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1 BEVEZETŐ 

Kétségkívül tény, hogy a XX. század társadalmi változásait nyomon követve, 

mindannyian szembesülhettünk azzal, hogy jelentősen megnőtt a be- és kivándorlásokkal 

megvalósuló lakóhelyváltoztatások száma. Az emberek tömeges migrációjának jelensége 

számos gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális kérdést vet fel, melyek hatására mára a 

migrációnak tudományhatárokon átívelő gazdag nemzetközi szakirodalomgyűjteménye jött 

létre. A tudományközi együttműködés eredményeként új kutatási nézőpontok nyertek 

létjogosultságot, melyek lehetővé tették a migráció komplex jelenségének feltérképezését 

(Berry & Sam, 2006; Pulay, 2006). Disszertációm tárgya a lakóhelyváltoztatás hátterében 

meghúzódó pszichológiai folyamatok feltárására vonatkozó környezetpszichológiai 

nézőpontunk valamint az erre épülő kvali-kvantitatív módszercsomagunk bemutatása, illetve 

az alkalmazása által kapott eredmények ismertetése. 

2 A MIGRÁCIÓ KÉRDÉSÉNEK HELYE A 

PSZICHOLÓGIÁBAN 

A nemzetközi migráció pszichológiai szakirodalma a migrációt egy olyan nagyobb 

életepizódnak (vö. Diamant, 2007; Marlin, 2007) tekinti, ami magában foglalja egyének és 

csoportok átköltözését egyik földrajzi helyről és kultúrából egy másikba, ami szinte az életük 

összes területére (vö. Holmes és Rahe életesemény skála) kihat (Bierbauer & Pedersen, 1996). 

A költözés hatására generálódott veszteségekkel és adaptációs kihívásokkal jellemezhető 

élethelyzetek megismerésére és megértésére született pszichológiai nézőpontú elméletek a 

szociálpszichológia és a klinikai pszichológia fő vonalából táplálkozva bontakoztak ki (Ward, 

2001). 

Megközelítésünk kiindulópontja a környezet fogalmának a kulturális környezetet 

meghaladó értelmezési keretbe ágyazása. Ennél fogva kutató munkánkat elsősorban a 

környezetpszichológia releváns elméleti támpilléreire alapozva építettük fel. A 

környezetpszichológiai szemlélet jellegzetességeiből merítve a földrajzi mozgás során 

létrejövő környezetváltozás vizsgálata során – ahelyett, hogy a pszichológia főáramú 

megközelítésének megfelelően az egyéni és társas viselkedés passzív kiváltó ingereként, vagy 

a viselkedés „medreként” tekintenénk a környezetre – az emberi megnyilvánulások 

egyenrangú „partnereként”kezeljük. 
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2.1 A migráció mint eseményszerű krízis 

A migráció témakörét feldolgozó számos kutató (Ward, Bochner, & Furnham, 2001), 

valamint migránsok pszichológiai segítésével foglalkozó gyakorlati szakemberek (pl. Marlin, 

2007) között egyetértés alakult ki atekintetben, hogy a migráció folyamatának szociális és 

térbeli beilleszkedési/illesztési aspektusai, fokozottan veszik igénybe az egész személyiséget. 

Szakirodalmi egyetértés alakult ki abban a tekintetben, hogy a migráció többszörös 

veszteségként (multiple loss) fogható fel.  

A különböző szakterületekről származó szakirodalomban tehát mintegy evidenciaként 

számon tartott tény, hogy a földrajzi mozgás, potenciális stresszforrás, és ezáltal kríziskiváltó 

eseménysorozat. Eltéréseket tapasztalunk azonban a fókuszba emelt változások tekintetében. 

Az oberg-i kulturális sokk elképzelés, az – elsősorban kulturális – újdonság elbizonytalanító 

erejét, Berry akkulturációs stressz modellje az interkulturális érintkezés hatásait, a 

pszichodinamikus keretbe ágyazott környezetpszichológiai megközelítés pedig az ismerős 

helyek autonómiaérzést és biztonságot nyújtó szerepének elvesztését veszi górcső alá.  

2.2 Migráció és kultúra 

A pszichológia tudományterületén kibontakozó migrációkutatások egyik meghatározó 

vonulata a kultúra és migráció metszéspontján bontakozott ki. E megközelítés abból a 

tapasztalati tényből indul ki, hogy a határokon átívelő migráció – az országhatárok elválasztó 

természeténél fogva– magával hoz, egy többé–kevésbé (vö. etnikai migráció) új kultúrával 

való találkozást. Főbb kutatási irányai a kulturális sokk és a kulturális adaptáció, illetve az 

akkulturáció folyamatának leírásában körvonalazódnak. Dolgozatomban részletesen 

beszámolok a pszichológia és a kultúra találkozása nyomán körvonalazódott 

tudományterületek a kulturális összehasonlító pszichológia, és a kulturális pszichológia 

egymástól számos ponton különböző nézőpontjairól, és migrációkutatási paradigmáiról. 

E tudományterületek nyomán az egyik gyakran vizsgált téma, a kulturközi kontaktust 

kísérő életeseményekben gyökerező stresszforrásokra adott reakciók megragadására létrejött 

nagy hatású elképzelés, az Oberg (1960; idézi Ward at.al., 2001) nyomán útjára indult 

kulturális sokk koncepció (magyarul lásd például Pusztainé, 2003) mentén körvonalazódott. A 

másik pedig az eltérő kultúrájú egyénekkel és csoportokkal való személyes találkozások 

eredményeként az egyénben lejátszódó változásokat leíró (Berry, 1997) akkulturáció 

elképzelése.  
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A kulturális sokk és az akkulturáció Ward és munkatársai (Ward,2001; Ward, Bochner 

& Furnham, 2001) által leírt összefoglaló ABC-modelljei a kulturközi kontaktus három 

dimenzióját (ld. az affektív (Affect), a viselkedéses (Behavior) és kognitív (Cognitions)) 

körvonalazzák, az őket fókuszba emelő kutatási megközelítések mentén. Ezen túlmenően az 

utóbbi évtized szakirodalmának áttekintése során, az akkulturáció alternatív elképzeléseinek 

virágzását tapasztalhatjuk, ennek egyik nyilvánvaló oka, hogy a globális migráció 

növekedésének hatására, sok ország szembesült az asszimiláció működésképtelen 

természetével (Sam, 2006a), melynek következtében új fogalmak kerültek bevezetésre, mint 

például a bikulturalizmus, multikulturalizmus, integráció, reszocializáció, etnikai identitás. 

Napjaink releváns szakirodalmában e fogalmak mindegyikét az akkulturáció alternatív vagy 

kölcsönösen felcserélhető elképzeléseiként alkalmazzák.  

Tekintettel arra, hogy kutatási a célcsoportunkat alkotó vajdasági magyarok 

anyaországba történő migrációja a kultúraváltás szemszögéből tehát láthatatlan marad, e 

migrációs folyamat pszichológiai jellegzetességeinek megragadásához kidolgozott 

megközelítésünk kiindulópontja a környezetváltozás értelmezési keretének a kulturális 

környezetet meghaladó értelmezési keretbe ágyazása. 

2.3 A migráció környezetpszichológiai 

megközelítése  

 Amint arra a bevezetőben már utaltunk, migrációkutatásainkat elsősorban a 

környezetpszichológia (magyarul részletesen lásd Dúll, 2006, 2009c; Dúll & Kovács, 1997; 

Dúll & Szokolszky, 2006) releváns elméleti vonatkozásai nyomán építettük fel. A 

környezetpszichológia terminológiájában kibővül a pszichológia főáramú megközelítésében 

uralkodó környezetszemlélet. E megközelítés értelmében, ahelyett, hogy pusztán az egyéni és 

társas viselkedés passzív kiváltó ingereként, vagy a viselkedés „medreként” tekintenénk a 

környezetre, az emberi megnyilvánulások egyenrangú „partnereként” kezeljük (vö. Dúll, 

2009). Gondolatmenetünk sajátosságai elsősorban a környezet szubjektív jelentésének és 

jelentőségének megfogalmazásában és szemléletében rajzolódnak ki.  

A környezetpszichológiában- a humán geográfiához hasonlóan- egységesen elfogadott 

alaptétel, hogy önmeghatározásunkat lényegesen befolyásolják tartózkodási helyeink. Az 

életünk jelentős helyeinek személyiségstrukturáló szerepét szemügyre vevő vizsgálatokhoz 

Canter (1977; idézi Dúll & Urbán, 1997) helyelmélete szolgáltatja az alapot. Canter nyomán 

ugyanis elkülönítést nyert a környezetpszichológia két központi fogalma: a „hely” (place) és a 
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„tér” (space) fogalma. Eszerint a tér elsősorban földrajzi, lokalizációs fogalom, a hely viszont 

az egyén által interpretált, érzelmi és kognitív jelentéssel bíró tér (Dúll & Urbán, 1997). Egy 

tér huzamos idejű használata tehát természetszerűleg magával vonja az ember involválódását 

az adott térbe (Stefanovic, 1998).  

A rendelkezésünkre álló tér, azaz a „világ” egy szelete egyéni élményeink során 

leképződik, melynek eredményeként létrejönnek a- fizikai jellegzetességeket is tartalmazó – 

helyek (Dúll, 2009d). Ezek a helyek életünk helyszínei, amelyek háttérfüggönyként (Sarbin, 

2005) meghatározó szerepet kapnak a bennük zajló életesemények alakításában. A 

térhasználat során kialakuló helyélmény artikulálódásával párhuzamosan, az ember érzelmi 

szálakat fejleszt ki az általa lakott földrajzi térrel kapcsolatban (v.ö. Dúll, 1997, 2009b, 

2009c). A hely ugyanis a vele szerzett tapasztalatok nyomán hozzájárul a pozitív önértékelés 

és énhatékonyság érzésének létrejöttéhez és megőrzéséhez, valamint az önmeghatározás és a 

másoktól való megkülönböztetés egyik eszközévé válik (Twigger-Ross & Uzzell, 1996). A 

lélektanilag fontos, jelentésteli helyek (pl. a szülőföld vagy az otthon) ismerősségük által 

biztonságérzést, kompetencia- és autonómiaélményt keltenek bennünk (Dúll, 1995). Tehát az 

élet színtereihez fűződő tapasztalataink meghatározó strukturáló szerepet töltenek be az 

identitásalakulási és a szelf-definíciós folyamatokban (Dúll, 1996; Taylor, 2010), ennél fogva 

akár egész életünkben kitüntetett jelentőségűek maradnak.  

A helyek aktív érzelmi, kognitív és viselkedéses szerepét hangsúlyozó jelentősége a 

környezetpszichológiában a helykötődés, és a hozzá szorosan kapcsolódó helyidentitás
1
 

terminusaiban operacionalizálódik. Jelen dolgozatban két különböző, de egymással 

összefüggő fogalomként tekintünk rájuk, hangsúlyozva, hogy a helykötődés feltehetően a 

helyidentitás „magja” (Dúll, 2002), és szem előtt tartva azokat a legutóbbi elképzeléseket, 

melyek szerint e két jelenség párhuzamosan, de nem egy időben jön létre (Lewicka, 2008). A 

jelen dolgozatban két különböző, de egymással összefüggő fogalomként tekintünk rájuk, 

hangsúlyozva, hogy a helykötődés feltehetően a helyidentitás „magja” (Dúll, 2002), és szem 

előtt tartjuk azokat a legutóbbi elképzeléseket, melyek szerint e két jelenség párhuzamosan, 

de nem egy időben jön létre (Lewicka, 2008). Tehát valaki érezheti úgy, hogy kötődik egy 

helyhez, de hosszabb időbe telik, amíg ez a kapcsolat (ez a hely) az önmeghatározás részévé 

válik. 

                                                 
1
 A földrajzi identitás mint társadalomföldrajzi fogalom, nem tévesztendő össze a helyidentitás 

környezetpszichológiában bevezetett fogalmával: a földrajzi identitás lokalizációs szerepet tölt be, a 

helyidentitás viszont, ezen túlmenően tartalmazza a fizikai terekhez kapcsolódó, szocio-emocionális 

komponenseket is (áttekinti Dúll & Urbán, 1997). Az iménti fogalmak találkozása jól szemlélteti a 

környezetpszichológia szemléletének rendszerszemléletű, integratív jellegzetességeit. 
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2.3.1 Helyvesztés–élmény és honvágy  

A környezetpszichológiában Mehrabian (1976; idézi Dúll, 1998) munkája nyomán 

artikulálódott, az a tény, hogy a környezeti értékelés hatása hosszútávú, továbbá a helyek 

emlékeinkben élő érzelmi vonatkozásai meghatározóbbak, mint az adott hely konkrét fizikai 

tulajdonságai. Napjainkra kiterjedt szakirodalom gyűlt össze a lélektanilag kitüntetett szerepet 

kapó helyek (pl. otthon) elhagyásának, pszichológiai integritás megszakadásra gyakorolt 

hatása, illetve az ennek következtében kialakuló pszichológiai nehézségek leírására. Ha az 

elsődleges territórium (ez elsősorban az otthonra, mint szociofizikai rendszerre igaz) 

ténylegesen vagy pszichológiailag megsemmisül (pl. leég, vagy jelentése valamilyen okból 

negatívra színeződik), vagy károsodik (pl. betörés), ez a fontos társak elvesztéséhez hasonló 

gyászt hív elő (Tuan, 1974).  

A Helyvesztés-élmény megfogalmazódásának gyökerei már Freud (1917/1997) 

gyászdefiníciójában fellelhetők, amidőn a gyászt rendszerint valamely szeretett személy, 

illetve esetlegesen valamely „helyébe lépő absztrakció pl. haza, szabadság, eszmény stb.” (i. 

m.: 131; kiemelés tőlünk) elvesztésére adott reakcióként írja le. A helyvesztés élményének 

artikulálása a pszichológiai szakirodalomban, a 60-as években vette kezdetét, amikor is Fried 

(1963) pszichodinamikus elméletében rávilágított a helyvesztés és a fontos személyek 

elvesztésének hatására létrejövő gyászmunka párhuzamára. A helyvesztés élményének 

környezetpszichológiai magyarázata szerint a szűken, illetve tágan értelmezett otthoni 

környezet elhagyásával kilépünk egy olyan színtérből, amely ismerősségével és intimitásával 

véd, valamint autonómiaérzést biztosít számunkra (Dúll, 1995). Egy fontos hely elhagyása 

szakadást eredményez a folytonosságélményben (Fried, 1963), mivel elválasztja „egymástól 

az identitás egyébként szoros összefüggésben levő komponenseit, a téri és a csoportidentitást” 

(Dúll, 2002. 50.o.).  

Az időleges vagy tartós otthonveszteség egyik pszichológiai élménymegfelelője a 

honvágy (Eurelings-Bontekoe at al., 1996; van Tilburg at al., 1997, 1999). Becslések szerint 

az átlagnépesség 50-97%-a élete során legalább egyszer érez honvágyat (van Tilburg at al., 

1999). Számos szerző a lakóhelyelhagyást követően fellépő reaktív depressziónak minősíti 

(áttekinti van Tilburg, 1999). Mások (pl. Ward & Styles, 2005) a honvágyat, a szülőföld 

elhagyását követő természetes gyászreakciónak tekintik, megint mások (például Vörös, 1997) 

a honvágy élményében megjelenő elvesztett otthon, valamint a hozzá fűződő szokások és 

értékrend túlértékelését a lakóhelyelhagyást követően szükségszerűen fellépő gyászmunka 

elakadásaként értelmezik. 
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A fenti gondolatmenet nyomán feltételezhető, hogy a honvágy élményében 

tapasztalható szülőföldhöz kapcsolódó érzések, emlékek felidéződései az idealizált múlt 

reprezentációit tartalmazzák, átélésükkor a múlttal való szimbolikus egyesülés élménye élhető 

meg, ami segít visszanyerni a személyiség integritásának, illetve az identitásnak a migráció 

során megkérdőjeleződött és elvesztett elemeit. A gyermek átmeneti tárgyakkal szemben 

tanúsított szeretet–megnyilvánulások és destruktív kitörések formájában megnyilvánuló 

ambivalens viszonyulása (Winnicott, 2004) köszönhet vissza a szülőföldje után vágyakozó 

ember felkavaró érzéseiben. A szülőföld iránti vágyban megnyilvánuló élmények sora, ahhoz 

hasonlóan, ahogy a szimbolikus és preszimbolikus jelentések sorozata, azaz az átmeneti 

tárgyak segítik a gyermeket a hiányzó anya pótlásában, a szülőföld helyeihez kapcsolódó 

élmények felidézése segítheti a szülőföldjét elhagyó emberben jelentkező 

hiányérzet/veszteségélmény feldolgozását. A honvágy átmeneti jelenségként való kreatív 

használata tehát időt ad az egyén számára ahhoz, hogy feldolgozhassa saját veszteségeit, 

elfogadja a változásokat és megértse, mit nyerhet az előállt új élethelyzetből. A migráció 

során keletkezett veszteségek meggyászolása pedig, az új környezetbe való beilleszkedés 

zálogának tekinthető (Horvát at al., 2006b; Volkan, 1999; Ward & Styles, 2005). 

 

3 A vizsgálati eszközök kidolgozása 

A dolgozatban bemutatott vizsgálataink célkitűzései több szempontból is úttörőnek 

számítanak. Részszint azért mert a határon túliak migrációját meghatározó kutatási 

vonulatban, – az Erdélyből-és Románia más területeiről áttelepült magyar nemzetiségűek 

bevándorlási sajátosságainak vizsgálatával szemben – a Vajdaságból Magyarországra érkező 

határon túliak migrációs sajátosságai egy meglehetősen lehanyagolt kutatási területnek 

számítanak, résszint pedig azért, mert Magyarországon a migráció pszichológiai 

nézőpontokból táplálkozó kutatásának nincsenek mélyrenyúló hagyományai (a pszichológiai 

nézőpontok alkalmazásával készült migrációkutatásokról szóló publikációk a 90–es évek 

közepétől jelennek meg (áttekinti Fülöp, 2009).  

Már Vörös Kinda Klára (1997) elsők között megjelenő, a határon túli magyarok 

Magyarországra érkező migrációjának lélektani vonatkozásait megragadó tanulmányában is 

megfogalmazódik a lakóhelyváltoztatást kísérő veszteségek feltárásának igénye, valamint az e 

kérdéskör megértését segítő kutatási paradigma hiánya. A kiválasztott vizsgálati területen 

tapasztalható módszertani űr fényében, a migránsok különböző fizikai helyekhez fűződő 
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viszonyát górcső alá vevő kutatásunk során, az alkalmazásra kerülő mérési eljárások 

megtervezésénél módszertani rugalmasságra törekedtünk. Ennek a rugalmassági igénynek 

ellentmondó elképzelésekkel találkozhatunk a társadalomtudományi – és ezen belül a 

pszichológiai – gyakorlatban egyaránt elterjedt módszertani hagyományokban (áttekinti 

Letenyei, 2005), miszerint a kutatásokban élesen szétválik a kvalitatív (ún. „puha”) és a 

kvantitatív (ún. „kemény”) kutatási hagyomány, ugyanakkor a szakirodalomi áttekintésekből 

(Bryman, 2005; Letenyei, 2005; Letenyei & Nagy, 2007; Szokolszky, 2004) világossá válik, 

hogy a gyakorlatban e két kutatási stratégia egymás mellett történő alkalmazására több 

elképzelés körvonalazódott. Ennek fényében, vizsgálati módszereink kidolgozása során egy 

olyan ún. kvali-kvantitatív stratégia kidolgozására törekedtünk, amely a kvalitatív kutatási 

stratégiát jellemző- a megkérdezettek egyéni interpretációjának megragadása által keletkezett- 

adatgazdagság előnyei mellett, fontosnak tartottuk, hogy kvantitatív adatok képzésével 

mintegy megalapozzuk észrevételeink általánosítható érvényét. Kutatásaink során a kvalitatív 

és kvantitatív eljárások súlya fenomenológiai megközelítésünk igényeinek megfelelően 

ingadozott. 

A disszertációban részletesen bemutatásra kerülnek, az általunk kidolgozott, főként 

projektív eljárásokat tartalmazó kvalitatív és kvantitatív elemeket egyaránt magába foglaló 

kutatási stratégiánk kidolgozásához fűződő módszertani előzmények és megfontolásokat, 

valamint a vizsgálati eszközök kidolgozása során végzett elővizsgálatainkat 

 

3.1 Módszertani előzmények 

A migráció sokszínű, egyedi és kontextuális meghatározottságának megfelelően a 

szakirodalomban napvilágot látott számos kutatás (például Kanyó, 2002; Keyes & Kane, 

2004; Taylor, 2010; Vörös, 1997) kvalitatív, feltáró jellegű volt. Az előzetes hipotézisek 

nélkül született vizsgálatok adatai nyitott interjúk tartalomelemzéséből születtek. A 

migránsokkal készített nyitott interjúk tartalomelemzési fonalán továbbhaladva célszerűnek 

tűnt szem előtt tartani azokat az elméleti bevezetőben részletesen bemutatott szakirodalmi 

hivatkozásokat, melyekben több szerző (például Dúll, 2009; Sarbin, 1983; idézi Korpela, 

1995; Taylor, 2010) a szociofizikai helyekkel kapcsolatos tapasztalataink nehezített verbális 

megfogalmazásának tényére, illetve az ember-tér kapcsolat preverbális korban gyökerező 

jellegzetességeiig visszanyúló nem tudatos, de tudatosítható természetére hívja fel a 

figyelmet. Kutatási módszereink kidolgozásának kulcsfontosságú kihívását jelentette a 
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tervezett vizsgálatunk központi fogalmát képező helykötődés jelenségkörének sokrétűsége 

(vö. Dúll, 2002), valamint az a tény, hogy kontextuális meghatározottsága révén, mérésére 

nincs egységes módszer. Mivel a nemzetközi szakirodalomban fellelhető sokféle metódus 

között nem találtunk célkitűzésünknek megfelelő és adaptálható konkrét mérőeszközt, így a 

migráció hatására létrejövő helykötődés-struktúra megragadásához saját kutatási paradigmát 

dolgoztunk ki.  

3.1.1 Módszertani fejlesztő munkánk 

A fenti megfontolásoknak megfelelően egy kvalitatív fenomenológiai megközelítést 

kidolgozására törekedtünk, amely három, egymástól függetlenül is teljes értékű módszerből 

áll (lásd a dolgozat 2.-4. számú mellékletében). A vizsgálathoz választott általános 

demográfiai adatokra vonatkozó kérdések megválaszolását követően, a korábban vázolt 

elméleti keretünkhöz igazodó három specifikus kérdéscsoportra válaszoltak a megkérdezettek. 

Az első részben a személy-környezet kapcsolat hiteles narratívává formálódásának (vö. 

Sarbin, 1983; idézi Dixon &Durrheim, 2000; Taylor, 2010) megragadásához négy – a 

helyekhez fűződő kapcsolat, migráció fényében történő előfeszítése szempontjából 

relevánsnak ítélt –gondolat folytatását kínáltuk fel a vizsgálati személyeinknek. A 

módszercsomag második része a Fontos Helyek Köre munkacímet kapta, melynek 

segítségével a vizsgálati személyeknek lehetőségük nyílt a saját szempontjaik mentén 

jelentősnek tartott helyszínek kvalitatív és kvantitatív jellemzésére. Módszercsomagunk 

harmadik részét pedig, egy korábbi vizsgálat (Horvát, 2000) során sikerrel alkalmazott társas 

atom készítésének migrációs kontextusra adaptált változata képezte. 

 

4 A vizsgálati minta bemutatása 

Fővizsgálatunk során a vizsgálati minta kiválasztása hólabda módszerrel történt. 

Annak érdekében, hogy elkerüljük a zárt láncokat az adatgyűjtés több kezdőpont 

kiválasztásával történt, ennek ellenére a megkérdezett személyek 80%-a (96fő) a vizsgálat 

időpontjában Szegeden vagy környékén, a fennmaradó 20% pedig Budapesten és 

vonzáskörzetében tartózkodott. Ez nem meglepő a saját tapasztalatainkat is alátámasztó Gödri 

(2004) kutatási adati fényében, miszerint a Vajdaságból érkező migránsok nagy része a Dél-

Alföldön, illetve a fővárosban telepedett le.  
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A vizsgálatban szereplő 120 fő esetében
2
 a nemek szerint megoszlás 50 férfi és 70 nő, 

tehát a vizsgálati mintánkban enyhe női túlsúly mutatkozik. Az átlagéletkor 26,74 év (szórás= 

6, 808), a legfiatalabb résztvevő 17 éves, a legidősebb 54 éves volt a kérdőív felvételekor. 

Iskolai végzettség tekintetében mindössze 2 fő (1,7%) rendelkezett alapfokú, 73 fő (60,8%) 

középfokú (a vizsgálat időpontjában többségük felsőfokú intézményben tanult), illetve 45 fő 

(37,5%) rendelkezett felsőfokú végzettséggel.  

A származási országbeli település típusa
3
 szerint a résztvevők közül 24 fő (20%) 

származik faluról, 48 fő (40%) kisvárosból, és további 48 fő (40%) nagyvárosból. A 

tartózkodási cél vonatkozásában 68 fő (56,7%) jelölte be a tanulást, 28 fő (23,3%) csak a 

munkavállalást, a fennmaradó 24 fő (20%) a munkavállalás és családdal való együttlét 

komplexitását jelölte meg. Elemzésünkhöz a tartózkodási cél jellege tekintetében két 

vizsgálati csoportot hoztunk létre. Az egyik csoportot az átmeneti jellegű (tanulási) céllal 

Magyarországon tartózkodók alkották (68 fő, 56,7%), a másik csoportot stabilnak címkézett 

célok jellemzik, és a munkavállalást tartalmazó kategóriák összevonásával, hoztuk létre (52 

fő, 43,3%). A Magyarországon eltöltött időintervallum tekintetében a kutatás résztvevői 

széles skálán helyezhetők el. Átlagosan 81,11 (szórás 51,785) hónapja tartózkodtak 

Magyarországon. A „legfrissebb”bevándorló mindössze 6 hónapja, a legrégebbi 204 hónapja 

tartózkodott a fogadó országban. A hivatalos Magyarországon tartózkodási státusz 

tekintetében 22 fő (18,3%) ideiglenes tartózkodási engedéllyel, 44fő (36,7%) huzamos 

tartózkodási engedéllyel, 18 (15%) fő bevándorlási engedéllyel, 34 fő (28,3%) pedig 

állampolgársággal rendelkezik Magyarországon. (2 fő (1,7%)
.
nem válaszolt erre a kérdésre). 

 

5 A vizsgálat menete 

Módszercsomagunk kitöltése önkéntes módon, névtelenül, a vizsgálati személyek 

magyarországi lakóhelyén történt. A kérdőívek kézbe adásakor néhány mondatban 

ismertettük a kitöltés módját, különös tekintettel a Fontos Helyek Köre, illetve a Fontos 

Személyek Köre elnevezésű módszerekben
4
 szereplő koncentrikus körök és táblázatok 

                                                 
2
 Kutatásunk során adminisztrációs hiányokból fakadó akadályok következtében nem vált lehetővé, hogy a 

migráns csoport szocio-demográfiai helyzetét a kibocsátó ország megfelelő mutatószámaihoz viszonyítsuk. 
3
 A településtípusokat a vajdasági településméretek egymáshoz való viszonyítása nyomán hoztuk létre. 

4
 A Fontos Személyek Köre munkacímet viselő módszerünk annak ellenére, hogy korábban (Horvát, 2000), egy 

interjú lezárásaként történő alkalmazása során sikeresnek és informatívnak bizonyult, a bemutatásra kerülő 

vizsgálatunkban az ábra és a táblázat (lásd 4. a dolgozat számú mellékletében) kitöltése számos vizsgálati 

személy esetében hiányosnak bizonyult. A kitöltési hiányosság egyik lehetséges magyarázatát a vizsgálati 
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kitöltésére. A kérdőívcsomag kitöltése kb.60-90 perc körüli időt vett igénybe. A kitöltést 

követően a vizsgálati személyeknek lehetőségük nyílt visszajelzést adni a módszercsomag 

kitöltése során keletkezett tapasztalataikról. A legtöbb elmarasztaló visszajelzés a kitöltési idő 

hosszúságára, illetve a válaszok alacsony fokú irányítottságára érkezett . 

A vizsgálat első részében a személy környezet kapcsolat hiteles narratívává 

formálódásának (vö. Sarbin, 1983; idézi Dixon & Durrheim, 2000; Taylor, 2010) 

megragadásához négy megkezdett gondolat
5
 folyatását kínáltuk fel a vizsgálati 

személyeinknek). Az így keletkezett narratívumokat manuális és automatizált 

tartalomelemzésnek egyaránt alávetettük. 

A kódolást technikailag minden esetben két független kódoló bevonásával 

manuálisan/a hagyományos tartalomelemzés módszerével végeztük. Ezen a ponton (is) 

felmerült az Atlas.ti. tartalomelemző program használatának lehetősége, azonban tekintettel 

arra, hogy annak csupán manuális kódolási funkcióját tudtuk volna használni, a kódolók pedig 

nem rendelkeztek a programmal, ezért elvettettük annak alkalmazását.  

Eredeti célkitűzésünknek megfelelően, a tartalomelemzés során, az alábbi 

konstruktumokhoz tartozó kódolási kategóriarendszereket dolgoztuk ki, validáltuk és 

alkalmaztuk: 

1. Helyvesztés 

2. Többszörös helykötődés 

3. A helyidentitás struktúrája 

4. Az új környezetbe való beilleszkedés megragadása 

5. A migrációs jövőkép 

                                                                                                                                                         
elrendezésében látjuk (interjú vs. kérdőív) látjuk. Ehhez az elképzeléshez szorosan kötődik másik alternatív 

magyarázatunk, miszerint a nevezett eljárás a módszercsomagunk végén helyezkedett el, a nagyon hasonló 

Fontos Helyek Köre elnevezésű módszert követően. Vizsgálati személyeink elfáradhattak, zavarhatta őket a 

kérdőívek hasonlósága. A fenti ismeretek fényében, jelen vizsgálatunk elemzését az első két módszer 

alkalmazása során nyert adatokra alapoztuk. 
5
 „1. Itt élek Magyarországon… 

2. Az eredeti és az új lakóhelyem… 

3. Én……………….-i (helyettesítsd be a hovatartozásod helyét)vagyok, mivel……. 

4. A jövőben…” 
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5.1 A helyvesztés élménnyel való megküzdés 

folyamatának kódolására létrehozott tartalomelemzési 

eljárás kategóriarendszer kialakításának folyamata 

A helyvesztést követő gyászmunka megragadását lehetővé tevő tartalomelemzési 

stratégia kidolgozása két – a dolgozatban részletesen ismertetett – mérföldkőnek számító 

kutatási állomás mentén valósult meg. Az első állomás célja a származási hely elhagyását 

követő veszteségélmény szakaszainak körvonalazása, a második állomás kapcsán pedig a 

tartalomelemzési kategóriarendszerünk validálását tűztük ki célul. 

1. táblázat A veszteségélmény stádiumai leírására alkalmazott háromszakaszos modell, a 

hozzátartozó tartalomelemzési kódok leírásával és példákkal 

A veszteség 

stádiumai 

Kód elnevezése Definíció Példák: 

I. szakasz: 

El nem fogadás, 

tudomásul nem 

vétel 

TAGADÁS 

 

- a válaszokban 

megjelenik az eredeti 

lakóhely jelentőségének 

határozott tagadása. 

(101:104) „nincs nagy távolság, mégsem 

járok haza minden hétvégén” 

ELUTASÍTÁS 

 

- az eredeti lakóhelytől 

való távolságtartás 

hangsúlyozása, az eredeti 

lakóhely kedvezőtlen 

színben való feltüntetése, 

kritizálása. 

(382:382) „Ada unalmas város, nem sok 

emberrel tartom ott a kapcsolatot.” 

 

II. szakasz: 

Tudatosítás, 

ambivalencia az 

elfogadás és az 

elutasítás mentén. 

ELSZAKADÁS 

ÉLMÉNY 

TEMATIZÁLÁSA 

 

- az eredeti lakóhelytől 

való elválás élményének 

tematizálása. 

191:192) „Nehéz volt távol kerülni 

otthonomtól, de már beletörődtem.” 

(519:520) „vajdasági vagyok, ott 

születtem, ott voltam gyerek, ott voltam 

boldog, de már nem biztos, hogy oda 

tartozom.” 

KÖTŐDÉST 

HANGSÚLYOZÓ 

VÁLASZOK 

 

- az eredeti lakóhelyhez 

fűződő kötődés 

tematizálása. 

(151:153) „érzelmileg természetesen az 

eredeti lakóhelyem tud csak táplálni, hisz 

a barátoktól kapott szeretet teljesen más, 

mint a családtól kapott…” 

AMBIVALENS 

VISZONYULÁS 

 

- a válaszok az eredeti 

lakóhelyhez való kettős 

viszonyulást fejezik ki: az 

elfogadás és a 

távolságtartás 
ambivalenciája mentén. 

 

(210:213) „jugoszláviai vagyok, aminek 

vannak jó és rossz oldalai. Rossz oldala, 

hogy az ország elég fejletlen, nincs 

felsőoktatás anyanyelvemen. Jó oldala 

viszont, hogy a magyar és a szerb 

mentalitás, temperamentum így keveredik 

bennem. Ezért jobb az 

alkalmazkodóképességem, kedélyem, 

jobban feltalálom magam… a két 

otthonomban” 

III. szakasz:           

A veszteség 

élményének 

személyiségbe 
történő integrációja. 

INTEGRÁCIÓ 

 

- az eredeti lakóhely 

hatásainak és 

tulajdonságainak 

integrációjára tett utalások 

az aktuális élethelyzetben. 

(603:604) „már szegedi vagyok, hosszú 

évek óta, viszont a szívemben mindig 

melegen él otthonom.” 
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5.2 A többszörös helykötődés kódolása 

Kutatásunk során a többszörös helykötődés jelenségének megragadásához – a többi 

tartalomelemzési eljárásunkkal ellentétben – nem a nyitott interjúra kapott narratívumok 

elemzése során jutottunk, hanem a Fontos Helyek Köre elnevezésű módszerben született 

helyjellemzések (lásd 3. számú melléklethez tartozó táblázat alapján nyert jellemzések) 

tartalomelemzése útján.  

A tartalomelemzés kérdésfeltevése az alábbi módon körvonalazódott: az 

élettörténetileg jelentős helyek jellemzésében, mely országok vonatkozásában tesz említést 

arról, hogy van ott olyan hely, amihez kötődik, amiről úgy érzi, hogy hozzá tartozik?  

2. táblázat A többszörös helykötődés megragadására kialakított tartalomelemzési 

kódrendszer 

Kód A kód elnevezése: a helykötődés 

tematizálásának származási vs. fogadó ország 

szerinti lebontása alapján.  

Részletek a kódhoz tartozó válaszokból 

0 A helyek jellemzésében megjelenő 

ambivalenciával és kétségekkel jellemzett: 

sérült, bizonytalan helykötődés. 

 

 

„Szeged… a saját életemet jelenti számomra, 

pozitív és negatív értelemben; magamra 

találás, örömteli kibontakozás, de egyedül 

maradás és szorongó hanyatlás is.” (24 éves, 

férfi, 4,5 éve tartózkodik Magyarországon) 

1 Csak a származási ország helyei tekintetében 

tematizál a helyekhez való kötődést. 

„ A saját házunk Orahovon…Egy kertes házban 

élek a családommal. Nagy kerttel és házi 

állatokkal. 

Már itt élek 20 éve. Nagyon szeretem a 

házunkat. Sok minden történt velem itt.” (20 

éves, nő, 5 éve tartózkodik Magyarországon) 

2 Mindkét ország vonatkozásában tematizál a 

helyhez való kötődést. 

„Óbecse… a „sárga víz hazája”. Az első öt 

munkaévemet töltöttem el. Nagyon kedves 

élmények fűznek a városhoz….  

 Szeged…az új lakóhelyem. Egyre jobban 

kezdem megtalálni benne a helyem. Elsősorban 

kiemelném, hogy biztonságban érzem itt 

magam.” (37 éves férfi, 2,5 éve tartózkodik 

Magyarországon) 

3 Csak a fogadó ország tekintetében tematizál a 

helyekhez való kötődést. 

„- Zalaegerszeg, az otthonom…a hely ahova 

igazán tartozom, ahol valóban nyugalmat 

találok.” (20 éves, diáklány, 13 éve él 

Magyarországon) 
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A többszörös helykötődés tartalomelemzését is két független kódoló
6
 végezte, esetükben a 

kódolói egyezés: Cohen- féle, Kappa értéke: к=0, 843. A kódrendszerbe kategorizálás során 

egyedül a sérült, bizonytalan helykötődés fogalma okozott gondot.  

A későbbi korrelációval megvalósuló adatelemzés céljából a tartalomelemzés során 

létrehozott négy értéket felvevő változó alapján, adatranszformációs eljárással egy dichotóm 

változót is létrehoztunk. Az így létrejött változó az alapján tesz különbséget a vizsgálati 

személyek között, hogy esetükben létrejött-e többszörös helykötődés vagy sem.  

 

5.3 A helyidentitás struktúráját megragadó 

tartalomelemzési kódok 

A migráció során kialakult helyidentitás struktúra vizsgálata céljából, a dolgozat 

fővizsgálatában részt vevő vizsgálati személyeink által létrehozott narratívumok, 

tartalomelemzés során az alábbi kérdésre kerestük a választ: Hol van az a hely, ahova 

tartozónak érzi magát?  

 

3. táblázat  A helyidentitás struktúráját megragadó tartalomelemzési kódok 

Kód A helyidentitás típusa Példaillusztrációk 

1 A származási helyen lévő helyhez 

tartozónak érzi magát 

 „Én zentai vagyok, mivel ott születtem, és soha nem is fog 

ez megváltozni. Mivel az ember a szülőföldjét soha nem 

törölheti ki az emlékeiből.” (22 éves férfi, 3 éve 

tartózkodik Magyarországon) 

2 A tartózkodási helyen lévő helyhez 

tartozónak érzi magát 

„Én szegedi vagyok, mivel fiatalkorom nagyrészt itt 

töltöm/töltöttem, de ugyanennyire érzem magam 

topolyainak is. Nem az számít, hogy hol születtünk, hanem, 

hogy hol érezzük jól magunkat. Én mindkét helyen.” (21 

éves nő, 6,5 éve tartózkodik Magyarországon) 

3 Mozaik identitás: a helyidentitásban 

mind a származási, mind a fogadó 

ország helyei részt vesznek 

„Én Magyarországon élő vajdasági vagyok. Attól 

függetlenül, hogy Magyarországon élek, még vajdasági 

magyarként érzem magam.” (21 éves nő, 7,5 éve 

tartózkodik Magyarországon) 

„Én itthon otthoni, otthon itthoni vagyok, mivel magamon 

viszem mindkét közösség jellemvonásait, és mindenütt 

érzik rajtam a másságot.” (47 éves nő, 10,5 éve él 

Magyarországon) 

 

 

                                                 
6
 A kódolásért való közreműködésében köszönettel tartozunk Nagyné Viszmeg Évának és Sós Juditnak. 
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A lokalizáción alapuló tartalomelemzés értékeiben a kódolók
7
 100% -os egyetértést 

tanúsítottak, ami vélhetően a kódolandó helyek hovatartozásának egyértelműségével 

magyarázható. 

A tartalomelemzés során létrejött változóból, a későbbi korrelációs vizsgálatok 

céljából, adatranszformációval egy dichotóm változót is létrehoztunk. A létrehozott dichotóm 

változó az alapján tesz különbséget a vizsgálati személyek között, hogy a bemutatott 

helyidentitás struktúrában szerepet kap- e a fogadó ország.  

5.4 Az új környezetben való beilleszkedést 

megragadó tartalmi kódok 

Az új környezetben való beilleszkedés kódolására két kódrendszert hoztunk létre, amelyek 

egymást kiegészítve ragadják meg az új környezetbe való beilleszkedés kvalitatív és 

kvantitatív jellegzetességeit. Az új környezethez való alkalmazkodás minőségi jellemzőinek 

megragadására alkalmazott kódrendszer a Berry- féle akkulturációs modell adaptációja 

nyomán jött létre, úgy, hogy az eredetileg a kultúraváltás hatásaira épülő adaptációs 

tipológiában a kulturális környezet fogalmát a lakóhely fogalmával helyettesítettük.  

Az alkalmazkodás kvantitatív jellegzetességeinek megragadására szolgáló 

tartalomelemzési rendszert magunk fejlesztettük ki azzal a céllal, hogy megragadjuk a 

szubjektíven értékelt beilleszkedés mértékét. 

        Asszimiláció 

          SZ-,F+ 

Integráció 

SZ+,F+ 

        Marginalizáció 

           SZ-,F- 

Szeparáció 

SZ+,F- 

 

 

 

1. ábra: Az új környezethez való alkalmazkodás négy stratégiája 

                                                 
7
 A kódolásért való közreműködésében köszönettel tartozunk Novák Mónikának és Szilágyi Erikának.  
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A tartalomelemzés során a független kódolók
8
 közötti egyetértést jelző Cohen- féle, 

Kappa értéke: к=0, 823, amely eredmény értelmében a Berry- féle akkulturációs modell 

adaptációja nyomán létrehozott, az új környezethez való alkalmazkodás minőségi 

jellemzőinek megragadására alkalmazott kódrendszerünk tartalmilag érvényesnek bizonyult, 

tehát az így nyert adatokat megbízhatóan használhatjuk fel a statisztikai elemzés során. 

5.4.1 A beilleszkedés fokozatainak tartalomelemzési kódrendszere 

Az új környezethez való alkalmazkodás kvantitatív jellegzetességeinek megragadására 

a 10. számú táblázatban bemutatásra kerülő rangsor alapú kategóriarendszert dolgoztuk ki, 

melyben a beilleszkedés sikerét súlyozó tartalomelemzés kódjai: 

4.) Egyértelműen sikeres beilleszkedés 

3.) Sikeres beilleszkedés, kisebb panaszokkal 

2. ) Bizonytalan beilleszkedés 

1. ) Sikertelen beilleszkedés 

 

A tartalomelemzés során a független kódolók
9
 közötti egyetértést jelző Cohen- féle, 

Kappa értéke: к=0, 828, amely eredmény értelmében alkalmazkodás kvantitatív 

jellegzetességeinek megragadására kialakított kódrendszerünk tartalmilag érvényesnek 

bizonyult, tehát az így nyert adatokat megbízhatóan használhatjuk fel a statisztikai elemzés 

során. 

5.5 A migráció kontextusában kirajzolódott 

jövőkép kódolási rendszere 

Kutatásainkban a jövőkép komplex konstruktumának csupán a migrációra vonatkozó 

szegmensét vettük vizsgálat alá. A migrációs jövőkép kódrendszerének kidolgozására két 

lépésben került sor. Az első körben a migrációs narratívumok utolsó bekezdése
10

 alapján 

azonosítottuk és tipologizáltuk a vizsgálati személyek e témában releváns szövegrészleteit. A 

migrációs jövőkép vizsgálatát célul kitűző elemzés második fordulójában pedig, az alábbi 

három eldöntendő kérdésre kerestük a választ: 

A. Megjelenik-e a jövőképben a származási országba való visszatérési szándék? 

B. Megjelenik-e a jövőképben, a fogadó országban tartózkodás szándéka? 

C. Megjelenik-e a jövőképben egy újabb külföldi országban való tartózkodás szándéka? 

                                                 
8
 A kódolásért való közreműködésében köszönettel tartozunk Pappné Filó Noéminek és Bartháné Demcsák 

Katalinnak. 
9
A kódolásért való közreműködésében köszönettel tartozunk Novák Mónikának és Kis Andreának. 

10
 4. A jövőben... 



 17 

A kérdésre adott válaszokra irányuló tartalomelemzés során a kódolók tehát három 

egymástól független változót alakítottak ki, ezáltal mindhárom kérdés esetében az alábbi négy 

lehetséges tartalmi kód közül választhattak: 

1. igen, tervezi,  

2. nem tervezi,  

3. bizonytalanságot fogalmaz meg a kérdés vonatkozásában, 

4. nem ad értékelhető választ. 

Ez utóbbi tartalomelemzés során a független kódolók
11

 közötti egyetértést jelző 

Cohen- féle, Kappa értéke: к=0,812, amely eredmény értelmében, a migráció kontextusában 

kirajzolódott jövőkép megragadására kialakított kódrendszerünk tartalmilag érvényesnek 

bizonyult, tehát az így nyert adatokat megbízhatóan használhatjuk fel a statisztikai elemzés 

során. 

5.6 Elemzés automatizált narratív tartalomelemző 

eljárás segítségével 

Bár az automatizált narratív tartalomelemzés és a környezetpszichológiai kutatások 

összefonódására a szakirodalomban nem találtunk példát, tekintettel arra, hogy a fenti 

módszer eredeti célkitűzése alapján, az identitás valamely minősége szempontjából releváns, 

jól körülhatárolt nyelvi alakzatok pszichológiailag értelmezhető kvalitatív megragadására jött 

létre, kíváncsiak voltunk arra, hogy az ember – környezet viszonyt előtérbe helyező 

narratívumok egyéni élettörténeti (identitás) narratívumként értelmezve alkalmasak-e az 

automatizált narratív tartalomelemzésre. Elsődleges célunk az volt, hogy a sikerrel nyert 

adatok mintegy kiegészítéséül és kontrolljául szolgálhatnak a fentiekben bemutatott manuális 

többkódolós tartalomelemzési stratégiának, illetve azt vártuk, hogy az értékelő viszonyulás 

explicit megragadásával egyaránt megvalósulhat, az ember – környezet viszony nehezen 

tudatosítható jellegzetességeinek kvalitatív formában történő megragadása és kvantifikálása. 

A helyekhez fűződő értékelő viszonyulás és a helykötődés, valamint a “belépő 

értékelés” alapján kirajzolódott migrációs élethelyzettel való elégedettség kontextusában 

megfogalmazott hipotézistesztelések fent bemutatott eredményei értelmében, leszögezhetjük, 

hogy a NooJ nyelvi fejlesztő környezetben kialakítást nyert értékelés és érzelem elemzési 

modulok összevont alkalmazása vizsgálatunk során relevánsnak minősült az ember-környezet 

kapcsolat előfeszítéssel készült migrációs narratívumok elemzésére, különös tekintettel a 

                                                 
11

A kódolásért való közreműködésében köszönettel tartozunk Zeleiné Huczik Katalinank és Simon Virág 

Krisztinának 
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származási helyhez fűződő kötődés és az új környezetbe való beilleszkedés sikere 

vonatkozásában. Tekintettel azonban a helykötődés és helyvesztés, valamint a beilleszkedés 

jelenségeinek értékelési vonatkozásokon túlmutató összetettségére, úgy véljük, hogy e 

jelenségek megragadására, önmagukban, független kódolós manuális tartalomelemzési 

kategóriáink nélkül nem adnak teljes képet az általunk vizsgált jelenségekről.  

 

6 Az adatok statisztikai feldolgozása 

A kiválasztott kutatási terület feltáratlanságára való tekintettel, adataink 

feldolgozásának megtervezésében konkrét hipotézisek helyett körülhatárolt célkitűzések 

mentén haladtunk. Elsődleges célunk az volt, hogy a tartalomelemzésünk során nyert adatok 

segítségével feltérképezzük a Vajdaságból Magyarországra érkező etnikai migráció 

élményuniverzumait. Adataink statisztikai feldolgozását az SPSS 15.0 program segítségével 

végeztük. 

A bemutatásra kerülő statisztikai elemzés folyamata négy fő szakaszra tagolható, 

melynek során az első szakaszban a vizsgálati személyek klaszterelemzéssel történő 

csoportosítását végeztük el. A második szakaszban megvalósuló hipotézistesztelés során 

pedig az automatizált narratív tartalomelemzéssel nyert adatok és az általunk kidolgozott 

manuális többkódolós tartalomelemzési stratégiák összeegyeztethetőségét, illetve az 

automatizált narratív tartalomelemzés adatainak környezetpszichológiai relevanciáit 

vizsgáltuk. A harmadik részben zajlott a manuális és az automatizált tartalomelemzés során 

megragadott és körvonalazott migrációs jelenségek: helyvesztés, helykötődés, az új 

környezetbe való beilleszkedés jelenségeit bejósló modellek lineáris regressziós módszerrel 

történő felállítása. Végül a negyedik szakaszban kutatásunk központi jelenségeit érintő a 

migráció párhuzamosan zajló pszichológiai folyamatai – a helyvesztés és a beilleszkedés 

dinamikája – vonatkozásban megfogalmazott hipotézisek pontos körvonalazását és tesztelését 

végezzük el. 

6.1 A tartalomelemzés során körvonalazott 

migrációs jelenségek előfordulását bejósló modellek 

Kutatásunk központi konstruktumainak megragadása céljából elvégzett, 

tartalomelemzési eljárások során kialakított változóink jellemző mintázatainak bejóslására, 

regresszió modelleket állítottunk fel (stepwise) regressziós eljárással. A regressziós modellek 
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felállításának ismertetése során, a manuális és az automatikus tartalomelemzés során nyert 

kódok összefüggései mentén állítottuk fel az adatfeldolgozás bemutatásának sorrendjét. 

 

K1: Mely változók jósolják be a helyvesztéssel való sikeres megküzdést? 

A helyvesztés stádiumai vonatkozásában sajnos nem sikerült érvényes regressziós 

modellt felállítanunk. 

 

K2: Mely változók jósolják be a származási helyhez való kötődést megragadó egyes 

klaszterekbe tartozást? 

A származási helyhez való kötődést magyarázó utolsó modell szerint (R
2
= 39,7%; 

p<0,001; F=17,742 ) az eredetileg megadottak közül a bennmaradt három változó az 

alábbi valószínűséggel határozza meg: 

1. A helyidentitásban szerepet kap- e a fogadó ország? (β=-0,434; p<0,001) 

2. A beilleszkedés négy fokozata (β=-0,236; p=0,010) 

3. Tesz-e említést arról, hogy a fogadó országban van olyan hely, amelyet otthonosnak 

érez? (β=-0,217; p=0,018) 

A válaszadók demográfiai adatai, a származási hely méretét rangsoroló változó, illetve a 

fogadó országhoz való kötődés modellezésében legmarkánsabbnak bizonyuló a tartózkodási 

cél stabilitásának foglalkozás alapján történő rangsorolását végző változók nem bizonyultak 

szignifikánsnak a származási helyhez való kötődést megragadó egyes klaszterekbe tartozás 

bejóslásában, ezért kimaradtak a végső modellből.  

 

K3: Mely független változók jósolják be a származási helyre vonatkozó értékelő viszonyulás 

összességében pozitív színezetét? 

A regressziós eljárás eredményeként összeállt utolsó modell szerint (R
2
= 22,9%; 

p<0,001; F=9,671) a származási országhoz fűződő értékelő viszonyulás összességében pozitív 

színezetét az eredetileg megadottak közül a két bennmaradt változó az alábbi valószínűséggel 

határozza meg: 

1. Tervezi-e a válaszadó a származási országba való visszatérést? (β=-0,41; p<0,001) 

2. A helyvesztés stádiumai (β=0,303; p=0,008) 

A válaszadók demográfiai adatai (életkor, nem, a tartózkodási hely méret szerinti 

rangsorolása, az iskolai végzettség, tartózkodási cél, valamint a fogadó országban elfoglalt 

hivatalos adminisztratív státusz stabilitás szerinti rangsorolása), a honvágy meglétét kifejező 

változó, a származási helyhez való kötődés százalékos mértékét kifejező változó, illetve a 
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származási helyhez való kötődést megragadó klaszterváltozó, nem bizonyultak 

szignifikánsnak a származási országra vonatkozó értékelő viszonyulás összességében pozitív 

színezetének bejóslásában, ezért kimaradtak a végső modellből. 

 

K4: Mely független változók jósolják be a fogadó ország helyeihez való kötődés erősségét? 

A regressziós eljárás eredményeként összeállt utolsó modell szerint pedig (R
2
= 33,5%; 

p<0,001; F=20,969 ) a fogadó ország helyeihez való kötődést az eredetileg megadottak közül 

három változó az alábbi valószínűséggel határozza meg: 

 1. A tartózkodási cél stabilitásának foglalkozás alapján történő rangsorolása (β=0, 306, 

p<0,001) 

2. Tesz-e említést arról, hogy Magyarországon van olyan hely, amelyet otthonosnak érez? 

(β=0,282; p<0,001) 

3. A helyidentitásban szerepet kap- e a fogadó ország? (β=0,257; p=0,01) 

A válaszadó életkora, neme, iskolai végzettsége, a fogadó országban való, hónapokban 

kifejezett tartózkodási idő, a hivatalos magyarországi státusz, valamint a többszörös 

helykötődés kialakulásának ténye nem bizonyult szignifikánsnak a fogadó ország helyeihez 

való kötődés bejóslásában, ezért kimaradtak a végső modellből. 

 

K5: Mely független változók jósolják be, a fogadó országhoz fűződő értékelő viszonyulás 

összességében pozitív színezetét? 

A regressziós eljárás eredményeként összeállt utolsó modell szerint (R
2
= 48,1% 

p<0,001; F=38,058) a fogadó országra vonatkozó értékelő viszonyulás összességében pozitív 

színezetét az eredetileg megadottak közül a két bennmaradt változó az alábbi valószínűséggel 

határozza meg: 

1. A fogadó országba való beilleszkedés stílusát és sikerességét egyszerre megragadó 

klaszterváltozó (β= 0,632; p<0,001). 

2. A többszörös helykötődés létrejöttét jelző változó (β= 0,166; p=0,047). 

A válaszadók demográfiai adatai (életkor, nem, a tartózkodási hely típusa, az iskolai 

végzettség, a tartózkodási cél, a fogadó országban való hivatalos státusz, vannak-e 

családtagok a fogadó országban), valamint a helyvesztés stádiumait megragadó változó nem 

bizonyultak szignifikánsnak a fogadó országra vonatkozó értékelő viszonyulás összességében 

pozitív színezetének bejóslásában, ezért kimaradtak a végső modellből. 

 

K6: Mely változók jósolják be a fogadó ország helyeinek helyidentitásban való megjelenését? 
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A regressziós eljárás eredményeként összeállt utolsó modell szerint (R
2
= 18,7%; p<0,001; 

F=8,920) a fogadó ország helyeinek helyidentitásban való megjelenését az eredetileg 

megadottak közül három változó az alábbi valószínűséggel határozza meg: 

1. A hónapokban kifejezett magyarországi tartózkodási idő (β=0,245; p=0,05) 

2. Az új környezethez való alkalmazkodás kvalitatív és kvantitatív jellegzetességeit 

megragadó klaszterváltozó (β=0,268; p=0,02) 

3. A tartózkodási hely nagyság szerinti tipológiáját tartalmazó változó (β=-0,210; p=0,014). 

A modellből kimaradt bemeneti változók: a válaszadó neme, a tartózkodási cél 

stabilitásszerinti rangsorolása és a helyvesztés stádiumait megragadó változók nem 

bizonyultak szignifikánsnak a fogadó ország helyeinek helyidentitásban való megjelenésének 

bejóslásában, ezért kimaradtak a végső modellből.  

 

K7: Mely változók jósolják be az új környezetbe való sikeres beilleszkedést? 

A regressziós eljárás eredményeként összeállt utolsó modell szerint (R
2
= 28,1%; 

p<0,001; F=15,118) az új környezetbe való beilleszkedést az eredetileg megadottak közül 

három változó az alábbi valószínűséggel határozza meg: 

1. Létrejött-e többszörös helykötődés? (β=0,398; p<0,001) 

2. A származási helyhez való kötődést megragadó klaszterváltozó (β=-0,212; p=0,023) 

3. Helyidentitásában szerepet kap-e a fogadó ország? (β=0,204; p=0,029) 

A válaszadók demográfiai adatai (életkor, nem, a tartózkodási hely típusa, az iskolai 

végzettség, a tartózkodási cél stabilitása, a fogadó országban való hivatalos státusz, a 

családtagok jelenléte a fogadó országban), illetve a tartalomelemzésből származó, a 

helyvesztés stádiumait megragadó változók nem bizonyultak szignifikánsnak az új 

környezetbe való sikeres beilleszkedés bejóslásában, ezért kimaradtak a végső modellből. 

 

K8: Mely változók jósolják be a jövőképben a származási országba való visszatérési szándék 

megfogalmazását? 

A regressziós eljárás eredményeként összeállt utolsó modell szerint pedig (R
2
= 56,0% 

p<0,001; F=11,185) a fogadó ország helyeihez való kötődést az eredetileg megadottak közül 

három változó az alábbi valószínűséggel határozza meg: 

1. A származási helyhez kötődés rangsoroló klaszterváltozó (β=0,341; p=0,003); 

2. A származási helyre vonatkozó értékelő viszonyulás színezete (β=0,289; p=0,007); 

3. A többszörös helykötődés létrejötte (β=-0,292; p=0,007); 

4. A válaszadó neme (β= 0,324; p=0,003); 
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5.  Tesz-e említést arról, hogy a fogadó országban van olyan hely, amelyet otthonosnak 

érez? (β=-0, 265; p=0,016). 

A válaszadó életkora, iskolai végzettsége; a fogadó országban való, hónapokban 

kifejezett tartózkodási idő, a származási hely típusa, a tartózkodási hely típusa, a családtagok 

jelenléte a fogadó országban, a helyvesztés szakaszait megragadó változó nem bizonyult 

szignifikánsnak a származási országba való visszatérési szándék megfogalmazásának 

bejóslásában, ezért kimaradtak a végső modellből. 

 

K9: Mely változók jósolják be a jövőképben, a fogadó országban való tartózkodási szándék 

megfogalmazását? 

A regressziós eljárás eredményeként összeállt utolsó modell szerint pedig (R
2
= 46,7% 

p<0,001; F=15,763) a fogadó ország helyeihez való kötődést az eredetileg megadottak közül 

három változó az alábbi valószínűséggel határozza meg: 

 1. A tartózkodási cél stabilitásának foglalkozás alapján történő rangsorolása (β= 0,514; 

p<0,001) 

2. A válaszadó neme (β=-0,263; p=0,004) 

3. A helyidentitásban szerepet kap-e a fogadó ország? (β=0,239; p=0,012) 

4. A többszörös helykötődés létrejötte (β=0,186; p=0,04) 

A válaszadó életkora, iskolai végzettsége; a hónapokban kifejezett fogadó országban 

való tartózkodási idő, a tartózkodási hely típusa, a családtagok jelenléte a fogadó országban, a 

helyvesztés szakaszait megragadó változó, a fogadó országba való beilleszkedés sikerét jelző 

klaszterváltozó, valamint a fogadó országhoz fűződő értékelő viszonyulások összesített 

színezete a nem bizonyult szignifikánsnak a fogadó országban való maradás migrációs 

jövőképben történő megfogalmazásának bejóslásában, ezért kimaradtak a végső modellből. 

 

K10: Mely változók jósolják be a jövőképben egy újabb külföldi országban való tartózkodás 

szándékának megfogalmazását? 

A mindössze egyetlen lépésben összeállt, a migrációs jövőképben egy újabb külföldi 

országba való tartózkodás megfogalmazását bejósló végső magyarázó modellben (R
2
= 32,5%; 

p=0,004; F=9,020). Az eredetileg megadott változók közül, a szelekciós mechanizmus 

eredményeként, mindössze egyetlen változó minősül megbízható bejósló tényezőnek, 

nevezetesen a válaszadó életkora (esetében a lineáris függvénymeredekség standardizált 

értéke β=-0,409; t=-3,003; p=0,004). 
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A válaszadó iskolai végzettsége; a fogadó országban való, hónapokban kifejezett 

tartózkodási idő, a tartózkodási hely típusa, a családtagok jelenléte a fogadó országban, a 

tartózkodási cél stabilitásának foglalkozás alapján történő rangsorolása, a válaszadó neme, a 

többszörös helykötődés kialakulása, a származási helyhez kötődést, a beilleszkedés sikerét 

rangsoroló és klaszterváltozók, valamint a származási hely, illetve a fogadó ország 

vonatkozásában megfogalmazott értékelő viszonyulások összesített minőségeit megragadó 

változók és a helyvesztés szakaszait megragadó változó nem bizonyultak szignifikánsnak egy 

újabb külföldi országban való tartózkodás migrációs jövőképben történő megfogalmazásának 

bejóslásában, ezért kimaradtak a végső modellből. 

 

6.2 Az új környezetbe való beilleszkedés 

vonatkozásában megfogalmazott hipotézisek tesztelése 

IV/. 1. Hipotézis: A sikeres helyvesztés-élmény feldolgozás segíti az új környezethez való 

alkalmazkodást, a beilleszkedést. 

A beilleszkedés sikerét jelző klaszterelemzés eredményeként létrejött változó és a 

veszteségfeldolgozás három stádiumát rangsorba állító ordinális helyvesztés változó között 

nonparametrikus korreláció segítségével nem sikerült lineáris összefüggést találnunk. Ezért e 

hipotézis tesztelésére khi-négyzet próbát alkalmaztunk, melynek eredményeként 

megbizonyosodhattunk afelől, hogy van összefüggés a két változó között. A khi-négyzet 

statisztika értéke χ
2
(2)=13,7; p=0,001. 

 

IV/.2. Hipotézis: A stabil tartózkodási céllal a fogadó országban élők nagyobb 

valószínűséggel alakítanak ki sikeres beilleszkedési mintázatot, mint akik átmeneti céllal 

tartózkodnak ott. 

A hipotézistesztelést Spearman- féle korrelációs próbával végeztük, melynek 

eredményeként a két változó között egy gyenge pozitív irányú összefüggés kirajzolódásával 

találkoztunk (r=0,212; p=0,020). Az összefüggés iránya a szakirodalmi adatoknak és a laikus 

elképzeléseknek egyaránt megfelel. Figyelmet érdemel az összefüggés gyengesége, ami arra 

utal, hogy a tartózkodási cél stabilitása önmagában nem sokat árul el az új környezetbe való 

beilleszkedés sikeréről. Ezt a feltételezést erősíti meg az új környezetbe való sikeres 

beilleszkedést bejósló regressziós modellünk (lásd K7 kérdésfeltevés), amelybe nem került be 

a tartózkodási cél stabilitását megragadó változó. 
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7 Összegzés – kitekintés 

Eredményeink fényében leszögezhetjük, hogy a kutatásunk céljára kidolgozott 

kvalitatív és kvantitatív jellegzetességeket integráló kutatási stratégia és módszercsomag az 

etnikai migráció kérdésének környezetpszichológiai és általános migrációpszichológiai 

vizsgálatában alkalmazhatónak és informatívnak bizonyult. 

Vizsgálatunk – úttörő jellegéből fakadóan – számos korlátot és hiányosságot is 

tartalmaz, amelyek kiküszöbölése további kutatások feladata lehet. Az empirikus eredmények 

értékét abban látom, hogy a hétköznapi tapasztalatban megjelenő, és a migráció 

környezetpszichológiai szakirodalma által is körvonalazott jelenségeket sikerült kvalitatív és 

kvantitatív minőségükben operacionalizálnunk, ami alapul szolgálhat, a témakörök 

tekintetében fókuszáltabb vizsgálati anyag kidolgozásához, és kutatások végrehajtásához. 
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