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„NEM A STATISZTIKA MIATT VAGYUNK MI A VILÁGON!” − 
GONDOLATOK SZÜLŐFÖLD ÉS MOBILITÁS KAPCSÁN 

FERENC VIKTÓRIA 
“Our existence is more than mere statistics” – thoughts concerning mother country and 

mobility 
In the recent past Hungary’s policy towards minority Hungarians living in the neighbouring 
states was characterised with the slogan „stay at your mother country”. In the context of minority 
higher education it went together with the language and education policy of teaching as many 
subjects in Hungarian as possible. Meanwhile Hungary and its neighbours had joint to the 
Bologna Process and the common European Higher Education Area, which raised the questions of 
mobility and multilingual language competences. In my paper I try to analyse how the Hungarian 
central policy tries to meet the new challenges, based on interviews made with determining 
actors of the sphere of minority education. 
 

A határon túli magyar felsőoktatás kérdéséről eddig megjelent nyelvészeti és szocioló-
giai tanulmányok általában a magyar tannyelvű oktatást a közösségek megmaradása 
szempontjából vizsgálták. Többen rámutattak, hogy bár a tannyelv közvetlen hatást gya-
korol a diákok anyanyelvükhöz való viszonyára, így a nyelv megtartására is (Csernicskó 
2008; Czibere 2008: 79), a tannyelv-választás mögött sokkal inkább találhatunk kisebb-
ségpolitikai, mint szakmai okokat (Kozma 2005: 7; Papp 2008: 384). A rendszerváltás 
után újraszerveződött hangsúlyosan magyar tannyelvű felsőfokú képzés mögött mind az 
intézmény-alapításban aktívan részt vevő Magyarország, mind a határon túli elit a meg-
maradás zászlaját lengette, ami kimondva és kimondatlanul is a szülőföldön (meg)mara-
dást jelentette egészen a közelmúltig. 

A Kárpát-medencei magyarság csatlakozása a XXI. század legnagyobb oktatási reform-
jához: a bolognai folyamathoz,1 merőben új kontextusba helyezte a határon túli magyar 
felsőoktatás ügyét, különösen a tannyelv-választási kérdését. A bolognai folyamatnak 
ugyanis végső célja egy olyan szerkezetileg, minőségileg összehangolt európai felsőoktatási 
tér létrehozása, amelyben a hallgatók és oktatók szabad mozgása (mobilitása) megvalósulhat. 

Magyarország Európai Uniós csatlakozása, valamint a magyar felsőoktatás bolognai 
reformja kapcsán sokan sokféleképpen nyilvánítottak véleményt, többek között a szabad 
mozgás előnyeiről, az Európai Uniós források hatékony kihasználásáról, de tudtommal 
olyan kutatás nem készült, amely Magyarország nemzetpolitikai célkitűzéseit a globális 
folyamatok felől közelítette volna meg. Munkámban mélyinterjús beszélgetések2 elem-
zésével arra keresem a választ, hogy Magyarország és a határon túliak diskurzusában 
akkortájt érvényben lévő „maradj a szülőföldeden” szlogen milyen viszonyban áll az 
európai térben létfontosságúnak számító „mobilitás” fogalmával. 

Tanulmányomban azt vizsgálom meg, hogy adatközlőim, akik anyaországi kisebbségi 
szakpolitikusok, a határon túli oktatásüggyel kapcsolatos intézmények vezetői, hogyan 

                                                 

 
1 1999-ben 29 ország írta alá a Bolognai Nyilatkozatot. 2005-ben a Bergenben megrendezett miniszteri tanács-
kozáson az országok száma 45 re emelkedett, s köztük már megtalálhatjuk az összes Magyarországgal szomszé-
dos országot is. 
2 Az interjúval a jelen tanulmányban felvázolt problémánál tágabb területről, konkrétan a határon túli magyar 
felsőoktatás tannyelv-választási kérdéseiről gyűjtöttem adatokat. Azonban a kérdéssor két kiemelt kérdésére 
(7. Cél-e a horizontális mobilitáshoz szükséges nyelvismeret kialakítása (idegen nyelv, államnyelv)? és 8. 
Melyik munkaerőpiacra (helyi, magyarországi, országos, európai) készítsen fel a határon túli magyar egye-
tem?) érkező válaszok olyan új motívumokat vetettek fel, amelyeket érdemesnek találtam egy külön tanul-
mány formájában is megosztani. 
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gondolkodnak az európai oktatási tér nyújtotta lehetőségekről és a kisebbségi magyar 
fiatalok esélyeiről ebben a térben. Interjúimat Budapesten 2008 decemberében személyes 
találkozás során készítettem a következő személyekkel: Tarnóczy Mariann, a Magyar 
Tudományos Akadémia Határon Túli Magyarok Titkárságának (továbbiakban MTA 
HTMT) osztályvezetője, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság 
titkára; Papp Z. Attila, az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének munkatársa, 
továbbá a korábban határon túli támogatásokkal, jelenleg a Határtalanul programmal 
foglalkozó Apáczai Közalapítvány képviseletében egy anonimitását kérő férfi.3 

A mobilitás korunk oktatásának egyik kulcsfogalmává vált. Legkorábbi megjelenése 
az Európai Uniós dokumentumokban a munka világához kapcsolódik, s a gazdaságilag 
aktív személyek (munkavállalók, szolgáltatást nyújtók) szabad mozgásának jogát 
jelentette elsősorban. Az Unió minden polgárára vonatkozó − gazdasági aktivitástól 
független − mozgásszabadság csak később vált alapjoggá a Maastrichti Szerződéssel 
(Horváth 2005: 287). Az oktatás területén a kilencvenes évek elején kezdett szárnyra 
kapni ez a folyamat. Ekkor alakultak ki a diákmobilitás ügyét anyagilag támogató 
közösségi programok: a Szókratész s annak egyik legkiterjedtebb alprogramja, az Eras-
mus, a Leonardo, az Európai Önkéntes Szolgálat, az Ifjúság Európáért program. A ki-
lencvenes évek végén került előtérbe az élethosszig tartó tanulás és az elektronikus 
tanulás. 1999-ben indították el a bolognai folyamatot, melynek célkitűzése az volt, hogy 
2010-re az EU-t a világ legversenyképesebb és legdinamikusabban fejlődő tudásalapú 
gazdaságává tegyék. Ezt a célt a 2000 márciusi EU-csúcson meghatározott Lisszaboni 
Stratégiában is megerősítették, és a hat kiemelten támogatott cél közé került a „diákok, 
tanárok, oktatók, kutatók mobilitásának ösztönzése” (Horváth 2005: 520–522). Azt is 
látnunk kell, hogy az EU oktatás- és ifjúságpolitikájának hátterében ugyanúgy a kezdeti 
elképzelés, a munkaerő mobilitásának elősegítése, a munkaerő szabad mozgásának 
támogatása tapintható, hiszen „ha valaki diák korában több országban tanulhatott, több-
féle kultúrát, oktatási környezetet megismerhetett, az a munkaerőpiacra kilépve is 
könnyebben lép át országhatárokat és vándorol oda, ahol jobb munkát remél” (Csete 2010: 5). 

Amikor adatközlőimet a magyar felsőoktatás és a horizontális mobilitás, az európai 
munkaerőpiac kérdéséről faggattam, rá kellett jönnöm az interjúk elemzésének egyik 
legfontosabb tanulságára, hogy bár egy európai folyamatról beszélünk, melynek az 
európai párbeszédben már kialakult fogalomrendszere, bevett kulcsszavai vannak, 
adatközlőim mégis a magyar kisebbségpolitika sajátos diskurzusa felől közelítik meg a 
kérdést. Ez érhető tetten az olyan fogalmak előbukkanásakor, mint a megmaradás, a 
szülőföldön maradás, a magyar tannyelvű oktatás, az egynyelvűség, a határon túli és 
magyarországi politika, múltbeli sérelmeink.4 

Vélhetően mindez összefügg azzal, hogy a ma létező kisebbségi magyar felsőoktatás 
ügyét a nemzetpolitika elválaszthatatlan részeként kezelik minden régióban, így adat-
közlőim is ebben a kontextusban élik meg, érzékelik az érintett témákat. Csete (2010: 6) 
ezt a jelenséget etnopoli t ikai  szempontú megközelí tés nek nevezi, amely a 
határon túli magyar oktatásügyben bármilyen változást abból a szempontból vizsgál, 

                                                 

 
3 Az irányított beszélgetésekről adatközlőim hozzájárulásával hangfelvételt készítettem, melynek lejegyzett 
változatát használtam a tanulmány megírásához. Adatközlőim, egy kivételével, hozzájárultak, hogy elhangzott 
véleményükre nevük és beosztásuk feltüntetésével utaljak a kutatáshoz kapcsolódó publikációkban. 
4 Ez azzal is összefügg, hogy interjúm alapkérdése a határon túli magyar felsőoktatás tannyelvének kérdésköre 
volt, így a mobilitásra vonatkozó résznél produkált válaszok ennek hatása alatt születtek. Ugyanakkor nem 
tagadható el az sem, hogy valós kapcsolat áll fenn tannyelv, nyelvtudás és mobilitás között. 
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hogy annak milyen hatása lesz az adott országban élő magyarságra: bővül, stagnál vagy 
csökken-e a magyar etnikum élettere, lélekszáma, intézményrendszere? 

A kisebbségi oktatás ilyen kiemelt szerepének kialakulása a kisebbségpolitikában a 
rendszerváltás előtti időkre nyúlik vissza, amikor nem volt lehetőség az anyanyelvű 
felsőoktatás fejlesztésére. Azonban a zárt politikai rendszerek felbomlásakor a felsőok-
tatási expanzióhoz csatlakozva a határon túli egyetemek és főiskolák életre hívása, a már 
létező képzések újjászervezése nem csupán az infrastrukturális beruházást és egy újabb 
lépcsőfok kiépítését jelentette, hanem annál sokkal többet: a magyarul beszélő értel-
miség utánpótlását, a magyar közösség jövőjét. Így a határon túli felsőoktatás kialakítá-
sának elsődleges szempontjait a kisebbségvédelem és az identitásápolás szolgáltatták, 
melyeket a kisebbségpolitika szorosan összekötött a magyar tannyelvű oktatással. 

Az elmúlt 10–20 évben azonban nagyot fordult a világ. A rendszerváltás óta új igé-
nyek jelentek meg a felsőoktatásban. Korunkban több olyan kihívással is szembesülnie 
kell a felsőoktatás szereplőinek, amelyek a 90-es évek elején, a magyar nyelvű oktatás 
újraszerveződésekor még nem voltak hangsúlyosak. Ezek a kihívások a tannyelv 
kérdésének átgondolását is sürgetik. Szépe (2001:105) a romániai magyar felsőoktatás 
kapcsán írja, hogy mindenekelőtt „jó egyetemre, nemzetközileg versenyképes egyetem-
re, a modernizációban sikeres egyetemre van szükség (…) nem volna szabad még sejteni 
sem, hogy az etnikai identitás ügye egy percre is szétválhat a modernizációtól.” 

Mindhárom adatközlőm úgy érezte 2008-ban, hogy az a helyzet, az a szemlélet, ami 
Magyarország és a határon túli oktatás kérdését jellemzi, nem felel meg az európai 
trendeknek. Múltbeli sérelmeink, a visszafojtottság, ragaszkodásunk az egynyelvű okta-
táshoz saját szegregációnkhoz vezet. Elsősorban arról számoltak be, hogy az oktatás 
magyar nyelvűségének ügye politikai kérdésként jelenik meg, amelyet elsősorban a 
magyarság múltja eredményez. 

„Az a gyanúm – vallja az Apáczai Közalapítvány képviselője –, hogy a határon túl a 
nyelvnek és az egyfajta függetlenségnek (…) ezek valahogy összekötöződtek, mint egy 
zászló és egy árbocrúd. De azt hiszem, ez pont egy olyan dolog, amit át kéne gondolni, 
és ezt a politika kötözi össze, és főleg a határon túli politika (…) és most nem mondok 
egy pártot sem, direkt nem, mert azt hiszem, ez valahol generális (…) Nyilván 
mindennek van egy történelmi oka, van egy visszafojtottság.” 

Tarnóczy Mariann szerint „az Európai Uniót lehet is és kell is szidni, mert van miért, 
és észre kell venni, hogy mennyi lehetőséget teremt, és tessék élni vele! Úgyhogy ez a 
piros-fehér-zölddel beborított vagy leöntött nem tudom micsoda, mindig csak ezt 
tudjuk előhozni, és nem tudunk egy életképes közép-európai mentalítást megtanítani és 
produkálni, hát akkor magunkra vessünk, akkor csak a saját sírunkat ássuk. Képletesen. 
De én bízom benne, hogy az utánunk jövő generációk sokkal kevesebb ilyen történelmi 
görccsel és mindenféle traumával terheltek. Nekik ez már történelem, nekik 
természetes az, hogy szabadon létezzünk, és lehetnek jó esélyeik.” 

Adatközlőim szerint a politika által hangsúlyozott magyar tannyelvű felsőoktatásnak 
csak akkor van értelme (akkor is csak részben), ha az intézmény az oktatás nyelvével 
megegyező nyelvű homogén közegben működik, s végzett hallgatói is nagy valószí-
nűséggel ebben a homogén nyelvi közegben élik le teljes életüket. Egyrészt ez a megál-
lapítás azt is jelenti, hogy a magyar tannyelvű felsőoktatásban részt vevő fiatalok számá-
ra a mobilitás egyáltalán nem lehet opció, hiszen a képzés (s főleg a képzés nyelve), 
amelyben részt vesznek, a maradásra készíti fel őket, nem pedig a mozgásra. 

Másrészt azon is érdemes elgondolkodnunk, hogy léteznek-e egyáltalán ilyen homo-
gén nyelvi közegek (magyar tömbök, ahogy anonim adatközlőm fogalmazott). Észre kell 
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venni, hogy a globalizációval párhuzamosan terjedő angol nyelv egyre erőteljesebb 
jelenléte miatt az eddig megkérdőjelezhetetlenül egynyelvű államokban is égető kérdés-
sé vált az egyének nyelvtudása (Phillipson 2009: 136–137), kisebbségi közösségekben 
pedig a többségi-kisebbségi nyelv dimenziójában ez már régóta jelen van. Azt pedig, 
hogy egy fiatal diplomásnak milyen nyelvek ismeretére lesz szüksége élete során, sosem 
lehetett könnyű megjósolni, manapság azonban, amikor nem az életre szóló munkaszer-
ződések korszakát éljük, ez egyre nehezebb. 

Az a gyakorlat, amit a határon túli egyetemek követnek, azaz a magyar tannyelvű 
képzéshez való ragaszkodás, adatközlőim szerint kényszerpálya, a kényszerjövő elé állít-
hatja a hallgatókat, abban az értelemben, hogy elhelyezkedési lehetőségeik nyelvtu-
dásuk miatt szülőföldjükre, Magyarországra, vagy a szomszédos országok színmagyar 
tömbjeire (már ha létezik ilyen) szűkül le. Ezt a kérdést Papp Z. a kisebbségi oktatás 
politikai meghatározottságának egyik negatív következményeként említi: „A pedagó-
gusképzést, mondjuk, ha kétnyelvűvé tennénk, a végzősök esélyei megkétszereződ-
nének, hiszen hogyha ukránul is tudna tanítani, akkor nagyobb eséllyel találhatna 
(munkát). Csak hát a politikai elit nem így gondolja, én azt is tudom, meg nem az ilyen 
értelemben vett kétnyelvűségnek az élharcosa, hanem mindenképpen csak a magyar 
nyelvű képzés. Csak a magyar nyelvű képzés önmagában nagyon nemes és szép dolog, 
csak én a másik oldalról, ha nézem, tehát a munkaerő-piaci oldalról, ez azért leszűkíti és 
egy kényszerpályára állítja be. És ha tud, boldogul a szülőföldön, ha nem, akkor irány 
Magyarország.” 

Korábban a szülőföldön megszervezett anyanyelvű oktatás elve azért is vált olyan 
fontossá, mert amellett, hogy csökkenthető volt vele a kisebbségi magyarok alulrepre-
zentáltsága a felsőoktatásban (Csete–Papp–Setényi 2010: 127), eszközként tekintettek rá, 
amellyel az értelmiség továbbtanulásnak álcázott kiszivárgását visszafoghatják. A kilenc-
venes években ugyanis, néhány kivételtől eltekintve, magyar nyelvű felsőfokú tanul-
mányokra csak Magyarországon volt lehetőség, az egyetemi éveiket kinn töltő hallgatók 
közül pedig csak nagyon kevesen tértek vissza szülőföldjükre. 

Most azonban úgy tűnik, újra az ördögi körben találjuk magunk: ha nem továbbta-
nulni, akkor majd munkát vállalni mennek a magyar tannyelvű felsőoktatás után a 
végzősök Magyarországra, legalábbis egy részük. Mindhárom adatközlőm leszögezi, 
hogy ez elkerülhetetlen jelen állapotok között, hiszen egyrészt Magyarország fizikai 
közelsége, másrészt a nyelv ismerete miatt az anyaország mindig opciót jelent majd egy 
réteg számára. Hiszen ez egy nagyobb piac, s ha a határon túli magyar „kisvilágok” ma-
gyar piacai már nem befogadóképesek, akkor a képzett fiatalok nagy valószínűséggel eb-
be az irányba indulnak el. 

Adatközlőim arra is rámutatnak, hogy ráadásul ez a kényszer olyan kis régiókban, 
mint például Vajdaság vagy Kárpátalja, ahol kisebb a magyar nyelvű piac és többé-
kevésbé már telített, nem is működik igazán, mert a magasan képzett hallgatókat nem 
lehet ott tartani, ahol nincs a végzettségüknek megfelelő munka. Ezt a gondolatot 
anonim adatközlőm így fejti ki: „szerintem egyre inkább az az irány, hogy nem biztos, 
hogy a munkád, a munkaerőpiac éppen a te településeden fog kivirágozni. Az bizony 
nagyon sok dologtól függ: a polgármestertől, a földrajzi adottságoktól, a véletlentől, 
mindenféle dologtól függ. És ha nem ott fog kivirágozni? Akkor ugyan maradhatsz ott és 
kínlódsz, és főleg ez egy képzett embernek a problematikája, vagy pedig elmész oda, és 
most csak földrajzi helyekről beszélünk, ahol a te szakmádban, a te képzettségeddel 
tudsz foglalkoztatást kapni.” 
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Csete Örs 2006-ban készítette el a Magyariskola Program című határon túli oktatás-
támogatásokra vonatkozó javaslattételét, melyben már kérdésként szegezi a támogatási 
rendszer felé, hogy érdemes-e még egyáltalán az európai mobilitási folyamatokkal ellen-
tétes nemzetpolitikai célra, azaz a „szülőföldön maradásra” támogatásokat adni? Úgy 
véli, a valósághoz sokkal inkább közelebb áll az „élhetőbb szülőföld” kialakítása, mint 
támogatási cél (Csete 2006: 3–4). Csete javaslatát nagyon sok határon túli és magyarországi 
oktatási szereplő véleményezte (lásd: Erdei–Papp 2006), s véleményükkel csatlakoztak a 
nemzetpolitikai célok javasolt átgondolásához. Csete (2010: 12) szerint „Az „élhető 
szülőföld” egy olyan hely, amelyről az egyén úgy gondolja, hogy az megfelelő helyszíne 
lehet aktuális társadalmi-, egzisztenciális-, kulturális-, stb. céljai maradéktalan 
kiteljesítésének. (…) a »szülőföldön maradás« akkor lesz lehetséges, ha az »élhetővé« 
válik, vagyis egy olyan hellyé, ahol magyarnak maradni, gyereket szülni, teljes életet 
élni lehetséges és érdemes lesz.” 

Vida (2006) tanulságos írást jelentett meg a nemzetpolitikában elharapódzott 
„szülőföldezés” témájáról. Leszögezi, hogy nincs általában vett szülőföld; csak emberek 
vannak, akik egy részében fel sem merül, hogy elhagyja azt az országot, ahol 
megszületett, vagy megtanuljon egy másik, az anyanyelvétől eltérő nyelvet. Az ilyen 
ember számára természetes állapot a szülőföldön élni, ott megmaradni és az anyanyelvet 
használni: „…vannak emberek, nem is kevesen, akik ott élnek, ahol élnek, úgy 
beszélnek, ahogy beszélnek, sem elköltözni, sem más nyelvre áttérni – ha nem muszáj – 
nem tudnak vagy nem akarnak. Nem csoda, nem hűség, nem dicsőség ez, egyszerűen 
van.” Ugyanakkor vannak olyan emberek is, akik nem boldogulnak azon a helyen, ahol 
megszülettek. Nem tudnak megfelelő életkörülményeket kialakítani a maguk számára. 
Ez a probléma általában a képzett emberek problémája, őket viszont a politikai 
szlogenek nem tartják vissza: „és vannak emberek, akiknek elegük van abból a helyből, 
ahol eddig éltek, bárhova elmennének, hogy máshol lehessenek, bármely nyelvet 
megtanulnának, csak ne kellene folyton arra gondolniuk, hogy a megszentelt szülőföl-
dön nincs, amit enni, nincs, ahol lakni, és nincs, amit dolgozni. Ilyen is van, meg olyan 
is.” Akár az egyik, akár a másik csoportba tartozik az ember, a magyar nemzetpolitika 
„maradj a szülőföldeden” jelszava minden alkalommal megüti a fülét, mert vagy jól érzi 
magát magyarként ott, ahol van, vagy nem érzi jól magát azon a helyen, s mert mások 
(akik nem ott élnek) azt mondják, hogy maradjon, érzései és körülményei attól még 
nem változnak meg. 

Bárdi (2006: 8) a magyar támogatáspolitika céljairól írott cikkében szintén azt 
ajánlja, hogy a közösségi elvárások helyett az egyén társadalmi viszonyait kellene a kö-
zéppontba állítani úgy, hogy „mind az államországi, mind a nyelvországi viszonyok 
között megvalósíthassa a maga társadalmi mobilitási pályáját; kiteljesíthesse és megél-
hesse a kulturális azonosságát; saját életvilágával részt vehessen a regionalizációs és helyi 
modernizációs folyamatokban.” 

Az emberi sorsokat, egyéni életutakat szem előtt tartó oktatáspolitika minden 
bizonnyal tekintettel lenne a fent említett javaslatokra, de a magyar nemzetpolitika egé-
szen más célok mentén szerveződött a 2000-es évek elején. Így kerülhetett be egy olyan 
passzus a Magyarországon, magyar állami támogatással (A/3 ösztöndíj) doktori tanulmá-
nyokat végző hallgatók ösztöndíj-szerződésébe, hogy tanulmányaik befejezésével köte-
lesek visszatérni szülőföldjükre, akkor is, ha otthon munkanélküliség vár rájuk: 

1.2. pont. Az ösztöndíj adományozásának és az egyéb jogosultságok 
biztosításának célja, hogy elősegítse a határon túli magyar közösségek értelmi-
ségi utánpótlását azzal, hogy az ösztöndíjas számára lehetővé teszi a magyaror-
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szági felsőoktatási intézményekben folytatott doktori képzést, a szakkollé-
giumi képzést, valamint elősegíti és elvárja az Ösztöndíjas hazatérését szülő-
földjére, és segíti ottani beilleszkedését. 

3.7. pont: Az Ösztöndíjas jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy szülőföldjével 
már tanulmányai időtartama alatt is folyamatos kapcsolatot tart (…) vállalja 
továbbá, hogy − jelen szerződés 1.2. pontban meghatározott céljainak megfele-
lően − tanulmányai befejezését követő egy éven belül szülőföld jére hazatér  
és  ott  munkába ál l ,  ha l lgatói  jogvi szonyt létesí t ,  vagy munka -
nélküli  s tá tuszba kerül , és a létrejött szülőföldi munkaviszonyról, hallgatói 
jogviszonyról, munkanélküli státuszról az Ösztöndíjazó számára igazolást küld. 
(kiemelés: a szerző) 

Az 51/2007. kormányrendeletben foglaltak alapján 2007. február 1-től történt vál-
tozás ebben a kérdésben, azaz a 2007 szeptemberétől teljes képzési időre PhD-ösztön-
díjat nyert hallgatók már nem A/3 ösztöndíjjal, hanem miniszteri ösztöndíjjal folytat-
hatnak tanulmányokat. A kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a velük kötött 
szerződés/megállapodás is módosításra kerül.5 A módosítás követően is kiemelt célnak 
számít a szülőföldi értelmiség utánpótlása, a szülőföldre való hazatérés, de már nem 
kényszerített formában jelenik meg. 

Anonim adatközlőm megjegyzi, hogy a fennálló helyzet, azaz a valóság és a nemzet-
politikai célok ily mértékű összeférhetetlensége mögött az húzódhat meg, hogy a politi-
kusoknak nincs élő kapcsolata a mélyrétegekkel, nem látják a valós problémákat, így 
sokkal inkább az olyan szlogenek rabjai, mint a „szülőföldön maradás”. A politikusok 
közül is inkább a határon túli politikai elit magatartásával van probléma, amelyet adat-
közlőm az alábbiakban foglalt össze: „A magyar nyelv és egynyelvűség olyan zász-
lóshajója lett a függetlenségünknek (…) nekik (a határon túli politikusoknak) pedig 
létérdekük ez a függetlenség, nekik nagyon fontos, hogy összerántsák a közönséget, s 
ehhez kell, kvázi nekik is kell az ellenségkép. Mert anélkül nem… A szorongattatás… 
az jobb. A szavazóbázis miatt.” 

Péntek János kolozsvári professzor a vele hasonló témakörben készített interjúban 
szintén rámutat arra, hogy a szülőföldön maradás a határon túli politika szempontjából 
miért olyan fontos: „(A mobilitást) szembe szokták állítani azzal, hogy a saját közös-
ségünk szolgálata. Most az nem a közösség szolgálata, hogyha valaki otthon marad, és 
nem csinál semmit, vagy nincsen meg a lehetősége, hogy valamit csináljon. Tehát akkor 
legfeljebb annyit jelent, hogy mikor választás van, egy szavazattal több van. (…) Ez, 
hogy valakinek az emberi léte, azt csak annyit jelentsen, hogy most kapacitásban eggyel 
több magyar van, ez azért nagyon kevés, hogyha az embert nézzük önmagában. Tehát 
nem a statisztika miatt vagyunk mi a világon.” 

Nem a statisztika miatt vagyunk tehát a világon, főleg azóta nem, hogy a világ sokkal 
nyitottabbá vált: a magyar nyelvterület jelentős részének belépése az Európai Unióba6, 
illetve a nyelvterület egészének csatlakozása a Bolognai folyamathoz új helyzetet terem-
tett. Ennek a folyamatnak épp az egységes európai felsőoktatási tér, a tudásalapú tár-

                                                 

 
5 „1.2. A képzés állami támogatásának, az ösztöndíj adományozásának és az egyéb jogosultságok biztosításának célja, 
hogy a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását támogassa. 1.3. Az ösztöndíj adományozójának képviselője az 
általa biztosított szakkollégiumi képzéssel, karrier- és egyéb – idegenrendészeti-, egészségbiztosítási – tanácsadással, 
szakmai ismereteinek magas szintű megszerzésében -, szakterületén a képzettségének megfelelő elhelyezkedésben-, 
illetve a szülőföldjével való kapcsolattartásban és az oda történő hazatérésében támogatja a miniszteri ösztöndíjast.” 
6 Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Ausztria Európai Uniós tagállamok. Horvátország hamaro-
san, Szerbia éveken belül csatlakozhat, míg Ukrajna esélyei a legtávolabbiak. 
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sadalom és a szabad munkaerő-áramlás, az oktatók és hallgatók mobilitása a kulcsfogal-
mai, melyek élesen szemben állnak a magyar nemzetpolitika „maradj a szülőföldeden” 
jelszavával. 

Csete és társai  (2010: 131) hívják fel figyelmünket arra, hogy amellett, hogy a 
kisebbségi oktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti/nemzetiségi identitás fenntartásában 
és újratermelésében, ugyanakkor a kisebbségi alrendszereknek (köztük az anyanyelvi 
oktatásnak) nemcsak az identitással összefüggő funkciói vannak, hanem a szélesebb 
értelemben vett társadalmi integrációval kapcsolatos feladatai is. A kisebbségi oktatás 
esetében ezért jogos elvárás, hogy az identitásőrzés mellett a képzések kimeneti szakasza 
valamilyen mértékben összhangban legyen a munkaerő-piaci igényekkel. 

A Bárdi Nándor (2006) által kijelölt államországi és nyelvországi társadalmi integrá-
ciónak az EU-s csatlakozással már az európai térben megvalósuló társadalmi integrá-
cióval is ki kell bővülnie. A felsőoktatásnak olyan hallgatókat kell kibocsátania, akik 
tudnak élni az ebben rejlő lehetőségekkel, s akik egy szélesebb értelemben vett mun-
kaerőpiacon is versenyképesek. 

Adatközlőim 2008-ban már látnak változásokat az azt megelőző 4–5 évhez képest. 
Úgy vélik, szakmai berkekben lassan már kezdik belátni, hogy téves azt állítani, hogy 
csak az az igazi magyar, aki magyarul tanul, és anakronisztikusnak számít egy egysége-
sülő Európai Unióban a szülőföldön maradásról beszélni. Azt tapasztalják, hogy a 
szakmai párbeszédekben már a praktikusabb szempontok is megjelennek. 

Papp Z. szerint például jogos elvárásként fogalmazhatjuk meg a felsőoktatással 
szemben, „hogy olyan emberek kerüljenek ki, akik magyarul, vagy részben magyarul, 
vagy akármilyen nyelven tanulnak, hogy a munkaerő-piaci helyzetük erősödjön. Mert 
az ember nemcsak magyar identitásból él, még határon túl sem, hanem igenis azon áll 
vagy bukik, hogy van-e munkahelye, van-e olyan ismerete, hogy jó munkahelyeket, 
vagy jobb munkahelyeket szerezzen, és ebben az oktatásnak, akár felsőoktatásnak, 
közoktatásnak nagy szerepe van.” 

A munkaerőpiacon való elhelyezkedésben sok egyéb tényező mellett érdemes a 
munkaerőpiac nyelvét is ismernünk. Ha az európai kontextusban gondolkodunk, több 
nyelv ismerete erősítheti munkaerő-piaci helyzetünket, növelheti az elvállalható munkák 
számát, akár minőségét is. Ezért fontos látni azt, hogy a bolognai folyamattal járó reformok 
nem csupán szerkezeti átalakításokat kell, hogy jelentsenek a felsőoktatás számára, hanem a 
nyelvi kérdéseket érintő attitűd megváltozását is. Annál is inkább, mert például a Kárpát 
Panel 2007 felmérés adatai azt igazolták, hogy a határon túli magyarok nyelvtudása 
alacsony szintű (Papp–Veres 2007; Csernicskó–Szabómihály 2010: 181). 

A diplomások jobb munkaerő-piaci elhelyezkedése, a versenyképesség, a határok 
nélküli Európa kínálta horizontális mobilitás lehetőségének kihasználása csak így 
biztosítható. Hushegyi (2006: 93) jegyzi meg, hogy a legtöbb átlag diák és oktató nem 
képes a bolognai folyamat kínálta lehetőségekkel élni, mert a standard középiskolai 
képzés nem nyújt ehhez megfelelő nyelvi szintet, s az esélyegyenlőséget csak a több-
nyelvű képzés felé nyitás szavatolhatja. Ha ezek a kisebbségi nyelvű képzések valóban 
azért szerveződtek, hogy versenyképes magyar kisebbségi értelmiségieket képezzenek, 
akkor nincs más választásuk, mint a kritikus tömeget megmozgató európai trendekhez 
való csatlakozás: többnyelvű képzés szervezésével.7 

                                                 

 
7 A többnyelvűséget ösztönző egyetemi tannyelvpolitika példájaként lásd például a Helsinki Egyetem ide 
vonatkozó dokumentumait: http://www.helsinki.fi/inbrief/strategy/HYn_kieliperiaatteet.pdf 

http://www.helsinki.fi/inbrief/strategy/HYn_kieliperiaatteet.pdf
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A szakma tehát lassan nyitottá válik a határon túli oktatás ügyét az egynyelvűségtől 
eltérő perspektíváiban is szemlélni. Az Apáczai Közalapítvány anonim képviselője 
szerint talán a magyarországi politikusok körében is megvan már ez a felismerés, de 
nem mennek szembe a határon túli attitűddel. „Úgy érzik, hogy a zászlórúdra van 
kötözve egy darab zászló, a függetlenség, és ez a nyelvhez kapcsolódik, nem mennek 
szembe ezzel a határon túli, elsősorban politikusi vonalon nyomott elképzeléssel, mert 
nem akarnak fölösleges konfliktust maguknak, mert így is olyan gyenge itt a legitimá-
ciós rendszer.” 

A helyzetet pedig még az is súlyosbítja, hogy ez a politika, amely oly nagy befolyással 
van az oktatásra, kétpólusú mind Magyarországon, mind (ennek megfelelően) a határon túli 
területeken is. Tarnóczy szerint: „A közösségekben a közös gondolkodás az hiányzik, és 
nem abba az irányba megy feltétlenül, amire szükség lenne, hanem amit az éppen 
erősebb politikai párt vagy éppen nem is tudom, nagyobb érdekérvényesítéssel 
rendelkező helyzetbe került, Magyarországról aktuálisan támogatott vezető vél. Minden 
jó, ami megszületik, csak mindennél kár a veszteség, amit ki lehetne hagyni.” 

A kisebbségi oktatásra jellemző szimbolikus politizálás következménye, hogy 
fiataljaink csak nagyon kis számban képesek élni az Európai Unió adta lehetőségekkel, 
mert anyanyelvükön kívül nem rendelkeznek más nyelvek ismeretével. Márpedig a 
mobilitás egyik alapfeltétele a nyelvismeret, vallja anonim adatközlőm: „Ha valaki jól 
képzett akar lenni, a munkaerőpiacon szabad akar lenni, nem röghöz kötött szülőföldön 
maradás, maradj a szülőfaludban, akkor annak az anyanyelvén kívül (…) az 
államnyelvet is tudnia kell, méghozzá jól. Nagyon jól. És ha határon túli magyar, akkor 
célszerű még egy nyugati nyelvet, egy harmadik nyelvet is tudnia. Ha magyarországi 
magyar, akkor egy második nyelvet.” 

Ugyanezt a háromnyelvű modellt fogalmazza meg a HTMT osztályvezetője is: „Prak-
tikusabb szempontok jelennek meg. Megjelenik az, hogy milyen nyelvre van szüksége 
annak a fiatal embernek, aki tanul az egyetemen, az érvényesüléséhez, a munkaerő-
piacon való elhelyezkedéséhez mire van szükség (…) A felsőoktatásnak és általában az 
oktatásnak hangsúlyt kell helyeznie a hozzáadó kétnyelvűségre, sőt mi több, hát termé-
szetesen egy, de ha lehet, akkor két nemzetközileg használt nyelvnek a megtanítására is.” 

Papp Z. is egyetért a nyelvismeret fontosságával nemcsak a hallgatók egyéni boldo-
gulása, hanem a felsőoktatási intézmények sikeressége szempontjából is: „Országonként 
eltérő módon, de valahogy erre az EU-s, vagy európai felsőoktatási térség vérkeringésére 
rá kellene kapcsolódni. Ennek már komoly nyelvi vetületei is vannak. Ez a magyar és az 
államnyelven kívül az idegennyelv-ismeretet is megköveteli, de hát egy főiskola, egy 
egyetem ebben sokat segíthetne. Reálisan tehát, hogyha teszem azt, egy határon túli 
felsőoktatási intézménynek az lenne a szigorú és komolyan vett elvárása, hogy mini-
mum háromnyelvű embereket képezzen, tehát akik a magyaron kívül az ország nyelvén 
és egy idegen nyelven is meglehetősen jól tudnak kommunikálni, akkor ezek az intéz-
mények nagyon sikeresek lehetnének.” 

A magyarság körében épp a nyelvismeret hiánya miatt a legtöbb mobilitási program 
kihasználatlanul marad. Még az olyan lehetőségek sincsenek teljesen lefedve, amelyek 
elméletben két különböző ország közötti nemzetközi mobilitást támogatnak, de gyakor-
latban nem zárják ki a magyar-magyar mobilitási dimenziót kibontakozását sem. Ilyen eset 
például az, amikor a Szlovákiában megpályázható EU-s Erasmus mobilitási programmal 
szlovákiai magyar diákok jönnek Magyarországra tanulni, vagy ugyanilyen elv alapján a 
Nemzetközi Visegrád Alap támogatását igénybe véve ukrajnai magyar hallgatók végeznek 
tanulmányokat valamelyik magyar egyetemen nemzetközi mobilitás címszó alatt. De ezek 
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száma elenyésző, pedig a felsőoktatási rendszerek átjárhatóságát zászlajára tűző Európai 
Uniós oktatáspolitika feltétlenül előnyös lehetne a magyarországi és a szomszédos államok 
magyar tannyelvű felsőoktatása számára a „magyar–magyar” relációban is (Csete 2010: 5), 
ugyanakkor egyelőre még nem világos, hogy a közös nyelven túl, mi szervezheti egybe a 
Kárpát-medence magyar felsőoktatási intézményeit (Papp 2007). 

Érdekes tanulsága a mobilitásról folytatott beszélgetéseknek, hogy anonim adatköz-
lőm a mobilitást akadályozó háttértényezők közé sorolja a magyar emberek habitusát, 
amit nagyrészt a történelmi múltnak tulajdonít: „Nem vándorlok el, mert nem tudom a 
nyelvet, ez a nagy akadály, de nemcsak ez, hanem az én habitusom, a többségünk 
habitusa. Nem szeretek a családom nélkül lenni. Ahhoz meg sok pénz kell, hogy őket is 
vigyem, hogy ottan béreljünk egy lakást. Mi szeretjük a saját tulajdonú lakást, mert a 
szocializmus pont arról szólt, hogy elvettek mindent, ami a tiéd. Hát most nekünk 
baromi fontos, hogy ez az enyém, és hogy ez egy mozdíthatatlan kővár, és onnan 
lövöldözöm ki a nyilaimat, és az mindig megmarad nekem. Szerintem a határon túl is 
hasonló van. Az én házam, az én váram, és én nem szeretek nagyon mozogni.” 

Ha a bolognai folyamatot elemző tanulmány (Higher Education in Europe, 2009) 
adataira támaszkodva összevetjük az egyes országok kifelé (az országból távozó állam-
polgárok) és befelé irányuló (az országba érkező külföldiek) mozgását, országonként 
eltérő mintákat kapunk (1. táblázat). A befelé irányuló mobilitásban Magyarország 
tűnik a legvonzóbbnak a felsorolt országok közül, bár számszerűsítve a százalékos adato-
kat, Ukrajna 1–3%-os aránya jelentené a legtöbb hallgatót. Az igazán vonzó 10% fölötti 
külföldi diákaránnyal rendelkező nyugati oktatási rendszerekkel (Franciaország, Német-
ország, Ausztria, az Egyesült Királyság és Svédország) szemben a közép-kelet-európai régió 
apróbb különbségei eltörpülnek, s viszonylag egységesen kerülnek a skála legalsó harmadába. 

A kifelé irányuló mobilitásnál is azt kell látnunk, hogy – Szlovákia kivételével – 
mindegyik felsorolt ország gyenge érdeklődést mutat a külföldi tanulás, tapasztalat-
szerzés iránt. Szlovákia 10% fölötti kifelé irányuló mobilitási aránya azonban rendkívü-
li. Ilyen magas aránnyal egész Európában csak Albánia, Macedónia, Írország és Izland 
rendelkezett a 2008/2009-es tanévben. A szlovákiai diákok magas arányú mobilitása 
mögött álló okok feltérképezése izgalmas feladat lehet a jövőre nézve. 
1. táblázat. Befelé és kifelé irányuló diákmobilitás a Kárpát-medence néhány országában 

(külföldi diákok aránya a felsőoktatásban tanulók összlétszámához képest)8 

Országok Befelé irányuló mobilitás Kifelé irányuló mobilitás 
Magyarország 3–6% 1–3% 

Románia 1–3% 1–3% 
Szlovákia 1% alatt 10% fölött 
Szerbia 1–3% Nincs adat 
Ukrajna 1–3% 1 % alatt 

Az a fajta mobilitás, ami az 1. táblázat adatai alapján kirajzolódni látszik, komoly 
veszélyként jelenhet meg a Kárpát-medence országai számára, mivel ez egy torzult, 
egyoldalú formája az eredeti elgondolásnak. Ennek a mobilitásnak a kelet-közép-európai 
országok a vesztesei, hiszen őket terheli a képzés költsége, míg az általuk termelt javak és 
adók értéke nyugaton jelentkezik (Csete 2010: 5). Tarnóczy is úgy véli, hogy „az a mobilitás 
természetes, ami kétirányú. Tehát, hogyha egy olyan szívó hatás van, ami lepusztítja a 

                                                 

 
8 Készült a Higher Education in Europe, 2009:44 alapján, 2008/2009-es tanévre vonatkozó adatok 
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régiót és közösséget, az egészségtelen dolog, és akkor igenis védelemre van szüksége a 
közösségnek, hogy fölzárkózzon arra a szintre, ahol már ez a veszély nem fenyegeti.” 
Ennek értelmében nem biztos, hogy az Európai Unió mobilitási mintájának kritikátlan 
alkalmazása érdeke a Kárpát-medence magyarságnak; legalábbis addig nem, amíg a magyar 
felsőoktatás (határon innen és túl) fel nem zárkózik egy olyan minőségi szintre, amellyel 
versenytársa lehet más európai egyetemeknek. Ennek a minőségi felzárkózásnak az 
egyetemek tannyelvét illető attitűdváltás is szerves részét kell, hogy képezze. 
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