

gazdasági jóléthez, „Witschaftswunder”-hez kapcsolódjon, mint pl. a Volkswagen vagy 

a Mercedes autómárka. De ide tartozott az 1954-ben éppen a magyarok felett aratott 

futballgyőzelem is Bernben („Wunder von Bern”) (Dámosy, 2009 idézi Münkler, 2009). 

A gazdasági csodához
19

 a Marschall-segélyen (Németh, 2002) kívül a külföldről 

behívott vendégmunkások tömegei is hozzájárultak, akik először nem is Törökországból 

érkeztek. Csak néhány mondat erejéig még korábbra kell visszalépnünk a 

történelemben, ha teljes képet szeretnénk kapni Németország migrációtörténetéről. Már 

a 19. század utolsó harmadától kezdve egyre fokozottabban megjelent az igény a 

külföldi munkaerőre az ipari fejlődés hatására. Az első világháborút megelőzően már 

1,2 millió lengyel vendégmunkást foglalkoztattak Németországban. (Hax-

Schoppenhorst, 2010:16-18) De jöttek már ekkor is olaszok és hollandok nagy számban. 

Az első világháború idejére azonban ők már kényszermunkásokká váltak, amikor is a 

hátország biztosítása volt a feladatuk főleg mezőgazdasági, hadiipari és bányászati 

munkájuk által. A második világháború eseményeivel járó népmozgásokat 

(menekülések, hadifogság, stb.) követően 1950-ig kb.13 millió „népi német” érkezett a 

volt NSZK és NDK területére főleg lengyel és szovjet területekről, illetve kb.200 ezren 

                                                 
16

  1958-ban elindított egyfajta engesztelési – megbékélési mozgalom kapcsolódott a német evangélikus 

egyházhoz, és eredeti célja szerint egy éves önkéntes munkára, békeszolgálatra hívta volna a német 

fiatalokat azokba az országokba, ahol a náci Németország a legtöbb fájdalmat okozta. Ez Németország 

kettészakadásával a mozgalom kétirányú fejlődését is jelentette, a keleti blokkban csak részben 

valósulhatott meg az eredeti cél. Az Aktion Sühnezeichen Magyarországgal is épített ki kapcsolatokat, 

aminek jelentőségét a szocialista tömbben egyedül megmaradt budapesti rabbi-képző léte adta (Király, 

2008). 
17

  Nyugat-német barátaim mesélték, hogy mikor a ’70-es, ’80-as években iskolába jártak, szinte minden 

órán tematizálódott Németország második világháborús múltja. 
18

  Udvari (2014: 77) is ír arról a német szociális munkások vonatkozásában, hogy a múlttal való 

szembenézés késlekedett és a háborút követő időszakban inkább a munkába menekülést választották, 

hisz súlyos szociális problémák megoldásában, enyhítésében kellett aktívan részt venniük.  
19

  „1950 és 55 között 13,1%, 1955 és 1960 között 10,8%, 1960 és 70 között 8,4% volt a gazdasági 

növekedés.” (Frerich-Frey, 1996:25 idézi Udvari, 2014:69) 
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Magyarországról, és közel hasonló számban Romániából (Németh, 2016). 1956-ban a 

forradalmat követő időszakban pedig kb. 13.000 magyar menekült került 

Németországba (Bouhra, 2011), egészen pontosan 14.270-en
20

 telepedtek le az egykori 

NSZK-ban. Befogadásuk propagandaakciót és humanitárius gesztust is jelentett egyben 

(Kecskés, 2010). 

Visszatérve a német gazdasági csodához, ahogy említettem nemcsak a török 

vendégmunkások (1961) járultak ehhez hozzá, hanem államközi szerződésekkel 

érkeztek olasz (1955), görög és spanyol (1960), marokkói (1963), portugál és tunéziai 

(1965) valamint jugoszláv (1968) „Gastarbeiter” csoportok Németországba (Bouhra, 

2011:1) (Frerich-Frey, 1996:84 idézi Udvari, 2014) (Németh, 2016). Az első államközi 

szerződést követő két évtizedben csaknem 14 millió külföldi munkás jött az NSZK-ba, 

akik közül 11millióan haza is tértek hazájukba. 1973-ban az olajválság hatására 

kialakult gazdasági recesszió állította meg a folyamatot és véglegesen beszüntették a 

munkaerő-toborzást. Az ottmaradottak létszáma (kb.3 millió) aztán családegyesítés és a 

magas születésszámok által megsokszorozódott. A rövidebb időre érkezett 

vendégmunkások lassan átváltoztak maradni szándékozó bevándorlókká, akik 

társadalmi integrációjának kérdése már családjaikat, gyermekeiket is érintette (Németh, 

2016). 

Komáromi Sándor (2010) írta le az észrevételeit
21

 a német bevándorlás-

politikára vonatkozóan Preuss
22

 írásához kapcsolódóan. A következő alaptézisek 

kerültek megállapításra: a Német Szövetségi Köztársaság a ’70-es évektől kezdve 

fokozatosan, szinte észrevétlen változott át bevándorló-társadalommá, a korábbi etnikai-

kulturális jellegét felhígítva. Ezt a folyamatot tulajdonképpen maga a német politika 

indította be teljes mértékben önkéntesen, majd tartotta fenn a főleg török származású 

vendégmunkásokat behívva úgy, hogy az elsődleges szempont a gazdasági érdekek 

kiszolgálása volt. A második-harmadik bevándorló-generáció két csoportra osztható, 

tehát nem egy homogén közösségről van szó, egy részük tehát beilleszkedett a német 

társadalomba és van olyan, aki a politikai elit tagjává is vált, másik részük viszont 

szegregált módon, gettószerű körülmények között él a nyelvet se beszélni és ellenáll az 

                                                 
20

  „Report of the Intergovernmental Committee for European Migration on the Hungarian Refugee 

Situation (Ausztria, 1957. december 31.)”. USA Senate Report, No. 1815 (1958), idézi Puskás (1985: 

249) 
21

  A vészharangot kongatók veszélyben érzik a német „vezető kultúra” általános elfogadottságát a 

társadalomban, ami a történelmileg kiforrott, keresztény-európai kultúra része és aminek az 

elfogadását elvárnák a bevándorló csoportoktól is, valamint azt is, hogy alkalmazkodjanak hozzá. 
22

  Preuss, U. K. (2010). Kein Ort, nirgends. Die vergebliche Suche nach der deutschen Leitkultur. In: 

Blätter für deutsche und internationale Politik. No. 6. 67-79.p.  
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integrációnak. A migránsbefogadás menete teljesen legitim módon zajlott le 

Németországban összhangban az alaptörvénnyel, Európa egyik legliberálisabb 

menedékjogi szabályozása
23

 szerint.  

Németország migráció történelméhez azonban hozzátartoznak az 1970-es 1980-

as években Vietnámból és Kambodzsából a nyílt tengeren kis hajóikon menekülők 

csoportja is, akik kb.26.000-en lehettek és nem véletlenül kapták a „Boatpeople” 

elnevezést
24

 (Bouhra, 2011). Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek első felében 

nemcsak a Lengyelországból, Magyarországról, Romániából és Bulgáriából érkező 

bevándorlók számára vált vonzó célponttá Németország, hanem egyre többen kértek 

menedékjogot az Európán kívüli háborús és válságövezetekből. Ahogy fentebb már 

említettem, a vendégmunkásokból is bevándorlók lettek, és a megérkezettek közül egyre 

kevesebbeket mozgatott a későbbi hazatérési szándék. További rétegeket alkottak a 

Jugoszlávia széteséséhez kapcsolódó háború (1992-1995) elől menekülők etnikailag, 

nyelvileg és vallásilag is heterogén csoportja, amikor is kb. 330.000 ember 

befogadására került sor, köztük délvidéki magyarokra is. 1991-től kezdve 

megkönnyítették a kelet-európai zsidó vallásúak és leszármazottjaik letelepülését, 

amivel a 100.000 főt meghaladó létszámban éltek is. Németh (2016) szerint 1993-ig 

180.000 zsidó
25

 vándorolt ki a Szovjetunióból és volt utódállamaiból, majd talált 

otthonra Németországban, ahol kollektív menekültjogi státuszt kaptak. Az 1950-et 

követő fél évszázad során mintegy 3,5 - 4 millió német felmenőkkel rendelkező, a 

német nyelvet sok esetben már nem is ismerő és használó, vagy más tájszólást beszélő 

ún. „Aussiedler” vagy „Spätaussiedler” (Slachta, 2015) költözött régi-új hazájába. A 

legutóbbi német származású betelepülők közül a legnagyobb csoportot az ún. orosz-

németek alkotják
26

. Ma a harmadik világ konfliktus-övezeteiből érkező menekültek 

jelentik a legnagyobb csoportot és kihívást Németország számára. 

                                                 
23

  Ennek oka a fentebb már taglalt történelmi múlttal hozható összefüggésbe.  
24

  Érdekes módon Németország északi részén, az Északi-tenger partján elhelyezkedő településeken 

közülük sokan ottmaradtak, letelepedtek és mind a mai napig ott élnek.  Egyházi kötődésüket 

megtartva közösséget alkotnak részben kapcsolódva a helyi gyülekezetekhez és a német nyelvű 

istentiszteleten pl. vietnámi nyelven is felolvasnak bizonyos részeket a Bibliából. 
25

  Közülük Novikov (2005:93) szerint a volt Szovjetunió területéről 154.000 zsidó vándorolt be 

Németországba 1991-2005 közötti időszakban.  
26

  Az ún. „Russlanddeutsche” letelepülésükhöz minden állami segítséget megkaptak (lakás, ingyenes 

nyelvtanulási lehetőség, stb.) és automatikusan az állampolgárságot is (természetesen német 

felmenőkre vonatkozó hiteles igazolások birtokában). Számuk kb.2 millióra volt tehető az 

ezredfordulót követően (Novikov, 2005:93), akik főleg 1988 és 1997 között érkeztek és azóta 

megteremtették a maguk orosz nyelvű intézményeiket, médiájukat (Feischmidt & Zakariás, 2010). 

Máshol megemlítem, hogy Lüttinger (1986, 1989) beszámol beilleszkedési törekvéseik részleges 

kudarcáról. 
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Ahogy fentebb Örkényt és mtsait (2007) idézve említettem, hogy a 

bevándorlókhoz való viszonyulást azok tényleges száma is befolyásolja, így nézzük 

meg, hogy mit tudhatunk a Németországban élő külföldiek arányáról. Pontosabban a 

német szakirodalomban is használt fogalom, a „Menschen mit Migrationshintergrund”, 

azaz a „migráns háttérrel rendelkező emberek” kifejezés világosabban jelzi számunkra a 

vizsgált embercsoport összetettségét.  

Migrációs háttérrel rendelkező személyeknek azokat tekinti, akik „1949 után a 

Német Szövetségi Köztársaság mai területére bevándoroltak, valamint minden 

Németországban született külföldi és mindenki, aki Németországban született 

németként, de legalább az egyik szülője bevándorló vagy Németországban született 

külföldi.” (Bevölkerung nach Migrationsstatus…,2013:3) Tehát ebbe a körbe 

beletartoznak mindazok, akik már német állampolgárságot szereztek, illetve a német 

származású ún. „Spätaussiedler”-ek, akik Kelet-Európából áramlottak vissza. Az alábbi 

táblázat szemléletesen bemutatja a migrációs hátterű személyek egyes csoportjait. 
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1. ábra: Migráns hátterű csoportok 
Forrás: Hax- Schoppenhorst & Jünger (2010:10) 

 

Az állampolgárság kérdésére tekintve, az ezredfordulót megelőző három 

évtizedben szigorú szabályozásoknak köszönhetően állampolgárságot „csak” kb.750 

ezernyi külföldi kaphatott Németországban. A 2000-ben kiadott jogi enyhítések 

következtében megkönnyítették az állampolgárság megszerzését és a korábbi 15 évről 8 

évre csökkentették a németországi tartózkodás idejét, ami után lehetett kérvényezni. A 

Németországban született gyerekek vonatkozásában is ha valamelyik szülő min. 8 éve él 

kinn, akkor jár automatikusan az állampolgárság (Németh, 2016). 
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A 2005-2009 közötti felmérések tanúsága szerint a migrációs hátterűek aránya 

Németországban az összlakossághoz viszonyítva 18,6%, ami kb. 15 millió embert 

jelent, azaz durván minden ötödik ember nem német, viszont nagyobbik része már 

rendelkezik állampolgársággal. A nagyvárosok vonzáskörzetében ez az arány még 

erőteljesebb: Stuttgartban 40% körüli, Kölnben 30%, míg Berlinben is 23%-osra tehető 

az arányuk. A Német Statisztikai Hivatal 2011-es mikrocenzus eredményei
27

 is kiemelik 

a migrációs háttérrel rendelkezők számát is, nemcsak a Németországban élő külföldi 

állampolgárok számát tárja fel előttünk. A mikrocenzus adatai alapján 2011-re a 

migrációs háttérrel rendelkezők száma Németországban kb.16millióra nőtt, akiknek 

több mint fele már német állampolgár lett. A vizsgált tartományban, Észak-Rajna-

Vesztfáliában az összlakosság 24%-a migrációs hátterű, akik közül 43,4%-a külföldi 

állampolgár. 

 

Tartomány 
neve  

Összesen 
Migrációs 

háttér nélküli 
lakosság 

Migrációs 
hátterű 
lakosság 

Ebből német 
állam-polgár 

Ebből külföldi 
állampolgár 

Németország 81 754  65 792 15 962 8 771 7 191 

Észak-Rajna-
Vesztfália 

17 837 13 521 4 316 2 442 1 874 

 
1. táblázat: Németország és ezen belül Észak-Rajna-Vesztfália 

lakossága migrációs státusz szerinti bontásban a 2011-es mikrocenzus 
alapján (1000 főben) 

 (Forrás: Statistische Bundesamt28) 
 

Ezek a számok viszont azóta is valószínűsíthetőleg csak növekednek, és 

nemcsak a napjainkban zajló folyamatokra kell gondolnunk, hanem arra is, hogy már 

csaknem egy évtizeddel korábban is az öt év alatti gyermekek közül minden harmadik 

migráns családból származott, akik már a negyedik nemzedéket alkotják. Bár azt is 

hozzá kell tennünk, ahogy már részben említettem, hogy egy nagyon heterogén 

tömegről van szó több kontinensre kiterjedő származási országokkal, kultúrákkal, akik 

között a feltörekvő-illeszkedő típustól az elgyökértelenedett, lecsúszott rétegekig 

mindenféle csoport megtalálható. Az utóbbiak száma kb. 2 millióra volt tehető 2009-

                                                 
27

  Az adatokhoz tartományonkénti bontásban is hozzáférhetünk. 
28

  https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Bevoelkeru

ngMigrationsstatus5125203117004.pdf?__blob=publicationFile 
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2010 táján, akik viszont valójában mégis egy nagynak számító tömeget alkotnak és a 

létszámuk csak növekedhetett. 

 Tartományonkénti bontásban is rátekinthetünk a Németországban élő külföldi 

állampolgárokra 2011-es adatok vonatkozásában, ami alapján részletes képet kaphatunk 

az országon belüli különbségekről lakosságszám vonatkozásában és azon belüli külföldi 

állampolgárok arányáról. 

 

Tartomány 
magyarul 

Tartomány 
németül29 

Teljes 
lakosságszám 

Külföldi 
lakosságszám 

Külföldiek 
aránya 

Baden-
Württemberg 

Baden-
Württemberg 

10 512 441 1 208 289 11,5% 

Bajorország Bayern 12 443 372 1 134 527 9,1% 

Berlin Berlin 3 326 002 471 270 14,2% 

Brandenburg Brandenburg, 2 453 180 49 117 2% 

Bréma Bremen 652 182 78 356 12% 

Hamburg Hamburg 1 718 187 235 666 13,7% 

Hessen Hessen 5 993 771 744 385 12,4% 

Mecklenburg-
Előpomeránia 

Mecklenburg- 
Vorpommern 

1 606 899 31 465 1,9% 

Alsó-Szászország Niedersachsen 7 774 253 470 683 6% 

Észak-Rajna- 
Vesztfália 

Nordrhein-
Westfalen 

17 544 938 1 825 059 10,4% 

Rajna-vidék–
Pfalz 

Rheinland-Pfalz 3 990 033 296 246 7,4% 

Saar-vidék Saarland 997 855 78 552 7,8% 

Szászország Sachsen 4 054 182 89 136 2,2 % 

Szász-Anhalt Sachsen- Anhalt 2 276 736 45 925 2% 

Schleswig-
Holstein 

Schleswig-
Holstein 

2 802 266 135 050 4,8% 

Türingia Thüringen 2 181 603 37 170 1,7% 

Németország   81 751 602 6 753 621 8,2% 

 
2. táblázat: Németország lakossága regionális bontásban és a külföldi 

állampolgárok száma és százalékos aránya 2011-ben 
 (Forrás: AZR 30) 

 

A lakosságszámot tekintve Észak-Rajna-Vesztfália a legnépesebb tartománya 

Németországnak, 17,5 millió lakossal, a külföldi állampolgárságúak aránya AZR 

                                                 
29

  A továbbiakban már csak a magyar tartományneveket használom. 
30

  https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendB

evoelkerung2010200157004.pdf?__blob=publicationFile 
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(Ausländerzentralregister
31

) szerint 10,4 %, ami a hagyományosan nagyobb számú 

külföldi lakossággal rendelkező nagyvárosokat, mint Berlint, Brémát és Hamburgot 

leszámítjuk, a harmadik a tartományok sorában, Hessen (12,4%) és Baden-Württemberg 

(11,5%) után. Az egykori NDK-hoz tartozó tartományokban élnek a legkevesebb, 2% 

körüli arányban külföldiek. 

 

2.3.4. A német társadalom és benne a migrációs hátterűek egészsége  
  

 

Németország gazdasági ereje és fölénye megkérdőjelezhetetlen 

Magyarországhoz képest és világviszonylatban is. Az 1 főre jutó GDP az Európai Unió 

28 tagállamának átlagához képest 2015-ben Németországban 124% volt, míg 

Magyarországra az átlag alatti, 68% volt jellemző (KSH).  A gazdasági fejlődés 

azonban önmagában nem vezet magasabb jólléthez, hanem bizonyos modellek szerint 

fordított a viszony: a társadalom lelki erőforrásainak megléte az alapja a gazdasági 

fejlődésnek (Kopp & Martos, 2011b).   

Németországot egyre inkább ipari-, szolgáltató és tudástársadalomnak 

nevezhetjük, ami együtt jár azzal, hogy fokozott mentális teljesítményt kell nyújtaniuk 

az egyéneknek, mind kognitív mind emocionális szinten. Állandó változások jellemzik 

a munka világát és a társadalmi életet, így folyamatos az alkalmazkodási kényszer, 

amire jó példa az élethosszig tartó tanulás elvárása, ami egyben szociális, 

kommunikációs és érzelmi adaptációs folyamatot is jelent. A Németországban élő 

külföldi állampolgárok számára két út lehetséges, vagy a munka világán keresztül 

belépnek a fokozott mentális teljesítményt elváró versenytársadalomba, vagy abból 

kiszorulva a munka nélkül a szegénységben ragadnak. 

 Pszichológiai szempontból a foglalkoztatottság, azaz a munkanélküliség aránya 

befolyásolja egy társadalom lelkiállapotát (Martos & Kopp, 2011). A második évezred 

első évtizedében a gazdasági válság hatására a munkanélküliség is erőteljesen megjelent 

Németországban, - 2005-ben 12 % volt - ugyan ebben az évben a Németországban élő 

törökök körében ez az arány jóval magasabb, 31% volt. Ugyanakkor 2015-re a 

munkanélküliségi ráta Németországban 4,6 %-ra csökkent 74%-os foglalkoztatási arány 

mellett, míg Magyarországon csak 63,9% ez az arány ugyan erre az évre vonatkoztatva. 

                                                 
31

  Külföldiek Központi Nyilvántartása 
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Viszont a tíz évvel korábbi adatok alapján feltételezhetjük, hogy a munkanélküliség a 

migrációs háttérrel rendelkezők esetében magasabb lehet. 

A szegénységi küszöb alatt élők nagy része szintén török származású, 2005-ben 

minden negyedik migráns számított szegénynek. A bevándorlók gyerekeinél is 

megjelent ez a hátrány az oktatás területén, amiről a PISA-kutatások számolnak be. 

2002-ben a külföldi származású diákok 20% -a nem fejezte be a megkezdett iskoláját, 

így végzettség nélkül maradt (Milborn, 2008). 

 A Robert Koch Institut kutatásai alapján Németország összlakossága körében is 

nő a diagnosztizált pszichés zavarok száma. A minden ötödik migrációs háttérrel 

rendelkező lakos, akiknek kb. fele külföldi állampolgár is érintett lehet e problémában.  

Az egyik egészségbiztosítási társaság kutatási adatai szerint minden harmadik 

Németországban lakó állampolgár szenved a krónikus stressz okozta ártalmaktól 

(Hapke és mtsai, 2013). 

A normál mértékű stressz esetén adott stresszreakció egy természetes válasz, ami 

pozitív hatású lehet. Ha a gyakorisága és az intenzivitása a stresszhatásnak túllép az 

egyéni tűrőképességen, akkor az krónikus stressz által okozott túlterheltséghez vezethet. 

A krónikus stressz számos testi tünetet okoz azon túl, hogy növeli a pszichés zavarok 

előfordulásának gyakoriságát. Életkortól, szociális helyzettől és nemtől is függ a 

depresszió gyakorisága, a nők minden életkorban inkább veszélyeztetettebbek a stressz, 

a kiégés, és a depresszió tekintetében a szubjektíve megélt nagyobb terhelés miatt. 

A tartós stressz lelkiállapota több társadalmi jelenség mögött felfedezhető, pl. a 

gyermekvállalás csökkenése, idő előtti halálozás. A születéskor várható élettartam 

2014-ben Németországban 81,2 év volt, míg Magyarországon 76,0 év (KSH,2015). 

A krónikus stressz okozta erős megterhelés különösen gyakori (26,2%), ha a 

szociális támogató hálója az egyénnek csekély, gyenge. Ellentétes esetben, igen 

alacsony (7%) lesz az erős stressz-terhelés hatása erős közösségi támogató hálóval 

(Hapke és mtsai, 2013). A migrációs folyamatok kezdeti időszakában fokozott stressz-

terhelésnek van kitéve az egyén, amiről a későbbiekben szó lesz a kulturális sokk és az 

akkulturációs stressz kapcsán. A támogató közösségi háttér jelentősége krónikus stressz 

esetén a migrációban érintett személyek esetén még fokozottabban érvényesül. 

Leginkább a bizalommal kifejezhető társadalmi tőke áll erős összefüggésben a 

társadalom jóllétével, gazdasági fejlettségével és a gazdasági tőkével (Skrabski, 2003 

idézi Kopp & Martos, 2011b) így a tartós stressz okozta negatív hatások gyengítésével. 

A közösségi támogató hálók közül kiemelhetjük a vallási csoportokat, melyek a 
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társadalmi tőke legfontosabb alapját jelentik (Putnam, 1993, 2000 idézi Kopp & Martos, 

2011b), valamint a vallási közösséghez tartozás jelentős egészségi védőfaktornak 

tekinthetjük.  

Továbbá lényeges szempont a stressz-hatások szempontjából a migránsok 

vonatkozásában a befogadó közeg, azaz a német társadalom viszonyulása. Ez a hatás a 

már német állampolgárrá vált, de migrációs hátterű személyeknél is érezhető lehet, 

annak ellenére, hogy sok éve Németországban élnek és társadalmi státuszukat tekintve 

is elismertek lehetnek. Egy Németországban élő iszlámkutató a következőképpen vall a 

német multikulturális társadalom kríziséről saját tapasztalatai kapcsán: „Amikor az 

USA-ban vagyok, ott teljes természetességgel elfogadnak. Németországban azonban ez 

nem így van. Egész sor vendégtanári meghívásom és kitüntetésem van és teljesen 

egyértelműen német vagyok. De itt soha nem fognak egyenértékűnek tekinteni. Itt 

mindig külföldi marad az ember” (Bassam Tibi, 2000 idézi Milborn, 2008:115). 

A következő adatok Németország régi, azaz a fejlettebb és az új, azaz az egykori 

NDK tartományok közötti összehasonlításban mutat be néhány jellemző aspektusát a 

testi-lelki egészségnek. Ez a bontás részben abból a szempontból lehet számunkra 

érdekes, hogy a migrációs háttérrel rendelkező és külföldi állampolgárok jóval nagyobb 

arányban élnek a kedvezőbb képet mutató régi tartományokban. Másrészről ugyanakkor 

a kelet-német tartományokban élőknek szimbolikusan részben hasonló utat kellett 

bejárniuk, mint a Kelet-Európából, a szintén egykori szocialista országokból nyugatra 

érkező bevándorlóknak (nyilván leszámítva a nyelvi akadályokat, illetve, hogy ők 

lakhelyváltás nélkül lettek teljes jogú állampolgárai a kapitalista piacgazdasággal 

rendelkező Német Szövetségi Köztársaságnak). Összességében elmondhatjuk, hogy 

ugyanakkor a német újraegyesítés óta eltelt több mint két évtized óta egyfajta lassú, de 

biztos kiegyenlítődés figyelhető meg a két egymástól eltérő történeti, politikai és 

társadalmi múlttal rendelkező országrész között, amit a következő mutatók is 

alátámasztanak. 

1990 óta a várható élettartam és a halálozási adatok az új és a régi szövetségi 

tartományokban férfiak és nők vonatkozásában tovább közeledett. A szív- és érrendszeri 

megbetegedések miatti halálozások száma visszaesett, ez erősebben jelentkezett az új, 

mint a régi tartományokban (Prütz és mtsai, 2014). Hátterében a szocio-ökonómiai 

különbség csökkenése feltételezhető a régi és az új tartományok között. Nemcsak az 

ambuláns és kórházi ellátás tekintetében, hanem a rehabilitáció és az ápolás 

vonatkozásában is szükség van az egészségügyi szolgáltatások kiegyenlítésére. 
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Ugyanakkor tudnunk kell, hogy az egy főre jutó folyó egészségügyi kiadások 

vásárlóerő-paritás alapján 2013-ban Németországban 4819 USD volt, míg 

Magyarországon ennek kevesebb, mint a fele 1719 USD (KSH, 2015). 

Csökkent a keringési megbetegedések okozta halálesetek száma mindkét 

országrészben, ugyanakkor a különbség továbbra is megmaradt. Az 100.000 lakosra 

jutó szív- és érrendszeri betegségek okozta halálesetek vonatkozásában a 16 tartomány 

közül Észak-Rajna-Vesztfália (férfi 220 – nő160) a kedvező 12. helyen volt 2012-ben, 

míg a sort az egykori NDK tartományai vezették (pl. Szász-Anhalt férfi 300- nő 200). 

Viszont a pszichés zavarokban szenvedők aránya nőtt mindkét országrészben hasonló 

arányban.  

 

 

2. ábra: A kórházi ápolást igénylő esetek száma pszichés zavarok 
esetén férfi-nő és régi, illetve új tartományi bontásban, 2000-2012 

között. 
Forrás: Krankenhausdiagnosestatistik  

(Statistisches Bundesamt, 2013) 
 

A halálesettel végződő öngyilkosságok aránya is csökkent, illetve erős 

kiegyenlítődés figyelhető meg a régi és az új tartományok között. Összességében 
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pozitív tendenciák bontakoznak ki, a legnagyobb csökkenés a keleti tartományok 

férfilakossága körében tapasztalható a végzetes öngyilkosságok vonatkozásában. 

 

 
 

3. ábra: 1990- 2010 között az 100.000 lakosra jutó, halálesettel 
végződő öngyilkosságok száma férfi-nő és régi, illetve új tartományi 

bontásban. 
 Forrás: Todesursachenstatistik (Statistisches Bundesamt, 2013) 

 

Összehasonlításként tekintsünk rá a magyar adatokra is, 2013-ban 

Németországban ez a szám a férfiak és nők adatait átlagolva 11,8 volt, míg 

Magyarországon majdnem kétszer annyian (21,2 fő) vetettek véget az életüknek 

önkezűleg (Eurostat, 2013). Amit tudhatunk még, hogy az élettel való elégedettség 

tekintetében az ugyan arra az évre vonatkozó adatok alapján Németország (7,3 pont) és 

Magyarország (6,1 pont) közötti különbség mégsem mondható annyira nagynak (KSH, 

2015). 

Németországban élő migránsok egészségi állapotát befolyásoló tényezők néhány 

aspektusának felvillantásával folytassuk. Az alábbi egészségmodell is rávezethet 

bennünket arra, hogy miért is képeznek egy különleges csoportot a migránsok testi-lelki 

egészség szempontjából (Berens és mtsai, 2008). 



40 

 

 

 

 
 

4. ábra: A Németországban élő migránsok egészségmodellje  
Forrás: Berens és mtsai (2008) 

 

A fenti modell megmutatja, hogy nemcsak a hozott genetikai különbségek, a 

származási országban korábban átélt tapasztalatok, és életmód valamint a migráció 

folyamata során megélt események lehetnek folyamatosan ható tényezői a migránsok 

egészségének, hanem a befogadó országban betöltött szociális státuszuk, 

akkulturációjuk, jogi, integrációs és egyéb helyzetük is. Továbbá meghatározó az új 

közeg egészségügyi ellátórendszerében tapasztalt viszonyulások, hozzáférési 

lehetőségük, a nyelvtudás megléte vagy hiánya az új közegben kialakított 

egészségmagatartásukon kívül.  

 

 

 

 

 

 

  

Genetikai 

különbségek 

Körülmények a 
származási országban 

környezeti, egészségügyi 

rendszer, életmód, stb. 

Migráció folyamata  

Kritikus események, család/ 
megszokott környezet elvesztése, 
alkalmazkodási és integrációs 
elvárások, nyelvtudás stb. 

Körülmények a célországban 
Szociális státusz: alsó társ.-i 

réteg, szegregáció, rossz képzési 
lehetőségek, munkanélküliség, 
Akkulturáció: életmódbeli 
szokások változtatása, különböző 
értékkonfliktusok 
Jogi helyzet: tartózkodási 

engedélyhez kapcsolódó státusz, 
diszkrimináció 
Körülmények: „jobbak“ 
egészségügyi rendszer, biztonság, 
higiénia 
Integrációs akadályok: 

nyelvtudás, diszkrimináció, 
többségi társadalomban való 

eligazodás 

Tovább hat 
tényez 

Tovább hat 

Idő  

Genetikai és a 
migrációhoz 
kapcsolódó 
különbség az 
egészségi 
állapot 
tekintetében a 
célországban 

a többségi 
lakossággal 
szemben  

 

Migrációhoz 
kapcsolódó 
különbség az 
egészségi 
állapot 
tekintetében a 
származási 
országban a 

lakossággal 
szemben  

Az egyéni 
viselkedésmódok 

hatása 
(folyamatosan) 

 

Egészség-
magatartás 

 
 
 
 
 

Igénybevétel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyes 
tulajdonságok 
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2.3.5. Magyarok Németországban  
 

A magyarok legkedveltebb célállomásai a történetileg kialakult migrációs 

csatornákon keresztül évtizedeken keresztül az Egyesült Államok, illetve Kanada volt, 

viszont 1960-tól kezdődően töretlenül Németország Európán belüli vezető szerepet 

töltött be. Az alábbi táblázat jól mutatja az elmúlt több mint fél évszázad tendenciáit, 

amelyen belül Németország, mint célország súlyának növekedését láthatjuk 

világviszonylatban. Míg 1960-ban a harmadik a sorban, a következő két évtizedben a 

második legkedveltebb ország, majd az 1990 utáni visszaesést követően 2010-re már az 

első helyen szerepel Németország (Melegh & Sárosi, 2015). 

 

 
1960 

 
1970 

 
1980 

 

 
Célország 

 
% 

 
Célország 

 
% 

 
Célország 

 
% 

 

 
USA 256 017 41,1 

 
USA 216 934 39,7 

 
USA 156 495 33,2 

 

 
Kanada 70 902 11,4 

 
Németország 80 920 14,8 

 
Németország 80 675 17,1 

 

 
Németország 66 670 10,7 

 
Kanada 66 212 12,1 

 
Kanada 62 715 13,3 

 

 
Ausztria 49 944 8,0 

 
Ausztrália 34 488 6,3 

 
Izrael 27 331 5,8 

 

 
Összesen 623 503 100 

 
Összesen 547 007 100 

 
Összesen 471 656 100 

 

             

 
1990 

 
2000 

 
2010 

 

 
Célország 

 
% 

 
Célország 

 
% 

 
Célország 

 
% 

 

 
USA 126 986 31,2 

 
USA 99 162 22,4 

 
Németország 104 000 21,2 

 

 
Kanada 56 842 23,4 

 
Németország 88 901 20,0 

 
USA 79 701 16,2 

 

 
Németország 50 833 13,9 

 
Kanada 50 689 11,4 

 
Kanada 51 101 10,4 

 

 
Ausztrália és 

Új-Zéland 
28 929 7, 1 

 
Ausztrália és 

Új-Zéland 
26 494 6,0 

 
Egyesült 
Királyság 

40 310 8,2 
 

 
Összesen 407 594 100 

 
Összesen 443 600 100 

 
Összesen 491 198 100 

 
 

3. táblázat:  A négy legfontosabb célországban élő, Magyarországon 
született személyek száma és aránya a Magyarországról elvándoroltak 

csoportjában, 1960–2010 (%) 
Forrás: World Bank (1960-1980), United Nations (1990-2010),  

Melegh & Sárosi (2015) számításaival kiegészítve saját kiemeléssel 
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5. ábra: A négy legfontosabb célországban élő, Magyarországon 
született személyek számának grafikus ábrázolása a Magyarországról 

elvándoroltak csoportjában, 1960–2010 
Forrás: World Bank (1960-1980), United Nations (1990-2010),  

Melegh & Sárosi (2015) számításaival kiegészítve saját ábrázolással 
 

 

Más statisztikai adatokból kiindulva ugyan ez az elsőbbség derül ki 

Németország vonatkozásában. 2008-ban az európai országok bevándorlási adatai szerint 

26661 magyar állampolgárt tartottak nyilván, ezek 70 %-át (ami kb. 19 000 főt jelent) 

Németországban (Papp Z., 2010). Az alábbi táblázatra nézve is láthatjuk, hogy 
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németországi adatok egyfajta növekedést mutatnak az 1996-os szintből kiindulva. A 

számítások alapján eljutunk a Németországi Magyarok Országos Szövetsége által is 

becsült 120.000-es létszámhoz, ami a valóságban fölfelé is módosulhat.   

 

 
Borbándi, 1996 MVSZ, 2000 HTMH, 2006 

Ausztria 60 000 40 - 45 000 40 000 

Belgium 10 - 15 000 14 - 15 000 5 - 6 000 

Dánia 2 000 4 000 2 - 4 000 

Franciaország 50 000 40 - 45 000 15 - 19 000 

Hollandia 10 000 11 - 12 000 8 - 10 000 

Nagy-Britannia 25 000 25 - 30 000 25 - 30 000 

NÉMETORSZÁG 62 000 120 000 120 - 160 000 

Norvégia 3 000 4 000 3 000 

Olaszország 10 000 9 - 10 000 n.a. 

Svájc 20 000 18 - 20 000 20 - 25 000 

Svédország 25 000 25 - 27 000 30 - 35 000 

ÖSSZESEN 277 000  -  282 000 332 000  -  354 000 289 000  -  354 000 

 
4. táblázat:  Kárpát-medencén kívüli néhány európai országban élő 

magyarok számára vonatkozó becslések  
 (Forrás: Papp Z., 2010) 

 

A statisztikai adatok vonatkozásában érdemes figyelembe vennünk, hogy nehéz 

pontosan meghatározni, hogy ki is a magyar, mivel nem elégséges a származási 

országra rákérdezni pl. egy népszámlálás során, hisz a Magyarországgal szomszédos 

országokból is vándoroltak ki magyarok, akiket aztán a kibocsátó ország szerinti 

állampolgárság alapján vannak számon tartva. A bizonytalanságokat az ún. szakértői 

becslésekkel tudjuk kiküszöbölni, ahol nem áll rendelkezésünkre részletes hivatalos 

adatsor. A Magyarországgal szomszédos országokból származó magyaroknál a 

Románia, Jugoszlávia/Szerbia, volt Szovjetunió/Ukrajna esetében a felekezeti 

hovatartozás alapján, azaz a katolikus és protestáns vallásúak esetében 

valószínűsíthetjük, hogy magyarok. A csehszlovák/szlovák kivándorlóknál pedig 

feltételezhetjük, hogy kb. fele magyar (Papp Z., 2010). 
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Izgalmas lenne az alább következő németországi bemutatáson kívül további 

vizsgálódásokat folytatni a többi
32

 európai és Európán kívül élő magyarokról, magyar 

közösségekről, de ez már szétfeszítené a dolgozat kereteit.  

Míg a Melegh & Sárosi (2015) szerzőpáros által idézett világbanki és ENSZ-

adatok a Magyarországon születettek számából indult ki, addig a Papp Z. (2010) által 

összegyűjtött és összehasonlított adatok (Borbándi, 1996; MVSZ, 2000; HTMH, 2006) 

a teljes magyar etnikumra vonatkozó becsléseket tartalmazza európai viszonylatban. Az 

ENSZ-adatok szerint a Németországban élő magyarok száma 1990-ben 51.000 fő, míg 

2000-ben már 89.000, miközben Tóth (2002) az 1989-2000 közötti időszak 

vonatkozásában 50-60.000 fő körüli becslést ad, ami egybeesik Melegh (2002) 1987-

1996 közötti időszak számadatával (50.000). 2008-ra irányuló statisztikai adatok 

tanúsága szerint az AZR (2015) és Földházi (2011) is 60.000 főre teszi a 

Németországban élő honfitársaink számát, míg 2010-ben a Melegh & Sárosi (2015) 

által megemlített United Nations-statisztikák szerint 104.000-en, a német hivatalos 

(AZR) adatok alapján pedig 69.000-en élnek kinn. 

A számokat összehasonlítva látjuk, hogy az ENSZ adatok a legmagasabbak a 

magyar szerzők és a német AZR adataihoz viszonyítva, mivel az utóbbiak a magyar 

állampolgársággal rendelkezőket mutatja népszámlálási és egyéb (tükör)statisztikák 

alapján, míg a United Nations számai mindazokat, akik Magyarországon születtek és 

Németországban élnek, akik közül többen már megszerezhették a német 

állampolgárságot és ezért nem kerültek be a Német Statisztikai Hivatal számításai közé. 

Továbbá valószínűleg még felfelé módosíthatjuk a számokat, hiszen vannak, akik 

turistaként külföldön élnek, bár akadnak olyanok is, akik hazaköltöztek időközben. 

Németország, mint célország, ahogy láttuk, nemcsak az uniós csatlakozás és a 

német munkaerőpiac megnyitása óta vált közkedveltté a magyarok körében, hanem a 

két ország közötti kapcsolat migrációs vetületének is komoly hagyományai vannak. 

Németország Kelet-Közép-Európa számára történetileg nézve mindig is fontos 

migrációs célpontja volt, hisz nem annyira az észak–déli irányú migrációban játszott 

fontos szerepet, hanem sokkal inkább az Európán belüli kelet–nyugati népmozgásokban 

(Melegh, 2002). 

                                                 
32

  Csak felsorolásképpen: Svájc – Kanyó (2003), Ausztria - Deréky (1984), Kovács É. & Melegh (2000), 

Cserján (2005), Lénárt (2009), Burgerland – Somogyi (2004), Egyesült Királyság – Kállai (2010), 

Amerikai Egyesült Államok – Papp Z. (Szerk.) (2008), Fejős (1993), Walczer (2009), Huseby-Darvas  

(2008), Melegh (1999), Argentína – Kovács N. (2009) 
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A 2010-es statisztikákban a negyedik legkedveltebb célországként megjelenő 

Egyesült Királyság hátránya a nagyobb távolságban és a gyengébb migrációs kapcsolati 

hálózatokban keresendő, viszont a fiatalabb és főként értelmiségiek körében mégis 

közkedvelt úti cél volt. Németországot és Ausztriát jellemzően inkább az idősebbek és a 

szakmunkások választották, ugyanakkor a felsőfokú végzettségűek közül a mérnökök, 

informatikusok, és az egészségügyben dolgozók is nagy arányban keresettek és vannak 

jelen a német munkaerőpiacon (Földházi, 2011).  

A külföldiek központi nyilvántartásból (AZR) derülnek ki adatok magyar 

állampolgársággal rendelkezők vonatkozásában többféle szempont (2008-2015 közötti 

időszakra, nemek szerinti eloszlás, tartományonkénti számuk, Németországban való 

tartózkodás ideje) szerint bemutatva. 2015-ben 180.000 körüli főben állapítja meg a 

Németországban élő magyar állampolgárok létszámát. A 2008-2015 időszak változásait 

bemutató grafikon világos képet ad számunkra arról, hogy a megjelölt hét év során 

megháromszorozódott a Németországba költözött magyar állampolgárok száma, akik 

jellemzően továbbra is nagyobb arányban férfiak. 2011. május 1-én nyitotta meg 

Németország Ausztriával együtt a munkaerőpiacát azok számára az uniós országok 

számára, melyek 2004-ben léptek be a közösségbe, köztük Magyarország számára is 

(Földházi, 2011). Ennek hatása tetten érhető a Németországba áramló magyarok 

erőteljes létszámbeli növekedésében is 2011-től kezdődően. 

 



46 

 

 
 

6. ábra: Németországban élő magyar állampolgárok nemek szerinti és 
2008 -2015 közötti időszak vonatkozásában évenkénti bontásban 

 (Forrás: AZR - Bevölkerung und Erwerbstätigkeit…, 2016) 
 

 

Az alábbi táblázatból láthatjuk a magyarok eloszlását Németország tartományai 

között. Ebből kiderül, hogy 2015-ben Hessen és Baden-Württemberg tartományok után 

továbbra is, 2011-hez hasonlóan a harmadik helyen áll a tartományi lakosságszámhoz 

viszonyított külföldiek arányát nézve Észak-Rajna-Vesztfália. Itt azonban a magyar 

állampolgárságú lakosokról is kapunk információt. Hagyományosan a földrajzi közelség 

és a további kulturális- történelmi kötődések is nagy szerepet játszhatnak abban, hogy a 

Magyarországhoz legközelebb eső Bajorországban él a legtöbb magyar állampolgár 

(64 818 fő) 2015-ben, majd a másik szintén déli tartomány, Baden-Württemberg követi 

(44 410 fő), és Észak-Rajna-Vesztfáliában élnek a harmadik legnagyobb létszámban 

magyar állampolgárok (18 973 fő) a német statisztikák szerint.  
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Összlakosság 
száma  

 

Külföldiek 
száma  

 

Külföldiek  
aránya az 

összlakossághoz 
képest 

Magyar 
állampolgárságú 
lakosok száma 

Magyar 
állampolgárok 

aránya a 
külföldiekhez 

képest 

Németország 81 458 978 9 107 893 11,2% 178 221 2,0% 

Baden-
Württemberg 

10 777 514 1544665 14,3% 44 410 2,9% 

Bajorország 12 744 475 1577194 12,4% 64 818 4,1% 

Berlin 3 484 995 572 801 16,4% 3 100 0,5% 

Brandenburg 2 464 526 88 158 3,6% 1 568 1,8% 

Bréma 663 609 106 693 16,1% 903 0,8% 

Hamburg 1 770 162 275 995 15,6% 1 309 0,5% 

Hessen 6 116 203 929556 15,2% 12 140 1,3% 

Mecklenburg–
Elő-Pomeránia 

1 600 599 65 004 4,1% 1 105 1,7% 

Alsó-
Szászország 

7 860 528 663 817 8,4% 8 435 1,3% 

Észak-Rajna-
Vesztfália 

17 683 129 2270248 12,8% 18 973 0,8% 

Rajna-vidék–
Pfalz 

4 021 211 394 088 9,8% 8 721 2,2% 

Saar-vidék 989 263 104 878 10,6% 1 730 1,6% 

Szászország 4 055 888 164 230 4,0% 4 621 2,8% 

Szász-Anhalt 2 231 044 83 051 3,7% 2 395 2,9% 

Schleswig-
Holstein 

2 841 016 191 327 6,7% 1 426 0,7% 

Türingia 2 154 816 76 188 3,5% 2 567 3,4% 

 

5. táblázat:   Németország lakossága 2015-ben tartományonkénti 
bontásban, a külföldi, azon belül a magyar állampolgárok száma 

tartományonként, kiemelve néhány fontosabb tartomány 
arányszámait  

(Forrás: AZR - Bevölkerung und Erwerbstätigkeit…, 2016; saját 
számítások) 

 

 

A fenti táblázatot kiegészítve néhány adattal még elmondható, hogy Észak-

Rajna Vesztfáliában a magyarokhoz képest jóval nagyobb csoportot jelentettek a román 

állampolgárok 86 764 fővel 2015-ben, míg Szerbia és Montenegró állampolgárai 5 791-

vel képviseltették magukat. A román állampolgárokra vonatkozó adatokból 

következtethetnénk a közöttük lévő magyar anyanyelvűekre, ha rendelkezésünkre állna 

a vallási hovatartozás szerinti bontásuk, de sajnos ennek híján nem tudunk erre 

vonatkozóan megbecsülni az erdélyi magyarok számát.  
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Az AZR adati alapján kapunk képet a magyarok arányáról is a Németországban 

élő többi külföldi lakoshoz képest. AZR szerint 2015.december 31-én a leggyakoribb 

külföldi állampolgárság szerinti lakossági sorrend élén a törökök állnak. Magyarország 

a 12. helyen áll, 178 221 fővel (férfi: 107 040, nő: 71 181), megelőzve többek között 

Bosznia-Hercegovinát, közvetlenül Ausztriát követően. 2012 évre vonatkoztatva, tehát 

közvetlenül a német munkaerőpiaci liberalizáció után Lengyelország (184 325), 

Románia (116 964) és Bulgáriát (58 862) követően a negyedik helyen álltunk az arra az 

évre vonatkozóan a Németországba érkező külföldi állampolgárok sorában (Zuzüge…, 

2012)
33

. 

 

 
 

7. ábra: Németországban élő külföldi állampolgárok létszáma nemek 
szerinti bontásban 2015.december 31.-ei adatok alapján 
 (Forrás: AZR - Bevölkerung und Erwerbstätigkeit…,2016) 
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  Zuzüge von Ausländern nach Herkunftsländer, 2012. Statistische Bundesamt   
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Magyarország és Németország közötti gazdasági aszimmetrikus viszonyok 

történetileg nézve rég óta fennállnak, mint a vándorlásokat fenntartó egyik fontos 

mozgató erő.  

 

Év Németország Magyarország Szorzó 

1990 22.219 3.331 6,7 

1995 31.716 4.470 7 

2000 23.685 4.614 5,1 

2005 34.650 1.1092 3,1 

2010 41.723 12.958 3,2 

2013 46.269 13.481 3,4 

 

6. táblázat:   Egy főre jutó GDP USD –ban Németország és 
Magyarország összehasonlításában 1990-2013 közötti időszakban  

 (Forrás: Világbank34, saját számítások)  
 

Bár csökkenő tendenciát mutat a két ország egy főre jutó GDP-jének az aránya, 

mert míg a ’90-es évek elején hat- hétszeres volt a különbség, addig ez 2005-től 

kezdődően háromszorosára csökkent. Ugyanakkor mégis hozzá kell tennünk, hogy „a 

munkaerő-áramlások keletkezése nem annyira a résztvevők valamiféle kicsinyes 

gazdasági előnyméricskélésére, mint inkább a kibocsátó és a fogadó országok közötti 

korábbi kapcsolatok történetére vezethető vissza” (Portes & Böröcz 2001: 69 idézi 

Földházi, 2011). 

A két ország kapcsolatának történelmi hagyományait csak a legutóbbi 

évtizedekre visszatekintve összefoglalva elmondható, hogy meghatározó volt a magyar  

szerepvállalás a vasfüggöny lebontásában, ami a főként a NDK-ból menekülők 

befogadását és továbbengedését jelentette. Előzőleg a Német Szövetségi Köztársaság az 

1956-os forradalom magyar menekültjei számára nyújtott segítséget, majd a fal 

leomlásáig terjedő időszakban adott volt az a lehetőség, hogy a keleti és a nyugati blokk 

németjei a Balatonnál találkozhattak. 

Összefoglalva elmondhatjuk, ahogy ez ki is derült a hivatalos adatok különbsé-

geiből, hogy hiába a statisztikai nyilvántartás, a valóságot csak közelítik a számszerű-

sített eredmények. Először is jellemző, hogy a Németországban élő magyarok 

                                                 
34

  http://data.worldbank.org/country/germany  

http://data.worldbank.org/country/hungary 

 

http://data.worldbank.org/country/germany
http://data.worldbank.org/country/hungary


50 

 

vonatkozásában inkább alulbecslésről lehet szó. A magyar állampolgárságú 

személyekre vonatkozó adatokból kimaradnak a magyar anyanyelvű, de már német 

állampolgárságú személyek, illetve a Romániában, Szerbiában (vagy Jugoszláviában), 

stb. született, román vagy szerb állampolgárságú magyar etnikumúak. Továbbá a nem 

regisztrált magyarok, mint pl. a rendszeresen hazajáró akár turistaként vagy diákként 

kinn tartózkodó honfitársaink.  

Viszont ha az adatokat felfelé is módosítanánk, akkor is egyfajta trendek mégis 

kirajzolódnak, mint hogy Németország a magyarok által egyik legkedveltebb célállomás 

volt és ma is az, 2010-től pedig átvette a vezető szerepet. Németországon belül is 

jellemzően a déli tartományok, Bajorországot és Baden-Württemberget választják a 

legtöbben, de harmadik leggyakoribb céltartomány Észak-Rajna-Veszfália, 

Németország legnagyobb lélekszámú tartománya. A Németországban élő külföldi 

állampolgárok közötti rangsorban 2015.december 31-ei adatok alapján a 12. helyen 

vagyunk. A 2011-es német munkaerőpiaci nyitás után a már EU-taggá vált volt 

szocialista országok között a magyarok jelenléte is erősödött, amiről Hárs Ágnes 

(2016a) is beszél.  

Németország és Magyarország között kialakult, történetileg meghatározott 

migrációs csatornák rendkívüli stabilitást mutatnak, ami a rendszerváltás következtében 

sem változott lényegileg (Melegh & Sárosi, 2015).  Tehát nem annyira az egyéni profit-

maximalizáció, mint ahogy azt a neoklasszikus elméletek gondolják, áll a migráció 

hátterében, hanem egy sokkal komplexebb és történetileg meghatározott jelenséggel 

találkozunk. Sokkal inkább a családi, baráti kapcsolatokon keresztül működő lánc-

migráció a meghatározó, ami már egy öngerjesztő- önműködő folyamattá vált (Gödri, 

2010). 

Mivel a diaszpóra mérete és egyéb jellemzői is nagyban befolyásolják a migrá-

ciós döntést, „kiemelten fontos kumulatív oksági tényező” (Collier 2013: 38-39,89-90, 

Massey 1999: 45-47 idézi Melegh & Sárosi, 2015: 236.), térjünk át a következőkben a 

meghatározó jelentőségű, a befogadó közegre jellemző kapcsolati hálózatok azon 

aspektusára, amely a Németországban élő magyarok szervezeti, közösségi életét jelenti.  

Papp Z. Attila (2010) Borbándira és másokra utalva egybehangzóan azt mondja, 

hogy a magyar származásúak 5-10, maximum 15 %-a vesz részt a magyar szervezeti 

élet valamely formájában általánosan tekintve a nyugati diaszpórákra. A szervezeti világ 

nagyon sokszínű történeti távlatából tekintve is, de ha csak a rendszerváltás utáni 

időszakot vesszük figyelembe, akkor elmondható, hogy sok új kihívással kell 
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szembenéznie. Az 1989 utáni magyarországi új politikai helyzet megszüntette a 

klasszikus emigráció szükségességét a határok megnyitásával és a demokratikus 

intézményrendszer lassú kiépülésével. Mindez arra indította a nyugati, benne a 

németországi szórvány közösségeket, hogy a megváltozott körülmények között új 

identitást, másfajta feladatokat keressen magának, ami egy újfajta korszak megnyitását 

is jelentette egyúttal. Kovács I. (2008) is megemlíti, hogy ezek az asszimiláció és a 

közösségek felmorzsolódásának a lassítása, maguknak a kisközösségeknek, 

intézményeknek (iskolák, egyházi alapon szerveződő közösségek, klubok, sajtó, stb.) a 

fenntartása, tartalmi gazdagítása, valamint az anyaországgal való kapcsolatok ápolása, 

bővítése és a külföldi magyar képviselet fenntartása. Az újonnan érkező fiatal magyar 

migráns-generáció pedig a megváltozott körülmények hatására új, jóval modernebb 

közösségigénnyel lépnek fel, amelyek teljesítésére nem minden esetben alkalmasak a 

régi formák. Illetve mára megkérdőjelezhetetlen az internet és más modern 

kommunikációs eszközök hatása a kapcsolatépítésben, illetve a közösségi hálók 

virtuális vagy valós fenntartásában.  

Deréky P. (1984), aki 1981-1983 között készített interjúkat Ausztriában és 

Nyugat-Németországban élő főként másodgenerációs magyarokkal, leírja, hogy még a 

rendszerváltás előtt érezhető volt egyfajta törés a két nemzedék, az idősebb, első 

generáció és a fiatalabb, második generáció között. Ugyanis a fiatalok elégedetlen-

ségüknek hangot adva nem látogatták a nyugati szórvány magyar rendezvényeket, 

hiszen a nyugati magyarság létkérdései nem érdekelték őket, és az őket érintő témákra 

se itt, se a kinti magyar sajtóban nem kaptak választ. Erről a kudarcról Huseby-Darvas 

Éva (2008) is beszámol, mint a kulturális generativitás megakadásáról egy amerikai 

magyar közösség középkorú és idősebb asszonyaival készített interjúk tapasztalataként. 

Deréky felmérése, ahogy ő is említi, nem reprezentatív, illetve nem is friss, de mégis 

jelzi, hogy a kinti magyar közösségeknek milyen kihívásokkal kellett volna már akkor is 

megküzdenie, amelyek a rendszerváltást követően csak fokozódtak. 

Papp Z. Attila a már említett 2010-es tanulmányában írja, hogy a közelmúlt 

nyugati, benne a németországi magyar diaszpórában a szervezeti élet tekintetében az 

egyházaknak és a cserkészetnek, illetve az általuk fenntartott iskoláknak jut 

meghatározó szerep a magyar identitás fenntartásában. Természetesen jelen vannak és 

működnek más intézmények is, mint pl. kulturális, értelmiségi, politikai és lobbi 

szervezetek is, illetve fellelhetők különböző sajtótermékek is, valamint az internetes 

közösségi portálok, önszerveződő baráti közösségek is.  



52 

 

Az egyházhoz köthető diaszpóra-élet bemutatása előtt még néhány szót ejtsünk 

az állami szintű háttérről, ami természetesen csak néhány ponton kapcsolódik a 

szervezeti élethez, mint pl. a magyar nemzeti ünnepekhez kötődő rendezvények 

szervezése kapcsán, ugyanakkor a két ország közötti kötelék minőségét jelzik. A német-

magyar együttműködés mai intézményei diplomáciai szinten is adottak: Berlinben 

nagykövetség működik, továbbá a déli tartományok székhelyén Münchenben és 

Stuttgartban, illetve Észak-Rajna-Vesztfália központjában, Düsseldorfban főkonzulátus. 

Továbbá tiszteletbeli konzul Hamburg, Bréma, Nürnberg, Fellbach és Schwerin mellett 

a szintén észak-rajna-vesztfáliai Essenben is tevékenykedik. És számos vegyesbizottság, 

pl. magyar-észak-rajna-vesztfáliai, valamint több, már fentebb is említett társadalmi, 

bikulturális és kisebbségi szervezet munkája erősíti a magyar-német kapcsolatokat, 

valamint a Németországban élő magyarok etnikai identitását.   

 Visszatérve az egyházi közösségekhez, szervezeti kiépítésük már a 19. század 

vége felé elindult az akkori magyar kivándorlási hullámok célországaiban, azaz az 

Amerikai Egyesült Államokban, illetve Kanadában, majd a diaszpóra szétterjedésével 

másutt is, Nyugat-Európában, Latin-Amerikában stb. Felekezetileg a katolikus, a 

református és a kisebb protestáns gyülekezetek közül a baptisták közösségei a 

jelentősebbek, utóbbiak főleg angolszász területeken. Papp Z. (2008) az amerikai 

tapasztalatai alapján úgy véli, hogy a református gyülekezetek sikeresebben vettek és 

vesznek részt a magyar identitástudat ápolásában, ami ezen egyház népnemzeti 

irányultsága magyaráz. A római katolikus egyház univerzális és hierarchikusabb jellege, 

valamint a fokozottan jelentkező paphiány miatt nehézkesebben épült ki, illetve 

amerikai vonatkozásban számarányát tekintve megcsappant. A 2009-ben, Cserháti 

Ferenccel, a külföldön élő magyar római katolikusok püspökével készült interjúból 

kiderül: akkor az európai viszonyokat tekintve Németországban 12, Ausztriában 5, 

Svájcban 3, Belgiumban, Angliában, Olaszországban, Franciaországban 2-2 magyar 

katolikus misszió működik. Ezek hatósugarában több olyan magyar közösség is létezik, 

ahol a magyar papok jelen vannak időleges rendszerességgel, sőt részben 

kezdeményező szerepet is betölthetnek. A külföldön élő és tevékenykedő magyar 

lelkipásztorok száma hét évvel ezelőtt meghaladta a 220-at, akik a befogadó országok 

egyházainak fennhatósága alá tartoznak.  

A Vatikán 1983-tól külföldi magyar püspök kinevezésével is erősíti a külföldön 

élő magyarok lelki gondozását. Az egyház álláspontja szerint (is) az identitásmegőrzés 

egyik legfontosabb terepe a közösség, az a közeg, amelyben a nyelvet, a szokásokat, a 



53 

 

hagyományokat gyakorolhatják a külföldre szakadt migránsok, éppen ezért lényeges az 

anyanyelvi liturgia, az egyházi közösség, ami ernyőszervezetként befogad minden olyan 

tevékenységet, eseményt, ami a keresztény értékrenddel összhangban áll. Ilyen például 

a magyar emigráció egyik legfontosabb intézménye, a cserkészmozgalom – ahogy azt 

már Papp Z. Attila is kiemelte Az előbb említett magyar csoportosulásoknál Cohen 

(1985) négy szempontja magától értetődő módon érvényesül. Szerinte egy csoportot 

akkor tekinthetünk közösségnek, ha következő feltételek teljesülnek: (1) lokalitás, (2) 

azonos érdekek (etnikai azonosság, vallás, stb., ami azonos identitást von maga után), 

(3) tagok közötti társadalmi interakciók, (4) társadalmi cselekvés megvalósul. 

 Az interjúban nem tematizálódik az az alapvető kérdése a diaszpóra 

egyházainak, amit nemcsak Papp Z. Attila említ meg, hanem saját németországi 

interjúalanyaim is, hogy mi is a szórványegyház elsődleges feladata: a hit ápolása, 

továbbadása, vagy a magyarságtudat fenntartása, annak erősítése. Bár itt érdemes 

megemlíteni azt a szociálpszichológiai megfigyelést, amire Örkény és mtsai (2007) is 

utalnak, miszerint az egyes identitáselemek egymáshoz való viszonyát tekintve a vallási 

identitás gyengíti a nemzeti identitást – ennek a kérdésnek a vizsgálata viszont tovább 

bonyolítja a szórványegyházak szerepét a diaszpórában. Illetve arról a kérdésről sem 

tettünk eddig említést, hogy hol van az a határ, amikor már a saját etnikai közösséggel 

való kapcsolattartás aránytalan mértéke elvonja az egyént az össztársadalmi 

beilleszkedés lehetőségétől, azaz az egyik oldalon erősíti a gyökereket, a másik oldalon 

viszont izolál.  

Gondolatilag tágítva a kört és a szórványegyházak szerepvállalásától 

továbblépve az az altruista magatartás is egyfajta nemzeti identitásmegőrző stratégia 

lehet – ami a lelki egészség fenntartását szolgálja -, ha a már 10-20 éve emigrációban 

élő egyén, aki jól beilleszkedett és sikeres a befogadó társdalomban, úgy dönt, hogy 

szívesen tenne valamilyen közösségi kereteken belül a szintén külföldre szakadt 

honfitársaiért. Ebben az esetben nem ő várja a társas támogatást, hanem ő adja az azt 

kérő, arra rászoruló számára, bár burkoltan ő maga is kap általa.  

Hautzinger és mtsai (2014) hozzáteszi az önsegítő csoportok jelentőségét, 

melyek a lelki egészséget erősítő tényezőként működhetnek a migráció folyamatában. 

Az önsegítő csoportoknak igen nagy hagyománya van Németországban, még 25 évvel 

ezelőtt is már 40-50.000 önsegítő csoport működött folyamatosan, a nyugati részen 125 

Kontakt- és Informationstelle segítette a csoportok létrejöttéhez, fenntartásához, 

fejlesztéséhez kapcsolódó szervezési munkát. Mindez az önsegítés eszméjének 
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elevenségét mutatja a köztudatban, s mindezt erősíti a különböző problémákkal 

küzdők
35

 számára sok esetben állandóan elérhető telefonügyelet, a rengeteg kiadvány, 

valamint az anyagi (pl. csoport indításához) és természetbeni (pl. terem biztosítása által) 

támogatások (Buda, 1992). Ugyanakkor a migrációs hátterű vagy külföldi 

állampolgárok számára ez az erősen német nyelvhez kötött lehetőség sokáig el volt 

zárva. Csak az utóbbi években kezdődött el a nyitás különböző célzott projekteken 

keresztül a multikulturális vagy „kultúraérzékeny” önsegítő csoportok szervezésére 

főként a leginkább érintett német nagyvárosokban, mint pl. Hamburgban (Szmidt, 

2015). Németországban kifejezetten magyar vonatkozású önsegítő csoportokról nincs 

információm, de a magyar missziókhoz kötődő önszerveződések között találunk 

funkcionálisan részben hasonló csoportokat, pl. baba-mama kör. 

 

 

 

2.4. Pszichológiai, szociálpszichológiai megközelítés   
 

A migráció nemcsak helyváltoztatást jelent, hanem kultúra- és társadalom-

váltást is, ez pedig egy életen át tartó tanulási, alkalmazkodási folyamatra készteti az 

embert. A pszichológia oldaláról megközelítve ez a lélektanilag részben megterhelő 

helyzet veszteségélménnyel, bizonytalanság-érzettel, nyelvi problémákkal, esetleg 

diszkriminációs tapasztalatokkal is járhat, egyben azonban sokféle fejlődési lehetőséget 

is tartogat magában. Egyéni szinten a lelki „háztartás” egyes elemeit újra kell 

strukturálnia az alkalmazkodási folyamatban bennlévő egyénnek: személyes kapcsolati 

tőkéjét tekintve, illetve a környezetére irányuló interakciók terén új egyensúly 

kialakítása szükséges. Ez a fájdalmakkal is járó folyamat, kihívás a lelki 

egészségmegőrzés szempontjából (Machleidt, 2003), ugyanakkor lehetőség is a 

(személyiség) fejlődésre, tanulásra.  Erikson (1991) szerint a kivándorlás „kemény és 

szívtelen” dolog, kegyetlen formája a túlélésnek, bár új identitáslehetőség is. 

Ugyanakkor egy olyan jellegű tanulási folyamat is, aminek a végkimenetele 

összességében nagyon is pozitív lehet, figyelembe véve az új környezet nyújtotta 

lehetőségeket. 

 

                                                 
35

  Pl. megváltozott munkaképességűek, hátrányos vagy diszkriminált helyzetűek, munkanélküliek, testi-

lelki betegségben szenvedők, szenvedélybetegek s azok hozzátartozói, özvegyek, fiatal anyák 
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2.4.1. Motivációk 
 

A nemzetközi tendenciák szerint is többféle ok állhat a kivándorlás hátterében. 

Ilyen lehet pl. a „gazdaságilag motivált migráció”, ami makroszinten a kibocsátó 

országban („outflow”) megjelenő munkanélküliség és a befogadó ország („inflow”) 

munkaerőhiánya magyaráz. A megélhetési migránsok első hullámát a klasszikus 

folyamat szerint aztán a házastársak és családtagok is követik, tehát a migráció másik 

kiváltó oka a családegyesítés is lehet. Ebben az esetben a nemek aránya is megváltozik 

az első csoporthoz képest. A harmadik nagy csoportba pedig a politikai vagy más, akár 

vallási okok miatt üldözöttek tartoznak. 

A motivációk vonatkozásában már Puskásnál (1985) is olvashattuk, hogy a nem 

politikai indíttatás mögött milyen lélektani folyamatok játszhattak szerepet a 

felsoroltakon kívül pl. anno az „ötvenhatos” menekülteknél is. Ő kiemeli a magánéleti 

problémákat, az életúttal kapcsolatos zavaró tényezőket, mint pl. iskolai nehézségek, 

munkával kapcsolatos konfliktusok, vagy akár a pszichotikus megbetegedéseket. 

Többen az emberi kapcsolataikban rejlő konfliktusaik elől menekültek szerinte, amire 

aztán a lakhely, sőt országváltás sem adott megfelelő választ.  

Csepelinél (1987) találkozhatunk a motivációk és az ezzel szorosan összefüggő 

vonzó-taszító tényezők szociálpszichológiai megközelítésével a Puskás által felvetett 

lélektani szint gondolatmenetét tovább folytatva. Csepeli a mikroszociális miliő hatását 

emeli ki és három csoportot különböztet meg. Az első szerint a közvetlen társas 

környezet lehet túl szűk, így nyomasztó, ezért a terhes kötődési mintáira hiába reagál 

lázadással az egyén, a tényleges elszakadás mégis nehéz. A második csoport pont ennek 

az ellentétét írja le, azaz a túl tág mezőben az egyén elbizonytalanodik és diszkomfort-

érzés alakul ki benne, aminek a feszültségét új lakhelyet keresve próbálja enyhíteni. A 

harmadik csoportnál pedig a környezet segíti az egyént, hogy autentikus személyiséggé 

alakuljon, így a cselekvésre irányuló döntése is racionális előrelátáson alapul. 

Járosi (2005) hívta fel a figyelmet Appaduraira (1998) hivatkozva az egyre 

nagyobb jelentőséggel bíró imaginációk fontosságára, mint a főleg a jelenkori migráció 

hátterében meghúzódó egyik meghatározó tényezőre. A célországra vonatkozó 

imaginációk tulajdonképpen egyfajta álmok, elképzelések, hallomások, melyek 

kialakulása és hatása részben az egyre nagyobb tért nyerő tömegkommunikációnak, 

részben pedig a személyes, mindennapi kommunikációnak köszönhetők. Ezek az 

imaginációk sajátos egyéni viszony kialakítására is késztethetnek olyan világokkal 
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kapcsolatban, melyeket eddig még sohasem láttunk, valamint a saját társadalmi rendünk 

kritikájára is bíztathatnak. Kiváló példa erre az ún. „amerikai álom” mítosza, ami szerint 

Amerikában rövid idő alatt kemény munkával nagy gazdasági előnyre lehet szert tenni
36

 

(Walzer, 2009). 

A motivációk tárgyalása során ki kell emelni, hogy az egyik pólust képező 

kényszerítő, negatívnak nevezhető hatások („push” faktor: mint pl. a mikroszociális 

tényezők közül a terhes kötődési minták vagy más magánéleti problémák), és a másik 

végpontot jelentő vonzó, serkentő hatások („pull” faktor: mint pl. a célországra 

vonatkozó imaginációk), együttes összjátéka határozza meg a migrációs döntést 

(Horvát, 2012).  

 

2.4.2. Lelki egészség 
 

A lelki egészség fogalmának számos aspektusa létezik, ahogy a lelki 

egészségmegőrzést is többféle megközelítési lehetőség szerint lehet tárgyalni 

általánosan és migrációs térben is. A pszichés jólléttől a sikeres alkalmazkodáson és 

megküzdési stratégiákon keresztül az élet értelességében gyökerező meggyőződésig, 

ugyanakkor a negatív lelkiállapot, mint pl. a depresszió vagy komolyabb mentális 

zavarok hiányaként is felfoghatjuk e fogalmat. A kutatás fókuszában a lelki egészség 

azon szempontjai állnak, hogy milyen megküzdési stratégiák segítik az egyént a 

migrációs alkalmazkodási, beilleszkedési folyamatban a sikeres helytalálásban a 

befogadó társadalomban. A fókuszként megjelölt coping mechanizmusok mellett 

azonban vázlatosan is, de szóljunk néhány szót a további megközelítésmódokról, 

melyek segítenek tágabb kontextusba helyezni a kiemelt kérdést. 

Az egyik definíció szerint a lelki egészség: „pozitív életérzéssel járó belső 

folyamategyensúly és az ebből következő viselkedés, mellyel az egyén biztosítja belső 

stabilitását és a társadalomban elfoglalt megfelelő helyét szüntelen változások (...) 

közepette is ”(Tomcsányi & N. Tóth 1995:31).  Mindezek alapján is elmondható, hogy 

a migrációkutatásban a lelki egészség szempontjának relevanciája van, hisz a migráció 

egy komoly változásokkal járó nagyvállalkozás, amely nemcsak térbeli 

helyváltoztatással, hanem pszichológiai pozícióváltással is jár. 

                                                 
36

  Walzer Tünde (2009) interjúiból kiderül, hogy ez gyakran mennyire csak álom marad. 
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A lelki egészség definícióját az Egészségügyi Világszervezet (WHO, 2001) a 

következőképpen határozta meg: az a fajta testi-lelki-szociális jóllét állapot, amely 

során az egyén a benne rejlő lehetőségeket kibontakoztathatja, képes megküzdeni az 

életben felmerülő stresszel és hasznos és eredményes munkát képes végezni valamint 

ezzel hozzájárul a közösségének életéhez.  

Kiindulópontunk az az alapvető tudásunk lehet, hogy mind a lelki és mind a testi 

betegségek kialakulását három alapvető tényező befolyásolja, az egyén biológiai, 

pszichológiai és szociális helyzete, állapota (WHO, 2011). Ez a biopszichoszociális 

szemléletet emeli ki Kopp & Skrabski (2009) is Bowlingra (1996) utalva. A lelki 

egészség szempontjából számunkra a pszichológiai és a szociális faktorok képezik az 

elérhető, megközelíthető, releváns aspektusokat. 

Solin (2011) (idézi Sz. Makó & Kerekes, 2012) a mentális egészség fogalmának 

meghatározása során több modellt is bemutat. Számunkra a funkcionális modell a 

leginkább teljes, ami egyrészt a lelki egészséget mint kontinuumot
37

 értelmezi, másrészt 

pozitív értelmezést ad a fogalomnak. A pozitív megközelítés a következőket jelenti: a 

környezetünkben bekövetkező változások észlelése, megértése, értelmezése, ezt 

követően az ehhez való alkalmazkodás és megváltoztatásra irányuló magatartás, 

képesség. Mindehhez szükségünk van a gondolkodásra és a körülöttünk lévő 

emberekkel való kommunikációra. 

Solin modellje a WHO modelljét tovább differenciálja, ami által a lelki egészség 

négy dimenziója bontakozik ki számunkra:  

1. az individuális tényezők (pl. gondolkodás, identitás, énkép, megküzdés), 

2. társas támogatások, kapcsolatok a családban, az iskolában, a munkahelyen, 

lakóközösségben, valamint a tágabb környezetben,  

3. a társadalmi struktúra és erőforrásai (pl. szociálpolitika, lakhatás, életfeltételek) 

4. a kulturális értékek (pl. a mentális problémákkal szembeni tolerancia és 

stigmatizáció). 

Ez a modell tulajdonképpen szintén a pszichológiai faktorokat emeli ki az 1. pontban, 

illetve a szociális faktorokat a 2., 3. és 4. pontban mikro-, mezo- és makroszintre 

bontva. 

 

                                                 
37

  A két végpontja, a lelki egészség és a betegség közötti horizonton értelmezhető a fogalom. 



58 

 

MacDonald & O’Hara (1998) modellje is ezen a síkon gondolkodva foglalja 

össze a lelki egészséget támogató és gyengítő tényezőket. A mentális egészséget 

elősegítő tényező a minőségi környezet (pl. biztonságos élettér, ideális lakókörnyezet és 

közlekedés), az önbecsülés, a megfelelő érzelmi működés (pl. érzelmek elfogadása, 

érzelmi intelligencia), az önmenedzselési, valamint a coping, azaz a megküzdési 

készségek (pl. asszertivitás, sikeres stresszkezelés, problémamegoldás), és a jól működő 

társas kapcsolatokat (pl. társas támogatás, aktivitás). Ezzel ellentétben a lelki egészséget 

rontó tényezők a következők: a deprivált környezet (pl. nem biztonságos környezet, 

szegénység, eladósodás), az érzelmi bántalmazás, az érzelmi elhanyagolás, a stressz és a 

társas kirekesztés. 

 

 
 

8. ábra: A lelki egészséget támogató és gyengítő tényezők térképe 
Forrás: MacDonald & O’Hara (1998) idézi: Cattan & Tilford (2006) 
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Bár a kultúrák közötti perspektívából nézve szinte lehetetlen vállalkozás is a 

lelki egészség definícióját megalkotni. Egy másik szerző, Doku (1997) mégis kísérletet 

tesz erre és bevezet egy új fogalmat, a „cultural literacy”, amit kulturális 

érzékenységnek
38

 lehetne fordítani, illetve multikulturális aspektusba helyezve értelmezi 

a lelki egészség fogalmát
39

. Doku modelljében hangsúlyosan megjelenik a társas, 

szociális viszonyok fontossága és az ehhez kapcsolódó egyéni képességek (idézi Buda, 

1998). 

Antonovszky (1979) izraeli származású orvos-szociológus nevéhez fűződik a 

szalutogenezis
40

 fogalma, ami szintén egyfajta pozitív szemléletet követve az 

egészségből és nem a betegségből indul ki. 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
41

,  

2. a problémamegoldásra irányuló megbirkózás készsége és az ehhez szükséges 

erőforrások felhasználása
42

  

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

megküzdés nagy jelentőséggel bír az egyén számára, azaz van értelme 
43

. 

Kopp & Skrabski (2009) Antonovsky (1993) modelljét magyarázva kiemelik, hogy a 

koherencia-élmény tehát nem csupán magát a sikeres megküzdést jelenti, hanem azt a 

szemléletet, miszerint minden krízis valójában kihívás, aminek megoldása, értelmezése 

                                                 
38

  Buda B. (1998) „kulturális szenzivititás”-nak,  kultúrák közötti közlekedés képességének fordítja 

(235.o.), ami tulajdonképpen a ma használt „multikulturális kompetencia” fogalmával rokonítható.  
39

  A következő tíz ismérvvel jellemzi:  

 1. képesség a szeretet adására és elfogadására  

 2. a társadalomban a biztonság és a státus „adekvát”érzése  

 3. a spontaneitás megfelelő mértéke, az érzelmi válaszok megfelelő skálája (például harag, 

szomorúság, öröm)  

 4. hatékony kapcsolat a valósággal (nem túl sok, és nem is túl kevés) 

 5. gazdag fantáziavilág, amely segíti a kreativitást 

 6. az önismeret és az önátadás olyan foka, amely elősegíti a saját én és a másik ember ártalmak utáni 

reparációjának megvalósítását, s az ehhez szükséges képességek gyakorlását; 

 7. a tapasztalatból való tanulás képessége;  

 8. a csoport igényeinek teljesítési képessége, egyúttal azzal a választási szabadsággal, hogy ezt mikor 

és mennyiben teszi, a  csoport tagjaként figyelembe véve saját felelősségét;  

 9. az önkifejezés szabadsága, tekintettel azonban a saját viselkedés vagy cselekvés másokra gyakorolt 

hatásával;  

 10. a saját és mások testi szükségleteinek kielégítési képessége” (Buda, B. 1998.235-236.) 
40

  Eredeti jelentése: latin ’salus’ (jóllét, boldogság, egészség) és a görög ’genezis’ (eredet, forrás) szóból 

származik. 
41

  ’comprehensibility’ 
42

  ’manageability’ 
43

  ’meaningfulness’ 
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által a személyiségfejlődésünk magasabb szintjére juthatunk, a világban, a 

társadalomban betöltött szerepünk, helyünk erősödhet. Az élet értelmébe vetett bizalom 

védőfaktort jelent a testi-lelki betegségekkel szemben, ami a különböző életkorú, nemű 

és iskolázottságú egyéneknél ugyan úgy jelentkezik. Itt emelném ki Viktor E. 

Franklt
44

  (2007), aki saját élményeiből is kiindulva a koncentrációs táborokban jártak 

túlélési mechanizmusait vizsgálva jutott el oda, hogy az életesemények értelmezése, a 

szenvedéseknek tulajdonított értelem mekkora jelentőséggel bír a sikeres megküzdés, a 

túlélés szempontjából. Az a hit, meggyőződés, hogy az életünkben mindennek értelme 

van nemcsak a személyiségünk szintjén hat, annak belső erőforrásait mozgósítva, 

hanem szoros kapcsolatban áll ún. közösségi hatékonyságunkkal, amihez tartozóan 

nemcsak a társadalmi kapcsolataink sűrű szövedéke jelent egészségvédő tényezőt, 

hanem akár a vallásgyakorlás, a vallás fontossága is.  

Jeges & Varga (2006) hazai mintán
45

 végzett szalutogenetikus kutatását össze-

foglaló cikke végén hozzáteszi, hogy egy „nemzet koherenciaérzete” is természetesen 

befolyással bír az egyén koherenciaérzetére, ahol a magasabb értéket mutató egyének is 

korlátozottan lehetnek csak proaktívak az alacsonyabb értéket mutató honfitársaikhoz 

viszonyítva, egy társadalmat érintő stresszorjellegű megrázkódtatásoknak ők is gyakran 

csak elszenvedői tudnak lenni.
46

  

Pikó (2004) Kaplanra (1992) hivatkozva kiemeli még, hogy a megbocsátás 

képessége, ami a premodern korban a vallásos értékrendszer magától értetődő része 

volt, kutatásokkal igazoltan szintén egészségvédő faktor. Pikó tovább folytatja, hogy az 

önbecsülés szempontjából nem is annak alacsony vagy magas szintje, hanem annak 

stabil vagy törékeny mivolta van szoros összefüggésben a lelki egészséggel. Dúll 

(2015:26) pedig hozzáteszi: „a mentális jóllét egyik fontos tényezője a stabil 

helyidentitás”, amire a későbbiekben még visszatérünk a helyveszteség kérdését 

tárgyalva. 

  

                                                 
44

  Nevéhez fűződik a logoterápia kidolgozása. 
45

  Baranya megye különböző településtípusain élő, felnőtt (20-75 év közöttiek) férfi és női lakosság 

körében végzett kutatás. 
46

  Vö. Losonczi (2005) 
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Jól érzékelhető a fentebb bemutatott pozitív pszichológia és a betegségközpontú 

gondolkodás közötti hangsúlybeli különbség, ha megnézzük Assion (2005) felsorolását, 

aki migrációhoz kapcsolódó befolyásoló tényezőket szedte össze a lelki megbe-

tegedéseknél: 

• egyéni terheltségek, korábbi traumatikus tapasztalatok,   

• családi helyzet, szociális háló,  

• gazdasági/ökonómiai tényezők,  

• nyelvtudás, nyelvi kompetencia, 

• kulturális kontextus, test- és betegségkoncepció,  

• kultúrafüggő tünetprezentáció,  

• vallási és tradicionális képzetek,  

• hozzáférési lehetőségek a professzionális segítséghez.  

Ha a szalutogenetikus megközelítéshez is szeretnénk tartani magunkat a kutatás 

során, akkor is lényeges kérdés, hogy a migrációhoz kapcsolódó egy-egy krízishelyzet 

során ki milyen egyéni, otthonról hozott terhekkel éli át az esetleges traumatikus 

tapasztalatokat és csak még egyet kiemelve a felsorolásból, van-e lehetősége 

professzionális segítőhöz fordulnia. 

Diener & Diener (1995, idézi Diener és mtsai, 2002) úgy találták a szubjektív 

jóllét kérdését nemzeti szintre emelve, hogy az anyagi javak birtoklása, a jövedelmi 

szint is hatással van egy társadalom boldogságára, ugyanakkor hozzáteszik, hogy 

további befolyásoló tényező az egyenlőség és az emberi jogok szélesebb körű 

megvalósulása. 

 

2.4.3. A gyász, helyveszteség pszichológiai elméletei 
 

A migrációhoz kapcsolódóan szót kell ejtenünk az otthon, a megszokott 

környezet (és az ezzel összefüggésbe hozható számos személy, dolog, helyzet) 

elhagyásával járó érzelmi folyamatokról is. A gyász mindenféle veszteségélményre 

adott válaszreakciót jelent, ami lehet egy vagy több számunkra fontos személy, 

kapcsolat elvesztése, de vonatkozhat akár egy eszmére, identitásunk egyes elemeire, 

vagy a számunkra meghatározó környezetre, az otthonra, a szülőföldre. Pilling (2003) 

írja, hogy a veszteség tárgyától függetlenül minden esetben nagyon hasonló feldolgozási 

folyamatot igényel. A gyászmunka folyamatán végig kell menni ahhoz, hogy lelki 

egészségünk újra helyreálljon, ami a következő fázisokra osztható: 
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1. Érzelmi sokk: ennek a szakasznak a fő jellemzője a tagadás. A későbbiekben 

látjuk majd a kultúra és a pszichológia kapcsolatát érintő fejezetben a kulturális 

sokk fogalmát, ami párhuzamba vonható ezzel a szakasszal. 

2. A veszteség tudatosulása: ekkor az elveszített személlyel, környezettel stb., - 

tárgykapcsolat elméleti kifejezéssel élve az elveszített tárggyal - való elmélyült 

foglalkozást jelenti gondolati síkon. 

3. A személyiség újraszerveződése: itt történik meg a veszteség okozta élmények 

beépítése, integrációja a személyiségbe egy új, pozitív egyensúly jön létre, ami a 

migráció során lehet a kettős identitás kialakulása. 

 

Horvát és mtsai (2006) hozzáteszik, hogy a migráció során viszont egyidejűleg 

kell megküzdenie az egyénnek a régi környezet elhagyásával járó veszteségélménnyel 

és az új környezethez való alkalmazkodással. A migrációhoz kapcsolódó veszteség 

vonatkozhat a szűkebb közösségünkre, benne a családra, de tágabb közösségünkre, a 

kapcsolati hálózatra, ugyanakkor a származási kultúrára, az ahhoz kapcsolódó nyelvre, 

de az értékekre is. Furnham & Bohner (1986) tovább bővíti a kört a foglalkozási 

státusszal, de a veszteségek köré sorolhatjuk a korábban megszokott ételeket, valamint 

időjárási viszonyokat is.  

Érdemes különválasztani az önkéntes és a kényszervándorlók helyzetét a gyász 

fázisát tekintve, valamint az átmenti és tartós migránsokat is. Ward (2001) tipológia 

rendszeréből kiindulva egész más mélységben éljük meg a veszteségeinket egy 

rövidtávú külföldi tartózkodás (0-1 év) esetén, mint egy középtávú külföldi tartózkodás 

(1-6 év) idején, nem is beszélve a hosszú távú külföldön való tartózkodás esetén. Kane 

(2004, idézi Horvát 2012) szerint öt év elegendő az új környezethez való sikeres 

beilleszkedéshez, ami a veszteségek feldolgozását is jelenti. 

Az elhagyott ország taszító és az új lakhely vonzó tényezőinek az aránya is 

fontos befolyással bír e lélektani szakasz hosszára, mélységére, milyenségére, valamint 

a saját egyéni autonóm döntés alapján meghozott költözéshez kapcsolható 

„tárgyveszteség” más megközelítést igényel, mint egy politikai vagy vallási üldözött 

esetében. Ezt a szempontot azonban Horvát és mtsai (2006) is kiemelik Stokols és 

mtsaira hivatkozva a költözés egészségre káros hatásainak aspektusából, hogy a kívánt, 

előre látható migráció, amelyben az új környezet a személy elképzeléseivel, céljaival 

egybevág, ott a lelkileg károsító következmények jóval csekélyebb mértékben 

jelentkeznek.   
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A migráció lélektani aspektusait a környezetpszichológia oldaláról is meg lehet 

közelíteni, amire a gyászra vonatkozóan már részben utaltam is, illetve ami fel is 

használja a gyászhoz, mint egyik legerőteljesebben krízist kiváltó tényezőhöz, 

kapcsolódó elméleteket. A helyidentitás is az énidentitás egyik fontos része, így a 

helyidentitásnak is lényegi szerep jut a személy pszichológiai jóllétében (Dúll, 1996). 

Sallay és mtsa (2006) Williams-re (2002) utalva hozzáteszi, hogy a helykötődésünk, 

(ami egy tájhoz is kapcsolódhat vagy a konkrét épített környezetre is irányulhat) az 

„otthonosság” és az „énazonosság” érzésével ruházza fel a személyt, ami hozzásegíti 

ahhoz, hogy kreatív legyen, szakértelemmel bírjon, tágabban értelmezve személyes 

életcélját megvalósítsa.   

A környezetpszichológia oldaláról megközelítve az elvándorlást, többféle 

kiegészítést tehetünk a migrációs fázisokat felvázoló modell egyes pontjaihoz. Az első 

előkészületi fázisban zajlik le egyfajta kettős környezetpszichológiai értékelés, többé-

kevésbé egy időben fut végig a célhely keresése, és ezen lehetőségek értékelése (Horvát 

és mtsai, 2006). Ahogy már korábban említettem, ez a fázis sokszor a potenciális 

migráns kapcsolati hálóján keresztül történik, a tőlük szerzett információk alapján 

születik meg a döntés. A migrációs döntés is még ennek az előkészületi fázisnak a része, 

ami tulajdonképpen az új, még ismeretlen helyszín illesztése a régihez, azaz az elhagyni 

kívánt származási országhoz, az otthonhoz. 

A „mézes hetek” fázisát követően, bár látensen már itt is elindul ez a folyamat, 

az egyén továbbra is kettős szerepben van: a régit, amit elhagyott, elveszített lassan el 

kell engednie, azaz a helyveszteség krízisével meg kell küzdenie, szembe kell vele 

néznie, másrészt új helyet kell találnia magának, új életteret kell kialakítania. Minél 

könnyebb az elszakadás, annál könnyebb a megérkezés, az új kötődés kialakítása a 

célország kiválasztott lokális környezetével (Horvát és mtsai, 2006). 

Eddig nem beszéltünk a honvágyról, ami a helyveszteség során átélt gyász 

pszichológiai élménye. A „környezeti bizalom” fogalma jól érzékelteti velünk, hogy 

főleg a kényszermigrásoknál mennyire nem magától értetődően alakul ki a súlyos 

helyveszteséget követően az új otthonosság érzet, de az önkéntes vándorlóknak is 

szükségük van időre e tekintetben. A migrációt, mint gyökértelenséget az tudja 

feloldani, ha a kialakul az új helyidentitás, amiben helye van a régi helyidentitáshoz 

kapcsolódó hozott, vagy származási kultúrának és az új társadalmi értékek, helyek, 

kapcsolatok személyiségbe való beépülésének. Ezt a fázist nevezi Machleidt (2003) 

bikulturalitásnak, azaz a kettős identitás megszilárdulásának. 
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A gyász és a migráció közötti párhuzam túlértékelésétől azonban óva int minket 

Furnham & Bochner (1986), akik kiemelik, hogy nem minden esetben jár együtt 

gyászreakcióval a vándorlás folyamata, mivel ha az utazást szerencsés lehetőségnek 

éljük meg, akkor az esetleges veszteségeink háttérbe szorulnak. Továbbá hozzáteszik, 

hogy a segítő munkában teljesen más jellegű kísérés és támogatás szükséges a 

klasszikus gyászfolyamatban, mint migránsok esetében, akiknél a kulturális tanuláson 

alapuló módszer alkalmazása áll a fókuszban.   

 

2.5. Kulturális kontextusban a pszichológia összefüggései  

 

 

 

Kikerülhetetlen, hogy arról a lényeges szempontról is beszéljünk, hogy a 

migráció során kultúrák találkozására is sor kerül. Az egyik kultúrából a másikba 

átlépve különösen szembetűnővé is válnak a saját és másik ország kultúrájának 

sajátosságai, különbségei. Az országváltással járó vándorlás során az egyénen keresztül 

megnyilvánuló kultúra tulajdonképpen alárendelt szerepbe kerül a többségi, befogadó 

kultúrával szemben (Kapitány & Kapitány, 1996). Hofstede és fia (2008) egy modellben 

képzelte el a kultúra helyét a minden emberre különbözőképpen jellemző mentális 

szoftver rendszerében. Tehát az örökölt emberi természetünkre épül rá a tanulás, 

szocializáció útján magunkba szívott, magunkévá tett kultúra, majd a saját 

személyiségünk egyénspecifikus módon teszi teljessé mentális programunkat a maga 

öröklött és tanult sajátosságaival.  

2.5.1.  A kulturális sokk, az akkulturáció és folyamataikat leíró modellek 

 

Az elmúlt évtizedekben a kultúra és a pszichológia kapcsolatának kétféle 

vizsgálati iránya bontakozott ki. A kulturális pszichológia kiindulópontja szerint maga a 

kutató is része a vizsgált kultúrának, tehát az adott kultúra szemszögéből végzi a 

kutatómunkáját (képviselői: pl. Triandis, Schweder, Poortinga) (Nguyen Luu, 2003). 

Míg a kulturális összehasonlító pszichológia a kultúrát az emberi viselkedésre ható 

független, kontextuális tényezőként értelmezi. Vizsgálatának tárgya egy társadalmon 

belüli kulturális különbözőségek, hasonlóságok, azaz a kulturális sokszínűség, amiből 

az akkulturációs pszichológia is eredeztethető, és aminek fő képviselője Berry. 
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A kulturális pszichológiai irányzathoz kapcsolható a kulturális sokk fogalma 

(Oberg 1960, idézi Ward és mtsai, 2001), ami arra a jelenségre utal, amikor egy másik 

kultúrával találkozva hirtelen elveszítjük a saját kultúránkhoz kapcsolódó ismerős 

jeleket, szimbólumokat, tehát ez a stressz-szituáció válaszként félelmet, szorongást vált 

ki belőlünk. 

A kulturális sokk folyamatának leírásánál minden szerző lényegileg ugyan 

azokat a fő szakaszokat különíti el egymástól, miszerint a kezdeti pozitív időszakot egy 

mélypont követi, ami után a felépülés következik, hasonlóan a krízisállapotokhoz. 

Oberg (1954, 1960 áttekinti Winkelman, 1994) négy szakaszt különít el:  

1) mézeshetek: felfedezés és a pozitívan értékelt nehézségek időszaka, 

2) válság: nyelvi, kulturális, értékrendbeli eltérésekből fakadó frusztráció, 

szorongás időszaka, 

3) alkalmazkodás: az új kultúrában való sikeres működés pozitív élménnyel 

párosul. 

 

Adler (1975, idézi Ward és mtsai, 2001) öt szakaszt különböztet meg egymástól: 

1) kontaktusteremtés 

2) félreértések, szétesés 

3) reintegráció 

4) autonómia  

5) függetlenedés. 

 

A krízisállapothoz hasonlítható folyamatok ciklikusan követhetik egymást, egy 

újabb külső nehézség felmerülése esetén újból megismétlődhetnek (Ward és mtsai, 

2001; Winkelmann, 1994), mint például a származási kultúrába való visszatéréskor.   

Az előbb felvázolt szakaszolásra vonatkozóan többféle kritikai válasz is 

született: Furnham & Bochner (1986) megkérdőjelezik, hogy mindenkinél ugyan ez a 

folyamat zajlódna le, illetve felteszik a kérdést, hogy az érzelmi állapot változását leíró 

görbe U vagy W alakú. A stresszhatásokkal való megküzdés folyamatában továbbá 

kiemelik a kulturális tanulás képességének fontosságát, ami a beilleszkedés kulcsa. 

Ward és mtsai (2001) a kulturális sokk fogalmának patologizáló jelleget sugárzó 

hatásával nem értenek egyet, ezért kiemelik, hogy egy aktív folyamat részeként alakítja 
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ki az egyén a megküzdési stratégiáit a migráció folyamatában, tehát egy pozitív tanulási 

folyamatról van szó, ami a személyiségfejlődést erősíti
47

. 

A kulturális összehasonlító pszichológia egyik leggyakrabban használt fogalma 

az akkulturáció, ami azt a folyamatot írja le, amikor két egymástól eltérő kultúrájú 

csoport kontaktusba kerül egymással és a hosszabb idejű együttélésük vagy egymás 

mellett élésük során hogyan hatnak egymásra, milyen kölcsönös változásokat indítva el 

egymásban (Berry, 1997). A találkozás(ok) eredményeként lezajló folyamatokat egyéni 

(pl. attitűdök, stressz-reakciók vagy identitásváltozások szintjén) és csoportszinten (pl. 

gazdasági, politikai aspektusból) is vizsgálhatjuk. 

Az egyénileg megélt akkulturációra vonatkozóan is kiterjesztette Ward (2001) 

ABC modelljét, amelyben az affektív (A) szinthez a stressz-megküzdési modelljét 

párosította, a viselkedéses (B) szinthez a kulturális tanulást és kognitív (C) dimenzióhoz 

a társas identitást.  

Az akkulturációs stressz a kultúrközi érintkezés során az egyént érő hatások 

összessége (beleértve pl. a kulturális sokkot is), amely csökken a befogadó 

társadalomban eltöltött idővel arányosan. Az akkulturációs stressz fogalma nem 

feltétlenül negatív hatást jelöl, lehet pozitív is: érdekes, izgalmas élmények által 

keletkező stressz. Erre válaszként az egyén vagy az alkalmazkodást, vagy a bezárkózást 

vagy az elmenekülést választhatja, aminek részletesebb kibontását majd Berry-

akkulturációs modelljében láthatunk.  

Egy kultúrához való alkalmazkodás folyamatát kulturális adaptációnak 

nevezhetjük, aminek az eredményeként létrejön az akkulturáció, ami már egy 

megváltozott identitást jelenthet, beleértve a nyelvhasználattól kezdve a viselkedésbeli 

módosulásokon át akár a másfajta társas kapcsolati rendszer kiépüléséig mindenféle 

szempontot (Berry, 2001, idézi Sipos, 2016).  

Berry-féle akkulturációs modell (2005) négy féle akkulturációs stratégiát különít 

el az etnokulturális csoportok szintjén: a négy stratégia által leírható függvény egyik 

tengelyén a saját csoportomhoz való viszony áll, a másik tengelyen pedig a befogadó, 

azaz többségi társadalomhoz való viszonyulás a kiindulás. 

  

                                                 
47

  Érzelmi (affect - A), viselkedéses (behavior – B), kognitív (cognitions –C) szinten, kölcsönösen 

befolyásolva egymást (lásd kulturális sokk ABC modellje) 
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 Saját csoporthoz való viszony 

A többségi 
társadalomhoz  

való viszony 

 + – 

+ Integráció Asszimiláció 

– Szeparáció Marginalizáció 

 

9. ábra: Berry-féle akkulturációs modell etnokulturális csoportok 
szintjén 

Forrás: Berry (2005:705) 
 

 

Az integráció során a fogadó országba való beilleszkedés folyamatában a 

származási ország értékeit is törekszik megőrizni az egyén. Az asszimiláció azt jelenti, 

hogy miközben az egyén aktívan erőfeszítéseket tesz azért, hogy a befogadó országba 

beilleszkedjen, nem küzd a származási országból hozott értékeinek megőrzésért. A 

szeparáció keretében a származási országból hozott értékek megőrzése az elsődlegesen 

fontos, úgy hogy a befogadó országba való beilleszkedés elsikkad. A marginalizáció 

pedig azt a jelenséget írja le, amikor az alkalmazkodás során nem fontos az egyénnek, 

hogy a származási ország értékeit megőrizze, ugyanakkor az se, hogy a befogadó 

országba beilleszkedjen.  

Az össztársadalmi szinten ennek tükörképeként a viszonyulás az egyes 

etnokulturális csoportok akkulturációjával kapcsolatban a következők lehetnek: 

multikulturális, szegregációs, „olvasztótégely” vagy kirekesztő. 

 

 

 Kulturális örökség és identitás fenntartása 

A másik csoporttal 
való kapcsolat 

 + – 

+ Multikulturalizmus Olvasztótégely 

– Szegregáció Kirekesztés 

 

10. ábra: Berry-féle akkulturációs modell össztársadalmi szinten 
Forrás: Berry (2005:705) 
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Tolksdorf (1990) is foglalkozik az alkalmazkodás, a beilleszkedés folyamatával 

kulturális szinten a németországi kutatásai alapján. Tolksdorf kulturális megközelíté-

sének megfelelően a kulturális integráció egyes fázisairól beszél, melyek a következők:  

1. Kulturális sokk – a hirtelen fellépő ökonómiai, szociális és szociokulturális 

változások hatására kialakuló mentalitás- és identitáskrízis. 

2. Kontaktus a kultúrával – a hazatérés reményét feladva a mindennapi élet 

történésein keresztül egyre több kapcsolódási pont jön létre a helyi uralkodó 

kultúrával.  

3. Konfliktus a kultúrával – a különbségek kiéleződnek a helyiek és a 

be/visszatelepített németek kultúrája között, a többség által „múlt és hagyomány 

nélküli emberekként” stigmatizálódnak. 

4. Másodlagos kisebbségképződés – megjelenik az újbóli vágy az eredeti identitás 

megőrzésére a közben folyamatosan erősödő strukturális integráció mellett. 

5. Akkulturáció – kulturális beilleszkedés fázisa, főleg a fiatalabban érkezők között 

valósul meg. 

6. A saját kultúra megőrzésére irányuló szelektív törekvések – az eredeti kultúra és 

értékek megtartásán túl a fejlesztés és továbbadás igénye is megjelenik. 

Tolksdorf, aki a Németország határain belül kutatott, kiemeli, hogy a folyamat hasonló 

a német
48

 és a nem német származású menekülteknél is, azaz az azonos etnikai 

csoporthoz, de más országból visszatelepülők is végigmennek a beilleszkedés ezen 

folyamatán. 

 

Machleidt (2003), a német transzkulturális pszichiáter, Sluzki 2001-es modelljét 

alapul véve és átdolgozva felépítette a saját migrációs alkalmazkodási fázis-görbéjét, 

amit az alábbi táblázatban végigkövethetünk. Ez a modell egy a már említett több 

elmélet között, tehát nem az egyedüli megközelítési és szakaszolási mód a migrációs 

alkalmazkodás folyamat leírásában.  

                                                 
48

  Lüttinger német szociológus több munkájában (1986, 1989) is vizsgálta a „külföldi németek” 

beilleszkedését Németországban, aminek sikeréről véleménye szerint leginkább csak a második 

generáció vonatkozásában beszélhetünk. A nagy állami segélyprogramok ellenére a társadalmi 

beilleszkedés rendkívüli belső családi konfliktusokat, feldolgozatlan traumákat hozott magával, és az 

etnikai rokonság, a közös gyökerek ellenére idegen népességcsoportként jelentek meg a befogadó 

társadalomban. 
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11. ábra: A migránsok lelki megterheltségének fázisai 
Forrás: Machleidt, 2003 

 

 

A migrációs fázisok részletesebben a következőképpen írhatók le: 

1. előkészületek – felkészülés az otthon elhagyására 

2. maga a migrációs aktus – az elutazás 

3. „honeymoon” – mézes hetek – túlkompenzálás fázisa 

- Egyfajta eufórikus állapot, amiről Csepeli (1987) is ír, valamint Kanyó T. 

(2003) interjúkötetében is részletesen lehet olvasni a magyar emigránsok első 

benyomásainál a Svájba való érkezésük szinte mesebeli életérzéséről. Ebben a 

fázisban még a már korábbi imaginációk is fontos szerepet játszanak, illetve az 

ezekkel való szembesülés. 

- Az utazást követő és az új ország kezdeti megismerése által átélt izgalmak 

állapota ez, amit Hofstede & Hofstede (2008) eufórikus időszaknak is nevez. 

4. kritikus alkalmazkodás – dekompenzációs fázis 

- A feldobódott lelki állapot után elkezdődik a szembesülés a különbségekkel, a 

régi családi és egyéni identitás megkérdőjeleződik, de még nem alakult ki az új 

kettős identitás. A fokozott stresszel járó identitáskrízis elkezdődik, amit csak 

tetézhetnek a lakhatással, munkával, politikai-szociális környezettel 

kapcsolatban fellépő problémák. A „régi” és az „új” kiegyenlítődési zavara ez a 
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fázis, ami a gyökértelenség érzésével jár, azaz azzal a fájdalommal, hogy nem 

tudom, hol vagyok otthon.  

5. a gyász fázisa 

- A saját kultúra részleges elvesztése felett érzett gyász folyamatát át kell élnie a 

migránsnak, ha ez nem sikerül, depressziós tünetek jelentkezhetnek. Ennek a 

fázisnak a sikeressége természetesen függ az egyén személyes és esetleg 

közösségi erőforrásaitól. 

6. a generációkon átívelő alkalmazkodási folyamat utolsó fázisa – bikulturalitás  

- A hagyományos családi szabályok, normák, értékek és gondolkodásmód 

megkérdőjeleződése után átalakul és egy minőségileg új egyensúly jön létre. Ezt 

a fázist más az első generációs migráns is elérheti, azaz nyertesen jöhet ki a 

krízisből, amit egyfajta második születéshez lehet hasonlítani.  

 

Hofstede & Hofstede (2008) is leírja az alkalmazkodás fázisait, melyet egy 

akkulturációs görbén helyez el.  Az eufórikus időszakot a kulturális sokk követi, amikor 

is az idegen kultúrába lépő ember egy kisgyermek mentális állapotába kerülhet, hisz 

újra meg kell tanulnia az alkalmazkodás új játékszabályait. Ennek mértéke 

természetesen erősen függ attól, hogy milyen kulturális távolság van a régi és az új 

lakhely, ország között. A tehetetlenség- és szorongás-érzés csökken, ahogy az új 

körülmények közötti mozgásban egyre magabiztosabb lesz az egyén, nő az önbizalma. 

Ezt a fázist az akkulturáció vagy kultúraátvétel szakaszának nevezi. Végül kialakul a 

stabil lelkiállapot, ami több formában is megvalósulhat. A stabilitás úgy is kialakulhat, 

hogy állandóvá válik az otthoninál rosszabb helyzet, vagy lehet ugyan olyan jó, mint a 

saját hazában, azaz az egyén bikulturálissá válik, vagy akár még sokkal jobb is, akkor 

pedig mondhatni „bennszülött” lesz, pl. „németebb a németnél”. Arról azonban 

Hofstede nem szól, hogy ez a fajta megoldás milyen mélyebb lélektani folyamatra 

utalhat, mennyire tekinthetjük lelkileg egészséges megoldásnak, még ha stabilnak is 

tűnik (Hofstede & Hofstede, 2008). 

A holland szociálpszichológusnak abban (is) igaza van, hogy a feltüntetett 

periódusok hossza nagymértékben függ a személytől, helyzetétől, körülményeitől. 

Véleménye szerint az akkulturáció folyamatát akár három hónap alatt is végig lehet 

járni – de hozzáteszi, hogy rövidebb kinntartózkodás esetén, míg a „tartósabb” (több 

évig külföldön élő) migránsnál a kulturális sokk akár egy évig is eltarthat. Hofstede & 

Hofstede bár 74 ország kultúráját a többszázezres nagyságrendű megkérdezett személy 
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adatbázisából hasonlította össze, mégis alapvetően az IBM intézményeiben kutatott, így 

nem a klasszikus tartós migránsokra, hanem a már egyre gyakoribb átmeneti, 

„szolgálati-kiküldetéses” migránsokra fókuszált. 

 

2.5.2. Az identitás  
 

 Ward (2001) akkulturációs modelljében a kognitív szinthez rendelte hozzá az 

identitás kérdését, a következőkben e fogalom Wardtól független aspektusainak 

bemutatása következik. 

 Az identitás, ami egyben pszichológiai és társadalmi fogalom is, az ember 

azonosságtudatát jelenti, ami több elemből áll: nemi, nemzeti, életkorhoz, családi és 

társadalmi szerepekhez kötődő identitásrészekből. Az egészséges felnőtt személyiség 

identitása egységes, a részek koherens egésszé alakulnak a fejlődés során (Debreceni, 

2008). Erikson (1991) is foglalkozik az identitás kérdésével nem véletlenül, hisz 

dánként Németországban nő fel, majd az Amerikai Egyesült Államokban telepedik le. A 

személyes azonosságon kívül ő a „folytonosság szubjektív érzésének” meglétéről is 

beszél, ami egy egységes világképpel párosul. A migráció során pont ez a folytonosság-

érzet szakad meg és kerül válságba, Erikson szerint hasonlóan a kamaszkori 

identitáskrízishez.  

 Az identitáskrízis gyakori kérdése, hogy „Ki vagyok én, ha nem az vagyok 

többé, aki voltam?” Csepeli (1987) gyűjtötte össze, hogy mely tényezők okozhatnak 

zavart a migráció során az identitás vonatkozásában.  

 a kultúraváltás során az új kulturális elvárásokat először meg kell ismerni, majd 

meg kell tanulni alkalmazkodni hozzá, még ha távolról nézve ezek fel sem 

tűntek az egyénnek, ami sok energiát vesz el. 

 külön kihívást jelent az otthonhagyott személyközi háló elvesztése (barátok, 

rokonok, stb.), aminek a pótlása hosszú és fáradtságos folyamat. 

 az új egzisztencia megalapozása és fenntartása is nagy terheket ró a migránsra. 

 a migráció előtt elképzelt, idealizált kép elvesztése is megterhelő, sőt az új 

környezet is tele lehet taszító tényezőkkel. 

 ahogy sikerül egyre inkább a beilleszkedés az új környezetbe, annál kínzóbban 

jelentkezhet a meghasonlottság érzése, hogy ki is vagyok valójában. 
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Niedermüller (2005) nem beszél az identitáskrízis folyamatáról, hanem a 

transznacionalizmus elméletébe ágyazva már a plurális vagy hibrid identitások fogalmát 

vezeti be. A transznacionalizmus elmélete szerint sokkal inkább lokális kontextusai a 

meghatározóak és nem a nemzeti kötődés, és az új, egyszerre több lokalitásokhoz 

kötődő hibrid identitások pedig egy dinamikus folyamatban jönnek létre. A transzlokális 

kapcsolatok a jellemzők erre az új identitásformára, de alapvető kontextuális jellegét 

mégsem veszíti el, sőt a különböző szituációkba való beágyazottsága még 

hangsúlyosabbá válik. De Machleidt pszichológiai elméletének bemutatása során 

visszatérünk majd arra, hogy ennek a bizonyos hibrid identitásnak a kialakítását is 

milyen részben megterhelő, ugyanakkor pozitív személyiségfejlesztő hatású folyamat 

előzi meg. Viszont külön érdemes lesz majd kitérni a tartós és az átmeneti migránsok 

közötti különbségekre. 

A következő identitásmintázatok alakulhatnak ki migrációs térben a saját 

kultúrához és a befogadó kultúrához való viszonyulások függvényében (lásd 

Berry, 2005): 

- integrált (bikulturális) 

- asszimilálódott: a befogadó közeggel teljesen azonosuló, 

- szegregált: csak a származási kultúrával foglalkozó, 

- marginalizálódott identitás 

- individualisztikus – az egyén döntésén alapuló, amely során az illető 

megkérdőjelezi a saját kulturális csoportjával való kötelező csatlakozás 

szükségességét (Barna és mtsai, 2012).  

Mindezek előtt azonban járjuk körbe egy kicsit a nemzeti identitás kérdését is. Nézzük 

meg, mi előzi meg a plurális vagy hibrid identitást, amit nevezhetünk kettős 

(bikulturális) vagy többszörös identitásnak is. A nemzetfelfogáshoz kötődő nemzeti 

identitásnak két lényegi aspektusa van Örkény és mtsai (2007) szerint, az egyik döntő 

elméleti keret politikai megközelítésben értelmezhető, ami maga az állampolgárság, a 

másik tényező a kulturális dimenzió, aminek az elemei a születési hely, az anyanyelv, a 

kulturális normák és értékek, amelyek egyfajta közösségi köteléket alkotnak. A nemzeti 

identitás tudáskészletének modellje szerint a születés döntő csoport-hovatartozást hoz 

magával, aminek van egy erős érzelmi és egy kognitív összetevője. Ezen kívül pedig a 

saját és a másik csoport közötti eltérések, különbségek nevesítése, minősítése 

(sztereotípiák, kategorizálás) is része a nemzeti identitás tudáskészletének.  



73 

 

 Tehát a nemzeti identitás legegyszerűbb, legalsóbb szintje a spontán érzelmi 

azonosulás, ami reflektálatlan, magától értetődő. És erre a szintre épül az attitűdök, 

késztetések, értékek és ideológiák már részben konstruált, azaz kognitív szintje.  

A kognitív és affektív mechanizmusok is megjelenhetnek a természeti környezethez, a 

történelmi múlthoz, a kultúrához, gazdasághoz vagy erkölcsi kérdésekhez kapcso-

lódóan.    

 Cserján (2005), aki az ausztriai magyarok identitáskérdéseit vizsgálta interjúk 

alapján, ugyan erről beszél, de továbbmenve a(z) (e)migráció során kialakult speciális 

helyzet irányába, azt mondja, hogy az interakcióknak, a honfitársakkal fenntartott 

kapcsolatok intenzivitásának meghatározó szerepe van a magyar identitás erősségét, 

fennmaradását tekintve. Ezen kívül pedig a vegyes házasságok kérdése is fontos a 

nyelvi homogenitás vagy heterogenitás az identitás megőrzésének kérdésében. A szerző 

a magyar identitás összetevői között említi a kultúra egy-egy kiemelt elemét, mint pl. a 

magyar irodalom és különösen a költészet szerepét, ezen kívül pedig a zene, a néptánc 

mellett a magyar történelem jelentőségét.  

 

 

2.5.3. A megküzdés 

 

 

 Ahogy már korábban említésre került, az egyéni szinten megélt akkulturációra 

vonatkozóan is kidolgozta Ward (2001) ABC modelljét, amelyben az affektív (A) 

szinthez a stressz-megküzdési modelljét rendelte. A megküzdési stratégiák bemutatására 

itt azonban több szerző elméletén, kutatásán keresztül kerül sor. 

Breakwell
49

 (1986) megküzdési stratégiák elmélete
50

 jó kiindulásként szolgálhat 

számunkra a migráció során átélt identitáskrízis feloldásának értelmezési keretéhez. 

Hiszen az identitáskrízis által alakuló önazonosságunk és a lakhely-, kultúra- és 

társadalomváltásból fakadó rengeteg változás újabb és újabb megküzdési stratégiák 

kialakítását teszik szükségessé, amelyeket aztán a személyiségünkbe be kell építeni 

(Horvát és mtsai, 2006). Sik és mtsa (2003) szerint is a migráció pedig egy tudatosan 

vállalt és létrehozott válsághelyzet, amitől az erre vállalkozó személy természetesen azt 

                                                 
49

  Breakwell által használt fogalmak magyar fordítását Kállai Gyöngyitől (2010) kölcsönöztem.  
50

  Breakwell alapvetően nem migrációs mezőben értelmezve alkotta meg saját modelljét. 
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várja, hogy a kockázatos befektetés ellenére nyerni fog, azaz megtérül a vállalkozása és 

sikeresen megküzd a nehézségekkel.  

Lazarus (1966) nevéhez fűződik a megküzdéshez kötődő kutatások kezdete 

(idézi Susánszky & Szántó, 2003), így Breakwell (1986) is tőle veszi át lényegileg a 

megküzdés definícióját: minden olyan gondolat vagy cselekedet, aminek az a célja, 

hogy az identitásra irányuló fenyegető hatásokat elhárítsa vagy módosítsa. Véleményük 

szerint tehát nem minden változás fenyegetés az egyén számára, csak azok, amelyek az 

identitást alakító folyamatok harmonikus működésében zavart okoznak, pl. az identitás 

integritásában, az önértékelésben vagy az önmeghatározás folyamatosságában. A 

megküzdést dinamikusan változó folyamatként
51

 írja le, a megküzdési stratégiákat 

intrapszichikus, interperszonális és csoportszintű stratégiákra osztja.  

Az intrapszichikus stratégia az egyénen belül zajló folyamatokat jelölik, 

amelyek lehetnek elkerülő stratégiák
52

, vagy elfogadó stratégiák
53

, de lehetnek a 

jelenlegi és jövőbeni identitástartalmak folyamatát megváltoztató megküzdési 

stratégiák, mint pl. a korábbi értékelés kritikája. Az interperszonális és a csoportszintű 

stratégiák a kifelé, a társas környezet felé irányuló megküzdési módokat jelölik, azaz 

extrapszichikus stratégiáknak is nevezhetjük. Az interperszonális forma 

megnyilvánulhat izolációban
54

, konfrontációban
55

, rejtőzködésben/elfedésben
56

, 

engedelmeskedésben/alkalmazkodásban, ami azonban belső konfliktussal is járhat. A 

csoportszintű megküzdési stratégiának is lehet több szintje, az egyik ezek közül a több 

csoporthoz való tartozás
57

, egy másik módja a csoportsegítés igénybevétele
58

, a 

harmadik lehet pedig a csoportos cselekvés, ami társadalmi változások előidézése 

céljából alakulhat.  

A következő megközelítésünk fókuszában az alkalmazkodás során átélt fokozott 

stressz áll, amihez kapcsolódóan is beszélhetünk a különböző megküzdési stratégiákról. 

Amennyiben az ún. pszichológiai stresszt, a következőképpen értelmezzük, - az egyén 

az egészsége szempontjából olyan lényeges, a külvilágból érkező ingerekkel találkozik, 

                                                 
51

  A körülmények változásának hatására néha egyik stratégiáról a másikra válthatunk, vagy egyszerre 

több stratégiát is bevethetünk a megküzdés során, véli Breakwell (1986).  
52

  Pl. tagadás, fantáziálás, felelősséghárítás, kimagyarázás 
53

  Pl. előre kompromisszumok bevállalása, részekre tagolás és a részek felfogadása, fontossági sorrendek 

átpriorizálása (a legfontosabb identitáselem védelme a többivel szemben) 
54

  Szociális hálóból való önkizárás. 
55

  Aktív vagy passzív módon ellentétesen cselekszik az egyén, mint amit elvárnak tőle. 
56

  Az igazi identitás elrejtése által és a vágyott elérése céljából. 
57

  Az egyik csoporthoz való tartozás enyhítheti a másikhoz tartozásból fakadó hátrányokat: 

stigmatizáltságot, alárendeltséget, hatalom/befolyás hiányát. 
58

  Szociális vagy informális hálózatok fejlesztése, hasonló helyzetben lévőkkel való kapcsolatfelvétel. 
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amelyek a megbirkózás során a személyiség belső erőforrásait fokozottan igénybe 

veszik vagy túlterhelik (Selye, 1976a) – akkor helye van a migráció során fellépő 

identitáskrízis kapcsán szót ejteni róla.  A saját szereprendszerünket, identitásunkat 

érintő élethelyzetek, melyek egyfajta átstrukturálódáshoz vezetnek, lehetnek jótékony, 

de akár káros hatásúak is. Az egyén alkalmazkodóképességének kimerülésével járó 

stresszt nevezzük distressznek (Selye, 1976b), ami számos stressz eredetű betegség 

kialakulásával járhat. Collatz (1998) szerint a stresszből eredő életesemények hússzor 

gyakrabban fordulnak elő migránsoknál, mint az őslakos népesség körében (idézi 

Uslucan, 2009). Az, hogy egy stresszhelyzetet fenyegetőnek tekintünk vagy nem, 

sokkal inkább szubjektív megítélés
59

 kérdése, mint objektív körülmények együttállása 

(Breakwell, 1986). Tóth B. (2007) a szakirodalomra hivatkozva a stressz feloldására 

irányuló módszerek három fajtáját különbözteti meg. A probléma-központú megküzdés 

során magát a nehéz helyzetet próbálja megváltoztatni az egyén. A gondolkodási-

érzelmi központú megoldási mód lényege a helyzet újraértékelése, „átkeretezése”. A 

támogatást kereső forma pedig a társas támasz keresése, barátoktól, családtagoktól, 

hasonló helyzetben lévőktől kért segítség szintjén valósulhat meg. Míg Schwarzer & 

Schwarzer (1996) (idézi Susánszky & Szántó, 2003) a hárító stratégiákat is hozzáteszi 

az előbb említett háromhoz, amelyek olyan tevékenységeket (pl. túlzott 

alkoholfogyasztás és egyéb addikciók) és olyan lelki viszonyulásokat (pl. izoláció, 

befelé fordulás) jelölnek, melyek valójában nem a felmerült problémával való 

szembenézésre, megoldásra irányulnak, hanem a célja a probléma figyelmen kívül 

hagyása.  

A krónikus stresszre adott válasz kétféle lehet, ahogy már fentebb említettem. 

Az egyik a „tanult tehetetlenség” állapotába sodorhatja az egyént, ami tulajdonképpen a 

depresszióval azonosítható (Seligman, 2004 idézi Kopp & Skrabski, 2009).  A 

depresszió kialakulása több tényezőtől függ, az eddig nem említett koragyerekkori és 

családi szocializációtól, az egyéni coping-képességek, a szociális kompetenciánk, illetve 

maguk az átélt életesemények. Ha azt tanuljuk meg, hogy a nehéz helyzetekkel nem 

tudunk megküzdeni, akkor a „tanult tehetetlenség” érzése rögzül, de ennek mintájára a 

pozitív pszichológia bevezette a „tanult leleményesség” (Kopp & Martos, 2011a) 

fogalmát. Tehát az is rögzülhet, az is bevésődhet, ha egy krízishelyzeteket sikeresen 

megoldottam, akkor kialakulhat bennem az a (ön)bizalom, ami hozzájárul a pozitív 

                                                 
59

  Susánszky & Szántó (2003) a fenyegetettség megítélését befolyásoló tényezők között az egyén 

értékrendjét, személyiségét és általános egészségi állapotát emelik ki. 
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érzelmi állapotomhoz
60

, hogy a jövőben is képes leszek megküzdeni az élet 

nehézségeivel. Ez nyilvánvalóan összefügg aztán azzal is, hogy milyen célokat tűzök ki 

magam számára. 

A megküzdési stratégia megválasztására ható tényezőket is vizsgálta Breakwell 

(1986), négy nagyobb csoportra osztva ezeket. Az első szempont a környezeti 

fenyegetés típusa (külső-belső eredetű, rövid távú-hosszú távú, stabil- instabil), a 

második a szociális kontextus (interperszonális kapcsolatok száma, minősége, az egyén 

csoportban elfoglalt helye, ideológiai korlátok pl. morál, értékrend, hitrendszer), a 

harmadik az identitás struktúrája (magas vagy alacsony önértékelés), és a negyedik a 

kognitív források összessége (információ feldolgozás, tanulási képesség, 

személyiségtípus). Schwarzer & Schwarzer (1996) (idézi Susánszky & Szántó, 2003) 

lényegileg ugyan ezeket a szempontokat emeli ki a stratégia kiválasztására ható 

tényezők közül: a probléma fajtája, az érintett személy neme, kora, iskolázottsága, 

gazdasági helyzete, foglalkozása, világnézete, illetve személyisége, valamint aktuális 

lelkiállapota. Nguyen Luu (2012) kifejezetten migráns megküzdési módokról beszél, 

így tovább bővíti a képet, míg a társas támogatottságról
61

, és a közösségi stratégiákról 

már volt szó az előzőekben és a nyelvismeret is beleilleszkedik a kognitív képességek 

összességébe, valamint a diszkrimináció a külső fenyegetettség kategóriához 

kapcsolható, addig explicit módon itt jelenik csak meg a kulturális távolság kérdése.  

Breakwell az időfaktort is figyelembe véve így folytatja, hogy a belső, rövidebb 

távú, átmeneti fenyegetéseknél, azaz identitáskrízisnél az intrapszichikus (kognitív és 

affektív jellegűek) megküzdési stratégiák jellemzőek, míg a külső, hosszú távú, stabil 

negatív behatások esetén az interperszonális és csoport szintű stratégiák a tipikus 

választások. Véleményem szerint nem választhatók ilyen élesen külön a megküzdési 

stratégiák sem rövid, sem hosszú távú fenyegetettség esetén, sokkal inkább ezek 

valamilyen, a külső és belső lehetőségektől, személyiségtől függő elegye az, ami a 

feloldás irányába viheti az egyént. Ugyanezt látjuk a következő, gyakorlati 

megközelítésű modellben is.  

                                                 
60

  Barbara Fredrickson (2004) (idézi Kopp & Skrabski, 2009) kísérleteivel bizonyította, hogy a pozitív 

érzelmi állapot eléréséhez szükség van a negatív érzelmekre is. Ha az arányuk 3:1, azaz 3x több 

pozitív élmény mellett egy negatív élményt átélve az életminőségünk még pozitív lehet.  
61

  Nguyen Luu (2012) a szociális támogatás terén érzelmi, praktikus támogatást és az információkkal 

való segítést emeli ki, mint egyes kategóriákat, melyek kínai anyukák gyermekeik iskoláztatásával, 

tanulásával kapcsolatban felmerülő problémáik, kérdéseik kezelése során igénybe vettek. Az 

összehasonlító kutatást Magyarországon, Németországban, Nagy-Britanniában és Spanyolországban 

végezték. 
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Machleidt (2003) a transzkulturális pszichiáter
62

 szemszögéből vizsgálja és a 

tapasztalatai alapján gyűjti össze, hogy milyen lényeges stratégia és metódus segíthet a 

tartós migránsnak a megküzdés során. Szempontjai azonban nem elhanyagolhatók, hisz 

mind a kettős identitás, az egészséges migráns személyiség kialakítása irányába hatnak. 

Egyrészt fontosnak tartja, és pszichiáterként feladatának, hogy segítse a hozzá forduló 

bevándorlót abban, hogy a kibocsátó és a befogadó társadalommal is egyidejűleg a 

megbékélés felé irányuló viszonyulás kialakulhasson. Ez nemcsak azt jelenti, hogy az 

egyik kultúrától a másikig kísérje a migránst, hanem, hogy abban is támogassa, hogy a 

két kultúra nézőpontjainak és erőforrásainak végiggondolása által egy új, kettős 

kulturális identitású egészet hozzon létre. Így tudnak a régi és az új gyökerek egy új 

alapban megkapaszkodni, gyökeret verni majd biztonságot és tartást nyújtani. Másrészt 

a migráns számára lehetőséget kell teremteni arra, hogy reflektálhasson az 

alkalmazkodása különböző fázisaira és motiválni arra, hogy egy kettős kulturális 

identitást ki tudjon alakítani. Harmadrészt nemcsak a migránsok és a helybeliek között 

kell javítani a viszonyulási és kommunikációs folyamatokat, hanem a migráns családján 

belül is (amennyiben ők is ott élnek vele), hogy beszéljenek az alkalmazkodási 

folyamatról, a kulturális sokféleségről, annak előnyeiről is. Mivel az alkalmazkodási 

kényszerből fakadó nyomás konfliktusai nemcsak a migránsok és a helybeliek, 

„őslakósok” között létezhetnek, hanem a migránsok között is.  

További két dimenzió bevezetése segítségünkre siethet, hogy még átfogóbban 

lássuk a megküzdési stratégiákat befolyásoló tényezőket, amelyek tulajdonképpen 

részben vagy egészben, implicit módon már benne voltak az eddig felsoroltakban. Sik 

és mtsa (2003) vizsgálta az ún. „migrációs potenciált”, ami modellje szerint mindez 

három pilléren áll. Egyrészt függ a kivándorolni szándékozó szociodemográfiai
63

 

összetevőitől, másrészt a kapcsolati és humán tőkéjétől
64

, harmadrészt pedig a 

pszichikai tőkéjétől
65

. Összefoglalóan ezek a tényezők arra a kérdésre keresik a választ, 

hogy mit hoz magával a migráns, mivel érkezik az új közegbe, röviden talán úgy 

tudnánk nevezni, hogy az otthonról „hozott jellemzők” összessége. A másik dimenzió 

                                                 
62

  A transzkulturális pszichiátria és a transzkulturális klinikai pszichológia szélesebb körben elterjedt 

szakirány az olyan országokban, ahova már nagyobb számban érkeztek bevándorlók (pl. Ausztrália) 

(Hofstede& Hofstede, 2008). 
63

  Nem, kor, iskolai végzettség, szegénység, gazdasági aktivitás, település 
64

  A migráns kapcsolatok egyfajta referenciacsoportként is szolgálhatnak a kapcsolati tőkét tekintve. A 

humán tőke egyik eleme lehet, hogy milyen erősek a hazai kötődések, vannak-e korábbi külföldi 

tapasztalatok, stb. 
65

  A nehézségek elviselésének képessége, önbizalom, egészség, optimizmus, a migrációt megelőző 

helyzetre irányuló elégedetlenség-érzés  
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fontosságára, azaz, hogy mennyire befogadó közeget, milyen terepviszonyokat talál a 

bevándorló a céloszágban, melyek a beilleszkedését segítik vagy gátolják, erre Örkény 

és mtsa (2010) hívja fel a figyelmünket.   

A megküzdés kapcsán a pszichikai tőkét érintve beszélnünk kell még az ún. 

reziliencia fogalmáról, ami tulajdonképpen egyfajta sikeres alkalmazkodási készséget 

jelent. Az egyén rezilienciáját fokozó tényezők között több olyan is van, amelyekről 

már szóltunk (jó kognitív képességek, magas önértékelés, vallásosság, magas szintű 

koherenciaérzés, stb.), de néhány szempont eddig kimaradt, pedig fontosak, mint pl. a 

felelősségvállalás, az asszertivitás, céltudatosság, jó kommunikációs készség, egyes 

pozitív személyiségjegyek
66

, humorérzék, speciális hobbi(k)
67

, illetve a múlt kontrollja
68

 

(Hautzinger és mtsai, 2014). 

A megküzdési stratégiák esetén felmerülő nemi különbségek vizsgálatára is 

érdemes rátekintenünk, hisz az eltérésekről többen is beszélnek, melyeket a 

következőkben foglalom össze. 

Csermely (2005) is foglalkozik a férfiak és nők stressz-válaszaik közötti 

különbségekkel, mint a társadalmat stabilizáló vagy gyengítő tényező. Leegyszerűsítve 

véleményét, nem túl kedvezően nyilatkozik férfi-társairól, akikre szerinte a versengés, 

az ellenségeskedés, illetve a problémák magukba fojtása és az önpusztítás jellemző 

stressz-reakcióként. Ezzel szemben a nők válasza szociálisan motivált válasz: a 

problémákról való beszélgetés, a megbeszélés, ami mindenképpen stabilizálja a 

csoportot, tágabb értelemben a társadalmat, szemben a férfiak viselkedésével. 

Mintha ugyan ez a gondolat köszönne vissza Huseby-Darvas (2008) kulturális 

antropológiai jellegű kutatásában, ami során délkelet-michigani amerikai-magyar 

közösségben bevándorló magyar származású nőkkel készített interjúkat. A nők sikerrel 

fenntartott társadalmi hálózatuk képe bontakozik ki előttünk, akik azon túl, hogy 

képesek a társadalmi-kulturális folytonosság lényeges elemeit megőrizni, még sokszor 

családfenntartó szerepbe is kényszerülnek, mivel a közösség férfi tagjai gyakran más 

stratégiát követnek és a fokozott alkoholfüggőség útjára lépnek. 

 Túri (2009) katonák körében végzett vizsgálatai során a nemek közötti 

különbséget kereste a választott megküzdési stratégiák vonatkozásában. Az Oláh 

                                                 
66

  Másokból pozitív érzéseket kiváltó, kellemes személyiség, akire jellemző a nagyfokú aktivitás, 

nehezen ingerelhető, szociábilis és szívesen megy bele az új helyzetekbe. 
67

  Melyek a személyes kompetenciákat gazdagítják, az érdeklődés irányulhat zenére, sportra egyéb 

művészetekre – akár aktív részvétellel.   
68

  Ami azt jelenti, hogy az egyén képes az élete korábbi élményeiről beszélni, esetleg más kreatív 

formában feltárni, feldolgozni, azaz nem emészti magát rajta. 
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Attilához (2005) köthető Megküzdési Mód Preferencia Kérdőív nyolc faktorából
69

 

indult ki. Eredményei azt mutatják, hogy a nők körében inkább preferált a 

támaszkeresés megküzdési stratégia, mint a férfiaknál, illetve mindkét nem ezt 

alkalmazza a legtöbbször. Az önbüntetés stratégiájához a nők ritkábban „nyúlnak”, mert 

valószínűleg ők tényleg inkább kibeszélik a problémájukat. Kis különbséget mutatva 

még a feszültségkontroll, a figyelemelterelés és az emóció kiürítés terén kaptak a nők 

jobb pontszámot, mint a férfiak.  

Gubányi (2015) viszont az angol nyelvű szakirodalmak (Ho, 2006; Raj és mtsai, 

2005; Ali és mtsai, 2004; Cheng & Chang, 1999; Hollander, 2013) feldolgozása során 

azt találta, hogy a nőket a migráció során a sérülékenyebb csoportba helyezik. Ennek 

oka az lehet, hogy házastársként gyakran nem ők a döntéshozók a migrációs 

folyamatban, valamint ha otthon vannak, akkor a munkahely védelmi funkciói nem 

hatnak rájuk, s így a társadalomba való integrálódásuk problematikusabb, ami a 

mentális egészségükre is negatívan hat. Viszont hozzáteszi, hogy az életkor 

előrehaladtával a nemi különbségek változhatnak a stresszel való megküzdés terén, a 

hormonális változások miatt a férfi distressz emelkedik, a női csökken. 

Gödri (2010) kutatásaiból az derül ki, hogy a nők hátrányban vannak a férfiakkal 

szemben a munkakeresés terén a migráció kezdeti, de későbbi szakaszaiban is. Bodó 

(2008) ugyanakkor kiemeli, hogy véleménye szerint a nők könnyebben alkalmazkodnak 

az új kihívást jelentő környezethez, mivel nagyobb bennük az elfogadás, nyitottság. 

Ugyanakkor hozzáteszi, hogy a nők családos státuszba lépve anyaként már jóval 

nehezebben és ritkábban lépnek ki migránsként a környezetükből, mint a férfiak. 

Kovács É. & Melegh (2002) vándorlás elbeszéléseket vizsgálva hívták fel a 

figyelmünket a narratívák közötti nemi különbségekre, megkülönböztetve a férfias 

narratívákat a nőiesektől. Jellemzően a férfias történetmesélésekben többek között az 

jelenik meg, hogy az elbeszélő egyedül küzd, aktívan alakítja a saját sorsát, és az 

érzelmeiről kevésbé beszél, inkább racionalizáló. A nőies narratívák főszereplői 

jellemzően inkább passzívak, elfogadóbbak, a megküzdés során nagyobb szerep jut 
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  1. Problémacentrikus reagálás   

2. Támaszkeresés   

3. Feszültségkontroll   

4. Figyelem elterelés  

5. Emóciófókusz   

6. Emóció kiürítés   

7. Önbüntetés   

8. Belenyugvás   

(Oláh, 2005:69) 
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másoknak, családnak, közösségnek, önmagukat is inkább a másokhoz való viszonyban 

mutatják be és az érzelmeknek nagyobb rész jut. Azonban kiemelik azt a lényeges 

tényezőt is, hogy férfiak elbeszéléseiben is megjelenhetnek nőies narratívák, illetve ez 

fordítva is igaz lehet, tehát pl. a nők is beszámolhatnak egyéni küzdelmeikről, melyben 

aktív szereplőként lépnek fel. 
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3. A módszer 

 

3.1. Migrációkutatás általános dilemmái  
 

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 kutatónak
70

, 

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. A kiutazás alkalmával maga a kutató is átéli 

„kicsiben” azt a helyváltoztatással járó pozícióváltást földrajzi, kulturális és lélektani 

szinten is, amit maga a migráns is átél a Machleidti (2003) értelemben használt „mézes 

hetek” idején
71

. A munkája során érdemes erre is reflektálni.  

Kovács Nóra (2009) egy másik dilemmát vet fel a (kvalitatív) migrációkutatás 

terén, aki kulturális antropológusként az Argentínában élő főként második, harmadik 

generációs magyarokat vizsgálta, 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).  

Várhalmi & Kováts (2014) részletesen elemzi, hogy a migráció kutatására 

irányuló kvantitatív módszerekkel végzett vizsgálatok során milyen nehézségekbe 

ütközik a kutató a mintavételi problémákon túl, ha a reprezentativitásra szeretne 

törekedni. Mondhatni majdnem lehetetlen törekvés ennek megvalósítása véleményük 

szerint a Magyarországon élő migránsok vonatkozásában. Több hasonló külföldi 
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  Jelen esetben is erről van szó 
71

  Lásd részletesebben többek között 2.5.1. fejezetben 
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kutatási tapasztalatról is beszámolnak a migrációkutatás módszertani problémáit elemző 

írásukban. 

 

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 

 

7. táblázat: A migrációkutatás általános nehézségei 
 

A fenti táblázatban foglaltam össze a migrációkutatás során felmerülő általános 

problémákat, amelyek kikerülhetetlenül jelen vannak a munka folyamatában, éppen 

ezért érdemes már a kezdeti fázisban, az előkészületeknél is számot vetni velük. 

 

Az előzőekben összeszedett általános migrációkutatási dilemmákon túl érdemes 

megvizsgálni, és szétválasztani a két fő módszertani irány speciális előnyeit, hátrányait.  

A kvantitatív kutatások nehézségei közül Sik (2012) a legalapvetőbbeket emeli ki, 

miszerint erősen korlátozott a migrációs statisztikák hatóköre az adatgyűjtési rendszerek 

gyengesége és az így összegyűjtött adatok alacsony megbízhatósága miatt, valamint a 

személyes adatok jogi szabályozások miatti felhasználhatósága tekintetében.  Ahogy a 

korábbiakban erről már szó esett, a nemzeti statisztikai hivatalok és nemzetközi 

szervezetek erőfeszítései ellenére az ezen szervezeteknél rendelkezésre álló adatok nem 

megfelelő minőségűek a migrációs trendek és folyamatok nyomonkövetéséhez. Az 

adatgyűjtési mechanizmusok korlátai a téma komplexitásából fakadóan az összeszedett 

adatok felhasználási lehetőségei is erősen korlátozottak. 

Több dimenzió mentén összehasonlítva a kvalitatív és kvantitatív kutatásokat a 

migrációkutatás során korábban felvázolt hasonló nehézségeken túl számos eltérést is 

találunk, melyek az egyes módszerek lényegéből fakadnak. Ezen különbségek ismerete 

is befolyásolta a módszerválasztásom, azon túl, hogy a kutatási témámhoz az ún. puha, 

kvalitatív módszer jobban illeszkedett, hisz egy jelenség, azaz a migráció mélyebb, 

lélektani megismerésére, feltárására törekedtem, ami „mélyfúrást” igényelt. 



83 

 

Az összehasonlítás alapját jelentő dimenziók a reprezentativitáson túl Koltai és 

mtsai (2015) gondolatmenetét követve a megbízhatóság, a külső és a belső érvényesség. 

A mérés megbízhatósága arra az igényre utal, hogy egy esetlegesen megismételt kutatás 

során ugyan azokat az eredményeket kapjuk. Ez az elvárás természetszerűleg csak a 

kemény, kvantitatív kutatásoknál jelenik meg, pl. interjúk esetén kevéssé merül fel. A 

belső érvényesség a vizsgált jelenség hiteles megragadására utal, azaz hogy ténylegesen 

azt sikerül-e mérnünk, amit célul tűztünk ki. A külső érvényesség az eredményeink 

általánosíthatóságáról szól, azaz hogy a társadalom mely egységére vonatkozóan 

relevánsak. Kvalitatív kutatásoknál nem elvárás az általánosíthatóság, ahogy pl. az 

antropológiánál sem, mivel nem a társadalmi jelenség elterjedtségének vizsgálatát tűzi 

ki célul, hanem néhány eseten keresztül annak a mélyreható megismerését. 

A kvantitatív migrációkutatásnál a reprezentativitás elérési nehézségekről már 

korábban említést tettünk (Várhalmi & Kováts, 2014), ahogy az imént Sikra (2012) 

utalva az adatgyűjtési és egyéb korlátokból fakadó általánosíthatósági és 

megbízhatósági problémákról is szóltunk. 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. 

 

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 

 

8. táblázat: A migráció jelenségkörének kvalitatív és kvantitatív 
kutatásának négy dimenzió mentén való összehasonlítása 
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A belső érvényességet növelő lehetőség még a megfelelően előkészített 

résztvevő megfigyeléseinket tartalmazó, jó terepnapló (Koltai és mtsai, 2015). További 

módszer a reflexivitás, amely során a kutató kritikai módon viszonyul saját 

elfogultságához, esetleges érintettségéhez és más személyes torzító hatásokhoz. 

Ahogy már említettem a kvalitatív kutatásoknak nem célja a reprezentativitás 

elérése, az általánosítás (Corbin & Strauss, 2015).  Bár ennek ellenére a következő 

megállapítások mégis igazak a társadalmi, lélektani jelenségek mélyebb megismerésére 

irányuló interjúk érvényességének vonatkozásában. Ehmann Bea (2003) a fraktálelmélet 

alapvetői megfontolásaira utalva
72

 (Fokasz, 1998) kijelenti, hogy a Kanyó Tamás 

(2003) által készített 56-os svájci emigránsokkal készített interjúk elemzésének 

eredményei között lesznek olyan általánosan érvényes momentumok, amelyek más 

időben és térben lezajlott vándorlásokra is igazak lesznek.  Melegh & Kovács (2010) 

saját kvalitatív kutatásuk kapcsán a narratív interjúkhoz kapcsolódóan ugyan így 

kiemelik azok speciális előnyei között, hogy már néhány eset feldolgozása által képesek 

vagyunk érvényes, más helyzetekre is igaz kijelentéseket tenni. „Egyetlen interjú 

elemzésével is felmutatható az ’egész’ szerkezete” (Erős, 2001: 218). 

Ugyanakkor a mélyinterjúkból szerzett információk alapján hibás döntés lenne 

következtetéseket levonni a teljes populációról. A „cseppben a tenger” elvet követő 

kvalitatív kutatók elgondolása arról szól, hogy egy csepp, azaz egy eset alapján 

megismerhető a tenger, azaz a társadalom, ugyanakkor Koltai és mtsai (2015) felhívják 

a figyelmet arra, hogy elegendő mindezt csak feltételezni, azaz hogy más esetek is 

hasonlóak a részletesen bemutatotthoz. 

 

 

3.2. A migráció és a lelki egészség kutatásának külföldi trendjei 
 

A kutatások elméleti kerete egyre inkább a szalutogenetikus (Antonosky, 1979) 

megközelítés felé tolódik el, tehát a migrációval járó stressz-szituációt kihívásnak 

(Selye, 1976a) tekintik, az ezzel való megküzdést pedig a személyes és a szociális 

erőforrásoktól teszik függővé. Ennek a pozitív pszichológiai fordulatnak a hátterében az 

áll, hogy az eddigi kutatási tendencia szerint a traumatikus élmények egyénre gyakorolt 

negatív hatásaira fókuszáltak. A szalutogenetikus és a pozitív pszichológiai 
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  Az önhasonlóság elve fennáll a különböző szinteken, a szerkezet ugyan az marad akár az egészben, 

akár mikroszkopikus rétegekben is. A lényeg a szerkezetet meghatározó algoritmus. 
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megközelítés pedig a migránsok reziliencia jellemzőit keresi, azaz hogy hogyan tudnak 

megbirkózni, adaptív módon alkalmazkodni az új élethelyzetükhöz, figyelembe véve 

sajátos szocio-gazdasági kontextusukat. Mind a kutatás, mint a gyakorlati intervenciós 

munka során lényeges, hogy a szakember saját kulturális prekoncepcióira reflektálva 

végezze a munkáját. A szalutogenetikus megközelítés ebben is segít, hogy a migráns 

erőforrásaira, megküzdési képességére, társas támogató hálójára koncentrálva 

kutassunk, majd az eredményeket a gyakorlatban kamatoztathassuk a migránsokkal 

folytatott segítő munka során.  

 Nemzetközi szinten is hiányoznak azok a fajta kutatások, amelyek a mentális 

egészség premigrációs szintjét vizsgálná, akár több ország összehasonlítására irányulva. 

Érdemes lenne továbbá abba az irányba is vizsgálódni, hogy a klinikai és közösségi 

erőforrások hogyan hathatnak a migráns pszicho-szociális helyzetének direkt 

befolyásolására. Problémát jelent az is, hogy a mentális egészség konceptualizálása 

változhat kultúránként és a mérések keresztkulturális validitása és a distressz különböző 

kifejeződései nem megbecsültek. Ha a bevándorlókat összehasonlítjuk a helyi 

lakosokkal, keresztkulturális félrediagnosztizálások információs elcsúszásokat 

eredményezhetnek. A korai prevencióra és intervencióra irányuló kutatások is egyenlőre 

váratnak magukra külföldön is, holott az igény egyre nagyobb lenne ezen eredmények 

gyakorlatba való átültetésére (Gubányi, 2015). 

 

 

3.3. Saját kutatás bemutatása 
 

3.3.1. Módszerválasztás  
 

 

A kutatás során narratív életútinterjúkat, félig strukturált interjúkat készítettem, 

illetve a résztvevő megfigyelés módszerével gyűjtöttem információkat 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 kiválóan alkalmas az egyén 
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pszichológiai élményvilágának és a társadalmi folyamatok közti összefüggések 

vizsgálatára több tudományág határmezsgyéjén (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 meg
73

 másokkal az interjúalany. A narratív interjúk „szellemisége” pedig 

jól illeszkedik a már korábban is említett 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. 

A lelki egészség vizsgálatához kapcsolódóan több pszichológiai jellegű teszt 

használatának kérdése is felmerült, végül azonban ezeket azért nem használtam, mert az 

interjú készítés idejére vonatkozó pillanatfelvételhez jutottam volna csak az 

interjúalanyok vonatkozásában. A narratív életútinterjú műfaja lehetővé tette a migráció 

folyamatjellegének bemutatását, az egyes időszakok megélésére, az akkor használt 

megküzdés jelen perspektívájából való reflektív bemutatására. A szubjektív 

önbemutatáshoz képest mindenképpen objektívebbnek tekinthető tesztek bevonása talán 

akkor lehetett volna hasznos, ha lehetőség lett volna különböző időpontokban, azaz 

többször felvenni, de ez akkor is csak azoknál a „friss” migránsoknál rajzolhatott volna 

ki a kutatás szempontjából releváns képet, akikkel a vándorlás előtt, illetve közvetlenül 

azt követően, majd többször is tudtunk volna találkozni. Erre sajnos nem volt 

lehetőségem. Illetve a klinikai gyakorlatban is használt pszichológiai tesztek 

alkalmazásától az is visszatartott, hogy a saját kompetenciahatáraimba is beleütköztem 

volna
74

. 

Továbbá a lelki egészséghez szorosan kapcsolódó megküzdés több szerző által is 

kiemelt egyik lényeges formája a társas támogatás, a közösségben megélt migrációs lét, 

ezért külön beszélgettem a közösségvezetőkkel, akikkel félig strukturált, 

problémaközpontú interjúkat készítettem
75

. 

                                                 
73

  Pl. a disszidensek esetében az ország illegális elhagyása.  
74

  Mivel nem rendelkezem pszichológusi diplomával 
75

 Zoltán, Imre, Márton, Tamás, de László, Edit és Iván is tisztségviselők az egyik vizsgált magyar 

katolikus közösségben , illetve Edit és Mária tagja is és vezetője is volt a Semmelweis Társaságnak. 
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A narratív interjúkat a megszokott kezdő kérdéssel indítottam, hogy „mesélje el 

az élettörténetét!”. Az interjúk előtti bemutatkozásom és a kutatási témám megjelölése 

viszont már némi orientációt adott az interjúalanyaim számára, hogy a migráció kérdése 

érdekel, saját személyes élményeiken keresztül bemutatva, annak lelki aspektusaira 

fókuszálva. A mentálhigiéné, a lelki egészség fogalmával azonban némi értetlenséget és 

ellenállást váltottam ki, de aztán a mesélés közben sok esetben ez a zavar enyhült, 

többeknél teljesen fel is oldódott. Azonban kutatásom témájának pontos megjelölése 

nélkül valószínűleg nem született volna meg a következő mondat sem, miszerint „Az 

emigrációban a lelki ápolásnak egyik leglelkihigiénikusabb módozata közösségben 

megélni a hitet.”, amiből következtethetünk az arra a jelenségre, hogy az interjúalany 

öntudattalanul is szeretne megfelelni az interjút készítő személy elvárásainak (Kovács 

É., 2007b). Goffman egy 1974-es előadásában, amiben a sikeres terepmunkáról beszél, 

azt javasolja, hogy ahhoz, hogy bekerüljünk a „terepre”, kitalálhatunk egy semleges 

történetet is kutatásunk céljáról, amiről nem feltétlenül derül ki, hogy mi is a valódi 

célunk (2013). Talán ha egy általánosabban megfogalmazott kutatási témát jelölök meg, 

elkerülhettem volna a kezdeti zavart, amit a mentálhigiéné fogalma váltott ki. 

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 
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interpretálásából születnek ujjá (Kovács É., 2007a). „A korábbi életesemények 

jelentőségének tudata mindig csak az adott jelenből visszapillantva alakul ki (lásd 

például Augustinus vallomásait)” (Pataki, 2001: 236), amit az életrajzi elbeszélésekből 

nyerhetünk ki, és ez a szemlélet is visszautal a szalutogenetikus megközelítésre. 

 

 

3.3.2. Az interjúalanyok bemutatása 
 

 

Az alábbi táblázatban foglalom össze az interjúalanyaim fő demográfiai 

mutatóit, amiben módosított, tehát nem az eredeti nevükön szerepelnek és a 

későbbiekben is ezeken a neveken idézem őket. A születési helyük alapján 

kirajzolódnak a fő származási országok, azaz Magyarország, Románia (Erdély), illetve 

Jugoszlávia (Vajdaság). Születési évükből korukra lehet következtetni, de fontosnak 

tartottam a Németországba való érkezésükkori életkorukat, illetve ennek évét is 

megjelölni, ami segít eligazodni e lényeges mutatókban. A foglalkozás tekintetében 

bemutatom a Németországba érkezéskor jellemzőt és az interjú idejére vonatkozót is, 

ami nem minden esetben egyezik, mert van, aki azóta nyugdíjba vonult, de van, aki pl. 

diákból azóta kereskedő-vállalkozóvá lett. A családi állapot szerint is ugyan ezt a 

megkülönböztetést teszem, azaz kiemelve a migráció idejére vonatkozót és az interjú 

idején jellemzőt. 
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Név 

(módosított) 
Szül.-i 
hely 

Szül.-i  
év 

Kijöv.  
éve 

Kijöv. 
élet-  
kor 

Foglalkozás 
kijövetelkor / 
Interjú idején 

Családi állapot  kijövetelkor / 
Interjú idején 

1. Mária 
Vajdaság / 

Szerbia 
1936 1964 28 orvos / nyugdíjas egyedül / házas 

2. Imre Magyarország 1939 1971 32 
zenész / 

nyugdíjas 
házas (egyedül) / özvegy 

3. Iván 
Erdély / 

Románia 
1946 

1977 
(1990) 
1994 

31 
48 

színész, rendező 
/ műfordító, 

tolmács 

házas + gyerekek / 
újraházasodott + gyerek 

4. Edit 
Erdély / 

Románia 
1948 1979 31 orvos 

házas (egyedül) gyerek 
Erdélyben / házas (nagyszülő) 

5. Klára Magyarország 1970 1980 10 
diák / jogász, 

újságíró 
szüleivel, testvéreivel/ egyedül 

6. László Magyarország 1940 1980 40 
kutató / 

nyugdíjas 
házas+gyerekek / házas 

(nagyszülő) 

7. Elemér 
Erdély / 

Románia 
1936 1981 40 orvos / nyugdíjas 

házas + gyerekek / házas 
(nagyszülő) 

8. Béla Magyarország 1954 1982 28 orvos egyedül/ elvált + gyerekek 

9. Albert 
Erdély / 

Románia 
1968 1987 21 diák / kereskedő 

egyedül (anyával, nagyanyával) 
/ házas + gyerek 

10. Zoltán Magyarország 1959 1991 32 külkereskedő 
házas+gyerekek/ 
házas+gyerekek 

11. Tamás Magyarország 1971 1992 21 
felszolgáló / 

vállalkozó 
egyedül / elvált, élettárssal + 

gyerek 

12. Márton 
Erdély / 

Románia 
1967 1992 25 lelkész egyedül 

13. Imola Erdély 1979 2001 22 au-pair / titkárnő egyedül / házas + gyerek 

14. Balázs Magyarország 1978 2002 24 kutató házas / házas + gyerekek 

15. Anna Magyarország 1970 2002 32 kutató / gyes házas / házas + gyerekek 

16. Zsanett Magyarország 1965 2002 37 
tanító, vállalkozó 

/ takarítónő, 
vállalkozó 

elvált (egyedül), gyerek Mo.-on 
/  házas, gyerek Mo.-on 

 

9. táblázat: Az interjúalanyok fő demográfiai mutatóikkal 
 

 

Továbbá külön kiemelem a házaspárokat: Anna - Balázs, Edit - Elemér, Albert - Imola 

személyében, illetve a közösségvezetőket, akikre a későbbiekben többször utalok Imre, 

Tamás, Zoltán, Márton. 

Az interjúalanyaimhoz a klasszikus hólabdás eljárás során jutottam, két olyan 

kezdőponttal, amiből aztán újabb beszélgetőpartnerekhez jutottam és két másik olyan 

kezdőponttal, amiből aztán nem születtek újabb interjúlehetőségek. Az első két 

kezdőpontot jelentő személyek közösségvezető szerepe megkönnyítette azt, hogy 

ajánlásaik útján elérjem a bizalmatlanabb beszélgetőtársakat, azonban némi torzító 

hatást is kelthetett a jó benyomás keltésére való természetes emberi törekvés. Ez abban 

mutatkozott meg, hogy az egyik kezdőpontból jövő direkt ajánlások által javarészt 
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„mintaszerűen” élő, sikeresen beilleszkedett, magasabb társadalmi státuszú, a közösségi 

életben áldozatokat vállalva is részt vevő személyekhez jutottam. Az ő lojalitásuk a 

közösségük irányába megkérdőjelezhetetlen volt, azonban az ezen a lojalitáson belül 

felmerülő dilemmáikat, a közösségi életre vonatkozó problémáikat reflektív módon 

képesek voltak feltárni előttem.  

Egy másik kezdőpontból kiindulva, illetve egy véletlenszerűen, azaz nem 

szervezetten, nem ajánláson keresztül létrejött interjú során már jóval differenciáltabb 

kép rajzolódott ki a Németországban élő magyarokról, akik között van olyan, akinek 

néhány benyomás alapján, lehet néha problémája az alkoholfogyasztással, vagy aki 

mozaikcsaládban
76

 él és diplomásként takarítói munkát végez, vagy válás után egyedül. 

Az interjúalanyaim mind diplomával rendelkeznek kettő kivételével, akiknek középfokú 

végzettsége van. Az értelmiségi minta választása részben tudatos volt, részben a 

hólabdás módszer által a kezdőpontoktól kapott elérhetőségek által adódott. Ennek a 

körnek az áltagosnál magasabb szintű reflexiós készsége helyzetének elemzésére és 

értékelésére vonatkozóan nemcsak előzetes elvárás maradt, hanem sok esetben az 

interjúk tartalmában ez vissza is köszön. Korábbi hazai kutatásban is megjelenik az 

értelmiségi minta előnyeire való utalás (Kapitány & Kapitány, 1996), de ez a szélesebb 

körű, heterogénabb mintavételhez képest mindenképpen veszteség is. 

 A kutatásomban vizsgált elsőgenerációs németországi magyarok köréből 

azonban összességében így kimaradtak a következő csoportok: diákok
77

, au-pair munkát 

vállalók
78

, a fiatal egyedülállók
79

, ápolási-gondozási munkát vállalók, különböző egyéb 

fizikai munkát vállalók
80

, a nyugdíjas korukban gyermekikhez, unokáikhoz kiköltöző 

idősek, vagy azok a magyarok, akik nincsenek kint foglalkoztatva. A német-magyar 

vegyes házasságban élők köre is hiányzik, a téma csak részben kerül be a dolgozatba, 

egyrészt a német feleségétől már elvált két interjúalanyon keresztül, illetve 2-3 esetben 

német-magyar-(román) többes identitású házastársukkal élők esetében. Származási 

ország tekintetében differenciált a kép, tehát az interjúalanyaim egy része
81

 Romániából, 

azaz pontosabban Erdélyből érkezik Németországba, másik, nagyobbik részük
82

 

Magyarországról és egy beszélgetőtársam az akkori Jugoszlávia területéről, azaz 

                                                 
76

  Második férjével él Németországban, de gyermekétől külön, aki Magyarországon lakik. 
77

  Bár őket, pontosabban a gimnazista korosztályt  Lénárt „másfeledik generációnak” nevezi (2009) 
78

  Lásd bővebben: Szűcs (2004) 
79

  Lásd bővebben: Sántha (2011)  
80

  Az építőiparban dolgozók, hentesek, technikusok, stb. 
81

  Összesen hat személy. 
82

  Összesen kilencen. 
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Vajdaságból. Az ún. „határontúliak” közül tehát a felvidéki és a kárpátaljai magyarok 

nem kerülnek bele a kutatásba, ennek oka, hogy se a hólabdás módszer segítségével, se 

más személyes ismeretségeken keresztül nem kerültem velük kapcsolatba, aminek 

legfőbb oka az lehet, hogy nincsenek jellemzően jelen a Németországban élő magyar 

etnikumúak között. 

A disszidálás vagy a kiutazás dátumát tekintve kb. fele-fele arányban oszlanak 

meg az interjúalanyaim 1990, azaz a határnyitás előttiek és utániak között. Ugyan 

sikerült beszélnem ’56-os magyarral is, de az az interjú sajnos töredékes maradt, így 

nem kerül bele az elemzésbe.  

 

 Magyarországi Nem magyarországi 

1990 
 előtti 

Imre  
László 
Klára 
Béla 

Mária  
Iván 
Edit 

Elemér 
Albert 

1990 
 utáni 

Zoltán 
Tamás 
Zsanett 

Anna 
Balázs 

Iván 
Márton 
Imola 

 

10. táblázat:  Az interjúalanyok csoportosítása származási ország és a 
Németországba való kiérkezés ideje alapján 

 

 

Az interjúalanyaim egy kivételével mind elsőgenerációs (e)migránsok, viszont 

leültem egy másodikgenerációs hölggyel, Klárával is beszélgetni, aki tíz éves korában 

érkezett Németországba a szüleivel, és azóta is ott él. Ennek az interjúnak a tanulságai 

azért voltak számomra fontosak, mert sok olyan részletet tárt fel előttem élettörténete 

elmesélése közben, amelyek lényegesek a migrációs folyamat komplexebb 

megértésében.  Különösen abból a szempontból volt érdekes számomra az ő narratívája, 

hogy egy másik szemszögből láthattam az elutazás, a kivándorlás folyamatát, amiben 

tulajdonképpen passzív szerepben volt. És az elsőgenerációsok beilleszkedésének 

sikerességének egyik fokmérője lehet, hogy gyermekik, azaz a következő generáció 

hogyan boldogul. Ezen kívül az ő elmesélései alapján megjelentek a szülei, azaz az első 
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generáció történetei, élményei, megélései, melyek sok szempontból gazdagították a 

kutatást. Tehát hangsúlyosan az a szempont domborodott ki a vele készült interjúból, 

hogy ő, mint második generációs hogy látta az első generációt képviselő szülei 

beilleszkedési folyamatát, annak sikerét vagy kudarcát. 

A nem magyarországi interjúalanyok között két rublikában is szerepel Iván neve, 

amit az indokolt, hogy ő először 1977-ben költözött ki Németországba, majd a 

rendszerváltás „hevében” hazatért Romániába, majd áttelepült Magyarországra, végül 

1994-ben ismét visszatért Németországba. 

 

3.3.3. A kutatás körülményei 
 

Interjúk főként egyéni interjúk, de a házaspárokkal készült néhány diád interjú 

is, ahol a férj és a feleség is részt vett a beszélgetésben
83

. Egy kivételével minden 

interjúalanyom hozzájárult, hogy hangfelvételt készítsek. Tehát egy esetben kellett csak 

jegyzetelnem, amivel azonban sajnos sok információ elveszett, de kár lett volna erről a 

beszélgetésről lemondani. 

Jóval több rögzített és rögzítetlen beszélgetést folytattam Németországban élő 

magyarokkal, mint a megjelölt 16 interjú.  Az interjúalanyaimra ahogy már említettem, 

megváltoztatott névvel hivatkozok és lesznek olyanok is, akikre név nélkül utalok. 

Számos kötetlen beszélgetésben is volt részem, amelyekről ha nem is készült 

hangfelvétel, terepmunkanaplómban rögzítettem. Több észak-rajna-vesztfáliai 

helyszínen részt vehettem ’56-os megemlékezéseken, amelyekről részben fénykép-

felvételeket is készítettem és feljegyzéseimben rögzítettem a benyomásaimat. 

A beszélgetések helyszíne részben a megkeresett külföldi magyarok otthona 

volt, másrészt többekkel a helyi magyar közösségi házban tudtunk leülni előre 

egyeztetett időpontban nyugodt körülmények között. Két esetben az interjúalany által 

bérelt vagy a tulajdonában lévő rendelőben került sor a beszélgetésre természetesen 

rendelési időn kívül.  Egy esetben pedig egy étteremben találkoztam az egyik helyi 

közösség vezetőjével, a német nyelvű közeg nem zavarta a magyar nyelven folytatott 

beszélgetés intimitását. Minden interjú nyelve a magyar volt, még ha időnként német 

kifejezések is belekerültek. Egy másik esetben pedig a közösségi házban kezdett félig 

strukturált interjút egy étteremben fejeztünk be. 
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Két esetben az interjúalanyaim egy illetve két gyermeke is jelen volt a 

beszélgetésen, az interjú idejére a kettő illetve négy év körüli gyerekek elhelyezésére 

nem volt lehetőség, így az ideális klasszikus narratív interjú nem valósulhatott meg az ő 

esetükben, többször megakadt az elbeszélés. Mindezek ellenére lényegesek ezek az 

élettörténetek és nagyon sok fontos szempont emelődött be a kutatásba általuk, hisz más 

stratégiát követ a 7-8 éve külföldön élő, mint aki 20-30-40 éve telepedett le 

Németországban. Illetve más életperiódusban is más feladatokkal kell megküzdeniük a 

fiatalabb, kisgyermekes szülőknek, mint a nyugdíjas nagyszülőknek.  

A közösségi házban az interjúk idején nem volt program, azaz üres volt, kivéve 

egy interjúalany, Iván esetében, akivel az 1956-os megemlékezést követően 

beszélgettem. 

Személyes élményem volt, amiről Kovács Nóra argentin magyarok körében 

végzett kutatásai során is beszámolt, hogy a kezdeti bizalmatlanságot több esetben is át 

kellett törnöm, ami egy vegyes házasságban élő magyar hölgy kivételével, aki aztán le 

is mondta az interjút, sikeresnek bizonyult. Ennek jele volt, hogy pl. voltak akikkel 

többször is beszélgettem, és az egyikük első interjú helyszínéül a rendelőjét jelölte meg, 

másodszor pedig már meghívott a saját otthonába. Összességében azonban 

elmondhatom, hogy a rögtön vagy a fokozatosan kialakult bizalom hatására szívesen 

megnyíltak az interjúalanyaim, hogy meséljenek életükről, aminek meghatározó 

élménye Németországba kerülésük és az ottani létük.  

Az interjúk körülményeire vonatkozó jellemzőket, mint pl. az interjúk helyszíne, 

hossza, rögzítés módja, stb. a 2. sz. mellékletben foglaltam össze, ahogy az interjúk 

lebonyolítását bemutató folyamatábra is a mellékletek között található. 

Az interjúimat 2009 őszén készítettem, az azóta történt változásokra igyekszem 

reflektálni az elemzések összefoglalása során. Lényeges momentum ezen túl, hogy nem 

Németország több tartományában élő magyarokat kerestem meg, hanem az 

interjúkészítés idején egy földrajzilag lehatárolt részen, Észak-Rajna-Vesztfália 

tartományban lakókkal, illetve az itteni szervezetek vezetőivel beszélgettem. E 

tartományt tekintve elmondhatjuk, hogy történelméből fakadóan nyitottabb szemléletű, 

tradicionálisan multikulturálisabb jellegű a Ruhr-vidék és vonzáskörzete, mint akár pl. a 

dél-német, a bajor vagy a sváb tartományok. Ennek hátterében az 1900-as évek elejétől 

jellemző hirtelen és nagyléptékű gazdasági fellendülés állt, amely komoly társadalmi 

változást is hozott magával. A bányászat és a nehézipar felvirágzása hihetetlen 

munkaerő-felszívó hatással bírt, amit helyben nem tudtak kielégíteni, ezért 
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Lengyelországtól kezdve Európa számos országából érkeztek munkások erre a 

vidékre
84

. Egy kis adalék, hogy a 1930-as években a Ruhr-vidék egyik kisebb városában 

a hivatali ügyintézés szintjén is a lengyel lett a leggyakrabban használt nyelv. Tehát a 

ma itt élők egy része szintén egykoron itt letelepült idegenek, gazdasági migránsok 

leszármazottjai, illetve a több kultúra együttélésére vonatkozóan több generáción 

keresztül átöröklődtek a tapasztalatok, tehát az alkalmazkodás vonatkozásában 

felmenőiktől kapott mintákkal rendelkeznek. 

 

 

3.4. Elemzési mód  
 

A következő gondolat jut rögtön az eszembe, miszerint: „a kvalitatív kutatások 

inkább hasonlítanak a barkácsoláshoz, mintsem valamiféle előre gyártott bútorok 

összeállításához” (Bodor 2013: 13). Csermely Péter a barkácsolást a mérnöki 

tervezőmunkától elkülönítve úgy definiálja, hogy az „előre nem tervezhető, változó és 

komplex feladat megoldása” (2005: 169). Az elemzés során többször kellett újból és 

újból végiggondolnom, hogy a kutatás első fázisában létrejött nagymennyiségű szöveg 

elemzése által hogyan is juthatok el témámhoz, a lelki egészség vizsgálatához. 

Mindenekelőtt azonban figyelembe kellett vennem a következő lényeges szempontokat 

az interjúk elemzésénél. 

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 
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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 alkal-

maztam (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. 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, interpretációjuk értelmezéséhez.   

A félig strukturált interjúk
85,

 amelyeket az egyes szervezetek vezetőivel 

készítettem, fő kérdések mentén haladt
86

. Ezek elemzésénél is a kondenzáció, a 
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  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 (Tamás, Imre, 

Márton és Zoltán)  közül kettővel (Imre és Zoltán) sikerült narratív életútinterjút is készítenem.   
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kategorizáció, és az interpretáció eszközéhez nyúltam, továbbá hangsúlyosan az 

összehasonlító elemzés módszeréhez. 

Itt ejtenék még néhány szót az anonimizálás kérdéséről. Mivel az elemzésem 

során nem mintázatokat szeretnék bemutatni, ezért nem kódokat használtam az 

interjúalanyaim megjelölésénél, hanem maradtam a keresztneveknél, azonban a 

módosított keresztneveknél. A városneveket kezdőbetűjükkel jelölöm, az 

elbeszélésekben szereplő egyéb neveket is módosítottam.  

Az elemzés során a számítógépes programok használatának mellőzését az 

indokolta, hogy a különböző nyelvi és kulturális hátterű interjúalanyok szövegkorpusza 

nehezen lenne összehasonlítható – összetettség háttere: erdélyi, vajdasági, 

magyarországi származás, illetve a Németországban eltöltött idő hossza, az idegen 

szavak, a német kifejezések gyakori előfordulása. 

  

                                                                                                                                               
86

  Lásd részletesen a 4. sz. mellékletben 



97 

 

4. A kutatás eredményei  

 

4.1. Narratívák és vezérmotívumaik 
 

Az élettörténeti elbeszélések logikája sokszor nem kronologikus sorrendben 

mutatja be az átélt események sorát, hanem a jelen perspektívájából válogat az egyén, 

néhány eseményt kihagyva, másokat esetleg ismételve vagy apró részletekbe menően 

kinagyítva. Éppen ezért sem olyan magától értetődő a migrációs folyamatban az 

alkalmazkodás egyes fázisait minden narratívában következetesen tetten érni, 

felismerni. Viszont a hasonlóságok és különbözőségek többé-kevésbé kirajzolódnak a 

kutatási kérdésekben is megfogalmazott törésvonalak mentén az egyes 

vezérmotívumokban, ezért is tartom lényegesnek az egyes interjúalanyok ebben a 

formában történő, csoportosított bemutatását. 

Az egyes interjúk és vezérmotívumaik, illetve azok hasonlóságainak és 

eltéréseinek bemutatására szolgáló logika a kutatási témának alárendelve egyrészt a 

magyarországi, nem magyarországi származásúak és másrészt a ’90 előtt és után 

érkezettek összevetése. 

A rendszerváltás előtt, Magyarországról Németországba disszidált egyik 

interjúalany, Béla, sorról sorra veszi élete eseményeit a születése körülményeinek 

részletes taglalásától a házasságkötéséig és a gyermekei világrajöttéig, majd innentől 

kezdve a válása és az ehhez kapcsolódó procedúrák elbeszélése, ehhez fűződő, 

érzelmileg megterhelő megtapasztalásai átveszi az élettörténet vezérfonalát a téma több 

aspektusból való körbejárása, elemzése által. Kapcsolati kudarcát a két nép, azaz a 

magyar és a német mentalitásbeli különbségével magyarázza. A további események 

pedig szinte már el is törpülnek, el is tűnnek a gondolatmenetből. Bár a beilleszkedését 

nem tekinti kudarcosnak, mégis azt tervezi akkor, hogy a közeljövőben visszaköltözik 

Magyarországra, amit azóta meg is valósított. Az egész narratíván végigvonuló 

motívum a férfi-nő viszony, a saját édesanyjával való kapcsolattal kezdődik, ami az 

élettörténetet bemutató elbeszélés záró motívuma is, mintegy keretezve az egész 

gondolatmenetet, aztán a barátnők, a felesége, a lányai, és a foglalkozásából
87

 adódó női 

páciensei. A vándorlástörténet is végül is ennek a vonalnak rendelődik alá, mint a valódi 
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kiváltó okként magyarázott, lélektani síkon megjelenő, „push” faktorként ható, 

problémás anya-fia kapcsolat. 

Tulajdonképpen mindenkinél az a téma lesz a központi vezérfonal, ami őt a jelen 

perspektívájából a legjobban érdekli. Egy másik magyarországi származású, „’90 előtti” 

interjúalany, Imre elbeszélésének a fő motívuma a pénz, a pénzszerzés, egész pontos 

financiális adatokat kapunk az interjúalany első fizetéséről, első külföldi szállásának és 

benne a reggeli áráról, precízen könyvelt külföldi bevételeiről, kiadásairól – mindent 

pontosan megnevezve forintban, márkában, svájci frankban... A pedánsan végigvezetett, 

financiális adatokkal tűzdelt szakmai pályájának bemutatása mellett szinte véletlenül 

említődik csak meg a házasságkötése, ellentétben a fia születésével, akinek aztán egy 

balesetből származó éveken át tartó gyógykezelésére fordított pénz összegyűjtése válik 

az elbeszélés fő vezérmotívumává, sőt az ország elhagyásának, a Németországba való 

költözés kiváltó okává, magyarázatává. Egy férfi elbeszélésének férfias jellegű 

elbeszélésmódját
88

 találjuk ebben az élettörténetben, ahol is a kimagasló karriertörténet 

meghatározó, az egyedül megszerzett anyagiak racionális jellegű bemutatására kerül sor 

kevés érzelmi töltettel. Az előző interjúban említett vezérfonal, a férfi-nő viszony 

bemutatásának szinte teljes hiányát látjuk, ugyanakkor a magánéleti fájdalmak (felesége 

későbbi halála, fia kétszeri válása) csak felsejlenek az elbeszélésében, és 

feltételezhetően ezek kompenzálásaként domborodnak ki annyira meghatározóan az 

interjúalany karrier-történeti sikerei.  

Míg az előző két interjúban a rendszerellenesség, annak politikai vetületei csak 

jelzésértékűen vagy meg sem említődnek, addig Lászlónál és Kláránál (a szüleire 

vonatkoztatott értelemben) meghatározó tényezőként jelennek meg. Ugyanakkor az 

előzetes családi, rokoni emigrációs kapcsolatok (László sógornője és annak családja a 

’60-as évektől kezdve Németországban él és sikeresen boldogul, Klára rokonságában is 

van egy külföldön élő nagybácsi) mint „pull” faktorok, és az ezekhez köthető 

imaginációk, valamint részben konkrét lehetőségek lényeges szerepet játszanak a 

kivándorlásra irányuló döntés meghozatalában, ahol ennek kockázatossága is 

megemlítődik. E két esetben családi migrációról beszélhetünk, ami fokozta csak a 

kiutazás, majd a beilleszkedés rizikóját. Addig a korábban bemutatottaknál, Bélánál és 

Imrénél az egyéni migráció jelenik meg, bár az utóbbi esetében mindez egy családi 

stratégia részeként. 
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Áttérve egyszerűen fogalmazva a régi, nem magyarországi interjúalanyokra, 

elsőként az erdélyi Editet emelném ki, aki szintén egyéni migránsként családja 

menekülési stratégiájába ágyazva hosszú, többszörösen nehezített procedúrák után kerül 

ki külföldre. Nőként, anyaként különösen nagy áldozatokkal járó kockázatos 

vállalkozása végül is sikerrel jár, húsz hónap után már Németországban újraegyesülhet a 

család. Az ő vezérfonalát a gyakran emlegetett mondata fejezi ki a legjobban: „ki kell 

bírni”. Ugyanakkor a kisebbségi létből és Románia egykori állampolitikai 

berendezkedéséből fakadó diszkriminációs tapasztalatai, mint meghatározó „push” 

faktorok, mégis arra sarkallják őt és férjét, Elemért, hogy gyermekeikkel együtt 

elhagyják az otthonukat, mert „ezt már nem lehet kibírni”. Edit csak részben egyéni 

stratégiája részeként egy másik országon, Svájcon keresztül került Németországba. 

Mindkét helyen a korábbról származó, baráti jellegű és az új országban alakuló, friss 

kapcsolati tőke és azoknak instrumentális jellegű segítsége meghatározóak a kezdeti 

szakaszban. A Svájcból Németországba való átköltözés számára komoly foglalkozási 

státuszvesztéssel (is) jár, amit aztán korábbi orvosi tanulmányai újbóli abszolválásával 

tud csak a korábbi szintre hozni, majd onnan továbbfejleszteni. A kitartását is megedző 

„ki kell bírni”-stratégia összességében sikeres integrációt és magas státuszt eredményez, 

amiben azonban hosszútávon elsősorban már nem a kapcsolati tőkéje, hanem saját 

személyes erőforrásai (kognitív képességei, alkalmazkodókészsége, küzdenitudása, 

magas aktivitásszintje stb.) a meghatározók.   

 Férje, Elemér, nagyobbrészt német származású erdélyiként a kitelepedést 

követően a német államtól számos kedvezményben részesül, mint pl. állampolgárság, és 

a szintén orvosi diploma elfogadása. A státuszvesztéssel járó veszteségekkel azonban 

neki is szembe kell néznie: korábbi egyetemi oktatói pályájáról kellett lemondani. 

Férfias jellegű, racionális, részben érzelemmentes narratívájában rejtve maradnak a saját 

beilleszkedési nehézségeire vonatkozó elbeszélései, ezekről csak a felesége 

elmondásaiból értesülünk. Azonban beszél a migrációs folyamatban is fontos 

erőforrásairól, melyeket a nyelvtől, a kultúrától független tényezőkként nevezi meg, 

kiemelve ezek átültethetőségének lehetőségét. Magát is részben kultúrák fölött álló 

személyként definiálja, ugyanakkor a gyökerei többes kultúrájúak, illetve narratívájából 

kiderül, hogy az egyes etnikai identitásaihoz köthető társadalmi közegeket kritikusan 

szemléli.   



100 

 

A legkorábban Németországba érkezett, szintén nem magyarországi, hanem az 

egyetlen vajdasági interjúalany narratívájában az elbeszélés fő motívuma a szenvedés
89

. 

Egyrészt Mária saját szenvedésének, aztán a mások szenvedésének enyhítésére irányuló 

hivatásbeli és önkéntes munkájának a bemutatása a központi vezérfonal.  Az élettörténet 

kezdetén, a gyermekkorban és fiatal korban átélt diszkriminatív tapasztalatok az 

iskolában, szüleinek az anyagi, erkölcsi, társadalmi pozícióvesztése során megtapasztalt 

sérelmek, aztán a rövidebben elbeszélt, a felnőttséghez, az orvosi munkájában való 

helytálláshoz kapcsolódó történetek után ismét a szenvedés motívuma kerül előtérbe, de 

ekkor már annak enyhítésére irányuló önkéntes munkájának bemutatása által, ami aztán 

már fő vezérelvvé is válik, kizárva minden más életesemény prezentációját. A 

gyermekkori negatív élményeire válaszul kialakított megküzdési stratégiája aztán egész 

életében végigkíséri, és míg gyerekként a saját elismeréséért, elfogadásáért harcolt 

azzal, hogy tanulmányaiban kitűnt, addig különösen a humanitárius önkéntes 

munkájában jelenik meg újra, hogy milyen hihetetlen energiával képes harcolni Közép-

Kelet Európa rászorultjaiért
90

. A többes kultúrájú identitás és azok egymáshoz való 

viszonya szintén előkerül az élettörténetben, ahogy annak egy-egy részéhez való 

ambivalens, erősen érzelemorientált viszonya is. A több kultúrában (nyelvi síkon is) 

való otthonos mozgása, illetve egyéb személyiségjellemzői nagy erőforrások a szintén 

több országot, így több kultúrát érintő, saját élettörténetével is magyarázható és 

világnézeti meggyőződéséből is fakadó altruista tevékenységében. 

A saját kultúrkör elhagyása, a mindennapi életet is meghatározó nyelv 

elhagyását is jelenti. Az erősen nyelvhez kötött, azaz nem kultúrafüggetlen 

foglalkozásúak esetében, mint pl. az erdélyi származású színész-rendező Iván esetében 

komoly veszteséget is jelentett a Németországba való áttelepülése, (ahogy ez a 

narratívájából is kiderül), amit képes volt részben áthidalni egyéb készségei által. A 

fokozottan erős, a teljes integrációt valójában mégis gátló kulturális kötődésnek 

azonban több jele is felvillant, sőt aztán uralkodóvá is vált az elbeszélésben. A 

veszteség fájdalma még a tervezett Erdélybe való visszaköltözés által sem feloldható, 

mivel képletesen a gyökerekhez való visszatérés által a fa ágait, gyümölcseit jelentő 

következő generációval, a gyermekeivel való kapcsolat gyengül. Az „állandó 

                                                 
89

  Érdekes ellentétként hozzá kell tennem, hogy az interjúk közül talán ennek volt a legjobb hangulata, a 

finom humor sokszor rendkívül szórakoztatóvá tette a beszélgetést. 
90

  Évente nagyságrendileg 50 kamionnyi humanitárius segélyszállítmányt (kórházi segédeszközök, tartós 

élelmiszerek, ruhák, bútorok, játékok…) küld a következő országokba: Magyarország, Szerbia, 

Románia, Szlovákia… 
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útonlevés”-ből fakadó szenvedést, negatív érzelmeket nem kívánja feloldani, hanem 

össznemzeti-történeti szintre emeli és a sorsközösség átélése által kívánja viselni, 

elfogadni, újrakeretezni, mint egyfajta megküzdési stratégia. Összességében a kifelé 

látható választott stratégiája e szoros kultúrafüggés ellenére mégis hatékonynak és 

életképesnek tekinthető, mivel rendezőként, riporterként
91

, tolmácsként és 

műfordítóként is tevékenykedett/tevékenykedik, illetve nevét németül
92

 is használja, 

ami egyfajta asszimilációs stratégiát sejtethetne, ha nem ismernénk az imént felvázolt 

hátterét.    

A rendszerváltás után, főként a karriervágy által motivált, magyarországi 

interjúalanyokra áttérve elsőként Zoltán narratívájára tekintsünk rá. 

Önreprezentálásának fő motívuma jó diplomáciai érzéke, kiváló konfliktuskezelési 

készsége, amit aztán a külhoni magyar szervezeti életben betöltött pozíciójában 

nagyszerűen tud hasznosítani. Erős kontrasztként jelenik meg saját sikereinek 

bemutatása mellett felesége beilleszkedési kudarca. Ugyanakkor házastársa sikertelen 

beilleszkedésének ok-okozati elemzését nem oldja fel azzal a záró gondolatával, hogy 

véleménye szerint, aki kinn nem találta meg a helyét, az otthon se találta volna meg. 

Nála se a korábbi, gyerekkori diszkriminációs élmények, se a többes kultúrába 

ágyazottság szempontjai nem jelennek meg, ahogy a kiutazást megelőző „push”faktorok 

se, illetve annak kockázata. Az 1991 óta kiküldetésben Németországban élő interjúalany 

kulturális és egyéb (pl. ingatlan-tulajdonoskénti) kötődése Magyarországhoz 

megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor Németországban otthon(osan) érzi magát, jól 

beilleszkedett. 

Az egyetlen olyan interjúalanyom, aki diplomásként Németországban fizikai 

munkát végez, egy magyarországi származású hölgy, Zsanett. Vállalkozó szellemű, 

gyakran beszél a jövőről. A több lábon állás stratégiája önkizsákmányoló jelleget mutat. 

A narratívájában ott feszül az a feloldhatatlan ellentét, hogy munkája céljaként egyetlen 

gyermekének jövőjének biztosítását jelöli meg, ugyanakkor a gyermek kilenc éves 

korától nincsenek tartósan együtt, mivel ő külföldön él/dolgozik (először Kanada, aztán 

Németország) és a gyereke Magyarországon. Elbeszélésében gyakran egyes szám első 

személyben beszél, én-narratívája nagyon sok férfias elemet tükröz.  Az ő 

beilleszkedését nevezném a legkevésbé sikeresnek, nyolc év után is alig beszéli a 
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  A Deutsche Welle magyar adásának munkatársaként 
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  Keresztnevének német változatát és vezetéknevének azonos betűvel kezdődő, hasonló hangzású, de 

más jelentésű német „megfelelőjét” 
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nyelvet, viszont ennek hátterében az is benne van, hogy az átmeneti stratégiát követ és 

rendkívül erős a Magyarországra való visszatérés vágya, ennek következtében sehol 

sincs valójában otthon. Nála figyelhető meg leginkább a deterritorizáció jelensége
93

, 

amit lehet úgy is fogalmazni, hogy az illető ide is és oda is tartozik, vagy úgy, hogy 

valójában se ide, se oda se tartozik a két helyszín közötti állandó mozgása miatt. 

Németországhoz kötődő tevékenységei: takarít több helyen is, köztük a magyar 

közösségi központban, gyerekekre vigyáz, önkéntes alapon a hétvégi iskola munkájában 

is részt vesz, mivel tanítónő a végzettsége. Közben Magyarországon masszázs–

tanfolyamra jár(t), a már kamaszodó lányát látogatja, aki otthon él – az anyai 

nagyszüleivel, építkezik, ezt szervezi, irányítja, ellenőrzi, illetve több üzlethelysége 

kiadásával is foglalkozik. A több lábon állás és a több helyszínen való jelenlét 

stratégiáját látjuk, aminek eredményessége kétséges. 

A magyarországi származású, már az új migrációs trendek „szellemében” 

Németországba érkező interjúalanyaim közül egy házaspár, Anna és Balázs 

elbeszélésében is a kijövetelt mozgató erők között szinte kizárólagosan a karrier-

szempontok, mint „pull” faktorok szerepelnek. Érdekes módon mindkettejüknél 

megjelennek a „pull” faktorok Magyarország vonatkozásában is, ahova a feleség 

erősebben vágyik vissza, narratívájában az ehhez kapcsolódó megfontolások, ezek 

ütköztetése, ezen való elmélkedés központi motívum. A férj, bár erősen 

kapcsolatorientált képet mutat magáról az elbeszélésében, ugyanakkor kissé bújtatva, de 

valódi mozgató erővel bírva, hangsúlyosan mégis a karrier-szempontok jelennek meg. 

Ennek szellemében a jobb továbbfejlődési lehetőségek szerinti harmadik országba való 

továbbköltözés terve mutatkozik meg, mint vágyott és realizálható lehetőség, 

természetesen felsorakoztatva az ehhez kapcsolódó dilemmákat is.   

Az otthonhoz, Erdélyhez erősen kötődő Imola szintén ’90 után érkezett ki 

nyelvtanulási szándékkal, későbbi, szintén erdélyi, de már hosszabb ideje külföldön élő 

férjével való találkozása felülírta eredeti tervét a hazaköltözésre vonatkozóan. A 

Németországban való maradás megkérdőjelezhetetlen számára kisfiuk születése óta, 

ugyanakkor a központi témája a két világ közötti váltás, a különbségek, a hasonlatokkal 

leírt kétfajta, egymástól különböző otthonosság-érzet. Albert, a férj (részben német, 

román és magyar származású), által erősebben képviselt, többes kulturális kötődésű 

mintázat jól megmutatkozik a következő generációra, azaz a kisfiukra irányuló nyelvi 
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stratégiában, miszerint az édesanyja magyarul beszél vele, az édesapja románul és 

bizonyos, a többségi társadalomhoz kötődő helyzetekben németül zajlik a 

kommunikáció közöttük.  

  

4.2. A migráció folyamata, az alkalmazkodás fázisai az interjúk 

tükrében 
 

Ebben a fejezetben arra keresem a választ, hogy az alkalmazkodás folyamatában 

milyen speciális jellemzők fedezhetők fel, az egyes szakaszok kiknél hangsúlyosabbak, 

illetve milyen különbségek mutathatók ki az interjúalanyaim egyes csoportjai
94

 között. 

A machleidti modell egyes fázisai az összehasonlításhoz jó alapot biztosítanak, 

ugyanakkor tetten érhetők a felépített rendszer gyengeségei is, így a kritikus pozíció 

felvétele szükséges. Mivel a kutatás középpontjában a megküzdési stratégiák vizsgálata 

állnak, ezért az alkalmazkodási folyamat egyes állomásainak részletes kibontásától 

eltekintünk. 

A folyamat összetettségét mutatja, hogy a modellen túlmutatóan a normál 

fejlődési krízisek (Erikson, 1991) egybeeshetnek az akcidentális krízisekkel, azaz a 

kívülről jövő veszélyhelyzetek miatt kialakuló kritikus élethelyzetekkel. Jacobson 

(1979) dolgozta ki e kétféle krízishelyzet egyidejű jelentkezésére vonatkozóan a 

krízismátrix elméletét. Ez alapján elmondhatjuk, hogy az interjúalanyaim életében is az 

egyes migrációs fázisoknál párhuzamosan lezajlódhattak a normál fejlődési krízisek 

egy-egy szakasza és más külső élethelyzetek (pl. munkanélküliség, betegség, válás) is 

nehezíthették az alkalmazkodás, a beilleszkedés különböző időszakait. 

 A kiindulópontom az elemzés tárgyát alkotó szöveg, a narratíva volt, amiből 

bizonyos életszakaszok elbeszélése tudatosan, tudattalanul vagy véletlenül 

kimaradhattak, elfelejtődtek. Az elbeszélő a jelen perspektívájából válogatva és a jelen 

pozíciójából átszűrve adta közre élettörténetét, így az egyes alkalmazkodási szakaszok 

közül volt olyan is, ami nem is került említésre.  Izgalmas kérdés megvizsgálni, hogy 

mely szakaszok maradtak ki, ezek magyarázatára azonban csupán hipotetikus 

magyarázatot tudok alkotni. Továbbá az érdekelt még, hogy az egyes szakaszoknak 

milyen speciális jellemzői rajzolódtak ki az elbeszélt élettörténetekből figyelembe véve 
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  A tipikus (e)migráns generáció  és a új migrációs trendekhez tartozó, végleges döntés meghozatalára 

nem kényszerült fiatalabb generáció, a magyarországi magyarok és az eleve kisebbségi létben 

szocializált nem erdélyi, vajdasági magyarok, akik eleve egy többnemzetiségű közegből származnak, 

az egyedül és a házastárssal vagy családdal, gyerekkel migrálók. 
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az eltérő csoportok eltérő jellegzetességeit. Azonban hozzá kell tennünk azt a magától 

értődő tényt is ennek a fejezetrésznél, hogy az interjúalanyaim egy része fiatalabb 

korából kifolyólag még nem is járhatta végig az alkalmazkodás minden fázisát, így akár 

a gyász fázisából vagy a kettős identitás kialakulásával átélt újjászületés élményéről 

nem tudnak beszámolni. Viszont pontosabb, részletesebb leírásokat kaphatunk tőlük pl. 

a dekompenzációs fázis dilemmáiról. 

 

Machleidt (2003) által leírt alkalmazkodási görbe egyes fázisai az élettörténetek 

kronologikus rekonstrukciójából alapjában véve csak részben követhető, illetve 

bizonyos fázisok egyes elbeszélésekből ki is maradnak. A migrációs folyamat lényegi 

különbségei azonban világosan kirajzolódnak az elbeszélésekből a régi és az új 

generáció vonatkozásában (lásd alábbi táblázat). A származási ország tekintetében nem 

különül el olyan élesen a különbség a narratívákban, de kevéssé markáns, ugyanakkor 

mégis kimutatható különbségek megfogalmazhatók (lásd 12. sz. táblázat) itt is.  

 

 Régi generáció Új generáció 

0. döntés 
„push” faktorok túlsúlya 

véglegesség – nagy jelentőségű 

„pull” faktorok túlsúlya 
ideiglenesség – a változtatás 

lehetősége adott 

1. előkészületek 
komoly erőfeszítés, titkolózás, 

végleges jelleg 
(pl. útlevél megszerzése) 

hivatalos dokumentumok 
megszerzéséhez nem köthető 

erőfeszítések 

2. migrációs aktus, 
elutazás 

kockázatos vállalkozás 
többedik út esetén 
megszokott élmény 

3. „mézes hetek”, 
túlkompenzálás 

minél nagyobb a kontraszt, annál 
nagyobb az eufória 

kisebb kontraszt, ismerős 
élmény, eufória is kisebb 

4. dekompenzáció, 
kritikus alkalmazkodás 

kevés beszámoló, mástól: 
házastárstól, 

szerepcsere lehet a családban 

hangsúlyosabb, 
részletes leírások, 

épp benne van 

5. gyász 
könnyebben jut el ebbe a fázisba 

a döntés véglegessége miatt 
késleltetettebb az 

ideiglenesség miatt 

6. generációkon átívelő 
bikulturalitás 

második generációnál sem 
feltétlenül stabil 

még nem ért el ebbe a 
fázisba 

 

11. táblázat:   Az alkalmazkodás fázisai a régi és az új generációnál  
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A machleidti modellben nem szerepel a döntés fázisa, mégis lényegesnek tartottam 

beemelni a folyamatba, mint 0. szakaszt, mert a generációs különbségek már itt is 

markánsan megmutatkoznak. Míg a vasfüggöny mögül érkezőknél a „push”, azaz a 

taszító tényezők játszanak fontos szerepet a döntésben – ahogy ez az elbeszélésekből 

kiderül, addig a nyitott határok között élőknél már sokkal lényegesebbek a „pull”, azaz 

a vonzó tényezők, és szinte kizárólagosan csak ezeket is sorolják fel az interjúkban. 

A narratívákban az 1., 2. és 3. fázis, azaz az előkészületekről, a migrációs aktusról 

és a „mézes hetek”-ről szóló elbeszélések kifejezetten a régi generációnál hangsúlyosak, 

itt nagyobb jelentőségük van, míg a fiatalabb generációnál szinte meg sem jelenik. 

Ennek hátterében az áll, hogy a ’90 előttieknél fokozott nehézségekbe ütközött az 

utazáshoz szükséges dokumentum, az útlevél beszerzése is, mivel a szabad 

mozgásukban korlátozva voltak az akkori politikai berendezkedés miatt. Ma már útlevél 

sem szükséges a Németországba való utazáshoz és a határok megnyitása óta az utazás 

lehetősége mindenki számára adott.  

A 4. fázis élményeiről, tapasztalatairól több, fiatalabb generációhoz tartozó 

interjúalanyom is részletesen beszámolt, mivel ebben a szakaszban voltak az interjú 

idején. Míg a már ezen a fázison túljutott idősebb generáció részéről a nehézségek 

megemlítése kevésbé hangsúlyos, van, akinél ki is marad, vagy csak a házastársa 

elbeszéléséből értesülünk az ahhoz a szakaszhoz köthető problémáiról. Ezt és a 

narratívákban tőle nehezen elválasztható következő szakaszt, a gyász fázisát 

nevezhetjük a legkritikusabbnak és leglényegesebbnek a beilleszkedés sikere 

szempontjából, itt billenhet ki leginkább a lelki egyensúly, juthat legmélyebb krízisbe az 

egyén. Az alkalmazkodásban való kifáradás, a dekompenzáció, a gyökértelenség-érzés 

és az egykori otthon elvesztése felett érzett gyász, de az új otthon kialakítására irányuló 

küzdelmek egzisztenciálisan is megterhelik az egyént.  

Az 5. a gyász fázisába a régi generáció a végleges döntés, az otthontól való több 

évig is eltartó elszakítottság miatt könnyebben jutnak, jutottak el, mint az ideiglenes 

vagy szabadon változtatható döntési helyzetben élő, szabadon mozgó új generáció. A 

veszteség-élmény később tudatosul náluk, illetve annak végleges mivolta is kérdőjeles.  

A bikulturalitás fázisába mivel még nem értek el az új generációból származó 

interjúalanyaim, ezért nem is számolhattak be erre vonatkozó élményeikről. Az idősebb 

interjúalanyaim esetében elkülönül egymástól az eleve többes identitású nem 

magyarországi magyar és az anyaországi magyar, akiknél sem minden esetben 

egyértelmű az identitás kérdésére a válasz. Mivel ez a fázis a második generáció felé 
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mutat, ezért ide tartozik az egyetlen olyan interjúalanyom vallomása is, aki gyerekként a 

szüleivel érkezett meg új hazájába. Ő sem fogalmazza meg egyértelműen pozitívan az 

identitását kettősnek, van, amikor mindkét kultúrában otthon érzi magát és van, amikor 

egyikben sem.  

 

 

 Magyarországi (régi) Nem magyarországi (régi) 

0. döntés 
„push” faktorok (politikai 
berendezkedés, gazdasági 

hátrány, családi) 

kisebbségi léthez kapcsolódó 
diszkriminatív tapasztalatok 

plusz „push” faktorok 

1. előkészületek 
útlevél megszerzésére irányuló 

nehézségek 

Románia: útlevél 
megszerzésére irányuló 

fokozott nehézségek 
Jugoszlávia: útlevél 

megszerzése nem volt 
nehezített 

2. migrációs aktus szabadságélmény szabadságélmény 

3. mézes hetek, 
túlkompenzáció 

túlkompenzáció 

nagyobb eufória a nagyobb 
kontraszt miatt az 

erdélyieknél 
vajdasági: eufória mikor 

először jár Magyarországon 

4. dekompenzáció, 
kritikus alkalmazkodás 

kisebbségi léthez kapcsolódó 
előzetes tapasztalatok hiánya - 

hátrány 

kisebbségi léthez kapcsolódó 
előzetes tapasztalatok - előny 

5. gyász van, akinél a hazaköltözés vágya 
hazaköltözés vágya – kettős 

veszteség 

6. generációkon átívelő 
bikulturalitás 

második generációnál sem stabil 
(német is, magyar is – se nem 

német, se nem magyar) 

vagy eleve többes identitású, 
új identitás: pozitív 

(„nyitottság”) vagy negatív 
(„áll. úton levés”) 

 

12. táblázat: Az alkalmazkodás fázisai a magyarországi és a nem 
magyarországi magyaroknál  

 

 

A magyarországi és nem magyarországi magyarok vonatkozásában a machleidti 

modellben tetten érhető különbség lényegét a kisebbségi léthez kapcsolódó 

tapasztalatok szintjén különíthetjük el. E tapasztalatok a 0. fázisnak nevezett döntés 

szintjén mindenképpen további „push” faktorként jelentkezhettek, aztán a későbbiek 
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során, a 4. dekompenzációs fázisban már előnyként jelenhettek meg. Sőt az eleve többes 

identitással rendelkező, többes kultúrájú közegből származó egyén számára az új, egy 

másik többes kultúrájú közeghez kötődő identitás kialakítása talán egyszerűbb lehetne, 

ugyanakkor mégis bonyolultabb. Van, aki túllépve a nemzeti kötődéseken úgy 

fogalmazza meg, hogy a „nyitottság” az identitása, (eredetileg erdélyi szász – magyar 

származású), van, aki Németországban élő erdélyi magyar származásúként az „állandó 

úton levés”-t nevezi meg identitásának, mivel tervezi a visszatelepülést.  

 

 

4.3. A különböző megküzdési stratégiák megvalósulása 
 

A megküzdési stratégiák vizsgálatánál Breakwell (1986) modelljének csak egy 

részét használom fel elemzési keretként, mivel a hármas felosztása, azaz az 

intrapszichés, az interperszonális és a csoportszintű megküzdési stratégiák elkülönítése 

hasznosnak bizonyult és jó kiindulási alapot jelentett az egyes mintázatok 

strukturálásához. Az említett modell jelen kutatásban való további alkalmazhatóságának 

korlátja összefügg azzal, hogy Breakwell kifejezetten az identitásfenyegetés 

elhárítására, megváltoztatására adott válaszreakciókat (gondolati vagy cselekvési 

szinten) vizsgálja, ami leszűkítené illetve módosítaná a saját célkitűzéseim. Továbbá az 

interjúkból kinyerhető bizonyos stratégiák nem is feltétlenül helyezhetők el a szorosan 

vett Breakwell-i modellben, így mindenképpen szükséges egy attól eltérő, a 

szövegekből kiinduló részletesebb rendszer felmutatása. 

Különböző példákon keresztül szeretném bemutatni a migráció során átélt 

problémásabb vagy egyszerűen szokatlan életélményekre adott konkrét 

válaszmegoldásokat és az azokra ható befolyásoló tényezőket. Mindez a narratívákból 

kinyerhető információk alapján a „régi” és az „új” (e)migránsok, illetve az anyaországi 

és nem anyaországi magyarok megküzdési stratégiái közötti különbségek, hasonlóságok 

elemzését jelenti. A narratív interjúk adta lehetőségek segítenek abban, hogy ha az 

interjúalany megemlíti, akkor a már gyerekkorban kialakult esetleges stratégiák 

mintázatát végig lehet követni az élettörténet egy-egy fokozott alkalmazkodást igénylő 

felnőttkori helyzetben. Erre példát kifejezetten csak ott találtam, ahol a gyerekkorra 

vonatkozó elbeszélésekben megjelentek a kisebbségi létből fakadó diszkriminációs 

tapasztalatok és az erre adott, főleg iskoláskori válaszok.  
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4.3.1. Intrapszichikus stratégiák 
 

Az egyénen belül zajló megküzdési folyamatok bemutatására kerül sor a 

következőkben. A Breakwell (1986) modelljének kiindulópontjaként megjelölt 

identitásfenyegetés helyett a migrációs folyamatban átélt stresszhatásokat, illetve az 

azokra adott válaszreakciókat, megküzdési módokat helyezzük a központba. 

 Minél nagyobb az átélt stressz, minél elviselhetetlenebbnek tűnik a helyzet, 

annál könnyebben csúszik bele az egyén primitívebbnek nevezhető, elemi szintű 

stratégiák alkalmazásába.  Az 1990 előtti generációnak maga az elvándorlás is 

fokozottabb stresszel járó élmény volt, mivel ahogy az előzőekben beszéltünk róla, 

hosszabb előkészületekre volt szükség, a nyugatra való utazást biztosító útlevél 

megszerzése is (kivéve Jugoszláviában) különös akadályokba ütközött, valamint maga 

az út is jóval kockázatosabb vállalkozás volt. A döntést követő tett visszavonására nem 

vagy csak nagyon korlátozottan volt lehetőség.  

A hosszas küzdelmek után Erdélyből Németországba érkező Edit így mesél férje 

kezdeti beilleszkedési nehézségeiről, amiben a menekülés stratégiája is, mint lehetőség 

felvetődik. 

„Hát neki olyan problémái voltak, hogy az is felvetődött, hogy vissza szeretne menni. 

(…) A kritikusság, a kritikusság ez, ez, ez olyan volt, hogy mindent nagyon feketén látott 

és mindent kritizált és semmi nem volt jó és szóval az akkor nagyon, nagyon megnyomta 

az életünket. Most már ezt ő elfelejtette.” 

Elemér, a férj valóban nem mesélt erről a negatív, kezdeti időszakáról a 

beilleszkedési folyamatában, ami alapján feltételezhetjük, hogy valóban elfelejtette, 

kizárta ezen életperiódusának terhes emlékeit. Az előző fejezet szakaszaira visszatérve, 

ez is egyfajta intrapszichikus stratégia lehet a gyász fázisán (lásd pl. Machleidt, 2003) is 

túljutott, kettős vagy többes identitású, jól beilleszkedett egyén számára, hogy a 

kellemetlen emlékeit kiszelektálva, a jóra, a lehetőségekre, a migrációval járó 

kockázatos vállalkozásának nyereségeire fókuszál. Ez persze azt is jelenti, hogy mára 

már beláthatta az egyén, hogy az elkerülő stratégia hosszútávon megmutatta volna 

elégtelenségét, így a kudarcos helyzet feltárásától, bemutatásától eltekintett. 

A menekülés stratégiája, ami egyfajta hárító stratégiaként is értelmezhető 

(Schwarzer & Schwarzer 1996), az előbbihez képest, ha nem is olyan radikális 

formában, de mégis megjelenik a rendszerváltás után Németországba érkezettek 
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között is. A magyarországi Tamás mondata egy múltbéli konfliktuskezelési módjáról 

vall, amit az átmeneti elidegenítés problémaelkerülő stratégiájának is tekinthetünk: 

„Ha valamin felhúztam magam, akkor elrepültem valahova, pl. Bankokba, kikapcsolni 

egy kicsit.” Narratívájából kiderül, hogy már gyerekkorától kezdve, akkor szülei által 

meghatározottan, gyakran költözött, amit Németországban felnőttkori stratégiái között 

tovább alkalmazott. Amióta elhagyta Magyarországot, az elmúlt 16-17- évben, az 

interjú idejétől visszaszámítva 43 bejelentett lakcímmel rendelkezett.  

 Földrajzi helyváltoztatás nélkül is lehet menekülni, vagy kizárni, nem 

tudatosítani a külvilágot, amiről az új migrációs trendbe illeszkedően kutatói 

karrierépítési céllal kiköltöző Balázs így nyilatkozik. „Egy elvarázsolt világban élek. A 

német híreket egyáltalán nem követem, tévét nem nézek. Még mindig úgy vagyok, hogy 

nem itt élem le az életem.” Ebből a bemutatott perspektívából nézve érthetővé is válik, 

hogy miért is nem jelent számára nehézséget az, hogy esetleg egy következő országban, 

pl. Angliában építse tovább szakmai pályáját, ami viszont a felesége és gyermekei 

számára több kihívással járna. Tehát az ideiglenességre való berendezkedés maga után 

vonhatja azt a stratégiát, ami szerint az egyén kevésbé törekszik az adott idegen kultúra 

megismerésére, az új közegbe való teljesebb beilleszkedésre, mivel a részleges 

megismerés is elegendő számára az adott közegben való funkcionálására. Hasonló 

stratégiát követhetnek a szintén ideiglenes céllal érkező diákok, meghatározott időre 

szóló munkaszerződéssel külföldre érkező munkavállalók. Az imént említett Balázs 

stratégiáját még az is erősítette, hogy munkájából kifolyólag a kutatóhelyén használt 

nyelv az angol volt a nemzetközi csapatban. Munka után pedig hazaérkezve magyarul 

folyt tovább a családi élete. 

 A szintén intrapszichikus stratégiák közé sorolhatók az elfogadó stratégiák, 

melyek megnevezését, kiemelését különösen a női interjúalanyaim részéről 

tapasztaltam. A régi generáció tagjainak annyiban nagyobb kompromisszumot kellett 

bevállalniuk a kiköltözésük során, hogy a rövid idejű hazalátogatásokról illetve az 

otthon maradt családtagokkal, ismerősökkel való kapcsolattartásról is részlegesen és 

bizonytalan ideig le kellett mondaniuk. Ugyanakkor az új generációt érintő számtalan 

lehetőség által generált bizonytalanság és újratervezés is egyfajta fokozott 

alkalmazkodást, elfogadást igényel, amiről legalábbis feleségként, családanyaként Anna 

beszámol, de valójában házastársát követve a saját lehetőségei mégis korlátozottak. A 

következő interjúrészletben az intrapszichikus megküzdés elfogadó stratégiájának több 
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formáját is láthatjuk, az újrakeretezést, belátást, a kompromisszumok bevállalását. 

Továbbá azt a folyamatot, annak dinamikáját, ami a megküzdés során a lélekben zajlik: 

 „Nem is tudom – igazából azt volt nehéz megemészteni. Mert én úgy gondoltam, (…) 

max. öt év, de akkor már megyünk vissza. S amikor a negyedik, ötödik évben láttam, 

hogy nem, még most sem (…) Egyre jobban láttam, hogy még abban az évben sem 

jövünk haza. Nekem ez volt a nehéz. Addig, amíg magamban letisztáztam, hogy jó; most 

akkor ez a helyzet, meg igazából nincs is más lehetőség. Ez volt az, ami nekem sokat 

segített. (…)  Nekem ez volt a nehéz, hogy átmeneti időszaknak gondoltam, s aztán 

hirtelen nem lett hova visszamenni.”  

A fontossági sorrend átpriorizálása többször alkalmazott módszer volt az 

interjúalanyok valamennyi csoportjának elbeszéléseiben, ahogy a múltbéli 

nehézségeknek, negatív élményeknek való pozitív jelentésadás is, ami a lelki 

folyamategyensúly újbóli megtalálását segítette elő.  

 

4.3.2. Interperszonális stratégiák 
 

 

Az interperszonális stratégiák között migrációs térben megjelenik annak a 

kérdése is, hogy az adott stratégia alkalmazása a személyközi kapcsolatok közül a saját 

etnikai csoporthoz tartozókra vagy a befogadó ország, jelen esetben a német közegre 

vonatkozik-e. Felvetődhetne jogosan a kérdés, hogy e témát a Németországban élő többi 

etnikai csoport tagjaival való interperszonális kapcsolataira is megnézzük, de mivel az 

interjúkban nem jellemzően jött elő, ezért ettől eltekintünk. 

Az egyik interperszonális stratégia az elkülönülés lehet, amit nevezhetünk 

izolációnak is vagy önkizárásnak. A befogadó közeg irányába ennek egyik kulcsa maga 

a nyelv, azaz, hogy a nyelvtanulásba fektetett energia csökkenti az izoláció lehetőségét a 

német nyelven zajló, mindennapi és hivatali élethez köthető szituációkban. A régi 

generációnak, aki hosszú távon kívánt berendezkedni Németországban, elemi szintű 

érdeke volt a nyelv minél teljesebb elsajátítása. Ez az elemi érdek csorbul azoknál, az új 

generációt képviselő egyéneknél, akik a transzmigráns stratégiaként továbbra is részben 

Magyarországon is „élnek”, vagy tervezik a hazaköltözést, mint pl. Zsanett, aki több év 

után sem tanult meg németül saját bevallása szerint.  

A régi generációnál is azonban lehetett kognitív korlátja is a nyelvelsajátításának 

(pl. idősebb korban kerül ki külföldre), vagy összefüggésbe lehetett hozni az izolációt, 
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nem mint stratégiát, hanem mint inkább negatív következményét pl. a 

munkanélküliségnek. Klára saját édesapjáról számol be, akit a disszidálást követő 

veszteségei rendkívül megterhelték és befelé fordulásra ösztönözték, mintegy hárító 

stratégiát (Schwarzer & Schwarzer, 1996) követve. „És amit még nem vett figyelembe 

apukám: ő, aki tele volt humorral és aki nagyon erősen a nyelven keresztül 

kommunikált... Szeretett mesélni, sztorikat – egy nagyon vicces ember volt. És azzal, 

hogy kikerült, ezt a kommunikációt teljesen elvesztette, és gyakorlatilag a baráti körét is 

teljesen elvesztette. Úgyhogy végül is egy nagyon magányos emberként halt meg. (…) 

Ez [a munkanélküliség] nagyon-nagyon megterhelte és magába fordult akkor, bár eleve 

is volt egy ilyen magába forduló tendenciája.” 

Egy új, eddig nem ismert helyzettel találkozva az egyénnek szüksége lehet egy 

kis időre, amíg feldolgozza, értelmezi, akár újrakeretezi a helyzetét, ami ameddig a lélek 

belső magányában zajlik, egyfajta közösségtől való elvonulással, önkizáró izolációval 

járhat. Azaz az intrapszichés stratégiák váltásánál jelentkezhet időlegesen az 

interperszonális szemszögből nézve a csoporttól való elkülönülés stratégiája. Az a 

kérdés, hogy vajon ez a folyamat aztán tartós marad, vagy a megfelelő válasz 

megtalálását követően újra vissza tud-e térni az egyén a közösségbe.  

Az izoláció stratégiáját többen is időlegesen vagy tartósan jellemzően azonban 

inkább a saját etnikai csoportjuk vonatkozásában használták, legalábbis az interjúkban 

erről számoltak be.  Jellemzően  inkább a ’90 előtti generáció tagjai  számoltak be arról, 

hogy a helyi magyar közösségtől időlegesen  is távol tartották magukat, itt a kiváltó ok 

sokkal inkább a közösség akkori állapotával, szemléletével való egyet-nem-értésük volt, 

mintsem saját befelé forduló lelki alkatuk.  

Volt olyan viszont, aki nemcsak ideiglenesen hagyta el az egyházhoz köthető 

magyar közösséget, hanem tartósan. Ennek az elkülönülésnek azonban az a gyümölcse 

lett, hogy ez az interjúalany
95

 egy másik csoportosulást, egy bikulturális szervezetet 

alapított. 

Az izoláció stratégiáját értelmezhetjük azonban a migrációs folyamat kiváltó 

okaként is, ami kifejezetten a menekültek, a disszidensek vonatkozásában értelmezhető. 

Többen
96

 is beszámoltak olyan élményekről, „push” faktorokról, a szülőföldjük korabeli 

politikai-társadalmi viszonyairól, melyekhez már nem tudtak alkalmazkodni és az 

ezektől való eltávolodás mellett döntöttek. Az egyik interjúalany, Béla önvallomásából 

                                                 
95

  Zoltán 
96

  Lásd Edit, Elemér, Mária, László beszámolóit 
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kiderült, hogy a saját disszidálásának hátterében az „uralkodó típusú” anyjától való 

eltávolodás vágya feszült, ami egy jó példa a Csepeli (1987) által felvázolt túl szűk  

mikroszociális miliő hatásra a kivándorlás motivációi között. 

 

Az egykori magyarországi disszidensek egy másik stratégiájáról a jó benyomás 

keltésére való törekvésből fakadó tagadásra vagy kifelé mutatott jobb képre jó példa 

Klára élménye, aki nem is magáról, sőt nem is a szüleiről, hanem általánosságban véve 

mondja e csoportról: „Mert az összes többi disszidens azt meséli, hogy ’az én 

gyerekem?! Már két hónap után folyékonyan beszélt..’. Senki sem mondja meg igazán az 

igazságot.”  

Világos célok mentén a konfrontáció, mint interperszonális stratégia, választása, 

ha kockázatos is, mégis magától értetődő és kifizetődő. Az erdélyi származású Imola 

míg au-pairként dolgozott, a német családja el akarta zárni a külvilágtól, hogy csak a 

munkának éljen, de ő ebbe nem nyugodott bele: „én mindenképpen szerettem volna a 

németet mondjuk magasabb fokon megtanulni, így aztán kiköveteltem magamnak, hogy 

aztán mégiscsak engedjenek el engem iskolába.” Aztán egy török származású nő 

segített neki, hogy a kinn élő magyarokkal felvehesse a kapcsolatot, kiléphessen nem 

önként vállalt izolált helyzetéből. 

A „tanult tehetetlenség” helyett a „tanult leleményesség” (Kopp & Martos, 

2011a) jelenik meg több beszámolóban, melyek mind a kezdeti migrációs fázisban, a 

kint lét első hónapjaiból származnak.. A megszokott társadalmi elvárástól eltérő 

viselkedés, azaz vadidegen emberek felhívása telefonon történik meg két erdélyi 

származású hölgy, a régi generációhoz tartozó Edit és az új generációs Imola 

történetében. A cél az, hogy magyar kapcsolatokra szert tegyenek kezdeti, izolációs 

fázisból kilépve, bevállalva olyan a megszokottól eltérő cselekvéseket is, melyeket 

otthoni, normál környezetben nem tettek volna meg. Gödri (2010) emelte ki, hogy a 

kezdeti potenciális kapcsolati lehetőségek bevándorlók esetében felértékelődnek, itt 

pedig látjuk, hogy a megküzdési stratégiák részévé is válhat ennek szellemében a 

kapcsolatteremtésre irányuló kockázatosabb módok bevállalása is.  

„Telefonkönyvben kinéztem az egyetlen magyar fogorvost (…) G.-ben. 

Felhívtam és hát mondom, hogy itt vagyok Erdélyből, satöbbi, szeretnék megnézni egy 

rendelőt, találkozhatnánk-e. Irtó rendes volt, mert azonnal meghívott, hogy x napon 

jöjjek ki a rendelőbe. Kimentem, megismerkedtünk, este hazavitt már a családjához, 

meghívtak. És (…) a következő alkalommal, mikor a szabadságra ment, azt mondta, 
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hogy itt a rendelő kulcsa. Akkor jössz, amikor akarsz, azt kezelsz, akit akarsz, éppen 

csak éppen hogy fel ne gyújtsam és a víz ne öntse el. Mondtam, hogy oké. (…)…akkora 

gesztus volt, mert akkor találkoztam vele pár hete és ötször találkoztunk talán 

összesen.” – meséli a szintén fogorvos végzettségű Edit. 

Az izolációból való kilépéshez, a konfrontáció bevállalásához pedig önbizalom 

is szükséges, de ha sikerül a próbálkozás, akkor az abból fakadó kapcsolatoknak 

sorsfordító hatásuk is lehet, mint például az ideiglenes, nyelvtanulási céllal 

Németországba érkező Imola esetében, aki így ismerte meg későbbi férjét, és így maradt 

kinn. László erős érdekérvényesítő képességét mutatja, ami magas önbecsüléssel 

párosult, hogy külföldiként kész volt jogi úton érvényesíteni munkajogi kérdésben a 

jogait.  

 

4.3.3. Csoportszintű stratégiák  
 

 Itt is érdemes különválasztani a különböző csoportokat egymástól, melyekre 

irányulóan értelmezzük ezt a stratégiát, melyet egy másik tipológia szerint részben 

támogatást kereső stratégiaként is meghatározhatunk. Tehát e kérdést megközelíthetjük 

a saját kulturális csoport felé irányulóan, amire a továbbiakban egy külön fejezetet (4.8. 

fejezet) is szánok, előre jelezve ennek hangsúlyos mivoltát. Illetve a csoportszintű 

stratégiát az „őslakosok” befogadó közegére, vagy más etnikumú, de szintén a befogadó 

országban élő közösségekre is értelmezhetnénk, azonban e két utóbbi szinte alig bukkan 

fel a megküzdési módok bemutatásánál, így ezekről csak jelzésértékűen esik szó a 

továbbiakban. Továbbá lényeges kérdés Berry (2005) akkulturációs modelljéből 

kiindulva, hogy a saját etnikai csoporthoz való tartozás az integráció szintjén valósul 

meg, azaz a többségi társadalommal hasonló minőségű kapcsolattartás mellett, vagy 

szeparációs stratégiát követve, leszűkítve az őslakosokkal való kontaktust. 

Az interjúalanyaim közül szinte kivétel nélkül mindenki megjelöl egy vagy több 

csoportot is, amihez különböző szinten kapcsolódik. Gödri (2010) is kiemeli, hogy a 

bevándorlók kapcsolati hálója általában nagyobb, mint a befogadó ország lakóié, 

viszont kevésbé multiplex, azaz sokrétű. Többen
97

 is az egyházhoz
98

 köthető magyar 

szervezeti életben vesznek részt aktívan, néhányuk kisebb vezető tisztséget betöltve, 
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mások munkavállalóként
99

 is. Mások
100

 kicsit távolabbról, kritikus szemmel figyelve és 

ritkábban jelenléve ismerik a közösséget, jellemzően aktívan közreműködő házastársuk 

által. Vannak, akik a kulturális alapon szerveződő, az egyházhoz kapcsolódó közösségi 

élettől elkülönült egyesületek, társaságok vezetői
101

. És van, aki bár több szervezetnek is 

tagja, illetve egyháziasan elkötelezett, mégis egyéni utat jár, társadalmi változások 

előidézése céljából többféle humanitárius munkát végez saját szervezetében, saját 

kezdeményezései alapján
102

. Van, aki
103

 csak a saját baráti körét emlegette, mint olyan 

csoportot, amihez tartozik, más
104

 pedig csak az egyik bikulturális szervezetet. Ezen 

szervezetek részletesebb kibontására a későbbiekben még sor kerül. 

A csoportokhoz tartozás motivációiról csak néhány esetben kapunk beszámolót. 

Az egyháziasan elkötelezett személyek részéről, akik jellemzően inkább az erdélyi 

származásúak, a felelősségvállalás, illetve a reciprocitás elve jelenik meg.  

 „De végül is annyi ismeretlen emberrel találkoztam, akik olyan fantasztikusan mellém 

álltak és olyan sok segítséget kaptam emberi…, tényleg , az valami csodálatos volt. 

Egyszerűen elmondhatatlanul és ezt úgy érzem, hogy ha valaki az utamba kerül, vissza 

kell adnom, azoknak is, azt úgyse tudom revansolni az életben soha. (…) Aki segítségre 

szorul, vagy olyan helyzetben van, vagy hozzám fordul az, az természetes. Mert annyian 

segítettek és én azoknak másként soha nem tudom megköszönni.” - Edit 

Motiváció lehet pl. a befolyás hiányának enyhítése, ami a bikulturális 

szervezetek egyik vezetőjénél, a fiatalabb generációt képviselő Magyarországról 

származó Tamásnál jelenik meg, aki a tulajdonképpen egy lobbiszervezet törekvéseit 

jelöli meg saját szervezetének céljaként, komolyabb fellépést, érdekérvényesítést 

remélve gazdasági, politikai, közigazgatási, stb. téren. 

A ’90 előtt Magyarországról Németországba kivándorolt László beszámolójából 

kiderül, aki több csoportnak is tagja (pl. egyházi kötődésű magyar közösségnek), hogy a 

magyar nyelv tudatos ápolása összekötődhet a csoportszintű stratégiával, mivel egy 12 

éve alapított magyar irodalmi kör alapító tagja, akikkel negyedévente találkoznak és 

egy-egy témához kapcsolódva verseket gyűjtenek. Ugyan ebben az interjúban az amúgy 

magasan kvalifikált interjúalany integrálódásának bizonyos szintjét mutatja, ami a 

bikulturalitás felé mutató jel lehet, hogy nemcsak magyar körhöz tartoznak a 
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feleségével, hanem van egy német baráti társaság is, aminek tagjai.  Mindez egybecseng 

Gödri (2010) felvetésével, miszerint az iskolai végzettséggel nő a kapcsolathálók mérete 

és sűrűsége.  

A csoportsegítés igénybevétele az egyik leggyakrabban használt megküzdési 

mód Kállai (2010) kismintás kutatásában is. Az egész migrációs folyamatban nagy 

hangsúllyal szerepel az általam készített interjúkban is a meglévő és újonnan alakuló 

szociális háló támogató jelenléte. Kezdve az előkészületi fázistól, amikor is szinte 

minden beszélgetőpartnerem beszámolt olyan alkalmi segítőkről, vagy régi vagy friss 

barátokról, ismerősökről, akik hozzájárultak nemcsak a folyamat egy-egy pontján az 

aktuális probléma megoldásához, hanem  hosszútávon a beilleszkedésük sikeréhez.  

Különösen a női interjúalanyaim narratívájában kerül sokszor megemlítésre: 

„Nekem nagyon sokat jelentett a közösségbe tartozás. Nagyon jó volt. A családot 

helyettesítette.” Anna számára a kulturális különbségekből fakadó, a németekkel 

kapcsolatba kerülve átélt felszínes viszonyulásra gyógyírt jelentett a sok kinti magyar 

kapcsolat. De a hiány megvan: a régi barátok távol vannak, bár ők instrumentális 

segítséget nem, jellemzően inkább érzelmi támogatást tudnak nyújtani (Bodó, 2008). 

Lelki síkon segítség lehetne az otthoniakkal is a kapcsolattartás, de ez többszörösen 

nehezített kisgyerekes anyaként dacára a sokféle kommunikációs eszköz nyújtotta 

lehetőségnek. 

A beszámolók szerint nemcsak az azonos etnikai körhöz tartozóktól kaptak 

segítséget az interjúalanyok, hanem a németektől is. Többeket is hasonló helyzetű, de 

más nációból származó személyek segítették. Az egykori magyar disszidenst, Bélát pl. 

egy olasz család fogadta be ideiglenesen, hogy bejelentett címe legyen és 

kiköltözhessen a menekülttáborból, és ahogy már említettem, egy másik interjúalanyt, 

Imolát egy török hölgy támogatott meg, akivel a vonaton találkozva és szóba elegyedve 

tudott magyar kapcsolatokat elkezdeni kiépíteni. Gödri (2010) kutatásaira utalva 

azonban ki kell emelnünk, hogy hosszabb távon a beilleszkedés folyamatára, annak 

sikerességére tekintve sokkal inkább az egyéni erőforrások a meghatározóak és a társas 

kapcsolati hálók jelentősége csökken, ahogy Sik és mtsa (2003) is kiemeli a humán tőke 

meghatározó mivoltát. 

A csoportsegítés igénybevételén túl több, idősebb, sikeresen integrálódott 

interjúalanyom számára lényegesebb szükséglet altruista magatartásként a 

csoportsegítés nyújtása. Ennek egyik formája, hogy a meglévő magyar szervezet, jelen 

esetben az egyházhoz kapcsolódó közösségi életbe aktívan bekapcsolódik és abban 
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pozitív változások előremozdítására tesz erőfeszítéseket. Az ehhez a csoporthoz 

csatlakozó fiatalabb generáció élvezheti az idősebbek támogatását akár instrumentális 

jellegű segítségként a mindennapi életet érintő információátadás által.  

A másik megoldás, amikor konkrét szervezeti formától függetlenül is cselekszik 

a személy, alakulnak a magyar kapcsolatai, amiből tulajdonképpen rendszeres 

programszerű szokásrend lesz. Mint pl. a vajdasági származású Mária férjével együtt 

magyar, illetve spanyol orvosok számára biztosított éveken át gyakorlati lehetőséget, 

hozzá szállást, ösztöndíjat, stb. szakmai továbbképzés jellegűen saját 

finanszírozásukkal. Ezen kívül magyar német testvérvárosi kapcsolatokon keresztül 

aktív részese lett a magyar vonatkozású helyi életnek, illetve magyarországi kapcsolati 

hálója is bővül, amin keresztül aztán gyerekekkel is elkezdett foglalkozni, 

nyelvtanulásukat segíteni. Ugyanakkor a legjelentősebb csoportszintű cselekvési 

formája a komoly társadalmi változásokat is előidéző humanitárius munkája, amit 

nyugdíjba vonulása óta végez. Először egyéni szervezés alapján, aztán Csilla von 

Boeselagerrel való megismerkedése óta az általa alapított szervezet
105

 keretei között, 

azaz 1992 óta évente 50 kamionnyi szállítmányt
106

 küld Magyarországra, Romániába, 

Szerbiába. 

 

4.4. A megküzdési stratégia megválasztására ható tényezők 

4.4.1. Időtényező  
 

 A migráció folyamatában az átmeneti és a tartós migránsok egymástól 

elkülönülő stratégiaválasztása is mutatja, hogy az időtényezőnek milyen befolyásoló 

hatása van, amiről az identitásfenyegetés szempontjából Breakwell (1986) is szól. Ezt a 

stratégiabeli különbséget a régi és az új generáció vonatkozásában egyértelműen látjuk, 

de aki vegyes házasságban él német partnerével, arra is igaz lesz, hogy „jobban lezárja 

a kapukat Magyarország felé.” 

A stratégiaváltást előmozdító helyzetről többen is beszámoltak, mikor kiderült, 

hogy az előzetes terveikkel ellentétesen mégis tovább húzódik a külföldi tartózkodásuk 

vagy végleges jellegűvé változik. Az ehhez kapcsolódó nehézség vagy fájdalom csak ott 

jelenik meg az elbeszélésben, ahol a változás néhány éven belül történt, illetve reális 
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vágyként továbbra is jelen van hazaköltözés lehetősége. Az időtényező és annak a 

megküzdési stratégiaválasztásra irányuló befolyásoló hatása leghangsúlyosabban az 

előbb említett interjúalanynál jön elő. Sőt elmondhatom, hogy a több évtizede 

Németországban élő, sikeresen integrálódott magyar bevándorlóknál szinte nem is 

tematizálódik. 

A ’90 utáni generációt képviselő, magyarországi Anna többször járt, és élt előtte 

is külföldön, rövidebb ideig, ösztöndíjjal, ezekről így vall, azaz a rövid ideig tartó 

külföldi távollét előnyeit veszi sorba szemben az előző mondatával, a több éves kint 

tartózkodás nehézségeivel:  

„Ajánlom mindenkinek, hogy egy kicsit külföldre kiszakadjon. Az önállóságát így 

megtapasztalja. Már előtte is voltam időnként a munka miatt itt-ott. De az egész más, 

mint évekig élni valahol. (…) Érdekes más országokat, más laborokat látni, 

megtapasztalni. Meg egyénileg is jó átélni, hogy helyt tudok állni.”  

Az akkulturációs stressz annál inkább csökken, minél több időt tölt az egyén a 

befogadó közegben (Barna és mtsai, 2012), ugyanakkor a dekompenzációs fázisban 

lévő magyarországi interjúalanyom mégis azt emeli ki, hogy „minél tovább van az 

ember külföldön, annál nehezebb”. 

 Beszámolójának része az is, hogy a rövidtávú külhoni tapasztalatok átélése, 

megtapasztalása milyen szinten erősítik az egyén pozitív önértékelését. A kutatók 

országról országra vándorló stratégiáját és annak egyik következményét, a mély emberi 

kapcsolatok kialakításának lehetetlenségét mutatja be. „De mivel mindenki általában 

arra készül csak, hogy kijön, megcsinálja a posztdoktoriját, és megy tovább, elég 

vándorló a társaság. két-három-négy év, és mindenki áll tovább. Ezért sem lehet olyan 

nagyon mély barátság.” 

Egy másik fiatalabb erdélyi származású hölgy, Imola történetében is benne van a 

rövid távúról hosszú távúra átalakuló külföldi élet, ami stratégiaváltást von maga után. 

Az ezt alakító tényezők, jelen esetben egy új párkapcsolat visszahat aztán, új 

nézőpontok is alakulnak: 

„Otthonról valahogy még pontos célokkal indultam, tudtam, hogy mit akarok, meg 

akarom tanulni a nyelvet, utána hazamenni, az egyetemre menni, tanulni és hát ez végül 

is az au-pair évem alatt egyre inkább elbizonytalanodott, hogy na most, na most 

akarom-e egyáltalán vagy sem. Aztán ha az embernek már van egy szorosabb 

kapcsolata, privát kapcsolata, akkor már megint egy más szemszögből nézi a világot.” 
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4.4.2. Szociális kontextus 
 

 

A szociális kontextus kapcsolati vonatkozásának jelentősége főleg a kezdeti 

szakaszban fokozottan nagy. Egyértelműen más stratégiát követ az, aki családi 

burokban migrál, mint aki egyedül, kiterjedt vagy szűkösebb kapcsolatokkal a háta 

mögött (Gödri, 2010). 

Az interjúkból az derül ki, hogy a legelemibb szupportív személy a társas 

támogatók között, a házastárs lehet. Természetesen interperszonális viszonyok között a 

barátságok és a házasságtól eltérő párkapcsolati formák is hasonló szerepet játszhatnak 

az egyén életében, de mivel az interjúalanyaim esetében legjellemzőbben a házastárs 

személye domborodik ki akár támogató, akár konfliktusos formában, ezért az ő 

szerepüket szeretném bemutatni.  

 Házastársáról, mint számára az egyik legfontosabb támaszáról beszél Balázs, 

összehasonlításban a németországi magyar fiatalokkal, akik egyedül tartózkodnak kinn, 

és egy korábbi élményével, amikor is társa nélkül töltött hosszabb időt külföldön, egy 

másik országban. Itt a magányérzését fokozta a nyelvtudás hiánya és a helybeliek 

viszonyulása irányába. 

„Voltam Franciaországban 3 hónapig egyedül, az nagyon-nagyon rossz volt. (…)És 

akkor is semmit nem beszéltem franciául. Egy kukkot nem beszéltem és akkor úgy azért 

azt megtapasztalni, hogy egyedül lenni, senkit nem ismerni, senki barát, senki nincs ott. 

Az tényleg nagyon nehéz. (…) A franciák sem voltak nyitottak.”   

A vegyes házasságban élőknek többek véleménye szerint fokozottabb 

kihívásoknak kell megfelelni. Míg a kapcsolat kezdetén a szimpátia miatt a kulturális 

különbségek fel sem tűnhetnek, addig később, bizonyos idő elteltével a mentalitásbeli 

különbségek szétfeszíthetik a kapcsolatot. Béla nőpácienseitől szerzett tapasztalati 

alapján, illetve saját, fájó élményei alapján azt mondja, hogy „a két mentalitás a végén 

nem pozitívan hat ki” egymásra, majd a magyar-magyar házasságok külföldön 

megmutatkozó összetartó erejével zárja gondolatmenetét.  

A csoporttagságok száma vonatkozásában szinte minden interjúalanyom 

beszámolt egy vagy több csoporthoz való tartozásáról, melyek mindenképpen 

szupportív hatásként jelentkeznek. A csoportban elfoglalt pozíció szempontjából pedig 

a vezető szerep nagyobb felelősséget, több munkát is jelent, ugyanakkor nagyobb 
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befolyásolási lehetőséget, ami fokozza az egyén önértékelését, asszertivitását többek 

között, melyek pozitívan hatnak vissza a lelki egészségre, de az integrálódására is. 

Jellemzően a tartós migránsokkal szemben az átmeneti vagy transzmigránsok, ha részt 

is vesznek valamilyen helyhez kötött közösség életében, azt is átmeneti jelleggel teszik, 

illetve vezető feladatokat nem vállalnak. 

  Ugyanakkor eddig arról nem esett szó, hogy a kapcsolatoknak nem csupán a 

száma, hanem sokkal inkább a minősége, ami meghatározó lehet a beilleszkedésre 

irányuló stratégia megválasztásánál.  

A szociális kontextus részét képezhetik a vallási alapon szerveződő közösségek 

is, melyekhez való tartozás védőfaktorként jelenhet meg a lelki egészség terén is (Kopp 

& Martos, 2011b), amire a későbbiekben még részletesen kitérünk. Az egyén 

értékrendjét meghatározó stabil pontok az életében az interjúalanyaim beszámolója 

alapján univerzális értékeknek nevezhetjük, melyek nem köthetők semmilyen nyelvhez, 

ilyen a valláshoz köthető világnézet is, vagy, a feltöltődést jelentő művészet, a zene, 

illetve a szakmai tudás, ami nem minden esetben független a nyelvtől. 

Egyik interjúalanyom se számolt be arról, hogy professzionális segítőhöz fordult 

volna bármilyen lelki problémája kapcsán. A nyelvi akadályok a németül jobban 

beszélő külföldieknél is felmerülhet, ha nem anyanyelvi segítőhöz fordul, mert a belső 

lélektani folyamatokról anyanyelven sem mindig olyan könnyű beszélni, különösen, ha 

az adott idegen nyelven a szókincse az egyénnek az érzelmi fogalmakra vonatkozóan 

nem olyan kidolgozott. Ha pszichológus, pszichiáter szakemberhez való fordulás 

fokozottan nehezebb, mind belső, mind külső okok miatt külföldön, akkor 

felnagyítódhat a szerepe, a lelkigondozó funkciója által a kinti magyar lelkésznek, 

lelkipásztornak.  A katolikus egyház gyónási gyakorlatának magasabb színvonalú 

megvalósulása betöltheti ezt a szerepet a vallásukat rendszeresen vagy alkalmanként 

gyakorló híveknél. Azok az interjúalanyaim közül, akik érintettek ezen a téren, 

kifejezetten egyikük sem számolt be ilyen irányú gyakorlatáról, mivel ez a 

legszemélyesebb információk közé tartozik. Ezt befolyásolhatta az interjút készítő 

személyére, annak egyházias vagy nem egyházias jellegű szocializációjára vonatkozó 

fantáziájuk is. Mindenesetre minden érintett és a vallási életben részt nem vevő 

interjúalany rendkívül elismerően nyilatkozott a helyi magyar közösség egyházhoz 

köthető vezetőjéről, a lelkipásztorukról, Mártonról. A bizalommal teli, pozitív 

viszonyulás alapján feltételezhetem, hogy lelki (és nem vallási) kérdésekben  is szívesen 

fordultak a hívek és a nem vallásos, de a közösségi életben részt vevők hozzá. 
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4.4.3. Egyéni jellemzők 
 

Az önértékelést fokozó hatásáról számolt be Anna a többszöri rövidebb idejű 

külföldi útjain átélt tapasztalati alapján. Bár utaltunk már rá korábban Pikóra (2004) 

hivatkozva, hogy nem is a magas vagy alacsony önértékelés, hanem annak stabilitása a 

lényeges kérdés, de ebből a szempontból az a fontos, hogy a migrációt megelőzően 

milyen olyan hatások érték az egyént, ami az önértékelését stabilizálták lehető 

legmagasabb szinten.  

Az idősebb, nem magyarországi interjúalanyaim közül ketten is elmondták 

gyerekkori, kisebbségi létükből fakadó diszkriminációs tapasztalataikat, melyekkel való 

sikeres megküzdés által megerősödve tudtak továbblépni, sőt a „tanult tehetetlenség” 

helyett a „tanult leleményesség” (Kopp & Martos, 2011a) gyakorlata alakult ki bennük. 

Ez pedig aztán felvértezte őket a migráció során átélt nehézségekkel való megküzdésre 

is. „…aztán az egész világon feltaláltam magam, mert nekem mindig harcolni kellett.” –

mondja Mária. 

A kisebbségi léthez való alkalmazkodás terén szerzett korábbi tapasztalatok 

meghatározóak lehetnek a másfajta, egy másik országban folytatódó kisebbségi létben. 

Ezekkel a tapasztalatokkal akik nem rendelkeznek, hátrányban lehetnek a beilleszkedés 

folyamatában, hisz számukra idegen, egyáltalán nem természetes állapot a kisebbségi 

lét. Tehát lényeges az a társadalmi-politikai berendezkedés, ami az elutazás előtt és után 

is körülveszi az egyént, amire már Jeges & Varga (2006) kutatása kapcsán utaltam, 

miszerint egy nemzet koherenciaérzete hat az egyén koherenciaérzetére is, ami hiába 

lenne magasabb, ha nem kap lehetőséget, nem marad más választása, mint a kilépés. A 

társadalmilag meghatározott „tanult tehetetlenségi” állapotból kilépve volt lehetőség a 

boldogulásra, láthatjuk ezt különös jelentőséggel a régi generáció beszámolóiban. 

De visszatérve a „tanult leleményességre”, Magyarországról származó, fiatalabb 

interjúalanyom, Zsanett is beszámol stabil, magas önértékeléséről, amihez vállalkozásai 

vezetéséhez is szüksége van. „Lényeg az, egyedül azért nehéz volt. Mondjuk én nem 

ijedtem meg mikor egyedül maradtam, mert nem is olyan fajta vagyok, hogy 

megijedjek.” 
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A megküzdés sikeréhez hozzátartozó kognitív képességek vonatkozásában az 

interjúalanyaim átlagon felüli jellemzőket mutatnak. Két
107

 kivétellel mindenki 

felsőfokú végzettségű, közülük néhányan
108

 több diplomával is rendelkeznek, valamint 

kutatóként tudományos fokozattal
109

, illetve négyen orvosi oklevéllel. Egy 

interjúalanyom kivételével, aki pedagógusi diplomájával leginkább a nyelvtudás 

hiányában nem tudott elhelyezkedni, mindenki tudott érvényesülni a német 

munkaerőpiacon végzettségének megfelelően kisebb vagy nagyobb erőfeszítések árán.  

Többen
110

 is beszámoltan a nyelvtudásuk kezdeti, teljes vagy részleges hiányáról, 

amivel képesek voltak megbirkózni és magas szinten elsajátítani a német nyelvet. Ennek 

hiányából fakadó behozhatatlan hátrányáról Klárát már idéztük, akinek az édesapja 

sorsát, beilleszkedését, boldogulását a nyelvtudás hiánya (is) erősen visszavetette. Az 

idősebb interjúalanyaim tanulási képességének magas fokát mutatja, hogy mindannyian 

szakmai pályafutásuk során képesek voltak helyt állni, fejlődni. 

Az emlékek feldolgozásának képességét, a múlt kontrollját az interjúalanyaim 

vonatkozásában az az alapvető tény már sejteti, hogy mindannyian vállalkoztak a 

beszélgetésre, aminek migrációhoz kötődő témájáról előzetesen mindannyian tudtak. 

Természetesen eltérő életkoruk és életpályájuk miatt, - különösen az idősebb és a 

fiatalabb korosztály, és a kisebbségi léthez kapcsolódó előzetes tapasztalataik megléte 

vagy hiánya vonatkozásában, - eltérő mélységű és intenzitású emlékek kerültek 

bemutatásra. Ezek elmesélése, felidézése is megterhelő módon hathatott az elbeszélőre, 

mégis vállalta az élettörténetének ezen szakaszainak a feltárását, reflektív jellegű 

érzelemgazdag kiegészítésével. 

Személyiségtípusuk vonatkozásában is sokféleséget mutatnak az 

interjúalanyaim. Van, aki inkább elemző, kutató, introvertált, saját jellemzése alapján 

„elvarázsolt” típus
111

, ugyanakkor a nyitott, kifelé forduló, közlékeny típus
112

 is 

megtalálható közöttük. Viszont mindannyiukra jellemző a bátorság, a kitartás, az erős 

akarat és a céljaik iránti elkötelezettség, az áldozatkészség és a nagy munkabírás.  
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  Imola és Tamás 
108

  Klára, Iván, Albert 
109

  Balázs, Anna, László 
110

  Balázs, Klára, Edit, Iván, Imola, László, Mária 
111

  Lásd Balázs, aki talán nem véletlenül fokozottan kifejezi az extrovertáltabb házastársának, Annának 

támogató jelenlétének fontosságát. 
112

  Mária nevezhető a legnyitottabbnak, akinek elbeszéléséből kiderül, hogy számára ismeretlen 

embereket, gyerekeket fogad be, támogat (pl. ösztöndíjjal orvosokat), gondoskodik róluk (pl. 

segélyszállítmányait fuvarozó kamionsofőröket ) 
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Az (e)migráció során jelentkező fokozott testi-lelki-szellemi igénybevételt 

bírniuk kell, kellett, tehát a kritikus helyzetekhez való alkalmazkodásuk magas 

reziliencia-szintükről tanúskodik, amit számtalan példával tudnék illusztrálni. A 

vállalkozó kedv kifejezetten Zsanett történetében domborodik ki, akinek, stratégiájának 

része is a vállalkozói tapasztalataiból szerzett megküzdési módja, a több lábon állás. 

Ugyanakkor a több irányú elkötelezettsége, a többféle feladat, a kétlaki életmód az 

alkalmazkodóképesség kimerülésével járó stressz, a distressz (Selye, 1976b) 

kialakulását vonhatja maga után, amiből aztán a stressz eredetű betegségek megjelenése 

nagyobb gyakoriságot mutat, ahogy általában ez jellemző a migránsok körében (Collatz, 

1998).  

Az egyén rezilienciáját fokozó tényezők (Hautzinger és mtsai, 2014) között, 

mint az interjúalanyaimra jellemző személyiségvonást, meg kell jegyeznünk még a 

felelősségvállalást, az asszertivitást, jó kommunikációs készséget.  A pozitív 

személyiségjegyek közül lényegesnek tartom a nagyfokú aktivitást, ami több 

interjúalanyomra is jellemző
113

. Szociábilis személyiségvonásuk bizonyítéka pedig a 

kinti magyar szerzeti életben való részvételük vagy annak alakításáért tett fáradozásuk. 

Arról, hogy szívesen megy bele az új helyzetekbe, Anna számolt be kifejezetten a 

korábbi, többszöri rövidebb idejű külföldi útjai kapcsán, melyeket nagyon élvezett.  

A humorérzék, mint a rezilienciát fokozó személyiségvonás egy narratív 

interjúban nem biztos, hogy meg tud mutatkozni, de azért egy rövid történeten keresztül 

mégis hadd mutassak erre is egy példát, amiről Mária számol be többnyelvű, 

többnemzetiségű esküvője kapcsán.  

„Mindenesetre nagyon érdekes volt a szituáció, senki senkivel nem tudott beszélni. Én 

egy szót sem dadogtam spanyolul, megérkezik az anyósom (…) Ott vagyok én is a 

férjemmel és csak integetünk. És akkor állítólag azt mondta az anyósom; na, hála 

Istennek legalább úgy néz ki, mint egy spanyol.” 

A személyes kompetenciákat gazdagító speciális hobbikról is beszélhetünk, bár 

ez nem személyiségvonás, de mégis fontos erőforrás lehet pl. a rendszeres 

zenehallgatás, illetve a „life long learning”- jegyében az idősebb korban újrakezdett 

zenetanulás, amiről László számolt be. 

A megküzdési stratégiák további megválasztására az is hatással van, hogy ki 

hogyan értékeli helyzetét, jelen esetben a migrációja sikerét, sikertelenségét. Végezetül 
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  Mária, Edit, László, a közösség/szervezet-vezetőkre, a vállalkozóként (is) működő Zsanettra és 

Albertra, az egyéni kezdeményezéseiről beszámoló Klárára, Zoltánra, Ivánra… 
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következzék néhány összefoglaló értékelés, elemzés e kérdés kapcsán, melyek között 

pozitívak és nem annyira pozitívak is szerepelnek, az a meghatározó, hogy milyen 

arányban jönnek ki az előnyök és hátrányok, illetve melyik milyen hangsúllyal szerepel.  

Elemér alapvetően nagyon pozitívan értékeli az eljövetelüket és nemcsak a 

gyerekeik miatt, ugyanakkor arról is szól, hogy azért mennyire rizikós vállalkozás volt a 

kijövetelük: „Nagyon kockázatos volt. Én azt hiszem, hogy tudatosan be se láttuk az 

igazi kockázatát , azt kell higgyem.” 

A családi dinamika is megjelenik a kérdés kapcsán Klára beszámolójában, a 

szülők eltérő véleménye és a gyerek megélése: 

„Szerintem, ami még plusz nehezítette a helyzetet (…), hogy az én szüleim közötti is 

konfliktusok voltak. Anyukám is ellene volt az akkori rendszernek, de valahogy úgy neki 

megvolt a családja; neki ez így oké volt. De apukámnak ez volt a fixa ideája, és ő volt 

az, aki mindenáron jönni akart. És az ember, ha gyerekként odamenne, hogy há-há, 

ilyen meg ilyen nehézségeket okoztatok nekem, akkor ezzel automatikusan állást foglal. 

Ezzel azt fogalmazza meg, hogy ’miért voltál ennyire hülye, anyunak lett volna igaza!’.” 

Az édesanyja és a család többi tagja vonatkozásában a követező összegzést teszi: 

„És valahogy én úgy látom, hogy anyukám nyert is, meg vesztett is. Ezt egyébként így 

látom mindannyiunk számára is, hogy mind az öten nyertünk is, meg vesztettünk is.(…) 

De azt mondanám, hogy anyukám nagyon sokat vesztett azáltal, hogy a foglalkozását 

egyáltalán nem tudta... a képesítésében nem tudott dolgozni. (…) Olyan szempontból 

nyert, hogy sokkal emancipáltabb lett. Mint nő, sokkal emancipáltabb lett, sokkal 

önállóbb lett. Sokkal aktívabban kezébe vette az életét, mint Magyarországon, vagy mint 

sok más nő, akiket a generációjában Magyarországon konzervatívabban neveltek.” 

Béla értékelése alapvetően az elégedettségéről szól: 

„Akik valamilyen iskolai végzettséggel rendelkeztek azért nagyon keményen 

végigharcoltunk itt és mindnyájan. Én nem bántam meg, hogy eljöttem. Olyan szép 

életem volt annak ellenére, hogy elváltam, gyerekek minden. A világban egész más 

helyzetem van, össze tudom magam hasonlítani az otthoni kollegákkal. Mindenhova 

jártam, utaztam.”  

Végezetül Iván gondolatai következzenek, ami nem is csupán a saját 

emigrációjának az értékelése, hanem általános érvényű megfigyelését fogalmazza meg 

benne. „Ami az emigrációt illeti lassan 35 év után, véleményem szerint emberileg, 

szakmailag, erkölcsileg csak mindenki annak függvényében éli meg, éli át, amilyennek 

őt felvértezte a szülő. Ha valaki odarögződik Erdélybe, világnézetében, 
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gondolkodásában, abba a földbe és kitették ebbe a nagy világhuzatba, ha erős ez a vért, 

akkor átéli.”  

 

 

4.5. Az otthon keresése, elvesztése és megtalálása  
 

„A mentális jóllét egyik fontos tényezője a stabil helyidentitás.” (Dúll, 2015: 

26).  Amíg a lelki egészség szempontjából oly fontos új helyidentitás nem alakul ki az 

egyénben, addig egyfajta kettősségben él, tehát fokozottan megéli a biztonságot jelentő 

és érzelmileg telített gyakran csak a pszichén belül létező, otthon „melegének” és az 

idegenségérzéssel párosult, kiszolgáltatottság-érzéssel is együtt járó külvilág 

„hidegségét”.   Az egyénnek hosszú utat kell bejárnia, állandóan keresve a választ arra a 

kérdésre, hogy „jó helyen vagyok-e?”, míg a gyökértelenség érzésétől, sokszor a 

honvágy élményén keresztül eljut az új, már integrálódott, jellemzően kettős 

helyidentitásig (Dúll, 2015). 

Többen számoltak be arról a valóban hosszú ideig tartó folyamatról, amit 

helykeresésnek nevezhetünk, sőt néhányaknál ez az interjú ideéig sem zárult le. A 

számtalan költözés van akinél egy-egy országon belül volt jellemző (Tamás, Imola), 

van, aki egy városon belül költözött többször (pl. Klára).  De az országváltás is több 

narratívában szerepel (Edit is Svájc, aztán Németország), egy esetben pedig (Albert) 

több kontinens (Amerika: USA, Ázsia: Kína, Japán, Korea, illetve Európa: 

Németország) közötti ingázás időszaka is jelen van az élettörténetében. A fiatalabb 

kutató házaspár pedig egyenesen a gyakori országváltással járó életmódról, azaz a 

vándoréletről beszél, mint kutatói életforma.  

Imola élettörténetében a külső esemény, a költözések, amit átmeneti időszaknak 

nevez egybeesett az önmaga keresésének belső lélektani folyamatával. A külső 

események mintegy leképezték a belsőt. 

„Ott is laktam egy pár évet, de végül is az akkor kis átmeneti idő volt az életemben. (…) 

és akkor még én is úgy igazán kerestem a helyem. Aztán a házassággal jött nekem egy 

kicsi, nem kicsi, hanem nagyobb biztonság is körülöttem. (…)Úgyhogy az inkább ilyen 

’keresem-önmagam-idő’ volt az. (…) Úgyhogy az elmúlt szűk 10 év alatt Németországot 

körbelaktam, mondhatni vagy inkább keresztüllaktam inkább.” 
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Ahogy már korábban is említettem, az, aki éppen a kritikus alkalmazkodás, a 

gyökértelenség érzésével járó dekompenzációs szakaszban van, különösen intenzíven 

foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy „hol vagyok otthon”(Machleidt, 2003). 

 „Mert azért gyakran megkérdezik manapság is, hogy na most jó, most már lassan tíz 

éve külföldön, Németországban élek, most nekem hol van otthon? És nem tudom, hogy 

tudok-e annyit élni itt, hogy azt mondjam, hogy na most itt az otthonom. Hogy el tudjak 

szakadni teljesen az otthontól, Gy
114

.-tól? Családom másik fele, testvérem, édesanyám, 

nagyszüleim, ők ott laknak. Szóval egy olyan életet, amiben Gy.-nak nincs helye, nem 

tudnék elképzelni. De fordítva sem, mert hazamenni azzal a tudattal, hogy ide többet 

vissza nem tudsz jönni…Most már valahogy mindenütt otthon vagyok, de ugyanakkor 

sehol.” 

Máshol a következő megállapításokat teszi, amiben már benne van, a lelki 

egészségére is pozitívan ható fokozatosan stabilizálódó újfajta helyidentitás (Dúll, 

2015), hogy azért Németországban is otthon érzi magát, de az egy másfajta otthonosság-

érzés, mint szülővárosában. Ebben a szakaszban megjelenik a jövő perspektívája is 

ezzel a kérdéssel kapcsolatban. 

„Mindenütt otthon érzem magam és mindenütt kellemesen a magam módján, de az az 

otthonérzet, mint annak idején gyerekként a szülői háznál, ami megvolt, illetve utána 

diákként és azzal a kisebb, hát hogy is fejezzem ki magam, …Körülhatárolt térrel, így 

van. Szóval azt azért nem érzem itt és nem tudok mit mondani, hogy valaha is ezt fogom 

érezni, bárhol. Ez egy másabb fajta otthonérzet. Szóval azt tudom, hogy sose fogja az 

egyik a másik helyét felcserélni. Szóval az tény, hogy ennek az otthonérzetnek nincs egy 

olyan mély gyökere. De ugyanakkor itt gyökér nélkül is működik.” 

A kettősség-érzéséről Anna is beszámol: „Mindig úgy érzem, hogy még nem úgy 

vagyok itt, hogy na, én itt élem le az életemet. Ez azért némi kettősség.”A férje, Balázs, 

akivel azonos ideje élnek kinn Németországban, így mesél a saját és felesége 

helyzetéről és arról, hogy mit jelent számára az otthon. „Az otthonunk. Az a legelső 

szempont. Ahonnan eljöttünk, oda is akarunk visszamenni.”  

A fenti példákból is világosan kirajzolódik az az összefüggés, miszerint minél 

nehezebb az elszakadás, annál nehezebb a megérkezés is, vagy másként mondva, minél 

könnyebb az elszakadás, annál könnyebb a megérkezés az új közegbe (Horvát és mtsai, 

2006). A régi és az új generáció közötti különbség ezen a vonalon keresztül is jól 
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  Egy erdélyi város 
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megfogható, azaz az egykori disszidensek, vagy a fokozott kisebbségi nyomásnak kitett 

nem magyarországi magyarok számára az elszakadás az erőteljes „push” faktorok miatt 

könnyebb lehetett, amit erősített az a körülmény is, hogy a hazalátogatás egy ideig nem 

volt lehetséges vagy nagy kockázattal járt, míg az új generáció számára számos 

elszakadást késleltető tényező (pl. szabad utazási lehetőségek) adott. 

30-40 év távlatából is eleven élmény a magyar kapcsolatok más jellegű mivolta, 

ami az azonos kultúrába való beágyazottsággal magyarázható, összehasonlítva a német 

kapcsolatokkal. Talán nem is véletlen, hogy az erdélyi származású idősebb hölgy 

számára annyira fontos a kinti magyar szervezeti életben való részvétel, a kultúrába 

beágyazott „egygyökerűség”-élménye, ami az otthonosság érzésével, „melegségével” 

párosul. És még az igen hosszú, több évtizedes „távollét” után is nagy lelkesedéssel 

meséli, hogy mekkora élmény neki otthon lenni, ami egyértelműen Erdélyhez kötődik. 

A férj, Elemér a saját otthonhoz kapcsolódó élményéről csak abból a 

vonatkozásból mesél, hogy késői visszatérésekor egykori egyetemi városába, 50 éves 

egyetemi találkozó után, mit élt át. A személyes találkozások élményét követően a múlt 

helyszíne kiürült számára és érzelmi telítettségét elveszítette: 

„De mikor ez lejárt és K
115

.-on jöttem-mentem, mit keresek én itten. Mit keresek? 

Keresem a fiatalságomat vagy mit? Hát az egy eltelt idő, az egyetemi évek elteltek. Mi 

dolgom van itt? Hát most elmentem a temetőbe, ott vannak sírok, az két óra alatt elvolt, 

elmentem a Szent Mihály templomba, imádkoztam, most mit keresek itten? Mi van? 

Három nap sok volt neki.”  

Nincs mindenki így ezzel, a szintén erdélyi úr, Iván így mesél, aki a ’70-es évek 

végén menekült el otthonról politikai okok miatt, majd ’90 táján hazatért, de négy év 

múlva ismét visszaköltözött Németországba: „Én azt mondom, hogy én kérem nekem 

sikerült beilleszkednem ebbe a társadalomba, jól is érzem magam, de gyökeret verni 

nem tudtam.(…) Én a mai napig, mikor azt mondom, hogy megyek haza, akkor M.-re
116

  

megyek.” 

Az erdélyi származású interjúalanyok után nézzük meg a magyarországi 

származásúakat is, hogy kinél hol van az otthon, az érzelmi telítettsége milyen. Zoltán 

számára az otthon fogalma összekapcsolódik az öröklakásával, vagy lehet, hogy 

mégsem? Az otthon fogalmának átértékelődése, áthelyeződése jelenik meg, átalakulás 

folyamata.  „ Tehát nekünk nem az a sorsunk, vagy nem úgy alakult, hogy otthagytuk az 
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országot. Ott, B.-en
117

 van az öröklakásunk, itt mi csak bérlünk. Úgy tetszik, itt mi csak 

egy átmeneti állapotban vagyunk, tizenkilenc-húsz éve, de mindig úgy tekintjük, hogy mi 

egyszer vissza fogunk menni. (…) Mint egy kiküldetésre, úgy tekintünk, ami egyszer 

letelik. Nem tervezzük, nem tudjuk mikor. A fejünkben van az, hogy mi hova tartozunk, 

ott van mindenünk. Megfordítom, soha nem gondoltam, hogy itt veszek egy öröklakást, 

soha nem gondoltam, hogy itt berendezkedek…” 

Ugyanakkor mégis a németországi lakhelyét jelöli meg annak a helynek, ahol otthon 

van, amit azzal magyaráz, hogy élete fontos állomásai közül a legtöbbet abban a 

városban élt, ahol az interjú idején is. Ez a folyamat pedig akkor fordult meg benne, 

mikor a gyerekei nagyobbak lettek és elkezdték mondani, hogy Magyarországra 

„elmennek”, Németországba „hazajönnek”.   

A kényszermigráns felesége teljesen másként vélekedik a kérdésről, így meséli 

tovább a férj, amiből a házastársak migrációs aspektusból nézve az élettörténetének 

értékelése élesen elválik egymástól. Itt világosan látjuk, hogy a nemi szerepek és az 

abból fakadó különbségek, milyen hangsúlyos befolyásoló tényezői lehetnek a 

beilleszkedés folyamatának (Barna és mtsai, 2012; Gödri, 2010; Bodó, 2008; Gubányi, 

2015). 

 „Mondom én, hogy itt érezzük magunkat otthon, de a feleségem a mai napig nem. Mi 

mondjuk, de a feleségem abszolút nem. Ő úgy látja, hogy ő követte a férjét, ő gyesen 

volt, neki nem volt sok választása, ahova küldtek, ő is ment.  (…) ’90 óta ő nem tudott 

dolgozni. (…) Tanult németül, de nem tud igazán jól. (…) Iszonyú nagy stressz volt neki, 

ha a gyerek beteg lett, elvinni egy szakorvoshoz. (…) Ő szerényebb, visszahúzódóbb 

típus. (…) Neki sokkal traumatikusabb itt lenni. Nekem szakmai sikereim vannak, látom, 

hogy a gyerekek jól érzik magukat, nagyon szeretnek itt lenni. Tehát én, mint családfő, 

mint családfenntartó azt mondom, hogy ez egy nagyon jó választás volt, vagy a sorsnak 

ez egy nagyon jó lehetősége volt, hogy én ide kijutottam. Ő ezt úgy éli meg, hogy ez egy 

kényszer volt, ha 19 éve nem is börtön, de mindenesetre egy megpróbáltatás, aminek ő 

személy szerint nem is látja a végét, mert nem is tudja, hogy mikor lesz vége.” 

Egy másik magyarországi magyar, László azt mondja, hogy nincs honvágyuk 

Magyarország irányába. A gyerekei, unokái helye meghatározza számára és felesége 

számára a helyüket. Ebben talán az is segít, hogy a „push” faktorok tovább élnek benne 

Magyarországgal kapcsolatban, bár most már más színezetben: 
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„eszünk ágában nincsen hazaköltözni, erről nincsen szó, már csak azért is, mert itt 

vannak az unokák, meg gyerekeink, meg minden, szóval minden ide köt. Meg hát 

mondom, ez az aktuális magyar helyzet, ez abszolút nem csábító, de mindenesetre ha 

hiányról beszélhetek mégis, akkor és személyesen, akkor az az, hogy talán otthon többet 

tudnék segíteni, mint mondjuk itt. Ez az egy.” Ahogy látjuk, a végén megjelenik a 

felelősségvállalás kérdése, vágya az otthonmaradottak irányába. 

Az otthon elvesztése kapcsán beszéljünk egy kicsit a honvágy
118

 kérdéséről. Edit 

azt meséli az első, svájci időszakából és a későbbi, németországi időről, hogy : „… azt 

mondtam, hogy nekem most ez [honvágy] nem szabad legyen.” Ugyanakkor az 

otthonhoz fűződő negatív élményei az álmok szintjén többször is előjön és a feldolgozás 

folyamatát képezi. „És voltak ilyen álmaim, hogy …, ma is vannak, teljesen leizzadva 

felébredtem arra, hogy otthon vagyok, ez tudatosult, hogy otthon vagyok és hogy nekem 

ez egy rossz érzés, és persze közben a családom ott van. De közben a félelem, hogy hogy 

jövök vissza és tudom közben ilyenek voltak, hogy kapartam a falat, hogy gyújtsam meg 

az éjjeli lámpát ott, ahol nekem otthon volt és közben ott nem ott volt, ahol nekem otthon 

volt. Tehát olyannyira, hogy ezek a mozdulatok is az otthoni volt, a reflex. És akkor 

felébredtem és akkor hogy jaj, de jó, hogy nem vagyok otthon. És ez megint egy 

skizofrén állapot volt.” Az elbeszélésben az otthon képe mégis ellentmondásos, 

egyrészt a közeli, szeretett családtagjainak helyét jelöli, ebben az értelemben pozitív, - 

és a belső mentális térképében rögzült pontjainak máig ható hatása érvényesül egy rossz 

álom kapcsán -, ugyanakkor rossz érzéseket keltő hely is. Az első igazi, pozitív otthon-

érzés élménye ugyanakkor Svájchoz köti. 

A kis kitérő után végezetül egy az eddigiektől teljesen eltérő élethelyzet kerül 

bemutatásra, ami az új migrációs trendek szerint nem is lehet olyan ritka jelenség. A 

több helyszín közötti állandó mozgás, a deterritorizáció jelenségét vonja maga után, 

amikor ide is és oda is tartozol vagy más szemszögből nézve, se ide, se oda sem 

tartozol. 

Zsanett, akinek stabil helyidentitása Németországban nem alakult ki, az interjú 

idejének időszakában is ingázik a két ország között, az első házasságból származó lánya 
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Itt kell megemlítenem a honvágy „biokémiáját” is, amit Edit fejtett ki, hogy ennek a lélektani 

jelenségnek milyen természettudományos háttere lehet, miszerint ahol születik az ember és ahol felnő 

és ahol kialakul az immunrendszere, ahhoz a környezethez van szokva, és ez meghatározza az étkezési 

szokásokat is, az élelmiszerek ásványianyag-tartalmát. Máshova elkerülve pedig a korábban kialakult 

immunrendszer már nem kapja meg ugyan azt az ásványianyag-mennyiséget, mint amihez 

hozzászokott, ezt a hiányt pedig megérzi. 
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Magyarországon él az anyai nagyszülőnél, azaz az interjúalany szüleinél. Második 

férjével próbálták kihozni a lányt, iskolába íratni, de nem érezte jól magát, ezért aztán 

hazaköltözött. Közben az interjúalany otthon végzett el egy masszázs tanfolyamot a 

lánya látogatásával egybekötve, miközben második férjével Németországban lakik.  

Magyarországhoz köti többféle üzleti érdekeltsége is, bérbe adott üzlethelységei 

vannak, és közben építkezik is otthon, panziót szeretne nyitni, míg Németországban 

több helyen is takarít és gyerekekre vigyáz úgy, hogy tanítói diplomával rendelkezik. 

Mindenképpen haza akar költözni, közben 2001 óta lakik kinn, 2002-ben volt a második 

esküvője a félig német, félig magyar férjével, aki korábban 12 évet már élt 

Magyarországon is. Zsanett naprakész a magyarországi hírekkel kapcsolatban, a 

médiákon keresztül csak a magyar nyelvű és vonatkozásúra fókuszál. „Mondjuk, én 

tudom, hogy én itt nem vagyok otthon, szóval én nem is izgatom magam, (…) de ahhoz 

szerintem itt kell, hogy szülessél, meg itt kell, hogy ebbe a környezetbe nevelkedjél fel, 

hogy itthon érezd magad.” Zsanettnak másokról is az a véleménye, hogy Németország 

soha nem lesz az igazi otthonuk és a magyar szervezeti életben való részvételre, 

aktivitásra is ezért van szükségük. 

 

4.6. Identitás 
 

„Az identitás (…) folyamatosan újraszerkesztett élettörténet” mondja László 

János (1999: 112), amit Ward (2001) akkulturációs elméleti rendszerének kognitív 

síkjával azonosít. Vajon kinek sikerült eljutni a Machleidt modelljének (a számos 

modell közül kiemelve ezt) célállomásáig, a bikulturális identitáshoz? Hogyan 

értelmezhető ez a kérdés a már eleve többkultúrájú közegből származó vagy netán 

többes identitású személyek esetében? Az ő esetükben van-e hierarchia az egyes 

nemzeti identitáselemek között? Bennük hogy viszonyulnak egymáshoz az egyes 

„nemzetek”? Ez a kérdés a nem Magyarországról származó magyar interjúalanyaim 

vonatkozásában merült fel, az Erdélyből és Vajdaságból jövők esetében, de bemutatok 

néhány interjúrészletet a magyarországi magyaroktól is.  

A kisebbségi létben szocializálódott magyarok identitáskérdéseiről Pataki ír 

rendkívül szemléletesen: „A Bibó által emlegetett állandó ’egzisztenciális 

fenyegetettség’ egyúttal a nemzeti identitásra nehezedő nyomást s hol kirívóbb, hol 

lappangó fenyegetettségét is magában rejti. A tartós kisebbségi sors és még inkább a 
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nyílt erőszak, a fizikai elűzés vagy akár a megsemmisítés fenyegető veszedelme (lásd 

ismét csak a volt Jugoszláviai helyzetet!) akuttá teszi az identitás megóvása feletti 

aggodalmat és szorongást. Ilyenformán elkerülhetetlenek lesznek a védekező, megőrző-

fenntartó és a nyomást gyakorló, erőszakhoz folyamodó, uralgó identitás konfliktusai. 

Időről időre betokozódhatnak ugyan, de alkalmas pillanatban – mintha a semmiből 

tűnnének elő- riasztó hevességgel fellobbanhatnak” (2001:419). 

Az egyik erdélyi származású interjúalanyom, Iván a nemzeti elbeszélés 

önigazoló és önheroizáló jellegét mutatja be:„Én aztán itt újságíróként dolgoztam és 

német újságírókkal együtt vacsoráztam és elmondtam nekik, hogy ennek a kis nemzetnek 

több mint 100 Nobel-díjasa van. (…) Majd elvittem egy csoportot M
119

.-re és elvittem a 

Kultúrpalotába. És alig hitték el, hogy ezt mi alkottuk…” A magyar származású Nobel-

díjasok
120

 vonatkozásában megjelenő többszörös túlzás kiváló példa az élettörténeten 

végighúzódó kétszeres vonatkozásban, Erdélyben és Németországban is átélt kisebbségi 

sors hatásaként jelentkező, felnagyított nemzeti identitásnak. Ugyanakkor, ha ugyanez 

az interjúalany számolt be később arról, hogy az egyházi kötődési magyar szervezettől 

volt olyan időszak, amikor azért tartotta magát távol, mert a bár ha a túlzott 

nacionalizmus nem is kapott teret, de „a háttérben ott zubogott”. Akkor lehetnek, 

lehettek nyomai a nálánál is fokozottabban megjelenő „uralgó” nemzeti identitásnak a 

németországi szórvány-magyarok körében, ami időnként „riasztó hevességgel” 

fellobbanhatott. Az ’56-os generációból azoknál, akiknél az üldöztetés élménye a 

politikai rendszer vonatkozásában volt jelen, ez a jelenség hasonlóképpen 

mutatkozhatott meg. 

„Egzisztenciális fenyegetettség”-től és korábbi kisebbségi diszkriminációs 

tapasztalatoktól függetlenül is felértékelődnek és felnagyítódnak az idegen 

környezetben a magyar vonatkozású hírek iránti éhség, amiről többen is beszámoltak. 

A realitásvesztéssel is járható folyamatban a saját nemzetről alkotott pozitív kép 

egyre szebb fényben tűnik fel. Ugyanakkor nem mindenkire jellemző ez a távolság 

hatására kialakuló idealizáció, hanem pl. több interjúalanyomnál az ellenvélemény lesz 

egyre erősebb a saját külhoni honfitársai részéről időnként megnyilvánuló túlzó 

megjegyzések ellenhatásaként, illetve a németországi tapasztalatokhoz viszonyított 

fokozottan kontrasztos magyar valóságélményből táplálkozva. 
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Következzen egy negatív példa, egy Magyarországról származó interjúalanytól, 

Tamástól, aki ugyanakkor a kinti magyar szervezeti élet egyik fontos személye is: 

„Hol vannak a feltalálók, és a tudósok? A két világháború közötti értelmiségi réteg 

kihalt. A magyarok 84 % a statisztikák szerint csak egy nyelvet beszél. 16% beszél csak 

egy másik nyelvet. (…) Nem is tudjuk mi van körülöttünk, be vagyunk zárva, meg nézzük 

a turulmadaras zászlót (…) és az egész világ meg elhúz mellettünk.”Itt többes szám első 

személyben beszél, azaz a magyar nemzettel azonosulva, annak tagjaként nyilvánít 

véleményt a Magyarországon maradt honfitársairól. Aztán, mint egy külhoni magyar 

szervezet vezetője számol be további tapasztalatiról: 

„Sokan vannak, akik kopogtatnak ilyen árpádsávos zászlóval, vagy inkább 

zászlórúddal. (…) Magyarországi elég komoly szervezetektől is jönnek e-mailek, hogy 

vegyünk részt ilyen-olyan politikai szervezetek támogatásában. Nem akarom. Finoman 

visszautasítom ezeket, hogy mi csak kultúrával foglalkozunk, nem vagyunk ott, nem 

látjuk tisztán a helyzetet.” 

További véleményt fogalmaz meg a Németországban élő nem Magyarországról 

származó magyarokról, meglátása szerint a megfogalmazott szórvány-magyar álláspont 

és az összmagyarságra vonatkoztatott homályos gazdasági magatartás negatívan 

visszahat a befogadó német környezet, sőt a tágabb, Európai Unió viszonyulására:  

„Aki szórvány magyar, ők szorgalmazzák a ’trianonozást’ itt, nem értik meg, hogy azt 

már nem lehet visszahozni, ezt el kell felejteni.(…)Ezt a témát már nagyon el kellene 

felejtenünk, mert a németek emiatt is nagyon óvatosak velünk. Mondjuk azt, hogy 

zavaros a helyzet gazdaságilag(…) másik, nagyon ’trianonozunk’. Ez az EU-ba már 

nem fér be.” 

A kisebbségi létben szocializálódott, többnyelvű környezetből származó 

interjúalanyaim esetei is sokféle mintázatot mutatnak a nemzeti identitás, hovatartozás 

vonatkozásában. Ennek is egyik egyértelmű fogódzója lehet, hogy ki milyen 

állampolgárságú, de, főleg a nem magyarországi magyaroknál, ez sem mérvadó. Lehet, 

hogy magyar állampolgársággal nem is rendelkező személy mondja magát magyarnak, 

vagy pedig olyan állampolgársággal is rendelkezik pl. a házastársán keresztül, amit nem 

nevezne nemzeti identitásának részeként meg. 

Az ilyen szempontból legösszetettebb képletet mutató interjúalanyom, Mária 

volt, aki hármas: német, szerb és spanyol állampolgársággal rendelkezik. 
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És amikor rákérdeztem, hogy melyik nemzethez tartozónak vallja magát a következőket 

felelte, amiben benne volt az a fájdalom, sértettség, dac és becsapottság-érzés, ami a 

2004. december 5-ei népszavazás
121

 eredménye jelentett.  

„Európai. (…) mert soha nem volt magyar állampolgárságom. (…) Mindig azt 

mondom, nem vagyok magyar, soha nem voltam magyar. Csak az anyanyelvem, de 

nemzetiségem soha nem volt, se nem voltam magyar állampolgár. 28 éves koromban a 

férjem vitt először Magyarországra.”  Ez is mutatja, hogy a nemzeti önazonosság 

kérdése mennyire érzékeny terület, és amit átmenetileg külső hatások miatt el lehet 

fedni, vagy más síkra lehet emelni, de az ezt követő leírásokból kiderül, hogy a mélyben 

ugyan az marad. A társadalmi cselekvésre irányuló stratégiája, a humanitárius munkája 

azonban ezt követően is töretlenül folytatódott, továbbra is ugyan annyi 

segélyszállítmányt küldött Magyarországi partnerszervezetekhez is, mint a népszavazás 

előtt. Sőt a segélyszállítmányokat fuvarozó magyarországi kamionsofőröket bár 

konfrontálta a népszavazás kérdésével, de ettől függetlenül, értetlenségének és 

fájdalmának hangot adva, mégis ezen felülemelkedve ugyanazzal az emberséges 

viszonyulással fordult feléjük, mint korábban.
 122

 

Ugyanakkor a leginkább érzelmileg telített leírást most kapjuk, amit már az 

eufórikus szakasz kapcsán idézetem. 

 „Te el sem tudod képzelni, hogy mit jelentett nekem mikor először megyek egy utcán és 

magyarul látom a föliratokat, azt, hogy nem tudom én mészárszék, vagy pékség, vagy 

nem tudom én , biztosító intézet, meg ilyesmi. (…) …úgyhogy ez egy nagyon különös 

érzés volt nekem, először magyar földre lépni. Nagy érzés volt. De aztán mondom 

különösen most mikor leszavaztak bennünket a magyarok. Hogy ez nekem, hogy fájt!” 

Aztán később így folytatja: „…voltam magyar misén, oda én szoktam járni egyedül, 

már csak azért is hogy a himnuszt énekeljem. Ez egy olyan érzés egy nem 

Magyarországon élő magyarnak, hogy mikor ezt énekeled, és ezt minden mise után 
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  A népszavazás kérdése a következő volt: 

 „Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással – 

kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem 

Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. törvény 

19. paragrafusa szerinti magyarigazolvánnyal vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb 

módon igazolja?” forrás: http://index.hu/belfold/nszvs1205/ 
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  „És akkor aztán persze 90-től kezdve most akkor az össz sofőrök. (…) És azoknak vagyok az anyjuk. 

(…) tehát hogy mindig hogy vigyázzatok magatokra, vigyázzatok, hogy ne legyen szerencsétlenség. 

Mindig enni-inni, fürdetni. Vigyétek a ruhát, ezt a ruhát is, nézd neked ez jó lesz, ez jobb, mint ami 

most rajtad van, mert mit tudom, én ki van a hátad, meg ilyeneket. És akkor persze mindig annyira 

törődtem velük, hogy akkor elneveztek anyukának.” 
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elénekeltük, tudod?” Az érzést magát nem nevezi végül meg, de a szövegkörnyezetből 

kiderül annak érzelmileg telített, mély tartalma. 

Ugyanakkor vajdasági származásúként az erdélyi interjúalanyaim által is sokat 

emlegetett Herta Müller Nobel-díja kapcsán kiderül, hogy a lokális identitásának 

legmélyebb gyökere ahhoz a földrajzi régióhoz köti, ahol született és magát Herta 

Müllerhez hasonlóan bánáti sváb lánynak nevezi, ami a díj kapcsán is pozitív 

azonosulásként külön büszkeséggel tölti el.  

 A szintén többnyelvű környezetből származó Edit, aki maga is több nyelven 

beszél, identitását egyértelműen magyarnak vallja, míg a többes identitású, részben 

német származású férjéről a következőket mondja, akinél összetettebb ennél kifolyólag 

az identitásképlet: 

„Az érdekes az, hogy ő, ő, amikor kijött, akkor ő úgy érezte, hogy akkor ő hazajön 

Németországba. És ő itt abszolút nem érezte magát itthon. Neki problémásabb volt ez az 

egész identitáskérdés, mert ő 75%-ban német, 25%-ban magyar, de mellettem eléggé 

magyarrá vált. Hát otthon is mindig magyarul beszélünk, beszéltünk is mindig.” 

A férj, Elemér maga a következőképpen mutatja be a többnyelvű származási 

környezet felvázolását követően saját identitását, amit nem többesnek, hanem a nyelvi 

kérdések fölött állóan fogalmazza meg és később a nyitottsággal jelöli. Német és német 

közötti különbség is tematizálódik: 

„… ő német, én nem vagyok, ő igazi, én meg csak olyan vagyok. Ha kérdezték, hogy 

honnan jövök, hogy vagyok, (…) természetesen nem mondom, hogy egészen helyesen, 

korrektül beszélek, mert az iskolázottságom az nem német, román volt, csak az volt az 

egyetlen lehetőség. De ha helyesen is beszélek, azonnal meghallja, hogy én nem egy 

itteni német vagyok.  (…) Én nem innen vagyok, Kelet-Európából jöttem.” 

Az állampolgárság kérdése is megjelenik és az ehhez kapcsolódó előnye, amit 

természetesen pozitívan értékel, miszerint a kiköltözést követően rögtön megkapta a 

német állampolgárságot, és így német orvosként működhetett tovább. 

Magyarországi magyarok közül senki sem számolt be kettős identitásáról, sőt 

állampolgárságtól függetlenül mindannyian magyar identitásúnak tartják magukat. 

 Az esetleges kettős identitás kialakulása irányába magától értetődő módon 

gyengítő hatásként szerepel a hazatérés gondolata, vágya, azaz a kinn tartózkodás 

ideiglenessége, akár több évtized távlatából is. Zsanett esetében, akinek hosszú távú 

terveiben szerepel a Magyarországra való hazaköltözés, ebből következően meséli el 

helyzetét, de csak az állampolgárság vonatkozásában, mivel nemzeti identitása magától 
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értetődően magyar. Azért némi bizonytalanság a jövővel kapcsolatban ott feszül benne, 

amit aztán érinthet az állampolgárság kérdéséről alkotott véleményének esetleges 

megváltoztatása. 

A szintén hazaköltözni kívánó és ezt belátható időkorláton belül meg is 

valósító
123

 Béla harminc évnyi távollét után is a következőket mondja. Meghatározó 

szempontként nem is a külföldön töltött idő hosszát, hanem a kiköltözéskori életkort 

jelöli meg. Ha nemzeti identitása egyértelműen magyar, a kettős állampolgársága 

mellett, kettős helyidentitásáról is vall.  

”…a szívet már nem tudom megcserélni, szóval én magyar maradtam a lelkemben. (…) 

Én nagyon jól érzem magam itt és nagyon jól érzem magam Magyarországon. Én kettős 

állampolgár is vagyok. Én a magyart soha nem adtam le, németet meg megkaptam, úgy 

hogy. És hát lassan pedig megyek haza, mert idős koromra, öreg koromra nem akarok 

mindig németül beszélni. Nagyon jól érzem magam itt, itt is fogok majd élni, itt van 

lakásom, meg van véve, tehát nem kerül semmibe. Itt is otthon is. Nyár közepén készülök 

haza.” Ward és mtsaira (2001), illetve Winkelmannra (1994) utalva itt érdemes azt 

hozzátenni, hogy a származási kultúrába való visszatérést követő beilleszkedés hasonló 

fázisokon keresztül fog zajlani, mint annak idején a kivándorlás során. 

Az identitás befolyásolja a megküzdési stratégia megválasztását, pl. magyar 

szervezeti életben való aktív részvétel, de a kiválasztott stratégia is, visszahathat az 

identitás lassan alakuló folyamataira, pl. a migráns, aki csak a hazatérés tervével a 

fejében él külföldön, nem lesz érdekelt a kettős identitás irányába lépéseket tenni.  

 

4.7. Németország, a befogadó közeg  
 

Azok az interjúalanyok számoltak be a legpozitívabban Németországról, akik a 

származási országukban, jellemzően Romániában és Jugoszláviában korábban erőteljes 

diszkriminatív tapasztalatokat szereztek főként a kisebbségi létükből kifolyólag.  

Földházi (2011) és Gábrityné (2001) is kiemelte, hogy ezek a hatások, mint taszító 

tényezők („push” faktorok) is hozzájárultak az elvándorlás melletti döntéshez a határon 

túli magyarok körében. Az erdélyi Edit és vajdasági Mária is, akik mindketten orvosok, 

a „hálás” kifejezést használják Németországhoz fűződő viszonyuk kifejezésére, és 

                                                 
123

  Az interjúalany az interjú idejét követően valóban visszaköltözött Magyarországra, amihez 

hozzájárulhatott sikertelen házassága, illetve hogy lányai közül ketten is az Egyesült Királyságban 

tanulnak 
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mindketten kiemelik, hogy származásuktól függetlenül is kaptak lehetőséget, ami 

korábbi otthoni tapasztalatikkal ellentétes volt.  

„És én meg egy olyan demokráciát éltem itt el, amit soha egy államban sem találtam 

meg. Hogy tényleg az, hogy minden lehetőségem megvolt, az, hogy tovább képezzem 

magamat (…). A tudás játszott szerepet,a szorgalom és a többi. És nem a származás, és 

megvolt a lehetőség. (…)És ezért hálás is vagyok én Németországnak.”- Mária  

A magasan kvalifikált migránsok esetében a „brain drain” jelensége is 

meghatározó, vagyishogy a célországban milyen olyan, a hazájukban nem vagy csak 

fokozott nehézségek árán elérhető továbbfejlődési, tanulmányi és karrier-lehetőségeket 

kapnak. Az agyelszívás részben megvolt a rendszerváltás előtt is, de hangsúlyosan ezt 

követően jelenik meg, és a jelentősége mára már óriási lett különösen az egészségügyi 

szektorban.   

A magyarországi származású, tehát az eredetileg az etnikai alapú kisebbségi 

létre vonatkozóan se jó, se rossz tapasztalatokkal nem rendelkező interjúalanyok is 

összességében nagyon pozitívan nyilatkoznak Németországról, diszkriminációs 

tapasztalatokról csak elvétve számolnak be. Egyrészt többen is kiemelik azonban a 

földrajzi vonatkozású különbségeket az országon belül, miszerint Észak-Rajna-

Vesztfália tartományban élők kifejezetten nyitottak és barátságokat, megjelölve ennek 

okát is, ahogy azt már a történeti részben említettem is.  „A Ruhr vidék, ott mindenkit 

befogadnak, az mind valaha külföldi volt. Itt rengeteg lengyel származású, sziléziai 

dolgoztak ugye itt a bányákban, mindenhol.” Ugyanakkor azt is hozzáteszi Béla, hogy a 

„dél-németországi németnek nagyobb affinitása van a kelethez és a déli népekhez”, mint 

az északi részen, de a déli speciális nyelvjárások a beilleszkedést nehezítő tényezőként, 

azaz hátrányként említődnek meg több interjúban is.  

 Az előforduló diszkriminációs tapasztalatok speciálisan a hivatalos közeghez 

kapcsolódóan említődnek meg, az ügyintézésnél (tartózkodási engedély 

megszerzésénél, családi pótlék folyósításánál), rendőri intézkedésnél közlekedési 

szabálytalanság esetén, illetve iskolai keretek között. Érdekes módon ezen esetekben 

mind pozitív, mind negatív színezetben előjöttek a Németországban élő más külföldiek, 

mint a hatalmi szerepben lévő képviselői az államnak. Az egyik interjúalany, Zoltán 

mesélte, hogy a tartózkodási engedély kiadásánál, mikor egy japán ügyintézőhöz 

kerültek, amit addig a német ügyintéző mindig rendben talált, a japán belekötött és csak 

ideiglenes engedélyt adott, majd a német főnökasszonyával 2,5 perc alatt sikerült az 

ügyet sikeresen megbeszélni és lezárni.  Viszont ellentétes példaként kiemeli, hogy 
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apróbb közlekedési szabálytalanság elkövetésekor a német rendőr szigorúbb, mint pl. a 

török származású rendőr. A hivatalos szerv, pl. a rendőr viszonyulásánál azonban az is 

meghatározó lehet, hogy az a külföldi milyen társadalmi státuszú, jó példa erre az egyik 

7 éve kutatóként Németországban élő interjúalany elbeszélése. Saját élményéről Balázs 

így vall: „De az utcán a rendőrökkel, mikor volt egy bringás büntetésem, akkor se 

éreztem (…) Ó, hát dr. T., hát izé.… Megbüntetett, de nagyon kulturált volt.” 

 Lényeges módosító tényező lehet az is, hogy ki honnan érkezik Németországba. 

Az erdélyi Albert 19 évesen költözik át, félig német származásúként, de akkori 

sikertelen helykeresését, tanulmányait azzal is összefüggésbe hozza, hogy akkor még 

mint Romániából származóhoz viszonyultak hozzá. Munka és tanulmányi céllal később 

kikerül az USA-ba, ahol aztán lediplomázik, majd úgy tér vissza Németországba. Ezt 

követően a sikereit annak is tulajdonítja, hogy akkor már úgy tekintenek rá a németek 

is, mint aki Amerikából jött. Németország számára az Amerikai Egyesült Államok 

pedig fontos és meghatározó referencia az élet számos területén. 

„Tulajdonképpen, mint Németországban élő külföldinek, (…) mint nem németnek itt 

azért duplán meg kell hajtani (…).az egyértelmű volt, hogy én itt egy olyan pozícióba 

kerüljek, amit én elképzeltem magam, ahhoz egy külön utat kell megtenni. Ez a külön út, 

ez Amerika volt. Én ide nem mint Romániából jött kerültem, hanem én úgy kerültem ide, 

mint Amerikából jött. És az nyitott sok ajtót. (…)Itt Németországban pedig nagyon 

erősen arra mennek, hogy milyen papírod van. Hová valósi vagy? Sokkal kevesebbet, 

milyen tapasztalatod van.” 

 Azok az interjúalanyok, akik rendelkeznek más külföldi tapasztalatokkal, 

természetszerűleg összehasonlítják a franciaországi, kanadai, vagy ahogy az imént 

idéztem amerikai élményeiket a németországiakkal. Ezek fő szempontja a nyitottság, 

kedvesség, barátságosság, melyek mentén a németek jellemzően a hidegebb, 

távolságtartóbb pólust képviselik. 

A német mentalitásbeli különbségeknek van olyan aspektusa, amivel a több éve 

kinn élő magyarországi magyarok egy része sem tud mit kezdeni. Leghangsúlyosabban 

egy hét éve Németországban élő kisgyermekes édesanya, Anna részéről tematizálódik 

ez a számára nehezen értelmezhető és elfogadható viszonyulás, amit az interjúban 

részletesen bemutat. 

„A közeli játszótéren(…) s ahová egy összeszokott lakóközösség járt, voltak 

anyukák, akikkel minden nap ott voltunk. De csak felszínes beszélgetésig jutottunk. 

Beszéltünk a gyerekekről, tudtuk egymás gyerekeinek a nevét, mert együtt játszottak. 
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Egyedül egy iráni nő volt, aki meghívott magához, hogy játsszanak együtt a gyerekek. A 

németeken sosem éreztem azt, hogy nyitna felénk. Az volt az érdekes, hogy én nagyon 

sok anyukáról érdeklődtem, kérdezgettem, próbáltam beszélgetni. Tudtam, hogy ki 

dolgozik, ki nem; ki akar visszamenni, kinek mi a foglalkozása. A gyereke mennyi idős... 

Az is furcsa volt, hogy alig kérdeztek vissza, hogy ’na, és ti mit csináltok?’”  

A speciális élethelyzet, a munka világából kieső kisgyermekes anyai lét is 

felerősíthette az izolációs tapasztalatot. Ugyanakkor Anna és a hasonló tapasztalatokról 

beszámoló férje, Balázs sem láthatta világosan hét után azt a fajta kulturális 

különbséget, amit a már kettős identitással rendelkező, második generációs Klára 

árnyaltan meg tudott fogalmazni: „Németországban ’illik’ a másikat nem észrevenni. 

Magyarországon meg ’illik’a másikat észrevenni.” Klára jellegzetesen német stílusnak 

nevezi azt, hogy „úgy csinálni, mint hogyha nem látnálak téged”, azaz bizonyos 

szempontból ignorálni a másikat. 

A német mentalitásról további adalékokat Zsanettől kapunk, aki német 

származású férje családjáról mesél: 

 „…érdekesek, na, a szülei. De a nagyapja is érdekes. A nagyapja állítólag 

nagyon szeret engem, (…) és nagyon aranyos, 83 éves egyébként, de azért elment 

Berlinbe tüntetni, hogy a külföldieknek ne adjanak munkát. szóval német, na. Érted? Na, 

szóval… és a lányának a mostani férje is magyar, de azért ő elmegy, mert hát nem 

miellenünk tüntet, nem, mert mi máshogy vagyunk itt, mert mi idejöttünk férjhez, meg 

ide nősültünk. Nem. Azok ellen, akik bejönnek és elveszik a németektől a munkát. (…). 

Meg olyan érdekes, tudod, ha megyünk hozzájuk, akkor úgy be kell jelentkezni, hogy na, 

mikor megyünk. Énnekem eszembe nem jutna, hogy a szüleimnek mondanám, hogy jaj, 

öt órakor menni akarok hozzátok ez nap.”  

Ugyanakkor a magyarok családcentrikusságával folytatja, ami tapasztalatai 

szerint a bajorokra is igaz, de az északi németekre már nem, akiket inkább egoistának 

nevez. 

A német mentalitás egyik szegmense a nemzeti identitás érzése, ami ahogy már 

említettük (Örkény és mtsai, 2007), európai viszonylatban Németországban az egyik 

legalacsonyabb ismert történelmi okokból kifolyólag. Ez tulajdonképpen a többségi 

társadalomhoz való könnyebb integrálódás lehetőségét nyújthatja a Németországban élő 

etnikai kisebbségek számára, mert pl. az egyetlen nemzeti ünnepüket, a német 

újraegyesítés napját, azaz október 3-át sem ünneplik meg, helyette pl. a könnyebb 

azonosulást megkínáló sportesemények vagy a nyáron tűzijátékkal egybekötött ún. fény 
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ünnepe jelenthet szórakozást nemzeti hovatartozástól függetlenül mindenki számára. 

Ugyanakkor ez nehézség is lehet, mert az azonosulás keretei homályosak. 

 Az interjúkban a Németországra vonatkozó alapvetően pozitív, néhol 

ambivalens viszonyulásokkal szemben a Magyarországról alkotott kép sokszor negatív, 

még abban az esetben is megjelennek a kellemetlen szempontok, ha az illető 

hazavágyik, vagy konkrétan tervezi is a visszaköltözést.  

„Kis ország, és nagy a korrupció, ez így nem igaz, de a bratyizás. Ez nem korrupció, 

csak egyszerűen kis ország. Érthető, teljesen emberi szempont, nem rossz ez.  Csak a 

lehetőségek hiánya miatt nehéz ez, ha több lehetőség lenne, akkor azt mondanám, hogy 

rendben. Úgyhogy az idő tehát az mindenképpen kérdéses, de bízzunk benne, hogy 

sikerül most három éven belül visszamenni Magyarországra.”- Balázs 

 

 

4.8. Közösség  
 

A lelki egészség megőrzése szempontjából, mint ahogy már többször említettem, 

kulcsfontosságú a társas támogatás, ami csoport szinten való megvalósulása a 

megküzdési stratégiák harmadik nagy csoportja az intrapszichés és az interperszonális 

coping megoldások mellett. Lényegileg két fő iránnyal találkoztam, amiről a 

szakirodalom is szól: egyrészt az egyház(ak)hoz kötődő szervezeti élettel, illetve a 

kulturális alapon szerveződő csoportosulásokkal. Ebben a részben is ezt a két vonalat 

követve szeretném tovább vizsgálni a németországi magyarok közösségeit abból a 

szempontból, hogy mennyire tudnak támogató rendszerű csoportosulásként működni, 

azaz mennyire tudnak az egyén személyes szükségleteire reagálni, azokra választ adni. 

Milyen akadályozó tényezők hatnak a megvalósulás irányába?   

Ha érvényesek is a Cohen-i (1985) feltételek, vajon képes-e egy közösség 

támogató faktorként fellépni a tagok irányába? Meglehetősen ellentmondásos kép 

rajzolódik ki az interjúalanyaim elmondásaiból a kinti magyar közösségi életről, 

példákkal igyekszem illusztrálni mindezt, behozva személyes tapasztalataikat, illetve 

bevillantva egy-két tengerentúli benyomást. 

Egyrészt tematizálódik a széthúzás, kifejezetten a magyarországi és nem 

magyarországi magyarok közötti mezőben, másrészt vallásos - nem vallásos, a 

felekezeti kérdést is beleértve (azaz katolikus – református) tengely mentén, illetve a 
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generációs, ideológiai különbségek. Az interjúkból az derül ki, hogy érdemes az egyes 

közösségvezetők ambícióit, háttérmotivációit is megvizsgálni.  A felvázolt 

nehézségeken túl azonban az egyes példákból az sejlik fel, hogy igenis képes 

erőforrásként megjelenni a külhoni magyarok számára a kinti szervezeti élet, amit 

azonban Borbándira és másokra utalva (idézi Papp Z., 2010) maximum 5-10, esetleg   

15%-a használ ki a külföldön élő magyarok közül. Azonban többféle dilemma is 

felvetődik az etnikai alapú szerveződésekkel kapcsolatban, miszerint segítik vagy 

inkább hátráltatják a beilleszkedést, illetve a megváltozott migrációs trendek által 

előhívott más jellegű, kevésbé körvonalazott szükségleteket képes-e kielégíteni, az új 

kihívásokkal képes-e lépést tartani. Mindez tulajdonképpen implicite magába foglalja a 

jövő kérdését is és nemcsak financiális szempontból.  

 

4.8.1. Általános megjegyzések 
 

A Németországban élő magyarok köre, akikből a potenciális tagság összejöhet, 

illetve másként fogalmazva, akikért a szervezetek működhetnek meglehetősen 

heterogén összetételűek. Az etnikai azonosság közelebbről megnézve más jelenthet egy 

erdélyi vagy egy magyarországi magyar számára, ami a nemzeti identitás különböző 

hangsúlyaiban is megnyilvánulhat, ugyanakkor  a generációs különbségek mellett az 

iskolázottság kérdésében is komoly differenciák mutatkozhatnak. Így történhet meg az, 

hogy egy magyaroknak szervezett programon, pl. egy magyar zenés táncesten ennyire 

sokféle ember gyűljön össze: 

 

„Az ’56-os generációból és a ’60-as, ’70-es évek disszidenseiből voltak jelen, de ők 

hamar hazamentek. ’90 után jöttek ki, az idősebb generációból, akik egy része 

illegálisan tartózkodik kinn, közben időseket ápol vagy épp mint nagyszülők jöttek ki a 

gyerekeikhez, unokáikhoz. Fiatal értelmiségiek, 30-35 évesek, akik német cégnél találtak 

munkát. Fizikai dolgozók, akik vagy az építőiparban vagy hegesztőként, lakatosként 

dolgoznak, illetve a hentesek, akik legálisan vagy féléig illegálisan dolgoznak kinn, 

majd a szerződés lejártával meghatározott idő után máshol keresnek munkát, vagy újból 

Magyarországra trének vissza, vagy Németország más részére. Kinn tanuló diákok, 

egyetemisták, illetve olyan fiatalok, akiknek az élettársuk német és ezért tartózkodnak 

kinn.” – Zoltán 
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A következő tendenciák figyelhetők meg a rendszerváltás és az EU csatlakozás 

óta, hogy míg korábban minden, ami magyar vonatkozású volt (kultúra, gasztronómia, 

stb.) egy idegen országban mivel nem tudott vagy csak ritkán hazajárni, ezért a helyi 

magyar közösségben vagy a közösség által kaphatta meg. „Ma már, mivel szabadon 

mozoghatnak, hazamehet és eredetiben ott megkapja.(…) Nincs már ránk utalva, hogy 

nahát hogyha nincs eredeti, akkor már ez is jó lesz. Ez úgy kulturális, mint egyéb 

vonalon is megmutatkozik ez a változás.”  

Jótékonykodás (jótékonysági koncertek által pénzgyűjtés gyerekintézmé-

nyeknek) itt is megvan, de a rendszerváltást követő 4-5 évben még volt rá szükség, de 

azóta fokozatosan leépült ez is, Imre véleménye szerint, mert állítólag nincs rá szükség.   

 

4.8.1.1.Törésvonalak vagy hidak a generációk között 

 

Mivel az interjúalanyaim több generációból kerültek ki, ezért lehetőségem nyílt 

a fiatalabbak (7-8 éve Németországban élő 30-40 év körüliek) és az idősebbek (20-30-

40 éve emigrációban élő 60-70 év körüliek) véleményét ütköztetnem, legyűjteni belőle 

az ebből fakadó nehézségek és előnyök reflexióit. 

Így vall egy fiatalabb kisgyermekes Magyarországról származó édesanya, aki 

fontos szempontként megjelöli, hogy a magyar körben megismert idősebb generációtól 

érzelmi és funkcionális, információs támogatásra is számíthat: 

„Köztük is vannak jó ismerőseink. (…) Nagyon nyitottnak látom őket. Sokszor... Van egy 

család, ahová úgy tudok menni szinte, mintha édesanyámhoz mennék. Nagy szeretettel 

fogadtak. Kevés fiatal jár rendszeresen egy-egy programra, és ezért is nagyon nagy 

szeretettel fogadtak. Nagyon nyitottak, érdeklődők voltak. Jó volt velük beszélgetni. (…) 

Gyakran megkérdezik, hogy mi van velünk. A gyerekek születésnapjára adtak ajándékot. 

Jó érzés, hogy gondolnak a gyerekeinkre.(…) Meg információkat, hogy hogy mennek itt 

a dolgok. Amiken mi csodálkoztunk eleinte, ők pedig megerősítették, hogy de igen, ez itt 

így működik. De egyáltalán: van egy szűk kör, akikkel családias a légkör, és ez olyan 

jó.”- Anna 

Lényében ugyan erről számol be egy annak idején au-pairként Erdélyből 

Németországba érkező fiatal hölgy, aki számára igazi áttörést jelentett a korábbi 

izolációs állapotából az első magyar kapcsolat egy idősebb házaspárral.  
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„És a H. család volt nekem hát majdnem fél évig a magyar család. De úgy, nemcsak a 

magyar család, hanem az én családom. Annyira befogadtak, főleg Márta néni és Józsi 

bácsi, és annyira családszeretően és gondoskodtak rólam, hogy attól a perctől kezdve 

egy egész más fordulatot vett az ottlétem.” 

Mindkét példában az egyházhoz kötődő szervezet adta lehetőségből alakult a 

kapcsolat, ahol fokozottan jelentkezik a következő generáció hiánya, a fiatalok 

távolmaradása. Az idősebbek részéről megnyilvánuló fokozottabb odafordulás 

hátterében ez az aránybeli eltolódás is szerepet játszhatott, illetve a vallási 

szocializációban gyökerező altruista magatartás. Ugyanakkor a hiányok is 

tematizálódnak az elbeszélésben: 

„Ehhez tudni kell, hogy részben idősebb családok voltak a közösség tagjai. Fiatalabbak, 

illetve fiatalok nem járnak a közösségbe (…) De hát ezt is úgy kell elképzelni, hogy 70 

év, 80 év. És énnekem, fiatal huszonévesnek…ez volt az egyetlen kikapcsolódási 

lehetőség. Szóval azért kicsit…hiányoztak ugye a korombeliek és ez továbbra is így van 

ott R. környékén, hogy akik még tagjai ennek a kis közösségnek, már lassan kiöregednek 

…”- Imola 

 A későbbiekben még visszatérek erre a kérdésre, ami tulajdonképpen a jövőre 

irányuló szorongásokban jogosan vetődik fel, hogy mi lehet a kivezető út a 

posztemigrációt követő új korszakban a külhoni szervezetek életében. 

 

4.8.1.2. Magyarországi magyar – nem magyarországi magyar 

 

A Kárpát-medence más-más államaiban felnőtt és szocializálódott magyarok 

közötti, történelmi okokra visszavezethető különbözőségek talán sehol máshol nem 

jelentkeznek ennyire fókuszáltan, mint a Kárpát-medencén kívüli, jellemzően a nyugati 

világhoz kötődő, etnikai alapú közösségekben. Hiszen sehol máshol nincsen erre példa, 

amit nevezhetnénk akár egy próbának is, hogy kiderüljön, hogy az erdélyi, a vajdasági 

és a magyarországi magyar mit tud kezdeni egymással, képes-e azonos célokat találni, 

azok érdekében együttműködni. Elegendő-e a közös kulturális gyökér, a nyelvi 

azonosság, a közös történelmi múlt az ellentétek leküzdésére, vagy a már több 

generációs kisebbségi lét és az eltérő állami-politikai berendezkedés és az ebből fakadó 

ellentétek leküzdhetetlen akadályt jelentenek. Ez a kihívás természetszerűleg maga után 

vonja az ellentétes nézőpontok, gondolkodásmódok ütközését, aminek eredménye lehet 

a többek által megfogalmazott, szinte közhelyszerű széthúzás a magyarok körében, vagy 
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maga után vonhatja a választott távolmaradást, ami izolációhoz vezet. Tehát egyáltalán 

nem mindegy, hogy milyen megoldásokat találnak erre a kérdésre az adott közösség 

tagjai, hogy tudja kezelni a közösség vezetője, aki maga is magyarországi magyar vagy 

nem magyarországi. Ez a problémakör jellemzően az egyházhoz kapcsolódó 

szervezetekhez kötődik, ahol a nem magyarországi magyarok nagyobb számban 

képviseltetik magukat. Az általam megkeresett egyházi közösség vezetője pedig maga is 

erdélyi származású. Mivel sikerült mindkét csoportból származó Németországban élő 

magyarral is interjúznom, így lehetőségem nyílik most az nézőpontokat ütköztetnem, 

ami alapján kiderülnek az eltérő vélemények és a jelenségek lehetséges magyarázatai.  

Először egy magyarországi magyar tapasztalatai következzenek, aki a 

feleségével szeretett volna bekapcsolódni az egyházhoz kapcsolódó szervezeti életbe, de 

végül is nem találták meg a helyüket, aminek hátterében nem a világnézeti különbség, 

az egyházias szocializáció
124

 hiánya áll magyarázata szerint.   

„Azon bukott meg a dolog a véleményünk szerint és ezt mások is igazolták, hogy nem 

egy országból származó magyarok vagyunk. A többség romániai, erdélyi magyar, 

nagyon kicsi a magyarországi magyarok aránya, nagyon sok a vajdasági magyar… A 

nem magyarországi magyarok ugyan olyan szituációba kerültek, mint ha belépsz egy 

sportegyesületbe, ahova idomulnod kell. Ők is magyarok, de kénytelenek voltak 

idomulni a többségi román, szerb vagy szlovák társadalomhoz. Felvettek olyan 

szokásokat, amelyek a mieinkkel nem passzolnak.”
125

 

Az interjúalanyom véleménye szerint meghatározó, hogy a közösségvezető 

(pap/lelkész) honnan származik, mert az predesztinálja azt is, hogy kik fognak abba a 

közösségbe/gyülekezetbe járni. Számára, mint magyarországi magyar zavaró pl., hogy a 

jótékonysági célra gyűjtött adományok kizárólagosan csak Erdélybe mennek, vagy a 

különböző rendezvényekre meghívott előadók között sincsenek anyaországi magyarok. 

Az előbbi véleményt ütköztessük az erdélyiekével, lássuk, hogy egy romániai 

magyar házaspár hogy látja ezt a törésvonalat a külhoni magyar szervezeteken belül. 

                                                 
124

  Az interjúalany életútjának elbeszéléséből derül ki ez a szempont. 
125

  Állítása szerint erre jó példa volt a Budapestről kihívott tanítónő esete, aki se nem azt az írásformát 

tanította, ami Romániában használatos, se nem azt, ami Németországban, és ez nagyon nem tetszett az 

erdélyi magyaroknak és még volt néhány apróság, amin megbukott ez a próbálkozás. Vagy 1994-ben 

Tőkés László meghívott vendégként egy ökumenikus istentiszteleten a magyarországi magyarokat 

válogatott megjegyzésekkel illette, hogy cserben hagyták az erdélyi magyarokat pl. az autonómia 

kérdésében. 
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férj: „Még van egy másik dolog is. Én velem ezt nem érzékeltették annyira, de én érzem, 

tudom, hogy van, ez a különbség a szlovákiai magyar, magyarországi magyar, a 

romániai magyar között.”  

feleség: „Ez is mindig egy téma. Pl. ha az olaszok szerveznek egy kulturális műsort, egy 

kulturális délutánt, akkor az olaszoknál nem egy téma, hogy jól van, de akkor most mit 

tudom én, egy tánccsoportot hívjunk Észak-Olaszországból vagy Dél-Olaszországból és 

akkor az északiak valamilyen formában nehezteljék, hogy igen-igen, de múltkor is a déli 

vidékről jöttek. Itt nálunk, hogyha meghívunk egy színházi csoportot és akkor vannak, 

akik megszidják  (…) az atyát, és megmondják, … Akkor az (…) atya megmondja, hogy 

jól van, rendben van, de akkor én az erdélyieket ismerem, mert én odavaló vagyok és 

hozzájuk van kapcsolatom, nekem nincs a délvidékiekhez. De ha van valaki délvidékről, 

aki azt megszervezi vagy beajánlja vagy utánanéz, akkor bármikor itt a helye. De nincs 

aki… És itt valahogy akkor elcsitul a dolog.”  

férj: „Ezt én Amerikában is láttam (…) De nagyon érdekes, hogy a dinamika az ott is 

ugyanaz volt, mint itt is. Ott is volt egy ilyen dolog. Úgyhogy ez egy ilyen 

jellegzetesség…” 

Ugyan erről a „dinamikáról” számol be egy következő interjúalany is, Iván, aki a  

Deutsche Welle magyar adásánál dolgozott,  amiből arra következtethetünk, hogy a 

különböző államrendszerekben szocializálódott magyarokat, ha bárhol „összezárunk”, 

ugyan ezzel a következményekkel jár.  

 „…kicsiben, mikroban a magyar társadalom volt, pont úgy ettük egymást, mint itt is [a 

Magyar Házban] az anyaországiak az erdélyieket és fordítva.” Az alkalmazkodási 

kényszerből fakadó nyomás konfliktusait látjuk itt, amiről Machleidt (2003) is beszélt 

migráns csoportok közötti vonatkozásban. 

Továbbá elmondhatjuk, hogy egy közösség sikere abban is áll, hogy mit tud 

kezdeni ezzel a kihívással. Álljon itt egy pozitív példa, amit egy erdélyi származású 

magyar férfi fogalmaz meg a szintén erdélyi származású közösségvezetőjéről:  

„atyával igen, igen lefejeződött ez a hétfejű sárkány (…) jó diplomáciai érzékének 

köszönhetően. (…) Nagyon határozott volt, hogy az egyik oldalnak se engedett csak 

azért mert magyarországi vagy mert nem. (…) Többen el is mentek, de volt, aki 

megváltozott.” 

Az ellentétes, néhol nem túl hízelgő vélemények mellett végezetül jöjjön még 

egy pozitív megközelítés, ami egy olyan magyarországi magyar közösségvezetőtől 
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származik, akinek a felesége a vajdasági volt. A fentebb taglalt problémák abban a 

szervezetben is felmerültek, de elmondása szerint sikerült csitítani az ellentéteket. 

 „Még van egy előnyünk, hogy mi nem csak azokkal a magyarokkal vagyunk együtt, akik 

Magyarországról jöttek, hanem akik Romániából, legtöbbjük innen, vagy 

Jugoszláviából, bár ők kevesebben vannak (…). Természetesen van közöttünk 

különbség, ha nem azonos közegben, nem azonos társadalomban szocializálódtak, 

akkor ab ovo különböznek. Ez érezteti a hatását. Nekem személy szerint ez jó, mert 

gazdagítja a saját véleményemet, tapasztalataimat, de nyilvánvalóan vannak nem 

valami örömteli dolgok is.  [itt ő is a mások által is említett, az erdélyi magyarság által 

napirenden tartott autonómia kérdésére utal] (…) Ezeket a dolgokat feloldom vagy 

beszüntetem. De mi nem érthetjük meg, hogy mit érez egy romániai magyar, mi nem 

éltük meg azt, amit ők a Ceaușescu időszakban. Nem tudjuk átérezni, nincs hozzá 

közünk. Nincs közös emlékünk, nincs közös bánatunk, épp úgy ahogy nekik az ’56-ról.  

Szóval vannak ilyen szakadékok, amelyeket megpróbáljuk foltozni, és megpróbáljuk 

megismerni emberi elmondások, esetleg fényképek alapján.”
126

- Imre 

 

4.8.1.3.Az emigráció időszakában a külhoni magyar közösségek megosztottságának 

további gyökerei 

 

Többen is az (e)migráció megosztottságának alapját a magyar mentalitásban, a 

magyar széthúzó lelki alkatban
127

, illetve a fennálló politikai rendszerhez való 

viszonyulás milyenségében vélik meglátni, de van, aki múltbéli külső tényezőre 

hivatkozik, tudatosan szervezett bomlasztást feltételez.  

 „A helyzet az, hogy az emigrációs magyarság a ’80-as években – amiről én be tudok 

számolni – az más.. lényegesen más volt mint a mostani. Akkor voltak olyanok, akik.. 

megoszlott a társadalom akkor, mármint a magyar társadalom. Az itt élő emigrációs 

magyar társadalom megoszlott. Volt egy olyan rész, akik a... Kádár kiküldötteknek.. 

szóval a hivatalos Magyarországnak a képviselői voltak, és akkor volt.. Mit tudom én.. 

                                                 
126

  Ennek a binacionális szervezetnek az október 23-ai ünnepségén sikerült is részt vennem, ahol valóban 

korabeli fényképekkel illusztrált, főként személyes élménybeszámolókból álló visszaemlékezést 

tartottak. 

 
127

  Albert: „… valahogy nincs meg bennünk magyarokban az összetartozás, az a… Furcsán hangzik, mert 

én is magyar vagyok és valahogy sérti a fülemet, hogy így beszélek és ilyet kell mondjak, de így van. 

És látom azt, hogy az (…)atya is megszervez bizonyos programokat és sokszor dobbal és kürttel kell 

valahogy toborozni az embereket, hogy mégiscsak valahogy jöjjenek, hogy valami történjen, hogy 

legyen valami.” 
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(…) Na, a lényeg az, hogy próbálták megosztani – gondolom a Kádári rendszernek ez 

egy kialakult stratégiája volt, hogy a magyarokat megosszák itt kint is. És akkor volt 

ugye; mondom volt ez a március 15-i ünnepség és akkor hova menjünk(…) S, akkor 

persze dumáltak, hogy ez besúgó, meg az tégla.. mit tudom én. Hát ezt senki nem tudta 

ellenőrizni. (…)Akkor már, akkor már voltak olyanok, hogy pl. szabadság harcosok. 

Akkor ők verték a mellüket és akkor tücsköt-békát kiabáltak azokra, akik odamentek a 

magyar izébe [a magyar nagykövetség hivatalos rendezvényére]. Mert ugye, ’ti 

elárultátok a hazát, meg nem vagytok igazi hazafiak, hogyha…’ Igen, aki a követségre 

ment az izére, mert ugye akkor a szabadságharcosok elárultnak érezték az ’igaz ügyet’.’ 

Akkor ugye nagy kokárdákat, meg mit tudom én, meg nagy zászlókat lengettek itten. 

Szóval volt egy ilyen jellegű megosztás.”  

 

Lényeges kérdésnek tartom, hogy az emigráció köreinek ’90 előtti tapasztalatai, 

berögződései átadódtak-e, vagy kikoptak-e fokozatosan az új generáció 

szerveződéseiből. Az új generáció alatt pedig érthetjük az emigránsok gyermekeit, 

unokáit, azaz a második, harmadik generációs magyarokat, vagy a ’90 illetve a 2004-es 

EU-csatlakozás után érkezetteket is. Az első csoport, azaz a leszármazottak helyzete, 

identitása és az ehhez kapcsolódó lehetséges szervezeti aktivitása nem tartozik a 

vizsgálatom köréhez, bár érdekes lenne vizsgálni, hogy esetükben a kulturális 

generativitás érvényesül-e, vállalnak-e bármilyen szerepet
128

 a korábban általában a 

szüleik generációja által működtetett és ma is látogatott magyar közösségekben. A 

fiatalabb elsőgenerációs interjúalanyaim tapasztalatait pedig többször előhívom, ami 

alapján sajnos ilyen jellegű finomelemzésre nem lehet vállalkozni. Viszont az több 

interjúból is kiderül, hogy mit is jelentenek tulajdonképpen ezek a változások. Lássunk 

egy véleményt egy idősebb magyarországi úrtól: 

„Aztán később, mondom a fordulat után ez megváltozott, mert akkor már mindenki 

jöhetett, mehetett. És az egész emigrációnak nem volt egy olyan aspektusa, ahogy.. hogy 

mindenképpen rendszerellenes, vagy mindenképpen.. (…) Ez már akkor nem volt olyan 

jelentőség. Na és akkor persze ugye ez 30 év távlatából – ez egy egész generáció – az 

alatt a.. ’89-től kezdve az utolsó 20 év alatt, pedig ugye fogytunk. Már mint nagyon 

sokan hazamentek, mármint akik idősebbek voltak. (…), hazaköltöztek.” - László 

                                                 
128

  Arról tudok, hogy az egyik interjúalanyom (László) fiai már felnőttként a cserkészetben aktív szerepet 

vállaltak, vállalnak, és egyikük a magyar közösségnek technikai jellegű segítséget is nyújt 

(honlapszerkesztés). 
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4.8.2. Az egyház és az egyházi kötődésű szervezetek 
 

Papp Z. Attilára (2010) visszautalva az egyház szerepe kihagyhatatlan, ha a 

nyugati szórványmagyarság szervezeti életéről szeretnénk beszélni. A következő 

fejezetben kitérek az egyházhoz nem kapcsolódó szerveződésekre, de ezek jelentősége 

összességében nézve másodlagos, bár nem elhanyagolható.   

 

4.9.2.1.Az egyház szerepe, funkciói migrációs térben 

 

„Az egyház szerepe (…) diaszpóra közegben még inkább felértékelődik és nem 

csak a lelki vigasz nyújtása terén, hanem a magyar jellegű társadalmi élet fenntartása és 

működtetése területén is.” (Papp Z., 2008: 75) Akár a nyugat – európai vagy a 

tengerentúli szórványegyházakra tekintünk, felekezettől függetlenül, egyik 

legsarkalatosabb kérdés, hogy ezeknek a közösségeknek milyen mértékben, milyen 

arányban kell a vallási identitás ápolására, illetve a migráns magyar társadalmi élet 

szervezésére, megerősítésére fókuszálnia. (Papp Z., 2008) Ezt a kérdést több 

interjúalanyom is tematizálta, szintén volt olyan vélemény miszerint az egyház 

elsődleges feladata a hit ápolása, más szerint viszont a magyar identitás megőrzése, 

illetve felmerült egy mindezeken is túlmutató szempont, miszerint a cél a nyelvhez 

kötött önkifejezés lehetőségének helyét biztosítani.  

Az egyik nézőpont a következőképpen hangzik egy 40 év körüli erdélyi 

származású interjúalanyom, Albert szájából:  

 „A lényeg az, hogy együtt legyenek, legyen egy összefogó erő. Hogy az összefogó erőre 

az egyház szükséges-e, én ezt megkérdőjelezem. Mert nem azért jövünk a templomba, 

vagy ne azért jöjjünk a templomba, hogy a nemzeti hovatartozásunkat ápoljuk, hanem 

azért jöjjünk a templomba, hogy itt a vallásunkat gyakoroljuk. Mert ez nem egy klub. 

Lehet klub is, de ez nem egy klub, hanem ez egy vallás. Úgyhogy ezt az elválasztást, ezt 

a választást, ezt a határt erősen meg kell húzni, meg kellene húzni.” 

Állásfoglalását igyekszik alátámasztani más nemzetekhez kötődő két példával, a 

portugálokéval, illetve a román ortodox egyház mintájának bemutatásával: 
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 „És ezt nagyon jól lehet látni a többi felekezeteknél, portugáloknál pl., ott teljesen el 

van a két dolog egymástól különítve. Annyira, hogy a portugálok a német templomba 

járnak, de az idejüknek egy részét csak a portugál…, ahol van egy portugál pap is 

egyébként. De ők ott töltik az idejüket. Én ortodox vagyok. Itt is így van, hogy az 

ortodox templom csak templomként működik, a román ortodox templom nem működik, 

mint szociális találkozóhely. Csak ott az ember megvan, mise után az ember, mindenki 

megy, mondjuk úgy dolgára. Ami az egy teljesen elfogadott dolog. Senki nem mondja, 

hogy jaj, de jó lenne…” 

Míg a magyarországi 30-as fiatal kutató ezt a kérdést tovább tágítja, nem is az 

egyház magyar társadalmi élet szervezésére irányuló törekvéseit emeli ki, hanem 

véleménye szerint az odafigyelés, a befogadás, a szükséget szenvedő (pl. magányos) 

meghallgatása az egyik lényeges funkciója annak az egyházi közösségnek, aminek ő 

maga is tagja volt és, amit nagyon jónak értékel:  

az „atya jól csinálja, mindenkit befogad [az ifjúsági csoportba]. Itt pedig majdnem 

mindenki olyan, hogy nem is mennek a magyar misére. (…) Nem a kereszténység, 

hanem a befogadás a hangsúlyos. (…) Ez persze konfliktust is jelent, mert a fenntartó 

egyházi, de nemcsak egyházilag elkötelezett emberek járnak ide.” 

„A kultúra nem hiszem, hogy olyan fontos volt. Sokan magányosak voltak, szerettek 

volna beszélgetni valakivel. Ez volt talán a legfontosabb, a kapcsolatok.”  

Ez a funkció tulajdonképpen visszavisz valahol az egyház egyik alapvető 

céljához, ami az univerzálisan értelmezett felebaráti szeretet, azaz a szükséget szenvedő 

megsegítése világnézetétől függetlenül. Ebben az értelmezésben a szórvány egyház 

számára a nyelv és a kulturális kötöttség tulajdonképpen csupán eszköze az előbb 

említett cél elérése érdekében, azaz az adott nyelven értő és az adott kultúrába 

beágyazott, abból származó ember támogatása. 

Az egyház képviselője, azaz a pap a következő véleményt fogalmazza meg: 

„Sokan azt szeretnék, hogy a (…) ház csak bulizós hely legyen, csak kulturális ház, 

központ legyen. Nem zárkózom el attól, hogy közösségi ház legyen, amihez a kultúra is 

szükséges, de csak bizonyos keretek között.” Ez alapjában véve egybeesik azzal a 

funkcióval, amit Papp Z. (2010) is megfogalmaz, hogy az egyház ernyőszervezetként 

minden olyan törekvést, tevékenységet befogad, ami a keresztény értékrenddel 

harmóniában van. Ezekre példát, a konkrét megvalósulásokat a 5. sz. mellékletben lehet 

látni. 
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A nyelvhez kötött vallási igények a több nyelven beszélő, idősebb interjúalany 

elmondásából is kiderül: 

„Én úgy érzem, hogy attól függetlenül, hogy hogy bárhol vagyok misén, ugyanaz a mise 

számomra, és nyelvileg tényleg nincsen problémám vele, mert pont úgy olvasok egyházi 

irodalmat is németül is, magyarul is, de azért végül is, mégiscsak imádkozni az ember 

mégiscsak az anyanyelvén.” - Edit 

Az egyik, szintén erdélyi interjúalany, Iván a következőképpen árnyalja a 

közösségi funkció kérdését: „Az emigrációban a lelki ápolásnak egyik leglelki-

higiénikusabb módozata közösségben megélni a hitet.” „A (…) ház, ha nem is gyökér, 

de táptalaj. Egymás között vagyunk, értjük félszavakból is egymást, ez a lényege.” 

Ugyanakkor folytatva a gondolatmenetét az egyház közösségépítő szerepét kiterjeszti a 

nemzeti identitás megőrzésének, ápolásának szintjére, amit, mint nem magyarországi 

magyar, tehát kisebbségi környezetben szocializálódott magyar különösen fontosnak 

tart: ”Nem újdonság [a kisebbségi lét] , megvannak a reflexeink ehhez, ha kell, lepereg, 

ha kell, megvannak az antennáink hozzá. Ez egyfajta keménységet is jelent. Nem nagy 

dolog magyarnak születni, nagy dolog megmaradni. Ebben gyakorlatunk van.”  

A magyar identitás megőrzése terén az egyháznak fontos aránytartó szerepe is 

van, amit nem mindig tudott megfelelni, ez egy a múltra vonatkozó megjegyzéséből 

derül ki: „Ennek a háznak a vezetői egy kivételével haladó szellemiségű papok voltak, 

akik nem engedték, hogy a túlzott nacionalizmus teret kapjon, de azért a háttérben ott 

zubogott. (…) Tíz évig tartott, amíg ezért nem jöttem ebbe a házba.” 

Összefoglalva tehát az interjúalanyaim elmondásaiból leszűrhetően az egyház 

szerepe, feladatai a nyugati magyar diaszpóraéletben a következők: 

(1) hitélet gyakorlásának biztosítása, 

(2) magyar identitás ápolása az első és a második, harmadik generációra 

kiterjedően, 

(3) közösségszervezés – vallási vagy attól független alapon, 

(4) a világnézettől függetlenül a szükséget szenvedő magyarok az adott 

lehetőségektől függő megsegítése, a magány enyhítése. 

Az első két funkciót alapvetőnek nevezném, míg a (3) és (4) feladatokat járulékosnak, 

az előbbi kettőből fakadónak.  

A második, harmadik generációra kiterjedő szerveződésekről a 5. sz. melléklet 

felsorolásán túl most azért sem ejtenék szót, mivel a fókuszban az első generációs 

magyarok állnak.  
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4.8.2.2.A diaszpóra-egyház a lelki egészség megőrzésére, erősítésére irányuló szerepe 

 

Eddig szó volt a nyugati magyarság szolgálatában álló egyház sajátos helyéről, 

szerepéről a (e)migrációs térben, most viszont térjünk át arra, hogy ezek a funkciók 

mennyiben járulhatnak hozzá a lelki egészség promóciójához. A mentálhigiénés 

szempontok kapcsán a következő megfontolásokat érdemes figyelembe venni: 

(1) társas támogatás megvalósul-e, 

(2) segíti-e az integrálódást, cél-e minden esetben, 

(3) az alkalmazkodási, beilleszkedési folyamat mely pontjain tud belépni, 

hathatósan segíteni, 

(4) a külföldön élő magyarok speciális lelki szükségleteire mennyire tud választ 

adni, 

(5) a Németországban tartósan vagy ideiglenesen élő, dolgozó magyarok heterogén 

csoportjai közül kiket tud megszólítani, 

(6) milyen eszközök állnak a rendelkezésére ehhez, 

(7) képes-e bármilyen módon az (e)migráns magyarok különböző megküzdési 

stratégiáira pozitív módon hatni, erősíteni a hatékonyakat, gyengíteni a negatív 

stratégiákat. 

E kérdések megválaszolásában a kiindulópont az interjúalanyaim történetei, 

tapasztalatai, véleményei lehettek, melyekből ha nem is minden kérdésre kaptam 

választ, bizonyos következtetések levonására alkalmasak voltak. 

(1) A sok, eddig is idézett pozitív példa
129

 mellett álljon itt egy kritikus, kudarcos 

eset is. A társas támogatás igénye sokaknál fogalmazódott meg, akik közül volt olyan, 

aki bár lépéseket tett ennek érdekében, mégsem találta meg a szükségleteinek megfelelő 

választ az egyházhoz köthető közösségekben. Jellemzően ők inkább a magyarországi 

magyarok voltak. „Mi jártunk ide a (…) Házba miatta [feleség miatt], hogy neki 

legyenek kapcsolatai, hogy a többi magyar gyerekes anyukákkal, hogy találkozhasson, 

ez akkor nem működött.” tovább magyarázza aztán a távolmaradásuk okaként 

széthúzást, a magyarországi és nem magyarországi magyarok közötti ellentétet: „Ha 

kisebbségben vagy kinn és még ez a kisebbség is megosztódik, akkor jobb hogyha ettől 

távol tartja magát az ember, ez nem hiányzik. (…) Szóval így mi sátoros ünnepekre 
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  Lásd pl. Anna, Balázs, Edit, László történeteit a különböző fejezetekben. 
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eljövünk, de hogy állandóan magyarokkal legyünk, az nem hiányzik.” Ez az 

interjúalanyom lett aztán később az egyik bikulturális szervezet vezetője, azaz az 

egyházhoz köthető szervezeti életből való távolmaradásának folyománya lett egy 

alternatív közösségi lehetőség megvalósulásához való aktív közreműködése. 

 

(2) Arra a kérdésre, hogy az egyház és az ahhoz kapcsolódó szervezeti életben való 

részvétel segíti vagy gyengíti az integrációt, vagy inkább szeparációhoz vezet (Berry, 

2005), többféle válasz létezik. Véleményem szerint az első és alapvető kérdés, hogy 

kikre vonatkoztatva vetődik fel a dilemma. 

Az ideiglenesen Németországban tanuló, dolgozó magyarok vonatkozásában 

másfajta szükségletek merülnek fel, mivel nem az integráció a cél, hanem az ott töltött 

idő során, az esetleges, kezdeti nyelvi és egyéb nehézségekből fakadó izoláció során 

átélt szorongások enyhüljenek, kapcsolatok épüljenek, a lehető legsikeresebben tudja 

teljesíteni az arra az időszakra kitűzött céljait.  Az egyházhoz kapcsolódó ifjúsági 

csoportról vall egy egykori tag, ahova vallási hovatartozástól függetlenül bárki jöhetett, 

és a közösen töltött időben sem történt semmilyen vallásgyakorláshoz kapcsolódó 

tevékenység.  

Balázs: „Szombat esti ifjúsági csoportba. Laza. Laza szálak fűzik ide az embereket. 

Felszínes, de nagyon jó. Tehát nem mély barátság. De nagyon jó lehetőség annak, hogy 

mély barátságok szövődjenek. Illetve mondjuk az, aki au-pair és egyedül él, akkor egy 

kicsit magyarul beszéljen. Főleg nekik volt fontos. Nekünk is fontos volt az elején, 

nagyon sokat jártunk. Sokat jelentett, hogy itt volt ez a lehetőség. Éltünk is vele, meg 

rendszeresen jártunk is.” Nem volt kritérium, „hogy hívőnek kell lenni, vagy nem 

hívőnek, járni kell misére, ahhoz, hogy azon részt vegyünk. Mert ott inkább a laza 

beszélgetés a hangsúly. A ping-pongozás most, meg van egy zongora, van, aki 

zongorázik, nagyon jó a hangulat.” 

Ugyanakkor a csoport átjáró házhoz hasonlítható, ami a tagok ideiglenes külföldi 

tartózkodásából fakad, ezért „változik évente. Lecserélődik mindenki. Elmegy …Nagyon 

heterogén, persze, nem lehet mit csinálni…”Továbbá hozzáteszi azt is, hogy a 

migrációból fakadó speciális helyzet miatt van szükség erre a fajta lehetőségre, amire 

otthoni környezetben nem lenne igény:  

„És Magyarországon senki nem megy el beszélgetni ismeretlen fiatalokkal csak azért, 

hogy beszélgessen. És nincs ilyen fórum erre. Nem is baj, nem is kell, mert otthon 

nincsen erre szükség.” 
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Az emigráns generáció tekintetében vagy a huzamosabb ideje Németországban 

élők körében merül fel fokozottan az a kérdés, hogy a magyar szervezeti életben való 

aktív részvétel vajon hátráltatja-e a beilleszkedést. Berry (2005) akkulturációs 

modelljében a szeparáció stratégiája írja le ezt a jelenséget, amikor is a származási 

országból hozott értékek megőrzése válik elsődlegessé a befogadó országba való 

beilleszkedés előtt.  Következzen egy negatív vélemény egy erdélyi származású, 

idősebb úr szájából: 

Elemér: „Tudok olyat, aki alig várja a hétvégét, hogy egyik vasárnapot a másik … 

ezekkel az emberekkel ott találkozzon, hogy ezekkel együtt legyen. Ez egyféleképpen egy 

gettó is és ezáltal ez egy zárt közösség és nem egy nyitott.” 

Azok, akik szerint a beilleszkedést nem hátráltatja a magyar szervezeti életben 

való részvétel, nem fogalmazódott meg explicit módon mindez, talán mert azok, akik 

számára erőforrást jelentett és jelent a magyar közösségi részvétel, munka, fel sem 

merül ez a kérdés. Talán úgy tudnám jellemezni ezt a jelenséget, ahogy Dúll Andrea 

(2015) is leírja az érzelmileg telített, otthont szimbolizáló „kályhához” való visszatérést, 

ahol újra és újra fel lehet tankolni érzelmi tartályunkat, ami aztán erőforrás lehet az 

integrálódás folyamatában. A „kályha” nemcsak az egykor elhagyott otthoni környezet 

lehet, hanem a jelen esetben azt megidéző, azt szimbolizáló magyar közösség is.   

 

(3) A beilleszkedés folyamatát tekintve, kiemelve Machleidt (2003) görbéjét a 4. 

dekompenzációs fázis és az 5. gyász fázisában lehet a legnagyobb szükség a társas 

támogatásra akár az egyház részéről is. Talán ez az egyik legnehezebben megragadható 

kérdés, mert az egyes fázisok beazonosítása ez élettörténeti elbeszélésekben gyakran 

nehézkes, ráadásul visszatekintve arra, hogy az egyházi közösségektől milyen segítséget 

kaptak. Mégis álljon itt két példa. Az interjúalanyaim közül egy fiatalabb házaspár, 

illetve egy idősebb erdélyi hölgy esetében lehet pontosabban beazonosítani élettörténeti 

narratívájukból annak az idejét, amikor a magyar egyházi közösséggel felvették a 

kapcsolatot, illetve aktívan részt vállaltak. Egyikük erről így vall: 

Edit: „Annak idején, (…), amikor már ebből a nagy bizonytalanságból lábra álltam, 

akkor úgy éreztem, hogy szolgálatot is kell vállalni. És akkor kerültem ide az 

egyháztanácsba, meg a magyar közösségbe. (…) Akkor már időben is oda jutottam, 

hogy a gyerekektől már szabadabb voltam. Már valamelyest a gimnázium vége fele 

voltak. És akkor úgy éreztem, ha itt van ez a közösség és ha valamit lehet tenni, akkor az 

embernek oda kell állnia, és kell tegyen valamit.(…) Azelőtt elég rossz híre volt a (…) 
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Háznak is és különböző olyan, olyan lelkészek is voltak, akik nem a legjobb hírét 

keltették.. Nem akarom kritizálni, mert mert akkor nem volt olyan betekintésem. (…) de 

annyi egyéb probléma is volt, hogy akkor különösebb közösségi kötődés igénye azért 

nem tevődött fel, mert hát olyan egzisztenciális problémák voltak, hogy hát egyszerűen 

kapacitásom se volt már. Amikor ez lejárt, akkor jelentkeztem, hogy hogy szeretnék 

tenni valamit. Úgyhogy úgy kerültem be, és úgy érzem, hogy tudtam is valamit 

mozdítani az egészen. Azóta nagyon kicserélődött a közösség is, az igények is mások 

lettek. (…) És úgy érzem, még szükség van rám, mert akármennyire is integrálódik is az 

ember, szakmailag is, családilag is, bármilyen  módon.” 

Az élettörténeti elbeszélése folyamatából az sejlik ki, hogy a magyar 

közösséghez való kapcsolódás idejére az interjúalany már túljutott a kritikus 

alkalmazkodási fázison, „amikor már ebből a nagy bizonytalanságból lábra álltam”. A 

gyász fázisának produktív feldolgozásának tekinthetjük azt, hogy aktív szereplőkénti 

igénnyel lép be a magyar közösségi élet szervezésébe.  

Egy fiatalabb magyarországi magyar hölgy a gyerekek születése előtti időről, 

tehát az élettörténetéből rekonstruálhatóan a németországi első 2-3 évéről pozitív 

nosztalgiával beszél a magyar közösséghez kapcsolódó élményeiről, melyek az ezt 

követő időszakra is igazak, csak a családi feladatok miatt most némileg háttérbe szorul. 

„A mostani vasárnapot ugyan nem tudtuk megoldani, de korábban minden ilyen 

ünnepségen ott voltam. Nekem hiányzik is. Éljük az életünket, és pontosan ez a 

közösségbe tartozás hiányzik. A gyerekek miatt most mi is jobban kiszakadtunk.” 

 

(4) A speciális lelki szükségletek sokfélék lehetnek, de mindegyiknek az alapja a 

helyveszteségből és részleges kultúravesztésből fakadó gyökértelenség érzésének 

élménye. Az otthonmaradt család és egyéb kapcsolatok pótlására, újak építésének 

lehetőségére számos példát láthattunk eddig (idősebb tagok pótnagyszülői szerepben 

vagy az au-pairek egymásra találása az ifjúsági csoportban), ami tulajdonképpen a 

magány enyhítését is jelentette egyben. Az anyanyelv használatának és a magyar kultúra 

ápolásának lehetősége is magától értetődő az egyházhoz kötődő szervezeti életben, ami 

a nemzeti identitás megőrzésének alapja. 

 

(5)  és (6)     pontot együtt kezelve mutatnám be az egyes csoportokat, illetve annak 

lehetőségeit hogy hogyan érje el az egyház azokat a tartósan vagy ideiglenesen 

Németországban élő személyeket, akik vonatkozásában nem magától értetődő a 
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kapcsolatfelvétel. A magot, a törzstagságot eddig a klasszikus emigráció tagjai 

jelentették, akik még a rendszerváltás előtt menekültek ki, kerültek ki Németországba, 

és jellemzően egyházias szocializációval rendelkező, főként értelmiségiek. Az erdélyi és 

vajdasági magyarok is nagy számban képviseltetik magukat, aminek egyik meghatározó 

oka, ha a lelkipásztor is ezekből a térségekből származik. A nyitás kérdése főleg a 

fiatalabb nemzedéket érinti, részint a második generációs magyarokat, illetve az 1990 

vagy 2004 után érkezetteket, akik tanulni, dolgozni jönnek ki vagy párkapcsolati okok 

miatt kerülnek ki külföldre. A vegyes házasságban élő magyarok köre is érintett a nyelvi 

akadályok miatt a kisodródás kérdésében, amire már többen is utaltak.  A német nyelvet 

kevéssé beszélő, nagyrészt fizikai munkát végzők köre is alulreprezentált az interjúkból 

leszűrhető és a résztvevő megfigyelés során szerzett tapasztalatokból. A nyitás 

szükségessége a kiöregedés és a megváltozott migrációs trendek miatt is magától 

értetődő az egyházi közösségek számára. Az erre vonatkozó döntés a közösség 

vezetőjétől, a lelkipásztortól függ, a megvalósításában viszont a közösség egyes tagjai is 

részt vehetnek, sőt nélkülük nem is működtethető. 

Az 5. sz. mellékletben felsorolt programokra szeretnék most kitérni, ami az 

eddig felsorolt különböző csoportok elérését célozza, szükségleteikre érzékenyen 

reagálva. A mellékletben szereplő programok az interjúim készítése utáni időszakból 

valók, de jól mutatják, hogy a már az interjúkban is megjelenő nyitásra vonatkozó 

tendencia hogyan folytatódott tovább. 2009-ben a többször emlegetett szombat esti 

ifjúsági csoport jelenítette meg legmarkánsabban ezt a tendenciát. Addig az elmúlt négy 

évben kibővült a kör pl. nyelvtanfolyamokkal, egyrészt kezdő német kurzussal, ami azt 

jelenti, hogy a csekély nyelvtudással rendelkező, vélhetően friss migráns magyarok 

lettek megszólítva, akik eddig nem kapcsolódtak az egyházi közösséghez. Másrészt a 

Magyarország iránt érdeklődő vagy magyar házastárssal rendelkező németek 

tanulhatnak különböző szinten (kezdő, haladó) magyarul, ami szintén újdonság és egy 

tágabban értelmezett nyitás megvalósulása. Ezen nyelvtanfolyamok, illetve társalgási 

klubok célcsoportja lehet az a második, esetleg harmadik generációs migráns háttérrel 

rendelkező „magyar” vagy félig német – félig magyar, aki a nyelvet nem vagy csak 

részben tanulta meg. Kiemelném még a kommunikációs tréninget 20 és 40 év közöttiek 

számára, ami szintén a sikeres alkalmazkodás, a relizienciát erősítheti. A 

gyermeknevelésről szóló előadások szintén új színfoltot jelentenek a megszokott 

hétvégi óvodák és iskolák mellett, amin keresztül el lehetett érni a szülőket. A szülői 
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kompetencia fejlesztésére irányuló edukáció lelki egészségre irányuló hatása pedig nem 

szorul különösebb magyarázatra.  

Ahogy ezt már említettem ennek a sokszínű kínálatnak a megvalósításához az 

infrastruktúrán kívül emberek kellenek: előadók, tanárok, csoportvezetők, akik részben 

önkéntes alapon, részben honorárium ellenében vállalják ezt a munkát. További új elem 

a 2013-tól működő Kőrösi Csoma Sándor Programon
130

 keresztül érkező anyaországi 

segítség, ösztöndíjasok segítik a külhoni magyar közösségeket, jelen esetben legutóbb 

egy fiatal pszichológus személyében. 

 

(7) A megküzdési stratégiák megválasztására ható tényezők egyike az a szociális 

kontextus, ami az illetőt a fokozott alkalmazkodást igénylő migrációs helyzetben 

körülveszi. Ennek eleme az interperszonális kapcsolatok száma, minősége, de az egyén 

erőforrásaként is értelmezhető hitrendszere. Ebből az aspektusból az egyház és a hozzá 

kapcsolódó szervezeti életnek magától értetődő módon befolyása van az egyének coping 

mechanizmusára. Az izoláció, a befelé fordulás negatív stratégiáit gyengítő hatás a 

tágabb migráns csoportok felé való nyitás, akik eddig kiszorultak a magyar szervezeti 

életből. Machleidt (2003) kiemelte a kettős identitás felé való kísérés lényegi elemei 

egyikeként a migránsok közötti kapcsolatok erősítését, a konfliktusok feloldásának 

segítését. Gondolatmenetében bár ő inkább a családi kapcsolatok szintjén értette ezt, de 

értelmezhetjük a (e)migráns közösségeken belül húzódó feszültségek feloldására is. 

Ezen ellentétek kikapcsolása, kreatív megoldása mintaként is szolgálhat az egyén 

számára a problémamegoldás terén, illetve hozzásegíthet ahhoz, hogy ezen okok miatt 

se nem forduljon el a közösségtől. A közösségen belüli felelősségvállalás pedig fokozza 

az illető önértékelését, ami főleg idősebb korban, nyugdíjba vonulást követően kaphat 

nagy jelentőséget, hogy újra fontosnak, hasznosnak érezheti magát az illető. Az önsegítő 

csoportok sajátossága, hogy hasonló helyzetben lévők, hasonló problémával küzdők 

találnak egymásra. Az egyházi szervezeti életben nincsenek jelen klasszikus értelemben 

az önsegítő csoportok, azonban mégis lehetőséget teremt a programokon keresztül, 

hogy a hasonló helyzetben lévők, pl. kisgyermekes szülők, egyedülálló fiatalok, stb. 

találkozhassanak, kontaktusba léphessenek egymással. A kezdeti felületes 

kapcsolatokban pedig ott rejlik annak a lehetősége, hogy mélyüljenek, barátságok 

szülessenek, melyek támogató hatása megkérdőjelezhetetlen.  
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4.8.2.3.A jövő kérdései, financiális kérdések, problémák 

 

Mivel egyházi finanszírozásúak a magyar missziók, ezért egyrészt a német 

katolikus egyház anyagi helyzete meghatározó. Németország szerte komoly gazdasági 

problémákat szül a hagyományos vallásosság visszaszorulása. 

„Szóval igen, ez mindenhol végigsöpört. Igen, ez is egy, ugye a szekularizáció is előre 

haladt és másrészt nagyon sokan kiléptek az egyházból, harmadrészt a viszonylag 

magas munkanélküliség, Németországban 8%. Ezek. Az emberek nem akarnak egyházi 

adót fizetni. Kevés folyik be. Az egyháznak elég nagy szociális aktivitása van. Óvodák, 

Caritas-intézmények, ugye azokat el kell tartani. A pénz ugye az egyre kevesebb, 

úgyhogy összevonják a… ilyen például a… emlékszem rá, hogy ’80-ban elképzelhetetlen 

volt, hogy egy katolikus templomban ne lett volna mise. Sajnos ma inkább már úgy kell 

nézni, hogy van-e itt mise, vagy nincs. Ugye összevonták a templomokat is. Nagy 

probléma, hogy mit csináljanak az elhagyott templomokkal. Sőt … ugye ez érvényes a 

reformátusokra, protestánsokra is egyaránt, úgyhogy bizony ez…a mi meglátásunk 

szerint Magyarország ilyen szempontból jobb helyzetben vannak.”- László 

További nehezítő tényező a magyar missziók vonatkozásában az egyik 

interjúalany magyarázatában:  

Imola: „Itt Németországban a magyaroknak, a különböző nációk közül a magyaroknak 

van a legnagyobb keret megadva… Anyagi, illetve strukturális keret.” A férje 

hozzáteszi: „(…) házak vannak erre a rendeltetésre bocsátva.” Imola, a feleség így 

folytatja: „Hát már csak az, hogy van egyszerűen egy irodánk, egy nyitvatartási idő, 

amikor bejöhetnek és rákérdezhetnek az emberek dolgokra. Ez a legtöbb nációnál nincs 

így. Azt hiszem, talán még a spanyoloknak, nekik sincs házuk és annak ellenére olyan 

ügyesen megszervezik magukat és bármilyen rendezvény van, ahol ők, mint spanyolok 

kell fellépjenek, kulturális műsorral…” 

Albert, a férj aztán hozzá is teszi, hogy más nemzetek részéről milyen megoldási módok 

lehetnek a financiális problémák enyhítésére: „De úgy csinálnak pénzt, úgy keresnek 

pénzt maguknak, hogy vannak a portugál klubok, ahol külön családok főznek és a 

klubnak a bevételéből finanszírozzák a közösségnek az együtt szervezett egyéb 

programjait.”  Huseby-Darvas Éva (2008) is beszámol ugyanerről a közösségi 

stratégiáról az amerikai magyarok vonatkozásában, hogy milyen közös munka, aktivitás 
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által próbálják orvosolni az anyagi nehézségeiket, az asszonyok pl. közösen tésztát 

gyúrnak, majd eladják, hogy bevételhez jusson a közösség. 

A beszűkülés jeleit mutatják további jelenségek is, melyekről a következő 

beszámolót olvashatjuk: „Amikor bezárt a magyar gimnázium …Kastl-ben. Hát már 

egypár éve. Az egy olyan búcsú volt, mondjuk így a a az itt Magyarországon elindult a a 

a …magyar kultúrának nem tudom hogy mondjam, a meghonosodásának.  Az egy 

institúció volt. Az egy olyan dolog volt, ha valaki itt Magyarországon, a, 

Németországban élt, de a gyerekét Kastl-be küldte a, a  gimnáziumba, azért az mégis 

egy nagy dolog volt. Erre az emberek büszkék voltak. (…) Mindenesetre valószínű 

anyagi oka volt. Mindenesetre az is egy kicsit a magyar…, az is egy kicsit lezárta ezt a 

magyar dolgot itt. A, a következő dolog pedig itt az volt, hogy amikor a különböző … 

(…) És kezdődött egy olyan mozgalom, hogy amikor azt mondták az embereknek, hogy 

most már kész, most már felszámoljuk ezeket a missziókat.  És ez így ki is lett mondva, 

lent Dél-Németországban, ahol nagymamám él, hogy az emberek az ottani német ő, ő 

közösségekbe… Járjanak.” A felülről, a magyar püspökség által szorgalmazott 

asszimiláció lehetősége, megjelenik mint jövőbeli reális alternatíva az egyre idősödő, 

egyre kisebb létszámú, vidéki környezetben élő németországi magyarok 

vonatkozásában.  

4.8.2.4.Magyar misszió jövője Észak-Rajna -Vesztfália tartományban 

 

Imola: „Egy ilyen városban, mint K.-ben mindig lesz utánpótlás, mert mindig 

jönnek a diákok, mindig jönnek au-pairek, mindig jönnek frissen ledoktorált szülők,  

kisgyerekei. Tehát mindig lesznek utánpótlás. De mondjuk úgy, vidéken már R.-ot értem 

ez alatt, amiről még tudok. …” 

Egy másik vélemény is tovább részletezi az összetett kérdést, ami nem is az 

utánpótlás kérdését, hanem az általános paphiányból fakadó problémát hozza fel: 

László „… a helyzet az, hogyha van pásztor, ugye akkor az létezik. Tehát, nem tudom, 

hogy a (…) atyának is a pozíciója mennyire stabil ottan a.. Mesélte, hogy a temesvári 

püspök az bizony igényt tart az ő munkájára. Jól tud németül is; szeretné, hogyha ott 

dolgozna, nem itt. És, hogyha nem lesz magyar.. ugye lelkész, akkor magyar lelkészség 

sem lesz; vagy legalábbis félünk attól, hogy nem lesz. Hát majd meglátjuk, hogy hogy... 

Keresni kell utódot. Találnak-e utódot? Szóval ez egy.. mind, mind óriási nagy kérdés.” 
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Maga a lelkipásztor is megfogalmazta azt a tényt a közösség felé is, hogy nem 

magától értetődő dolog, hogy a kinti magyaroknak van saját papja, mert több német 

közösségnek sincs. 

További aggodalmak következzenek, melyek erősen köthetők a sokak által 

rendkívül pozitívan értékelt lelkipásztor személyének esetleges jövőbeni hiányához. 

Balázs: „Nem tudom, hogy mi lesz, de ha [az atya] lesz, akkor olyan lesz 10 év múlva, 

mint most. Ha más lesz, ha lesz egyáltalában valaki, akkor lehet, hogy nem lesz senki  a 

helyére, akkor az nagyon rossz lenne. Akkor maga a ház is megszűnik, úgy ahogy van. 

Mindenképpen jó lenne azt továbbvinni, amit [az atya] csinál, ahogy ő csinálja. Az 

iskolát, az óvodát, a cserkészetet az öregeket. Remélem, hogy ezek majd megtalálhatók 

lesznek 10 év múlva is, de nem tudom megmondani, hogy mi lesz. Ha a gazdaság azt 

mondja, hogy kell a ház, akkor lesz.” 

A programok látogatottsága is befolyásoló tényező lehet a jövő szempontjából: 

„… meg igen kevés magyar van, aki jár a magyar programokra, szemben a 

lengyelekkel, akik rengetegen vannak és sokkal jobban összetartanak, mint mi. Sokkal 

több katolikus van közöttük, mint közöttünk, akiknek tényleg fontos a hit. Ilyen 

szempontból is rezgett a léc a (…) Ház fölött tavaly. Tavaly volt egy ilyen kritikusabb … 

Úgy volt, hogy elveszik.” 

Végezetül egy kedvezőtlen fordulatról kell beszámolnom, amit az 

interjúalanyaim 2009-ben már aggodalomként megfogalmaztak, az 2012-ben 

beteljesült. Erről a lelkipásztor, akinek a személye azóta nem változott így számol be 

2016-ban, mely a véleményét is tartalmazza a tényeken kívül: „Nem anyagi okok miatt 

kellett kiköltöznünk a (…) Házból 2012 év elején és az azóta is üresen áll az érsekség 

meggondolatlan gazdálkodása miatt... Kaptunk új helyet, (…) a 2. emeleten és abszolút 

nem vagyunk megelégedve. Kicsi, szűk és alkalmatlan erre a célra. (Ez 20 %-a annak a 

négyzetméter felületnek, amelyet korábban használtunk.) Az idősek nem tudnak felmenni 

a 2. emeletre, mert nincs lift. Sokan ezért elmaradnak programjainkról. Hétvégeken meg 

abszolút káosz van, mert rajtunk kívül még 4 náció próbálja használni a házat.... Mi 

pedig kéthetente közel 50 gyereknek tartunk iskolai és ovis foglalkozásokat. Jómagam is 

el kellett költöznöm, lakás után kellett néznem. Falun találtam lakást ahonnan (26 km-

ről) ingázom. Mint már említettem, a közösség is teljesen elégedetlen ezzel a helyzettel. 

Egyszerűen embereket veszítünk el a helyszűke és a ház alkalmatlansága miatt. A 

tendenciák jók, mivel most sok az érdeklődő, de....” 
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4.8.3. Kulturális alapon szerveződő szervezetek 
 

Ha valaki az egyház(ak)hoz kapcsolódó szervezeti élet keretei között nem találja 

meg a helyét
131

, nézzük meg azt, hogy milyen alternatíva létezhet, ha magyarként 

Németországban szeretne honfitársaival kapcsolatba kerülni, programokon részt venni, 

milyen kínálat létezik számára, milyen lehetőségei vannak. 

Szinte kizárólagosan csak binacionális szervezeteket találtam kutatómunkám 

során a vizsgált térségben
132

. Ezen szervezetek vezetőivel, összesen hárommal 

készítettem problémafeltáró félig strukturált interjúkat. Ezek a binacionális szervezetek 

fontos szerepet vállalhatnak abból a szempontból, amit Machleidt (2003) interkulturális 

pszichiáter segítői ajánlásként megfogalmaz
133

 , hogy a kibocsátó és a befogadó 

társadalom közötti egyidejű megbékélés megvalósulhasson. A belső híd felépítéséhez 

vezető úton a két kultúra, - a német és a magyar - , nézőpontjainak és erőforrásainak 

végiggondolásában segíthet, a kettős identitás kialakulásának folyamatát erősítheti. 

Hogy ez mennyire tud megvalósulni ezen keretek között, erről nem tudok választ adni, 

de az interjúkból leszűrhető benyomásaim itt bemutatásra kerülnek.  

Ebben a szakaszban szinte kizárólagosan csak az egyes binacionális szervezetek 

vezetőivel készített interjúkból tudok kiindulni. Találkoztam és beszélgettem is 

tagokkal, illetve többen is kívülről véleményt formáltak e szerveződésekről, 

vezető(i)ről, de mivel ezek a kezdeményezések nem tekinthetnek vissza hosszú múltra, 

sőt az egyik még alakulófélben volt az interjú idején, ezért kevésbé kidolgozottan, és 

kiforrottan tudom bemutatni őket. Ehhez hozzátartozik az is, ahogy már többször is 

megemlítem Papp Z. Attilára (2010) is hivatkozva, hogy a magyar diaszpóraéletben a 

meghatározó szerep mégiscsak az egyházé és az egyházhoz kapcsolódó szerveződéseké. 

Viszont ahogy arról az előző részben írtam, az egyház szerepe gyengülő tendenciát 

mutat, és a vallási alapon szerveződő közösségek felmorzsolódása valós probléma több 

helyütt. Kérdés, hogy a kulturális alapon szerveződő kezdeményezések a nyugati 

magyar diaszpóraéletben képesek-e átvenni a feladatokat, az új migrációs trendekhez 

kapcsolódó, az előzőektől eltérő kihívásoknak megfelelni. Vagy tovább csökken a 

magyarok részvételi aránya a külhoni szervezeti életben akár az eddigi 5-10 %-os 

                                                 
131

  Ahogy fentebb említettem ennek oka lehet a világnézeti különbség, vagy az egyházakhoz kötődő 

közösségekben tapasztalt negatív élményei. 
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  Észak-Rajna-Vesztfálián belül Kölnben és környékén. 
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  A 2.5.3. fejezetben hivatkozok is rá. 
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aránynál.  A felvetett problémák, dilemmák részben vagy egyáltalában nem artikulá-

lódtak a binacionális szervezetek vezetőivel készült interjúkban, sokkal inkább céljaik, 

motivációjuk, egymásról és további szervezetekre vonatkozó benyomásaik, véleményük 

kerül bemutatásra. 

Az egyes szerveződések és vezetőik anonimitásának megőrzésére fokozottan 

figyeltem, ezért a szervezetek neve, illetve a működésük helyszíne sehol sem szerepel a 

szövegben. Az alapítás idejéhez kötötten differenciálom a csoportokat, illetve a vezetőik 

személyét, véleményüket, motivációjukat igyekszem ettől a szemponttól is függetlenül 

bemutatni. 

A nem az egyház(ak)hoz kötődő szervezetek vezetői, akikkel sikerült 

beszélgetnem, talán nem véletlenül, mindhárman magyarországi magyarok. Erre már 

korábban is utaltam, hogy az egyházi és ahhoz kötődő életben a nem anyaországi 

magyarok nagyobb számban képviseltetik magukat
134

.  

 

4.8.3.1.Az első vezetővel készített interjú és annak dilemmái, tanulságai 

 

Az egyik legellentmondásosabb interjúm az interjúalanyaim közül szinte 

mindenki által ismert, több szervezetet is irányító középkorú férfivel készült. Az 

ellentmondás mibenlétére a későbbiekben még visszatérek, de addig is lássuk hogyan 

mesél az interjúkészítés idején kb. 2 éve működő szervezeteiről. Az egyesületének a 

célját úgy fogalmazta meg, hogy „hírt adni a németországi magyar rendezvényekről”, 

azaz az információátadás áll a központban az elektronikus világhálón keresztül. Az 

egyesület is rendelkezik egy szűk tagsággal, akikről ennyit tudunk meg, hogy „ez egy 

csendes csapat”, továbbá a feladatleosztásról annyit mond a vezető, hogy „szinte én 

csinálok mindent”, „én mondom nekik, hogy erre kéne eljönni és akkor eljönnek, de az 

egész szervezést én viszem.”  

 

A közösségvezetők kölcsönösen segítik egymást: információk továbbadásával, a 

programok kihirdetésével, aminek tulajdonképpen egyik fő csatornája az előbb említett 

egyesület. Ez azt jelenti, hogy az interjúalanyom egyrészt több ezer e-mailcímre küldi a 

                                                 
134

  Sőt volt, aki arról számolt be, hogy volt már arra is precedens, hogy egy erdélyi származású egyházi 

vezető ki is tulajdonította magának a közösséget és kizárólagosan erdélyi származású magyarokkal 

vette magát körbe. 
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meghívókat, értesítéseket a magyar diaszpóraélet lokális információival
135

, másrészt egy 

weboldalt működtetve két nyelven, azaz magyarul és németül informál minden 

érdeklődőt
136

, ahol érdekes riportokkal színesíti a kinti magyarok életéről kibontakozó 

képet. Becslések szerint Észak-Rajna-Vesztfália tartományban kb. 20.000 magyar élhet, 

ennek egy ötödét, azaz kb. 4.000 magyart tud elérni elektronikus úton a különböző, a 

kinti szervezeti élethez kapcsolódó információkkal, lehetőségekkel. Az összekötő, 

hídépítő, kapcsolatépítő szerepben lévő vezető így vall az önkéntes munkájáról, hogy a 

családja mellett ez a hobbija. 

Az egyesület mellett alapított egy binacionális társaságot is a következő céllal: 

 „ahhoz, hogy komolyabban is fel lehessen lépni gazdasági, politikai téren, mit tudom 

én, hogy a közigazgatással is komolyan fel lehessen venni a kapcsolatot, ehhez egy 

olyan csoportot, egy olyan szervezetet kellett létrehozni, amiben olyan tagok, olyan 

elnökség van, akik tehát, akiknek megvannak a kellő kapcsolatai (…) társadalmi 

helyzete, elfogadottsága, rangja, hogy beszélgetőpartnerként tekintsenek bennünket a 

hivatalok, stb.” Ez alapján a megfogalmazás alapján mintha egy lobbiszervezet 

körvonalai látszódnak, tulajdonképpeni célja azonban nem látszódik. 

A két szervezet közös elnöke rendkívüli energiákat mozgósít önkéntes munkája 

során, mind időben: „heti 10 nap kb. (…) azaz rengeteg időt visz el”, mind pénzben: 

„tagdíjakból nem lehet semmit sem csinálni, tehát mindent én előlegeztem meg, még a 

biztosításokat
137

 is” 

Időgazdálkodásáról a továbbiakban így vall: „Munkaidő, szabadidő, pihenés, 

alvás általában egyben van, egy időben szokott megtörténni.” „Keveset alszom. 3-4 

órakor szoktam kezdeni a napot, mert akkor nyugodtan tudom csinálni azokat a 

dolgokat, amelyeken kicsit gondolkozni kell”. 

Az átlagon felüli erőfeszítéseinek motivációjáról ennyit tudunk meg, azaz arra a 

kérdésre, hogy miért csinálja, ezt válaszolja: 

                                                 
135

  Az interjúalany a következőket említi, természetesen a teljesség igénye nélkül: parlament-látogatás, 

operett gála, filmvetítés, misék, táncház gyerekeknek, előadások, cserkészfoglalkozás, magyar 

találkozók, gulyás partik, orgonakoncert, jótékonysági koncertek.  
136

  Azaz a Magyarország iránt érdeklődő németeket és a Németországban élő magyarokat egyaránt 
137

  Németország erősen bizonytalanságkerülő ország (lásd bővebben: Hofstede & Hofstede, 2008), ez a 

biztosítási kultúrájukban is megmutatkozik, pl. abban, hogy arra is rendszeresen kötnek biztosítást 

magánszemélyek pl. arra az esetre, ha vendégségben véletlenül levernének egy értékes vázát, ennek 

árát ne ők fizessék, hanem a biztosító, vagy a kutyájukat is bebiztosítják, ha véletlenül megharapna 

valakit, ne nekik kelljen jóvátételt fizetni, hanem a biztosítónak. Az interjúalany viccesen azzal 

folytatta, hogy „ha valaki egy rendezvényen véletlenül kiesik a 17. emeletről, be legyen biztosítva”. 
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„Nem tudom, ez így beindult és akkor úgy csinálom.” később „Nincs más, aki csinálja.” 

vagy máshol „Nem hivatásból csinálom.”, illetve azt is hozzáteszi, hogy „Én nem is 

foglalkozom azzal, hogy csoportokat csináljak.”. 

Végül az interjú befejezésénél ennyit mond: „Nem a magyarságért csinálom, 

nagy szó, kedvtelésből. Örülök neki, hogy örülnek, jól érzik magukat, hogy találkozok 

olyanokkal, akikkel soha sem találkoznék. Ők profitálnak is belőle.”  

A Németországban működő más binacionális társaságokról elég kritikus hangon 

szól, amelyek közül van amelyik a német elit köreiből áll és a tagság nagy része nem is 

beszél magyarul. 

„ Igen ott van valami 300 tag, (…) és ott rengeteg levelet is küldenek ki, de általában ott 

idősebbek vannak. Igaz, hogy ők mind szenátor, meg csodadoktor, magas rangú 

személyek, főleg általában nagy politika, magas politika van, nagykövettől kezdve… 

Főleg ilyesmi hangulat van mindig. Oda nem nagyon mennek a fiatalok, meg a 

magyarok, ez az elitnek szól.” Ez a „csapat főleg német, nem is tudnak magyarul, nagy 

tudású emberek vannak a kirakatban, de ha valaki bemegy és amit ott talál, az inkább 

elriasztja.” 

A kritikus hang részéről nemcsak a fentebb idézett binacionális társaságokra 

vonatkozik, hanem a külföldre szakadt honfitársaira is, akiket szerinte a haszonszerzés 

érdekel és azért jöttek ki Németországba: „Hát a pénz miatt, a lóvé, a lóvé, a lóvé, és 

tulajdonképpen ezek az emberek következetesek is önmagukhoz. Kalandvágy miatt nem 

ide indulna, Németország nem elég egzotikus (…) És ez az, amit itt a magyaroktól, hát 

nem is tudom, elítélni, ez eléggé túlzás, hanem inkább nagyon tipikusnak tartom, hogy 

nagyon sokan odajönnek hozzám és mondják, hogy ez hú hát ez nagyon jó, nagyon jó, 

amit csináltak. És ha én ide belépek, akkor ez nekem miben, mennyiből lesz jó, milyen 

előnyeim vannak nekem ebből?(…) Meg írnak rengetegen e-maileket, hogy ezzel és 

ezzel a kéréssel fordulok Önökhöz. (…) Mindjárt ’adjatok, adjatok’, mint az ’István a 

király’-ban.” 

A kinti magyarok meglehetősen heterogén csoportjáról összefoglalva a 

következő benyomásokat fogalmazza meg, ami részben megfeleltethető az új migrációs 

trendek jelentette megváltozott kihívásoknak. Tulajdonképpen ebből a körből lehet 

meríteni tagtoborzás esetén és őket célozhatják meg a szervezett programok: 

„Van egy nagy rész, aki dolgozik, nagyon el van zárva a világtól, se a nyelvet nem 

beszéli, se a szokást nem vette fel. Be vannak gubózva magukba. Ők főleg a 

szakmunkások. Vannak, akik kicsit is beszélik a németet, saját céget nyitottak, kicsit 
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magasabb az életszínvonaluk, ők általában nagyon fenn hordják az orrukat, ők a janik. 

(…) Van még egy nagy csoport, akik cégektől itt kiküldetésben dolgoznak, rövid időre. 

Eleve semmit nem akarnak itt csinálni, ami pénzbe kerül, gyorsan vissza, ez a céljuk. 

Van egy csomó egyetemista, aki pont ugyan így működik. (…) Begubózott, 

begyöpösödöttség, meg az intolerancia a másikkal szemben, a némettel szemben. (…) 

Van egy-kettő aki lazán úgy elvan, világpolgár lett egy kicsit. Azok, akik nemcsak itt 

Németországban, hanem máshol is éltek már, voltak, vannak kapcsolataik, 

érdekeltségük máshol is. Ők orvosok, üzletemberek (…). Őket nem a nagyzolás 

érdekli.(…) Olyan csapat, olyan csoport, akik értelmesek, nagyon kevés van itt. (…) Aki 

érdek nélkül ápolná a kapcsolatokat, az van kevés.” 

A kinn élő nem Magyarországról származó magyarokról sem fogalmaz meg 

kedvező véleményt megmaradva az eddigi hangvételénél erős általánosításban. Ahogy 

az otthon maradott magyarokról is erős kritikával beszél 

A legellentmondásosabb ebben az interjúban az, hogy a rendkívüli energia és 

financiális erőfeszítései ellenére lesújtó a véleménye a tulajdonképpeni célcsoportjáról, 

de az otthon maradott magyarokról is, ugyanakkor önkéntes munkájának valódi célja 

homályban marad. Az altruista magatartás, az összekötő, hídépítő szerep mögött 

egyfajta egyéni érvényesülési vágy húzódhat, vagy csupán idealizmus? 

Többféle vélemény is elhangzott az interjúalanyaim részéről az imént idézett 

vezető személyiség motivációjáról, melyek összességében pozitívnak tekinthetők. Volt 

aki így vélekedett az illető személyről: a munkájának az alapja az idealizmusa,  „hogy ő 

hisz ebben a magyar-német barátságban, abban, hogy ennek van egy olyan tartalma, 

amivel, amiből ki lehet indulni, valami nagyobbat, jobbat lehet csinálni.” Más is 

pozitívan értékelte, mert „azon kevesek egyike, aki tényleg tesz valamit, most történik 

valami.” az egyházon kívül is. Egy másik kulturális jellegű szervezet vezetője szerint 

feltételezhető, hogy ha bizonyos binacionális szervezetek lobbitevékenységének célja 

nem világosan látható, azaz homályban marad, akkor a vezető(ség) egyéni érdekeiért 

zajlik a lobbizás. Jelen esetben véleménye szerint az illető vezető valódi motivációja a 

titulus-vágy az, azaz, hogy a német társadalom is elismerje, hogy „’President’ legyen, 

ami által bekerülhet olyan körökbe, ahova amúgy nem kerülhetett volna be.” Amíg ez a 

célkitűzése nem megy az általa képviselt magyarok rovására, addig nincs baj, sőt, 

elindulhat, aztán megvalósulhat a diaszpórában élő magyarok érdekképviselete és a 

német-magyar kultúra kapcsolatainak személyközi párbeszédek általi erősítése a kettős 

identitás felé vezető út irányába.  
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4.8.3.2.A második vezetővel készült interjú tanulságai  

 

Az interjúkészítés idején még alakulófélben lévő, azóta már megvalósult 

binacioális szervezet vezetője világosan megfogalmazott célok mentén gondolkozik: 

„Minőséget a mennyiség elé helyezve pezsgő kulturális, gazdasági és társasági élet 

beindítása (…) [kinti] magyarok számára. Elsősorban a fiatalok igényeit megcélozva 

találkozási lehetőséget biztosítani, szponzori pénzeket szerezni, amivel jó 

kezdeményezéseket lehet támogatni.” Továbbá kiemeli az egyházaktól való 

függetlenségét, ami által megszólíthatónak vél sok olyan magyart, aki „soha nem tenné 

be a lábát” az egyházhoz kapcsolódó akár kulturális programra se. Egy-egy konkrét 

ötlet már akkor felmerült, mint pl. magyar főzőtanfolyam szervezése vagy magyar 

tulajdonosú cégek, vállalkozók bemutatkozása akár azzal a jövőre irányuló, gazdasági 

céllal is, hogy a tulajdonos ebben a körben találná meg azt a rátermett személyt, akinek 

továbbadhatná vállalkozását nyugdíjba menetelét követően. 

Lényeges cél továbbá, hogy legyen tagság és a tagság aktív legyen.  Véleménye 

szerint potenciális tag sosem lesz „a határozott munkaszerződésű hentes”, hanem pl. az 

a fiatal értelmiségi, aki EU-s intézményben dolgozik, illetve pl. a vegyes házasságban 

élők, mivel ők vélhetően tartósan telepedtek le Németországban és az integrálódásban 

fokozottan érdekeltek. 

A vegyes házasságban élők helyzetéről többen is beszámoltak, miszerint a 

magyar fél részvétele a magyar szervezeti életében mennyire problémás sokszor, 

aminek az alapja nem is kulturális jellegű, hanem a nyelvhez kötött:  

 „A vegyes házasságot kötők nagy része egy idő után lemorzsolódik. Mert a férj német, 

nem érti a magyart. A programok nagy részére emiatt nem érdemes eljönnie. Egy fiatal 

lány volt, akinek német volt a férje. Nagyon tiszteltük, mert szinte mindig eljött az 

ifjúsági estre, és ott ült... beszélt hozzá valaki németül, de a társalgás mégiscsak 

magyarul folyt. Eljött Jürgen többször is, és ez nagyon szép volt tőle, de teljesen érthető, 

hogy most már sem ő, sem a lány nem jár. Jó, neki is van mindenféle dolga, (…), de 

ettől függetlenül eljöhetne. De egy idő után, ha vegyes a házasság, akkor nehezebb 

tartani a magyar dolgokat.”- Anna 

Vegyes házasságban élők is meséltek hasonló tapasztalatokról, itt egy példa erről: 
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„…és részben tényleg azért, mert [a férjem] nem beszélte a magyart. És őneki mindig 

kellemetlen volt neki, habár legtöbbje itt mind beszélt németül, akkor persze mindenki 

csak akart magyarul beszélni.”- Mária 

Kérdés, hogy e binacionális szervezetek képesek-e ezen dilemma feloldására, 

vagy úgy, hogy a német tagok egymással németül, a magyar tagok egymás közt 

magyarul beszélnének, és a közös társalgás nyelve a német marad. Ide kapcsolódik az 

interjúalany, a jövendő vezető felvetése is, miszerint véleménye szerint ideális esetben a 

németek – magyarok aránya 1/3- 2/3 lenne a szervezeten belül a találkozások 

alkalmával.  

Saját motivációját, - ennek az akkor még jövendőbeli szervezetnek a vezetője-, 

az interjúkészítés idejében sokakhoz hasonlóan úgy fogalmazta meg, hogy annak idején 

rengetegen segítettek neki is, és ő is szeretne segíteni „főleg a fiataloknak, vagy 

azoknak, akiknek lehet segíteni, akiknek szükségük van rá, pl. a magányosoknak.” 

 

4.8.3.3.A harmadik vezetővel készült interjú tanulságai 

 

Ez a legrégebb óta működő szervezet, amely nevében is némiképp eltér az 

előzőektől. A szervezet idősebb, már nyugdíjas vezetője saját elmondása szerint azért 

végzi már évek óta ezt a munkát, mert „a tanár arra vágyik, hogy a növendékei 

tudjanak. A művész vágya, hogy tapsot kapjon.” Sokat dolgozik, de nem létszükséglet 

számára. A „honoráriuma” az, hogy „segíthettem valakinek, hogy felvidíthattam valakit, 

megnevettethettem valakit” vagy, hogy információt tudott adni magyar vonatkozású 

eseményekről. Többek, köztük egy másik szervezet vezetője szerint kiváló közösségi 

életet épített ki közösen a szervezet székhelyén és környékén élő magyarokkal. Mivel 

egyetemvárosról van szó, ezért kiépítettek egy hálózatot az ösztöndíjas diákoknak, ún. 

„keresztszülők” segítik a diákokat szállást szerezni, stb., ez is egy kitűnő példa a 

generációk között megvalósuló támogatásnak. Ez kölcsönös előnyökkel jár, hisz a 

fiataloknak nagyon sokat számít, ha a kezdeti kritikus alkalmazkodási időszakban, amit 

az átmeneti migránsok is megélhetnek, a társas támogatás ezen formájában 

részesülhetnek. Ugyanakkor az idősebb generációban erősíti azt a tudatot, hogy még 

hasznosak, ugyanakkor számukra is új személyes kapcsolatokat jelenthetnek ezek a 

kezdeményezések, valamint a reciprocitás elve szerint, amit annak idején segítséget 

kaptak, „továbbadhatják” a fiatalabb nemzedéknek, akiknek most szükségük van rá. 
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 Programjaik nagy népszerűségnek örvendenek, előfordul, hogy a hollandiai 

magyarok is átjárnak, illetve a tartomány távolabb fekvő részéről is jönnek érdeklődők 

egy-egy előadásra. Ez a szervezet eltér az előző kettőtől abból a szempontból, hogy 

szorosan együttműködik az egyházzal, viszont periférikus földrajzi helyzete miatt a 

lelkipásztor csak ritkán tud jelen lenni, így a szervezeti életben olyanok is részt vesznek, 

akik amúgy nem kötődnek az egyházhoz. A tendenciák viszont hasonlók az egyház 

kötődő magyar diaszpóra élethez, azaz a taglétszám itt is csökken, mind a tagság, mind 

a levelezőlistán fennlévők számát tekintve. 

 

4.8.3.4.Néhány külső vélemény a binacionális szervezetekről 

 

Az egyházi élethez amúgy is kapcsolódó fiatalabb, kisgyerekes generációnak 

nincs külön ideje arra, hogy még ezeken a rendezvényeken is részt vehessenek, hiszen 

programjaik nagyrészt a gyerekeikhez kötöttek, melyek az egyházhoz kapcsolódó 

keretek között valósulnak meg, mint pl. a hétvégi magyar óvoda vagy iskola vagy egyéb 

foglalkozások. Az idősebb generációból pedig volt, aki „eléggé felületes dolog”-nak 

nevezte az ebben a formában szerezett programokat. „Úgyhogy ezek a, ezek a 

gulyáspartik meg ilyesmi, ez nem annyira – legalábbis ez minket nem annyira … Nem 

annyira vonzó.” „…nagyon jó, hogy ilyenek [ilyen emberek, akik a magyar szervezeti 

életért aktívan tesznek] vannak, mert ha ezek nem lennének, akkor nem, még ennyi se 

lenne. Szóval ezt én tudom. Meg hát elég sok rendezvényük van, meg …” 

 Mária „A magyar kapcsolatok megmaradtak, de ilyen magyar élet itt, hogy én 

mentem volna mindenhova enni, inni, az hogy elmentünk volna ilyen társaságba vagy 

ilyen magyar körökbe talán egyszer vagy kétszer volt. „…az ilyesmit, azt mindig 

idővesztésnek tartom. Csak hogy mulatni vagy nem tudom én táncolni.” 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az egyháztól független, kulturális alapon 

szerveződő, binacionális társaságok számára adott a lehetőség, hogy azokra az 

igényekre, szükségletekre válaszoljon, melyek az egyházakhoz kapcsolódó diaszpóra 

életből kimaradnak, vagy kevésbé kerülnek előtérbe. Ezek pedig a következők:  

(1) az ideiglenesen külföldön tartózkodó vagy tartósan ott élő magyarok 

érdekképviselete, 

(2) a gazdasági szempontú kapcsolatok erősítése az adott térségben élő magyarok 

között, akár szolgáltatások terén vagy gazdasági szervezetek együttműködése terén 

egyfajta vállalkozásfejlesztésként, 
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(3) a vegyes házasságokban élők számára kétnyelvű programok szervezése, vagy két 

nyelven zajló közösségi élethez való bekapcsolódás lehetősége, 

(4) azon nem vallásos, vagy más felekezetű személyek megszólítása, akik kimaradnak 

az egyházhoz kapcsolódó programokból vagy a világnézeti különbségek miatt vagy 

egyszerűen azért, mert azok a programok nem szólítják meg. 

 

Végezetül elméletileg feltételezhetjük, hogy a binacionális szervezetek életébe 

bekapcsolódók számára az integrálódás esélye nagyobb lehet, a „régi” és az „új” 

kiegyenlítése sikeresebb lehet, ha kettős identitás kialakulása felé vezető úton valóban 

segítőkre találnak egy támogató közösség keretein belül. Ennek a kérdésnek az 

eldöntéséhez azonban további empirikus kutatások szükségesek, melyek mélyebben 

feltárnák a közösségi támogatás ezen formájának megvalósulását. 

 

4.8.4.Egyéb szervezetek, egyéb közösségek 
 

Az interjúkból az egyházhoz kapcsolódó és a kulturális alapú binacionális 

szervezeteken kívül fel-felbukkant néhány más, ezekhez nem köthető társas 

támogatásként is funkcionáló csoportosulás. Ezek a laza baráti kapcsolatoktól, az egy-

egy témát feldolgozó, konkrét célhoz fűződő önképző körökön keresztül a szakmai 

szervezetekig terjednek. A lelki egészség megőrzése, fejlesztése irányába mutató 

hatásuk különbözőképpen és különböző szinten jelentkezhet.  

A megemlített szakmai szervezetek főként az egészségügyben dolgozókat, 

kifejezetten az orvosokat célozta, azonban filozófiáját tekintve mindkét megemlített 

szervezet
138

 túlmutatott a helyi kereteken: a Kárpát-medencében és a nagyvilágban, 

illetve a Németországban élő és dolgozó szakemberek összefogását tűzte ki célul. Az 

érdekképviselet, a lobbi és a szakmai kapcsolatok kiépítése, ápolása, szakmai 

továbbképzések szervezése mind hozzátartozik ezen szervezetek munkájához. Több 

interjúalanyom is tagja az egyik és/vagy másik szervezetnek, amikről a következő 

vélemények formálódtak. 

„Ott annyira közösséget nem lehetett [teremteni], mert szétszórtan voltunk és ritkábban 

is találkoztunk. De hát (…) egy platformot szerettünk volna kialakítani, hogy egymással 

kommunikáljunk, hogy tervezni tudjunk dolgokat. És hát működött is.”  

                                                 
138

  Semmelweis Társaság és a Magyar Egészségügyi Társaság 
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„És az akkor kifejezetten az alakulásához, ami 15 éve talán, az kifejezetten azt célozta 

meg, hogy a magyarországi kollegák, hát többségében (…) a Kárpát-medencei kollegák 

fele segítséget tudjanak nyújtani, szakmai szinten, továbbképzések, összetartozás. 

Nagyon, nagyon nívós, sikeres rendezvények vannak azóta is. Tényleg nagyon gazdag 

programmal (…) De tényleg azt nagyon ügyesen csinálták és volt valami pénz is, 

pénzkeret is erre…”- Edit 

Egy másik idősebb interjúalany, aki az egyházi közösségi életben is aktív, illetve 

világi tisztséget is vállalt beszámolt arról a saját szervezésű kis köréről, ami 

tulajdonképpen egyfajta szórakoztató önképzőkörnek is tekinthetünk és a magyar 

kultúra és a nyelv ápolására is irányul Integrálódás bizonyos szintjét mutatja, vagy a, 

hogy nemcsak magyar körhöz tartoznak, hanem van egy német baráti társaság is, 

aminek tagjai. 

És végül hadd zárja a kört egy második generációsokból álló laza baráti kör, 

aminek célja nem mondatódik ki egyértelműen, de azzal, hogy a beszélgetés nyelve 

adott, - ami a magyar -, már meghatároz egyfajta irányt, egyfajta hangulatot.  

„Van egy magyar kiscsoportunk. Fiatalok, akik vagy kisgyerek korukban jöttek ki a 

Németországba a szüleikkel, vagy pedig már itt születtek. A lényege ennek a csoportnak 

az, hogy ha találkozunk, akkor magyarul beszélünk és valami magyar kaját főzünk. 

Ezért általában a párok, akik a legtöbb esetben németek – hát, örülünk, ha nem jönnek. 

Ha tudnak magyarul, akkor jöhetnek; de egyébként... (…) Jelenleg hatan vagyunk. 

Relatíve kicsi a csoport, aminek vannak előnyei. Így személyesebb tud maradni, meg, 

ugye, relatíve egyszerű a szervezés. Bár így is vannak nehézségek, hogy mikor ki tud és 

hol... Bár még a ’hol’ az a legegyszerűbb, mert valaki ír egy e-mailt, hogy én mindenkit 

meghívok. A kérdés csak az, hogy mikor. De így egész jól meg lehet rendezni.” 
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5. Összefoglalás, következtetés, kitekintés 

 

 Kvalitatív kutatásom eredményeinek összefoglalása előtt világossá kell tenni, 

hogy a kutatás módszertani korlátaiból fakadóan az általánosíthatóságtól el kell 

tekintetünk. Az általam feltárt jelenségekről, jellegzetességekről, az észak-rajna-

vesztfáliai magyarok közül kiválasztott több mint egy tucatnyi interjúalanyom 

vonatkozásában tudom állításaimat igazolni, az azonos tartományban élő többi magyar 

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 
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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. 

 Mielőtt a régi és az új generáció közötti különbségek, azonosságok összegzését 

megtenném, bemutatnám azokat az egyes narratívákból kirajzolódó stratégiákat, 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 
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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 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.  

 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 
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mint tagok nagyobb számban képviseltetik magukat. Összességében azonban töredékes 

azon magyarok száma, akik az egyházhoz köthető vagy attól független külhoni 

szervezeti életben részt vesznek, arányuk 5-15 % közöttire tehető. 

 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. 

 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. 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 már korábban is említett, 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 
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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 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 még gyerekcipőben járó, 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 
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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 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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Mellékletek 

 

 

1. sz. Melléklet 
 

Fogalomjegyzék 

 

akkulturáció – egyéni szinten: egy új kulturális környezethez való alkalmazkodás 

folyamata, miután az egyén primér szocializációja már egy másik kultúrában sikeres 

volt. 

– csoportszinten: azt a folyamatot írja le, amikor két egymástól eltérő kultúrájú csoport 

kontaktusba kerül egymással és a hosszabb idejű együttélésük vagy egymás mellett 

élésük során hogyan hatnak egymásra, milyen kölcsönös változásokat indítva el 

egymásban. 

 

asszimiláció: egy új kulturális környezethez való alkalmazkodás során a korábban egy 

másik kultúrában szerzett identitás, kulturális különlegességek és értékek elhanyagolása 

vagy feladása, ami a kulturális sokféleség elvesztését jelenti és egy másik társadalomba 

való beilleszkedés kedvezőtlen formáját jeleníti meg, azaz a saját kultúra feladása. 

 

befogadó ország (fogadó ország, célország): az az ország, ahol a migráns huzamosabb 

ideje tartózkodik vagy ahol már telepedett.  

 

coping-stratégiák: alkalmazkodási, megküzdési és cselekvési mintázatok a (pszichésen) 

megterhelő faktorok, stresszorok és elvárások kezelésére, ami lehet intrapszichés, 

interperszonális és társas szintű, valamint problémaorientált stratégia (mint pl. 

információszerzés, célirányos cselekvés, alkalmazkodás, elkerülés, stb.) vagy 

érzelemorientált stratégia (pozitív újrakeretezés, érzelemkontroll, agresszió, kábítószer-

fogyasztás, stb.)  

 

családegyesítés: a migráns családtagjainak, azaz házastársának, gyermekeinek 

biztosított lehetőség arra, hogy kövessék a migránst a befogadó országba. 
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disszidens: az anyaállam törvényeinek megsértésével, útiokmány nélkül hagyja el az 

országot, vagy törvényesen utazik ki, de nem tér vissza, gazdasági vagy politikai okok 

miatt. 

 

 „dipi” (Displaced Person): a II. világháború után hazájukat elhagyni kényszerülők, 

külföldre emigráltak köre, akiket magyar vonatkozások szerint két nagy csoportra 

oszthatunk: ún. „negyvenötösök”, akiket „nemzeti emigráció”-ként, illetve a 

„negyvenhetesek”, akiket „demokrata emigrációként” tartunk számon.  

 

emigráns: az a személy, aki jellemzően politikai okokból hagyja el hosszabb időre a 

hazáját. 

 

„Gastarbeiter”: vendégmunkás, jellemzően a 1960-as évektől, különböző államközi 

szerződésekkel munkavállalási céllal ideiglenesen Németországba érkező olasz, görög, 

jugoszláv, stb., de legnagyobb létszámban török állampolgárok, akik közül aztán 

nagyobb létszámban mégsem térnek haza származási országukba, hanem letelepdenek 

Németországban. 

 

húzó erők („pull” faktorok): azon vonzó tényezők összessége, melyek jellemzően a 

célországhoz kötődően a migrációt előmozdítják (pl.magasabb jövedelem, politikai 

stabilitás, jobb oktatási lehetsőégek, magasabb színvonalú egészségügyi ellátás)  

 

imaginációk: a jelenkori migráció egyik befolyásoló tényezője. A célországra 

vonatkozó álmok, elképzelések, hallomások összessége, melyek kialakulása és hatása 

összefügg a tömegkommunikációval és a személyes, mindennapi kommunikációval. Az 

imaginációk sajátos egyéni viszony kialakítására is késztethetnek olyan világokkal 

kapcsolatban, melyeket eddig még sohasem láttunk, valamint a saját társadalmi rendünk 

kritikájára is bíztathatnak. Pl. ún. „amerikai álom” mítosza. 

 

integráció: a migrációs folyamatot követően egy másik kultúrába való beilleszkedés 

ideális állapota, abban az értelemben, hogy egy másik kulturális környezethez való 

alkalmazkodás során egyensúlyba kerül az egyénben az  új életteréhez, új környezetéhez 

való megérkezés és  szociális részvétel az eredeti kulturális örökség megtartása mellett. 

Gazdasági, társadalmi és szociális dimenziói is lehetnek az integrációnak.  
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kényszervándorlás (forced migration): a külső kényszer, mint pl. háború, üldöztetés 

vagy diszkrimináció hatására hazájukat elhagyó migránsok elvándorlása  

 

kibocsátó ország (küldő ország, forrásország): a migráns származási, eredeti 

állampolgársága szerinti ország. 

 

kultúra: átfogó, komplex fogalom, egy adott szociális közösségre, etnikumra vagy 

(származási)társadalomra  jellemző és egymástól elkülöníthető azonosságok, közös 

vonások, beállítottság, képességek, hit, normák, nyelv, viselkedés, értékrendszer, 

tudás, stb.  

 

láncmigráció: a rokoni és baráti kötelékek hálóján keresztül fenntartott, folyamatos 

migráció  

 

marginalizáció: a migránsok számára adott azon környezeti körülmények fogalma, 

amelyeket a rossz feltételek miatti korlátozott oktatási lehetőségek, munkanélküliség, 

megtartó és védelmet nyújtó struktúrák hiánya jellemez. Egyéni szinten az 

alkalmazkodás során háttérbe szorul, hogy a származási országa értékeit megőrizze az 

egyén, ugyanakkor a befogadó országba való beilleszkedés sem fontos számára. 

 

migrációs csatornák: jellegzetes vándorlási útvonalakat jelent, amelyekben szinte 

folyamatosan zajlik a migráció. Az út két végpontjában a kibocsátó és a befogadó 

ország áll, előbbiből bizonyos taszító erők, utóbbiból pedig húzóerők mozgatják a 

vándorlókat. 

 

migrációs háttérrel rendelkező személyek: azok, akik egy adott ország területére 

bevándoroltak, valamint minden külföldi, aki már a befogadó országban született és az 

ott születettek közül mindenki, akinek legalább az egyik szülője bevándorló vagy a 

befogadó országban született külföldi. 

 

migrációs potenciál (elvándorlási hajlandóság): külföldi munkavállalási vagy 

letelepedési szándék, amit a társadalmi-gazdasági tényezők befolyásolhatnak, azaz hogy 

egy népességen belül mennyien vannak azok, akik migrációt terveznek. 
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migráns: az a személy, aki a lakóhelyét elhagyva egy másik országba költözik és ott 

tartósan letelepedik, azaz a befogadó vagy célország állandó lakósává válik. 

 

multikulturalizmus: kulturális sokszínűség, politikai szinten a kulturális pluralizmus 

pozitív értékként való elfogadása. Az új lakhelyükön is biztosított a különböző etnikai 

csoportok számára a saját kultúrájuk gyakorlása, a zártnak és homogénnek, sőt 

változatlannak tekintett, különböző országokból származó csoportok egymás 

mellett élése.  

 

nemzetközi migráció: az országhatárt átlépő lakóhelyváltást jelent.  

 

önkéntes elvándorlás (voluntary migration): külső, fenyegető kényszer nélküli 

elvándorlás, jellemző motiváló erő lehet pl. gazdasági előnyhöz jutás. 

 

Spätaussiedler/Aussiedler: azok a német származású, de eredetileg nem német 

állampolgárságú emberek, akiket a második világháborút követően a kelet-európai 

államokból kiűztek, majd visszatelepítettek Németországba. 

 

szegregáció: egy embercsoport elkülönítése társadalmi, térbeli vagy tulajdonjogi 

alapon; a befogadó társadalom és annak kultúrájában való részvételi lehetőségek 

csekélyek, és ez együtt jár foglalkoztatási, szociális és társadalmi megkülönböztetéssel, 

ami az eredeti kultúra életformájára való fókuszálást feltételez.  

 

szekunder migráció: a korábban áttelepült személyek után költöző hozzátartozók 

migrációja  

 

szeparáció: a származási országból hozott értékek megőrzése az elsődlegesen fontos, 

úgy hogy a befogadó országba való beilleszkedés elsikkad. 

 

taszító erők („push” faktorok): azon negítvnak minősíthető tényezők összessége, 

melyek jellemzően a kibocsátó országhoz kötődően a migrációt előmozdítják (pl. 

háború, szegénység, munkanélküliség, üldöztetés) 
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transzmigránsok: mind a származási, mind a befogadó országhoz kötődő, határokon 

átnyúló társadalmi kapcsolatok hálózatában élő migránsok. 

 

transznacionalizmus: egy olyan társadalmi folyamat, ami során a migráns létrehoz egy 

földrajzi, politikai és kulturális határokon túli „társadalmi mezőt”.  

alulról jövő transznacionalizmus: (kibocsátó ország gazdasági hátránya)  

felülről jövő transznacionalizmus: (globalizáció részeként a szabad munkaerőmozgás 

lehetősége) 
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2. sz. Melléklet 
 

  
Interjú-
alany  

Interjú 
helyszíne 

Interjú 
dátuma 

Interjúk 
száma / 
típusa 

Interjúk 
hossza 

óra:perc 

Rögzítés 
módja 

Egyéb 
(zavaró) 

körülmények 

1. Mária otthon 22.okt 1/ életút 2:59 hangfelvétel telefonok 

2. Imre 
közösségi 

ház 
25.okt 

2/ életút – 
félig 

strukturált 
Σ 1:38 hangfelvétel   

3. Iván 
közösségi 

ház 
25.okt 1/ életút 1:06 hangfelvétel   

4. Edit 
rendelő / 

otthon 
okt.22.24. 2/életút Σ 1:34 hangfelvétel   

5. Klára 
közösségi 

ház 
26.okt 1/ életút 1:17 hangfelvétel   

6. László otthon 21.okt 1/ életút 1:29 hangfelvétel   

7. Elemér otthon 24.okt 1/ életút 1:05 hangfelvétel   

8. Béla rendelő 23.okt 1/ életút 2:03 hangfelvétel   

9. Albert 
közösségi 

ház 
27.okt 1/ életút 0:59 hangfelvétel 

telefonok / 
gyerek 

10. Zoltán 
közösségi 

ház/étterem 
21.okt 

1/ félig 
strukturált 

2:27 hangfelvétel étterem 

11. Tamás étterem 20.okt 
2/ életút – 

félig 
strukturált 

Σ 3:14 hangfelvétel étterem 

12. Márton 
közösségi 

ház 
25.okt 

1/ félig 
strukturált 

1:05 jegyzetelés   

13. Imola 
közösségi 

ház 
okt.20.27. 2/ életút Σ 1:01 hangfelvétel telefonok 

14. Balázs otthon 26.okt 1/ életút 1:08 hangfelvétel gyerekek 

15. Anna otthon 26.okt 1/életút 1:21 hangfelvétel gyerekek 

16. Zsanett 
közösségi 

ház 
24.okt 1/ életút 1:43 hangfelvétel   

 

13. Táblázat: Az interjúk körülményeire vonatkozó adatok 
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3. sz. Melléklet 
 

Kezdőpont 
Megkeresés 

Módja 
2. Pont 

Megkeresés 
Módja 

3. Pont 
Megkeresés  

módja 

Márton e-mail, telefon 

Balázs e-mail Anna  
férjén, Balázson 

keresztül 

Edit e-mail Elemér  
feleségén, Editen 

keresztül 

Imola telefon Albert  
feleségén, 

Imolán keresztül 

Klára e-mail   

László e-mail   

Iván 

spontán, majd 
egyeztetett 
személyes 
találkozás 

  

Imre e-mail   

Tamás e-mail, telefon 
Béla 

spontán, majd 
egyeztetett 
személyes 
találkozás 

  

Zoltán e-mail   

Mária telefon     

Zsanett 

spontán, majd 
egyeztetett 
személyes 
találkozás 

    

 

14. Táblázat: Hólabdás módszerhez kapcsolódó folyamatábra 
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4. sz. Melléklet 
 

A félig strukturált interjúk kérdésköre, melyeket a binacionális szervezetek és egy 

vallási alapon szerveződő közösség vezetőjével készítettem.  A szervezet létrejötte és 

annak körülményein túl, maga a szervezeti élet és az ahhoz kapcsolódó nehézségekről 

tettem fel kérdéseket, kibővítve a kört a külső kapcsolatokkal. 

 

1. Mikor alakult a szervezet? 

2. Kik a tagjai? 

3. Mi a célja a szervezetnek? 

4. Milyen rendezvényeket szerveznek? 

5. Milyen gyakorisággal találkoznak? 

6. Milyen szükségletekre próbál választ adni? 

7. Mik a szervezet működtetéséhez kapcsolódó tapasztalatai? 

8. Mennyi időt fordít a szervezet irányítására, működtetésére hetente? 

9. Mi a motivációja, miért csinálja? 

10. Milyen problémákat lát a szervezeti/közösségi élet során? 

11. Milyen nehézségekkel kell megküzdenie, mint vezető? 

12. Mi a benyomása a Németországban élő magyarokról? 

13. Milyen külső kapcsolatai vannak a szervezetnek/közösségnek? 

14. Mi a véleménye a többi kinti magyar szervezetről? 

15. Milyen a kapcsolat az anyaországgal? 

  



196 

 

5. sz. Melléklet 
 

Program sorszáma 2012 2013 2014 2015 2016 Fizetős/ingyenes 

1. X X X X X fizetős 

2. X X X X X fizetős 

3.   X X X - 

4.    X X  

5. X X X X X fizetős 

6. X X X X X - 

7. X X X X X - 

8. X X X X X - 

9. X X X X X - 

10.  X    fizetős 

11.     X fizetős 

12. X X X X X  

13.     X fizetős 

14.   X   fizetős 

15. X X X X X - 

16. X X X X X - 

17. X X X X X - 

18. X X X X X - 

19. X X X X X - 

20. X X X X X - 

21. X X X X X - 

22.  X X X X fizetős 

23.   X X X fizetős 

24.     X fizetős 

25.    X X - 

26.     X - 

27. X X X X X - 

28. X X X X X - 

30. X X X X X - 

31. X X X X X fizetős 

32. X X X X X - 

33. X X X X X - 

34. X X X X X fizetős 

35. X X X X X - 

36. X X X X X fizetős 

37.     X fizetős 

38.     X - 

39.     X fizetős 

40.   X X X - 

 

15. Táblázat: Egy egyházhoz kötődő diaszpóra-szervezet programjai 
2012-2016 között139 

 

                                                 
139

  forrás: http://ungarnzentrum.de/hirek/egyhazkoezsegi-ertesitoe 
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Ünnepekhez kapcsolódó programok, a gyerekeknek szóló programok: 

1.  Hétvégi magyar óvoda 

2.  Hétvégi magyar iskola 

3.  Táncház –népi játszóház 

4.  Családi ádventi koszorúkötés 

5.  Mikulás-ünnepség 

6.  Kreatív magyar nyelvtanulás (gyerekeknek) 

7.  Gyerekkatekézis 

8.  Cserkészet 

9.  Gyereknap 

10. Matematika gyerekeknek 

11. Varázsjáték – szorongáscsökkentő, önértékelést növelő fantáziajáték 

gyerekeknek  

12. Kézműves foglalkozás gyerekeknek 

13. Furulyás zenei előképző 

14. Gyerekeknek képzőművészeti foglalkozás 

Hitélethez kapcsolódó felnőtt programok: 

15. Ádventi és nagyböjti lelki napok 

16. Bibliaóra 

17. Ökumenikus istentisztelet 

18. Imaóra 

19. Teológiai kurzus felnőtteknek 

20. Zarándoklatok, kirándulások 

21. Testvér-közösségek látogatása 

Nem magyar anyanyelvű felnőtteknek: 

22. Magyar nyelv felnőtteknek (kezdő) 

23. Haladó magyar nyelvtanfolyam felnőtteknek 

24. Magyar nyelvtan kurzus 

25. Magyar nyelvi kávézó  

26. Magyar játékok estje (fiatalok, felnőttek részére) 

Nyitott programok:  

27. Zenés irodalmi kávéház 

28. Kulturális és ismeretterjesztő előadások 
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29. Felnőtt fiatalok közössége 

30. Zenés, verses színpadi előadások 

31. Jótékonysági koncertek 

32. Könyvbemutatók 

33. Szeniorok délutánja 

34. Alapfokú német nyelvtanítás felnőtteknek  

35. Baba-mama klub 

36. Farsangi bál 

37. Kommunikációs tréning 20-40 éveseknek 

38. Beszélgetések a gyermeknevelésről 

39. Patchwork varrótanfolyam felnőtteknek 

40. Mesék nem csak gyerekeknek   

 

 


